Seite 1 von 8

Technische Productbeschrijvingen
WERKBLADEN
I

STANDAARD

1) Materiaaldikte

38 mm

2) Basismateriaal

Spaanplaat

3) Oppervlaktemateriaal

Fineer (CPL / HPL)

4) Dikte van het fineer

0,6 - 0,8 mm

5) Oppervlaktestructuur

Houtporie of reliëf, mat of glanzend

6) Soort voorzijde
N-kante
Ingezette N-kant

Decoratieve zijde

7) Coating van de onderzijde

8) Verzegeling

Het fineer is rondom de twee afgeronde voorzijden
gelamineerd.
Een over de zijden ingezet werkblad gedeelte dat om de twee afgeronde
voorzijden gefineerd is.
De werkbladen worden voor en opzij van 1,5 mm dikke
aangelijmde PP- of acrylkunststofzijden (rechte decoratieve zijden) voorzien.
Uitvoering met hoeken of een binnenradius van 30 mm en een buitenradius van
20 mm.
De PP-kanten worden met waterbestendige PUR-lijm gelijmd.
Waterafstotend en met hars verzadigd papier, waarmee de onderzijde of
bovenzijde van de coating verzegeld is.
moet door de opdrachtgever worden uitgevoerd bij uitsparingen en veer- en
groefverbindingen door vochtafstotende middelen. Afdichttape voor het
werkblad wordt meegeleverd in de doos met beslagen.

II SLIM LINE
1) Materiaaldikte

16 mm

2) Basismateriaal

HDF

3) Oppervlaktemateriaal

Schichtstoff (CPL / HPL)

4) Dikte van het fineer

0,6 - 0,8 mm, beidseitig

5) Oppervlaktestructuur

Holzpore oder Relief

6) Soort voorzijde
Decoratieve zijde

De werkbladen worden gecoat met een rondlopende 1,2 mm dikke decorkant.
Alleen vierhoekige uitvoering is mogelijk.

7) Decoratieve zijde

CPL / HPL

8) Verzegeling

moet door de opdrachtgever worden uitgevoerd bij uitsparingen en veer- en
groefverbindingen door vochtafstotende middelen. Afdichttape voor het
werkblad wordt meegeleverd in de doos met beslagen.

9) Afmetingen

de maximale breedte bedraagt 3400 mm

III Lessenaarblad
1) Materiaaldikte

100 mm

2) Basismateriaal

Sandwich spaanplaat
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3) Oppervlaktemateriaal

Gelamineerde plaat (CPL / HPL)

4) Dikte van de gelamineerde plaat

0,6 - 0,8 mm, aan beide zijden

5) Oppervlaktestructuur

Houtporiën of reliëf

6) Soort kant
Decorkant

Rondlopende 1,5 mm dikke PP-kant

7) Coating van de onderzijde

Gelamineerde plaat (CPL / HPL)

8) Afmetingen

Minimale afmetingen: 200 x 200 mm
Maximaal: 1200 mm diep, 1800 mm breed

9) Montage

Lessenaarblad moet voor 50% op het dragerblad liggen.
Inbouw van kookvelden en spoelbakken niet mogelijk.

FRONTEN
1) Materiaaldikte

19mm, 22mm

2) Basismateriaal

Spaanplaat, MDF

3) Oppervlaktemateriaal

Melamine, fineer, lak, polymeerfolie, acryl, echt glas

4) Uitvoering

aan programma gerelateerd

5) Bevestiging

minstens twee klemscharnieren per front

6) Aanslagdemping

Alle fronten worden aan de binnenzijde van het front gedempt door 2 mm dikke
kunststofbuffers. Alle ladebakken, laden en kleppen zijn standaard ook in het
beslag gedempt. Draaideuren worden standaard ook in het scharnier gedempt.

7) Beglazing

Zwart glas, floatglas, loodglas, geëtst gas, gestreept glas, roeden optioneel

8) Kantenuitvoering

Dikke kanten uit PP of acryl. Aan het programma gerelateerd ook lak, folie of
fineer, die verticaal en/ of horizontaal eromheen worden getrokken.

