TECHNISCHE FICHE
MOBIELE METALEN LADEBLOKKEN

Franse fabricatie

METALEN LADEBLOKKEN

CORPUS

* Monobloc structuur met een staaldikte van 7/10de
(6 / 10de
voor de rug en
8 / 10de voor
dwarsverbindingen. Epoxy-polyester verf.

de

* De bovenkant en achterkant worden dmv L-plooien
gevormd.
* Ombouw (zijkanten en tussenstukken) gepuntlast. .

BOVENKANT

* Geplooid met staaldikte van 7/10de mm.
Epoxy verf.

ZIJKANTEN

* En tôle d'acier, ép. 7/10ème, pour face et contre face
soudées entre elles.
* Zijdelingse verdoken greep, praktische opening over de
volledige hoogte.

LADEN

* Laden met staaldikte 7/10de (6 / 10de voor
Binnenkant hangmappen lade)
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* Opberglade met totale opening glijdend op metalen
geleiders. De geleiders zijn kogelgeleiders

• Lade voor hangmappen glijdend op telescopische
metalen
kogelgeleiders
met
totale
opening.
de
Deze lade is uitgerust met een 5 wiel.
Opberg capaciteit : 50 dossiers

• Selectieve opening van de lades waardoor slechts 1
lade met een keer open kan.
* Draaggewicht

: 20 Kg

* Lades werden getest en garanderen meer dan 50 000
cycli (openen en sluiten)

SLOTEN

* Centraal slot
* Genummerd slot en cilinder, geleverd met twee
plooibare sleutels met.
Moedersleutel optioneel verkrijgbaar.
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WIELEN

* 4 draaibare wielen diameter 5mm, waarvan 2 met
rem.De hangmappen lade heeft een 5de wiel.

PENNENBAKJE

* Alle ladeblokken zijn uitgerust met een uitneembaar
pennenbakje, vervaardigd van zwart polystyreen.

AFMETINGEN

(mm)

BUITENMAAT
MOBIELE BLOK

BREEDTE
418

BRUIKBARE AFMETINGEN LADEN
Opberglade (A6)
Hangmappenlade (A4)

DIEPTE
541

BREEDTE
330
320

METALEN LADEBLOKKEN

HOOGTE
567

DIEPTE
497
495

HOOGTE
79
79/254
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2 MODELLEN··

* Ladenblok met 3 opberglades (gewicht: 19 Kg)
* Ladenblok met 2 lades: 1 opberglade + 1 lade
Voor hangmappen (gewicht : 21,3 kg)

ANDERE UITVOERINGEN

ladeblok met pennenlade ( hoogte 29 mm).
Totale hoogte ladeblok : 635mm
Bovenop de 6 standaard kleuren, zijn de ladeblokken
ook
verkrijgbaar
in
4
‘
trendy’
kleuren.
Anijsgroen, paars, taupe en blauw.

CERTIFICATIE

* NF Bureau Sécurité Confortique
* NF Environnement
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