ROLLUIKKASTEN
PAMI

WORKSPACE DESIGNERS

ROLLUIKKASTEN
TOPBLAD (indien aanwezig)
>>
Melamine
22 mm, vervaardigd uit meubelplaat (densiteit 650 kg/m³) bekleed met toplaag uit melamine (beide zijden),
met stootvaste boord in ABS 2mm met afgeronde hoeken. De melamine is krasvast, zuur- en sigaretbestendig.
>>
Volkern
13 mm (densiteit 1.400 kg/m³), zwarte binnenkern. De volkern is zeer krasvast, zuur- en sigaretbestendig.
ROMP
>>
Metalen romp in gepoedercoat staal.
>>
Staaldikte 0,9 mm, behalve de dragende elementen - dikte volgens behoefte.
>>
Uitgerust met stelvoeten, ongeveer 2 cm uitdraaibaar.
LAMELLEN
Type PRO
>>
Geprofileerde PVC lamellen.
>>
Lamellen in de massa gekleurd met een eindregel in aluminium, afgewerkt in poedercoating in de kleur van de romp. (met uitzondering bij deuren in kleur 15 lichtgrijs, daar zijn de
eindregels steeds 15 lichtgrijs).
>>
De eindregels zijn voorzien van een magneetstrip.
>>
De roldeuren verdwijnen volledig in de zijwanden van de romp van de kast, het glijsysteem is onderaan volledig
ingewerkt.
>>
Cilinderslot met 2 sleutels.
Type BOXX
>>
Gladde PVC lamellen.
AFMETINGEN
>>
Breedte 80, 100, 120 cm
>>
Hoogte 75, 105, 135, 165, 195 cm
>>
Diepte 45 cm
>>

Hoogte 195 cm is standaard zonder topblad.

TOEBEHOREN
>>
Verstelbare legborden, steunend op regelbare legborddragers, om de 2 cm verstelbaar. Draagvermogen per legbord: 70-80 kg.
>>
Uitschuifbare telescopisch legborden.
>>
Uitschuifbare telescopische laden.
>>
Vaste hangstellen voor hangmappen.
>>
Uitschuifbare telescopische hangstellen voor hangmappen.
>>
Vakkensets, boekensteunen en ladeverdelingen.
OPTIES
>>
Rolluikkast met 3-puntssluiting.
>>
Bijhorende opzetrolluikkasten.
>>
Rolluikkast, half hang- half leg met
3-puntssluiting.
>>
Bibliotheekkast, boven glazen deuren,
beneden rolluiken (zonder topblad).
>>
Rolluikkast met overstekend topblad.
>>
Rolluikkast op wielen.
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