9) Glazen fronten

Dragermateriaal (16 mm spaanplaat), 3 mm ESG-glas, omlopende acrylrand
Programmagerelateerd op de voorzijde en/of achterzijde gelakt of bedrukt

10) D-druk

Spaanplaatpanelen, gefineerd, bedrukt, gelakt

CORPUSMATERIAAL
1) Pagina‘s en constructiebodems
Materiaaldikte

16 mm / 19 mm

Basismateriaal

Spaanplaat

Oppervlaktemateriaal

Fineer op basis van melaminehars

Oppervlaktekleur

Bedekking zijden

Erstellt von: QC
Erstellt am: Mai 2017

Standaard: Corpus binnenzijde wit, buitenzijde in design Uitzondering bij
glashangers en schappen
(corpus binnenzijde en buitenzijde in zelfde design), WS-onderzijde in design
OK: voren: PP-rand in korpusdesign, boven, onder, achter: papierkant
HK: voren: PP-rand in korpusdesign, boven, onder, achter: papierkant
WK: voren: PP-rand in korpusdesign, boven en onder: PP dunne rand in
korpusdesign, achter: blinde rand
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2) Legplanken
Materiaaldikte
hout

16 mm

glas

5 mm / 6 mm (vouwliftkast) / 8 mm (vitrines)

Belasting (hout / glas)

Maximale belasting voor houten en glazen legplanken: 50kg/m²

Basismateriaal

Spaanplaat / Glas

Oppervlaktemateriaal

Fineer op basis van melaminehars

Oppervlaktekleur

Standaard: witte legplank
Bij glaswandkasten legplanken in glas; bij schappen in corpuskleur

Bedekking zijden

Voor: PP-zijde, zijkant, achterkant, papierkant en finnerkant

3) Achterwand

4)

Matrialdike

Stärke: 2,8 mm

Basismateriaal

Harde vezelplaat (HDF, MDF)

Oppervlaktekleur

Binnenzijde in design gelakt / print

Wanden / Afdekplaten
Verlichte bodem
Materiaaldikte

16, 25, 50mm

Oppervlaktemateriaal

16, 25, 50 mm: directe coating op basis van melaminehars of
acrylcoating (in ultra hoogglans)
16, 25 mm:
ook gelakt mogelijk
16 mm
ook in laklaminaat mogelijk
16, 25, 50 mm:oppervlaktekleur volgens verkoophandboek uitvoering in korpusen werkbladdesign, gedeeltelijk ook in frontmateriaal alsmede in hoogglans en
ultra hoogglans mogelijk

Oppervlaktekleur

Verlichting

verglaasde en verlichte ondervloer of geïntegreerde ledverlichting

5) Nisafwerking
Materiaaldikte

16 mm

Basismateriaal

Spaanplaat

Maten
Oppervlaktekleur
Structuurrichting

maximale breedte: 2580 mm, maximale hoogte: 2030 mm
(uitzondering: alle HG-designs, F014 rvs en kleuren 115, 134, 186, 195, 200,
319, 343, 346 => max. 1200 mm)
Uitvoering in corpus-, werkbladdecor en rvs-optiek, nisbekle dingen met motief
digitaal bedrukt en overgelakt.
horizontaal, uitzondering: F226 Metal Art

6) Nisbekleding van de glazen
Materiaaldikte

Erstellt von: QC
Erstellt am: Mai 2017

16 mm

Freigegeben von: Hr. Bielefeld
Freigegeben am: 03.05.2017

Index 08
Techn. Produktbeschreibung

Seite 4 von 8

Technische Productbeschrijvingen
Maten

Hoogte: 250 - 1200 mm, breedte: 250 - 2500 mm

Basismateriaal

Spaanplaat (ondergrond): 12 mm
Veiligheidsglas (ESG): 4 mm

Oppervlaktekleur

Zilver, Wit HG, Zwart HG, Zijdegrijs HG, Alpin wit HG, Savanne HG, Glasoptiek, Magnolia HG, Zand HG, Masterflow zwart mat

Bijzonderheden

Inkepingen, afschuiningen en boringen mogelijk volgens het verkoophandboek.

