Kasten

kasten

Met ons representatieve en modulaire kastenprogramma
kunt u elke opbergbehoefte realiseren. Benut met dit
kastensysteem de schaarse laboratoriumruimte economisch.
De standaard hoogte is 2015 mm. Met de bovenkasten wordt
een hoogte van 2900 mm bereikt. Optioneel kan een boven
aftimmering aangebracht worden, waardoor de kasten stofvrij
op het plafond aansluiten.

S+B | Postbus 256, 2900 AG Capelle a/d IJssel | T: +31 (0)10 - 258 25 80 | F: +31 (0)10 - 258 25 55 | I: www.splusb.nl | E: info@splusb.nl

Open bergkasten

breedte (mm)

450

600

1200

diepte (mm)

475

475

475

hoogte (mm)

2015

2015

2015

bergkast boven open,
onder met dubbele deur

7202

bergkast boven open,
onder met 24 kunststof Gratnell laden

7204

Bovenkasten

Voor lab archivering, niet direct benodigde verpakte chemicaliën, etc.
De topbergkast voegt een representatieve opbergmogelijkheid toe aan het standaard kastenprogramma. In totaal kan een hoogte van
2900 mm worden bereikt en kan de kastopstelling door middel van een bovenaftimmering stofdicht op het plafond worden aangesloten.
De bovenkasten zijn eenvoudig te bereiken met een (additionele) traprail en trap.

breedte (mm)

450

600

1200

diepte (mm)

475

475

475

hoogte tot (mm)

885

885

885

opzetkast met deur,
montagepaneel t.b.v. traprail

opzetkast met deur,
montagepaneel t.b.v. traprail

opzetkast met dubbele deur,
montagepaneel t.b.v. traprail

aluminium traprail,
aluminium trap

7461 LD
7462 RD

7661 LD
7662 RD

7262

Bergkasten met dichte deuren

Voor opslag van glaswerk, instrumenten en verpakte chemicaliën
De modulaire opbouw (breedte, diepte, hoogte) van dit kastenprogramma maakt het mogelijk om iedere cm2 beschikbare laboratoriumruimte op representatieve en economische wijze te benutten. Met een bovenaftimmering kunnen de kasten stofvrij op het plafond worden
aangesloten. De kasten zijn geschikt voor de opslag van glaswerk, instrumenten, chemicaliën, etc.

breedte (mm)

450

600

1200

diepte (mm)

475

475

475

hoogte (mm)

2015

2015

2015

bergkast met deur

7471 LD
7472 RD

7671 LD
7672 RD

bergkast boven met deur,
onder met 5 laden

7417 LD
7427 RD

7617 LD
7627 RD

bergkast boven met deur,
onder met deur

7411 LD
7422 RD

7611 LD
7622 RD

bergkast met dubbele deur

7272

Bergkasten met dichte deuren

Voor opslag van glaswerk, instrumenten en verpakte chemicaliën

breedte (mm)

450

600

1200

diepte (mm)

475

475

475

hoogte (mm)

2015

2015

2015

bergkast boven met dubbele deur,
onder met dubbele deur

7222

bergkast boven met dubbele deur,
onder met 5 laden

7227

bergkast boven met dubbele deur,
onder met dubbele deur en 24 kunststof
Gratnell laden

7224

Apothekerskasten

Een handige opbergkast met een enorme opbergcapaciteit. De opgeslagen producten zijn
eenvoudig toegankelijk.
Deze apothekerskasten vormen niet alleen een goed ogend, maar tevens handig kastenprogramma voor de overzichtelijke opslag van
talloze grote en kleine zaken. Door de doordachte opzet zijn opgeslagen goederen eenvoudig toegankelijk. De solide constructie en dito
afwerking garanderen een langdurig en gebruikersvriendelijk functioneren.
breedte (mm)

450

450

600

diepte (mm)

475

750

475

hoogte (mm)

2015

2015

2015

bergkast boven met 2 uittrekladen,
onder met deur

7631 LD
7632 RD

bergkast boven met 2 uittrekladen,
onder met 5 laden

7637

apothekers uittrekkast

enkele hoge kast met 1 apothekerslade,
scheidingschot, legplanken in hoogte
verstelbaar

7433*

7733**

7633***

* Apothekers uittrekkast 7433. Uittrekelement van 450 mm, voorzien van set uittrekbare telescoopgeleiders, 12 verstelbare legplanken, per zijde 6 stuks,

afm. 415 x 169 mm. Legplanken voorzien van aluminium zijopstand. Inwendige kasthoogte maximale 1920 mm, romp gemelamineerd spaanplaat in kleur wit, front. Gemelamineerd
MDF in kleur wit met metalen draadgreep, maximaal toelaatbaar gewicht per uittrekelement ca. 100 kg, bevestiging op stelplaten vast op vloer en/of wand.

