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Standaard

Zin in kleur? : een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar (+5%).

Veelzijdige plaatstalen legbordstelling voor 
functioneel en esthetisch opbergen.

‘Epsilon

Dankzij het design en de talrijke accessoires 
is de Epsilon stelling ook een ideale 
kantoorstelling!

Een compleet en krachtig concept dat 
prima past op de mobiele basis voor 
aanzienlijke ruimtewinst 

•  De stelling combineert esthetiek en moduleerbaarheid voor een effiënte inrichting van
uw kantoorruimte

•  Geen perforaties aan de voorzijde voor een « topdesign» oplossing
•  De afmetingen van de legborden aangepast aan uw wensen: diepte 388 mm voor hangmappen 

(tussenafstand: 330 mm)
•  Goed toegankelijke uitschuifbare legborden voor hangmappen
•  Deuren, plinten, laden, een breed gamma accessoires om uw werkruimte optimaal in te richten.
•  Beschikbaar in een gegalvaniseerde basisuitvoering voor kostenbesparende archivering.
•  Een breed gamma RAL-kleuren is beschikbaar.

kantoorstelling!
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Jukken:
• Stijlen jukken profiel « T » 40x37 mm
•Perforaties om de 40 mm aan de binnenzijde van de stijlen 
•2 soorten jukken: open (om ineen te zetten) of gesloten (vol plaatstaal)
•Belastbaarheid tot 1600 kg naar gelang de opstelling.

HOOGTE (mm) DIEPTE (mm)

1000 - 1520 - 1760 - 2000 - 2280 - 2520 - 3000 300 - 388 - 500 - 600

Voeten:
• Kunststof voetdoppen
•Gegalvaniseerd metalen voetplaat 67x52x2,5 mm
•Gegalvaniseerde stutplaatjes 2,5 mm.

Legborden:
•  Gevouwen plaatstaal dikte 0,8 mm, 

hoogte 32 mm
•  Worden met clips vastgezet aan de 

binnenkant van de stijlen
•  Dichte of geperforeerde legborden 

(om de 50 mm) voor het plaatsen 
van afscheidingen.

Versterking van de legborden:
• Gegalvaniseerd Omega profil onder het legbord aan te brengen
• Verhogen de belastbaarheid van het legbord
• 2 types versterkingen:  Type 200 lengte 1000 mm 

Type 160 lengte 1250 mm.

Kruisschoren:
•  De kruisschoren zorgen voor de versterking van het geheel. 

1 kruisschoor te plaatsen per basiselement 
+1 om de 4 rijen tot een hoogte van 2520 mm
+1 om de 2 rijen voor hoogtes van meer dan 2520 mm.

Standaardafwerking:
• Epoxy poedercoating: jukken anthraciet  RAL 7024 - legborden parelgrijs RAL 7035 
• Gegalvaniseerd.

�  Plaatstalen verschuifbare afscheidingen gecoat of 
gegalvaniseerd: Voor plaatstalen dichte legborden. 
Hoogte: 150, 200, 250 mm 
Diepte: 300, 388, 500 mm.

�  Gecoate of gegalvaniseerde vakverdelers: 
Voor legbord breedte: 1.000 of 1.250 mm 
Hoogte voor- en achterzijde: 100 of 200 mm 
Afscheidingen mogelijk om de 50 mm.

�  Gecoate of plaatstalen afscheidingen van verschillende 
hoogten en diepten kunnen ingeklemd worden tussen de 
twee legborden voor het ordenen van uw kleine onderdelen. 
Hoogte: 128, 168, 208, 248, 288, 328, 368 ou 408 mm.

�  Plaatstalen achterwanden: Beschikbaar voor hoogtes 
van 1.000 tot 3.000 mm, sluiten de achterzijde van 
de stelling af en maken kruisschoren overbodig

�   Gegalvaniseerde draadafscheiding Hoogte 250 mm en 
doorsnede 4 mm

�   Lage gecoate of gegalvaniseerde plinten Hoogte 80 mm 
Lengte 1.000 of 1.250 mm.

�    Gecoate uitschuifladen op sleden 
Breedte 1.000 mm x Hoogte 150 mm 
Diepte: 388, 500, 600 mm.

�   Deuren met slot: Hoogte 1.000 mm of 2.000 mm 
Breedte 1.000 mm.

�   Uitschuifbare legbord om stukken op te leggen 
Gecoat legbord 1.000 x 388 mm op slede.

��  Uitschuifbaar legbord voor hangmappen 
1000 mm x 388 mm – Afwerking gecoat.

Een breed gamma
beantwoordt aan al uw verwachtingen...

Een systeem aangepast aan de industriële 
installaties van uw werkomgeving
•  Dankzij de vakindeling is de stelling geschikt voor picking of ordening van kleine losse on-

derdelen 
•  De gegalvaniseerde versie is uitermate geschikt voor voordelige opslag in vochtige ruimtes, 

voor vettige producten of voor de opslag van archieven, dozen, ordners...
•  Zorgt voor een esthetisch uiterlijk van uw werkzones.
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Technische eigenschappen
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Open of gesloten jukken, gecoat of gegalvaniseerd
Metalen of kunstof voetplaat
Dichte legborden of geperforeerd om de 50 mm. 
Nodig voor plaatstalen- en draadafscheidingen of vakken.

Versterkingen voor legborden
  Type 200 kg Lengte: 1.000 mm 

Type 160 kg Lengte: 1.250 mm 
Gegalvaniseerd omegaprofiel te bevestigen 
onder het legbord

MATEN VAN DE LEGBORDEN EN BELASTBAARHEID

LENGTE 
(mm)

DIEPTE
(mm)

BELASTBAARHEID (kg)
ZONDER VERSTERKING MET VERSTERKING

1000

300 105 208
388* 109 180
500 129 195
600 122 163

1250

300 85 -
388* 91 155
500 106 145
600 103 132

*  maakt het mogelijk hangmappen onder de legborden te hangen als er 
geen versterking gebruikt wordt.als er geen versterking gebruikt wordt.