7) Paneelwandsysteem
Materiaaldikte
Basismateriaal
Oppervlaktekleur

Afmetingen

Profielen
Toebehoren
8)

16 mm (opbouwdiepte in totaal 25 mm)
Spaanplaat (16 mm)
ESG-glas (12 mm dragermateriaal, 4 mm glascoating)
Leverbaar in de kleuren volgens verkoophandboek
niet leverbaar in de kleuren: Edelstaal-optiek, de Color Concept-kleuren 241,
246, 248, 249, 254, 257, Leisteen 066, Basalteiken 128, Zwart 186
Breedtemaat: van 250 - 2580 mm leverbaar
Standaardhoogte: 368 mm
Variabele hoogte: 250 tot 500 mm
(glas alleen in standaardhoogte mogelijk)
Afsluitprofiel boven / onder / aan zijkant, tussenprofiel, borstelprofiel,
groefafdekking voor afsluitprofiel boven, profiellijst voor relingsysteem met
houder voor paneelwand
Wandplank (16/25 mm dik) open kast, glazen bodem, LED-wandlamp

Verbinding van de zijden,
bodems en achterwand
Onderkasten

Bodem en zijden met hardhouten deuvels (8x30mm)
als hoekverbindingen verlijmd

Wandkast

Bodem en zijden met hardhouten deuvels (8x30mm)
als hoekverbindingen verlijmd

Hoge kast

Achterwand

9) Bevestiging van de legplanken
10) Verstelbaarheid van legplanken

Bodem en zijden met hardhouten deuvels (8x30mm)
als hoekverbindingen verlijmd
Aan de zijden 4-6 mm diep in groef bevestigd, boven en onder met schroeven
in de bodem bevestigd
vanaf 1000 mm brede wandkasten zonder middenposten is de achterwand in
het midden door een geleiderail gedeeld
Metalen bodemdragers

In hoogte verstelbaar

PLINTEN
1) Plintpaneel
Materiaaldikte

13 mm

Basismateriaal

MDF/ holle kamer dichtingsprofiel

Oppervlaktemateriaal

Directe coating op basis van melaminehars of metaalfolie

Oppervlaktekleur

Uitvoering in alle corpuskleuren mogelijk

Erstellt von: QC
Erstellt am: Mai 2017
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Vaste lengten

2200 mm, 3350 mm

2) Plintmontage
Vloerafdichtprofiel

geïntegreerde dichtingslip als bodemaansluiting
optioneel: opgezet U-profiel voor de flexibele vereffening van
bodemoneffenheden

Plinthoekset

Profiel met holle kamer

3) Plinthoogte

70, 100, 150, 200 mm

SCHARNIERE
1) Type / soort

Sensys-scharnier metgeïntegreerde demping.

2) Materiaal

Metaal

3) Bevestiging van de montageplaat tweevoudig geschroefd met plasticspreidmof
4) Bevestiging van het klikscharnier Kliprastering, gereedschapsloze montage en demontage op de montageplaat
5) Openingshoek
Standaard

110°

Draaideur voor
binnenladebakken

165°

Hoekkasten

165°

Diagonaaltypen

95°

Begrenzing

Optionele begrenzer van de openingshoek op 85° voor hoekoplossingen resp.
de wandaansluiting

6) Verstelbaarheid

- op / neer: ± 1,5 mm
- in de diepte: ± 2 mm
- zijdelingse afstand: ± 1,5 mm

7) Aantal per deur

min. 2 scharnieren per deur

MONTAGE VAN DE KASTEN
I

WANDKASTEN

1) Materiaal ophanging
2)