** Apothekers uittrekkast 7733. Deze kast kan niet geïntegreerd worden in kastenwand. Uittrekelement van 450 mm, voorzien van set uittrekbare telescoopgeleiders,

12 verstelbare legplanken, per zijde 6 stuks, afm. 690 x 169 mm. Legplanken voorzien van aluminium zijopstand, inwendige kasthoogte maximale 1920 mm, romp gemelamineerd
spaanplaat in kleur wit, front. Gemelamineerd MDF in kleur wit met metalen draadgreep, maximaal toelaatbaar gewicht per uittrekelement
ca. 100 kg, bevestiging op stelplaten vast op vloer en/of wand.

*** Apothekers uittrekkast 7633. Uittrekelement van 6000 mm, voorzien van set uittrekbare telescoopgeleiders, 12 verstelbare legplanken, per zijde 6 stuks,

afm. 412 x 220 mm. Legplanken voorzien van aluminium zijopstand, inwendige kasthoogte maximale 1920 mm, romp gemelamineerd spaanplaat in kleur wit, front. Gemelamineerd
MDF in kleur wit met metalen draadgreep, maximaal toelaatbaar gewicht per uittrekelement ca. 100 kg, bevestiging op stelplaten vast op vloer en/of wand.

Instrumenten / Vitrinekasten met glas

Voor opslag van instrumenten, modellen, opstellingen, etc.
Opgeruimd staat netjes. De deuren zijn voorzien van grijs getint hardglas en bieden een representatief en duidelijk overzicht
op de opgeslagen artikelen. Al naar gelang in combinatie met dichte onderkasten die voorzien zijn van laden of legborden.

breedte (mm)

450

600

1200

diepte (mm)

475

475

475

hoogte (mm)

2015

2015

2015

instrumentenkast

7681 LD
7682 RD

instrumentenkast met dubbele deur

7282

glaskast boven met schuifruiten,
onder met 5 laden

7297

7292
glaskast boven met schuifruiten,
onder met dubbele deur

Speciﬁcaties kasten
algemeen
rompen

gemelamineerd vezelplaat

kleur

ijsblauw, wit

deuren

270 graden te openen

bovenkast
deuren

gemelamineerd vezelplaat, rondom afgeplakt met kantenband

handgreep

metalen draadgreep

trap

aluminium, hoogte 2220 mm, breedte 400 mm

bergkasten met dichte deuren
fronten van hoge deuren

gemelamineerd MDF

handgrepen

metalen draadgreep of weggewerkt aluminium proﬁel

legplanken bij dichte deuren

gemelamineerd vezelplaat, aluminium etiketteringsproﬁel tegen doorbuigen

handgrepen

metalen draadgreep of weggewerkt aluminium proﬁel

displaykast met glas
glazen deuren

grijs getint doorzichtig hardglas

fronten van de deuren

gemelamineerd MDF

legplanken

gemelamineerd vezelplaat, aluminium etiketteringsproﬁel tegen doorbuigen

handgrepen

weggewerkt aluminium proﬁel

plint

multiplex met hard plastic beplakt

apothekerskast
fronten van de deur

gemelamineerd MDF

handgrepen

metalen draadgreep

legborden

gemelamineerd vezelplaat

plint

multiplex met hard plastic beplakt

Speciﬁcaties lade
algemeen
handgrepen

weggewerkt aluminium proﬁel

toelaatbaar gewicht

20 kg

bergkasten met dichte deuren
laden 600 mm breed

bestaande uit een naadloze kunststof bak, fabrikant Elcoo Systeem 3000

laden 1200 mm breed

Metabox systeem met gemelamineerd vezelplaat voor bodem en achterpaneel

displaykast met glas
laden 1200 mm breed

Metabox systeem met gemelamineerd vezelplaat voor bodem en achterpaneel

apothekerskast
uittrekelement met telescoopgeleiders

uittreklade
specificaties apothekersladerompen
verticale lade

uittrekelement met telescoopgeleiders

handgrepen

metalen draadgreep

compartimenten inrichting

vaste tussenzijde, totaal 6 verstelbare planken

legborden

gemelamineerd vezelplaat

montage

bevestiging op stelplaat vast op vloer en/of wand

toelaatbaar gewicht

100 kg

Kijk voor een virtuele presentatie van onze kasten op www.splusb.nl
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