Aantal bevestigingspunten per
kast

3) Verstelbaarheid

Hard plastic / Metaal
min. 2 stuks, middenophanging
verdekte ophanging vanaf 1000 mm brede vouwlift-wandkasten en open kasten
- Neiging
- in de hoogte

4) Bevestigingsaard in corpus

2 plastic deuvels in corpuszijde geperst

5) Bevestiging aan de wand van het - Metalen ophangrails / gedeuveld
gebouw
- Vrijhangende wandkasten, en alle klepwandkasten, moeten met hoekijzers
worden verankerd om zijdelingse verschuiving te voorkomen.
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6) Belasting

De maximale belasting voor wandkasten bedraagt 75 kg, waarbij de
afzonderlijke plank met maximaal 16 kg belast mag worden

7) Verlichting

1) verlichte bodem als wandkastbodem met geïntegreerde
verlichting (MP-LA)
2) diverse in de bodem geïntegreerde verlichtingen
3) wandkastbodem met verwerkte profiellijst in
rvs-look voor het openen van originele fronten zonder greep, met
geïntegreerde ledlichtlijst (MP-WOGL)

II ONDERKAST-EILANDOPLOSSINGEN
Eiland is beveiligd tegen kantelen door extra, specifiek voet

SCHUIFLADEN / UITTREKBARE FRONTDELEN
1) Materiaal

Stalen kozijn, stalen achterwand met 16 mm dikke spaan plaatbodem

2) Constructie

Metaal

3) Verbinding front / kozijn

- Gereedschapsloze ontgrendeling en montage van de zijpanelen
- frontpaneel met ingedeuvelde adapter
- Verstelbaarheid: Hoogte / Zijde
- Kantelen van het uittrekbare frontpaneel door het v
erstellen van de relingstang

4) Demping van laden

5)

Sluitsysteem
optioneel: Openingssysteem

Geïntegreerde hydraulische demping
Automatisch sluitsysteem “SOS set”
elektromechanisch openen van ladebakken en frontuittrekelementen
(Sensomatic)
openingsondersteuning "Libero"
voetbediening d.m.v. sensor voor afvalscheidingssystemen: Euro-Cargo Soft,
Euro-Cargo-S, Seperato-K, Seperato-M en Zargen Cargo

LADEBAKKEN / UITTREKBARE FRONTDELEN: LAGERING
1) Aard

Wentellager met rol voor de lastverdeling

2) Type

Volledig / gedeeltelijk uittrekbare lade

3) Materiaal

Staal

4) Systeembelasting

Tot 600 mm breedte: tot 40 kg
800/900 mm breedte: tot 60 kg
1000 mm breedte: tot 70 kg
1200 mm breedte: tot 80 kg

5) Beveiliging tegen lostrekken

Vergrendeling op de rail

CORPUSMATEN
1) Onderkasten
Standard

Erstellt von: QC
Erstellt am: Mai 2017

Corpushoogte: 720 mm; diepte zijkant: 560 mm of 460 mm optioneel Diepte
zijkant: corpusdiepte + frontdikte
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Mini

Corpushoogte: 576 mm; diepte zijkant: 560 mm of 460 mm optioneel
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

Maxi

Corpushoogte: 864 mm; diepte zijkant: 560 mm of 460 mm optioneel
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

2) Wandschränke
Kortewandkasten

Corpushoogte: 325,5 / 359 mm; diepte zijkant: 320 mm
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

Wandkasthoogte 1

Corpushoogte: 651 mm; diepte zijkant: 320 mm
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

Wandkasthoogte 2

Corpushoogte: 718 mm; diepte zijkant: 320 mm
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

Wandkasthoogte 3

Corpushoogte: 904 mm; diepte zijkant: 320 mm
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

3) Sideboards
Sideboardhoogte 1

Corpushoogte: 651 mm; diepte zijkant: 320 mm
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

Sideboardhoogte 2

Corpushoogte: 718 mm; diepte zijkant: 320 mm
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

Sideboardhoogte 3

Corpushoogte: 904 mm; diepte zijkant: 320 mm
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

4) Highboards

Corpushoogte: 1485 mm; diepte zijkant: 560 mm
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

5) Hoge kasten

6)

Hoge kasthoogte 1

Corpushoogte: 1930 mm; diepte zijkant: 560 mm
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

Hoge kasthoogte 2

Corpushoogte: 1997 mm; diepte zijkant: 560 mm
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

Hoge kasthoogte 3

Corpushoogte: 2183 mm; diepte zijkant: 560 mm
Diepte zijkant: corpusdiepte + frontdikte

Bijzonderheden

Onderkast: Korpus voor kookplaatafzuiging met voorgetrokken achterwand
voor apparaten met en zonder plintmotor voor luchtafvoer/luchtcirculatie

TOEBEHOREN
1)

Wandplanken met
insteekbevestiging

12 kg per ladingdragerpaar

ANDER FUNCTIONEEL HANG- EN SLUITWERK
1) Apotheker

Volledig uittrekbaar, 80 kg draagvermogen

2) Draaiplateaus (US / WS)

360° draaibaar, 25 kg draagvermogen per plateau

3) Kleppenbeslag

- Klepliftbeslagen met 112°/120° openingshoek,
- Klepwandkasten in 325,5 mm en 359 mm hoogte 100° openingshoek
- Scharnierende kleppen met 75° openingshoek
Elektromotorische aandrijving Servo-Drive voor wandkasten met scharnierende
klep of vouwlift

Servodrive
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4) DSA Zijuitschuifladen

Volledig uittrekbaar met demping, belasting per plateau 10 kg

5) Hoekkast draaiplateau

Half rond draaiplateau, links en rechts optioneel; 15 kg draagvermogen per
plateau

6) Lemans-uittrekbaar deel

Hoekkast zwenkbaar/uittrekbaar deel, belasting 25 kg per tableaublad

Kleines Lexikon der Fachbegriffe
Fineer / HPL (High Pres- sure
1) Laminate) of CPL (Continous
Pressure Laminate)

Uit meerdere lagen design-, kern- en beschermlagen opgebouwd laminaat,
dikte van 0,3 tot 1 mm voor resulterend in hoogwaardige, afhankelijk van de
toepassingsomgeving, hoogbelastbare keukenoppervlakken.

2) Fineer

In melaminehars gedompeld designpapier resulterend in een
hoogwaardig decoroppervlak

3) Spaanplaat

Plaatmateriaal verkregen uit een combinatie van
houtspanen en lijm

4) Massief hout

Massief hout of gefineerd houtmateriaal

MDF (Letterlijk: ‚Mittel- dichte
5) Faserplatte‘) ve- zelplaat van
gemiddelde dichtheid

Vezelplaat van gemiddelde dichtheid, gefabriceerd uit een combinatie van
houtvezels en lijm.

6)

PMMA (Polymethylmethacrylaat)

Synoniem voor acryl

HDF (Letterlijk: „Hoch- dichte
7) Faserplatte“) vezel- plaat van
hoge dichtheid

Vezelplaat van hoge dichtheid, gefabriceerd uit een combinatie van houtvezels
en lijm.

8) Systeembelasting

Het eigen gewicht van het systeems (incl. front) plus belading resulteert in de
systeembelasting

9) Volledig uittrekbaar

SchubkaLade / uittrekbare front kan in de volle nuttige diepte uit de kast
getrokken worden en is ook in het achterste gedeelte van boven toegankelijk.

10) DIN / EN

- Duitse Industrienorm / Europese Norm
- bepaalt de eisen en eigenschappen van grondstoffen
en eindproducten

11) PP

Polypropyleen

12) Klemscharnier

Scharnier wordt zonder werktuigen vastgeklemd op de
montagplaat

13) ESG

ESG-veiligheidsglas: gehard glas, geen verdere bewerking
mogelijk
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