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Garderobesystemen
Bestelcode

Omschrijving

Eenheid

0709 DCWA061.BR

KASTBAAR RH 30x8mm 3M ZWARTBRUIN met rubber

per lengte

0709 DCWA061.B1

Limon eindsteun onder tablet 30x8mm ZWARTBRUIN

per stuk

0709 DCWA061.B2

Limon middensteun onder tablet 30x8mm ZWARTBRUIN

per stuk

0709 DCWA061.B3

Zijwand limon L + R voor 30x8mm ZWARTBRUIN

per paar

0709 DCWA061.WI

KASTBAAR RH 30x8mm 3M WIT RAL9010 met rubber

per lengte

0709 DCWA061.W1

Limon eindsteun onder tablet 30x8mm WIT RAL9010

per stuk

0709 DCWA061.W2

Limon middensteun onder tablet 30x8mm WIT RAL9010

per stuk

0709 DCWA061.W3

Zijwand limon L + R voor 30x8mm WIT RAL9010

per paar

0709 DCWA061.AL

KASTBAAR RH 30x8mm 3M ALU GELAKT met rubber

per lengte

0709 DCWA061.A1

Limon eindsteun onder tablet 30x8mm ALU GELAKT

per stuk

0709 DCWA061.A2

Limon middensteun onder tablet 30x8mm ALU GELAKT

per stuk

0709 DCWA061.A3

Zijwand limon per paar L + R voor 30x8mm ALU GELAKT

per paar

0709 DCWA061.94

KASTBAAR RH 30x8mm 3M ZWART RAL9005 met rubber

per lengte

0709 DCWA061.91

Limon eindsteun onder tablet 30x8mm ZWART RAL9005

per stuk

0709 DCWA061.92

Limon middensteun onder tablet 30x8mm ZWART RAL9005

per stuk

0709 DCWA061.93

Zijwand limon per paar L+R voor 30x8mm ZWART RAL9005

per paar

Bestelcodes glijhaken
- Handige opschuifhaken voor de rechthoekige kleerkastbuizen.
- Verkrijgbaar in zwart en alu geanodiseerd alsook in wit gelakt.
Bestelcode

0709 DCWA061.96

GLIJHAAK voor KKB rechthoek ZWART gelakt

0709 DCWA061.A6

GLIJHAAK voor KKB rechthoek ALU geanodiseerd

0709 DCWA061.W6 GLIJHAAK voor KKB rechthoek WIT GELAKT

Bestelcodes schroeven
Voor de montage van de eindsteunen en middensteunen onder de legplank, maak je gebruik van metaalvijzen M5 die wij
aanbieden in verschillende lengtes in functie van je gekozen houtdikte voor de legplank.
0511 M5X22POZ

MEUBELKNOPSCHROEF M5X22 - Dk=10mm - Uitvoering vernikkeld

0511 M5X25POZ

MEUBELKNOPSCHROEF M5X25 - Dk=10mm - Uitvoering vernikkeld

0511 M5X30POZ

MEUBELKNOPSCHROEF M5X30 - Dk=10mm - Uitvoering vernikkeld

0511 M5X35POZ

MEUBELKNOPSCHROEF M5X35 - Dk=10mm - Uitvoering vernikkeld

0511 M5X45POZ

MEUBELKNOPSCHROEF M5X45 - Dk=10mm - Uitvoering vernikkeld

0511 M5PLK5X25Z

PLATTE KOP SCHROEF M5X25 (GREPEN-KKB) ZWART

0511 M5PLK5X30Z

PLATTE KOP SCHROEF M5X30 (GREPEN-KKB) ZWART

0511 M5PLK5x35Z

PLATTE KOP SCHROEF M5X35 (GREPEN-KKB) ZWART

0511 M5PLK5X40Z

PLATTE KOP SCHROEF M5X40 (GREPEN-KKB) ZWART

GARDEROBESYSTEMEN

Bestelcodes rechthoekige kleerkastbuizen
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Garderobesystemen
Kleerkastbuis metaal
- Ovale kleerkastbuis met wanddikte 1.2mm zodat ook brede kasten geen
aanleiding geven tot doorbuigen
- Afmeting 30x15x1.2mm
- Verkrijgbaar in chromé glans op standaard lengte van 3000mm
Bestelcode

0709 DC OVAAL (chromé glans)

Limon
- Houder voor ovale kleerkastbuis.
- Montage tegen de zijwand via schroeven of via drevels in de rijboring
- Uitvoering vernikkeld
Bestelcode

0709 7837 ZIJ (schroefversie)
0709 7839 5MM (met drevels voor rijboring 32mm)

Limon
-

Houder voor ovale kleerkastbuis
Montage onder de legplank en/of tegen de zijwand
Montage tegen legplank via M6 vijs 25mm of 30mm lang
Uitvoering vernikkeld (vijs M6 apart bestellen!)
Bestelcode

0709 7845 (limon)
0709 7845 M6x25 (vijs M6x25)
0709 7845 M6x30 (vijs M6x30)
0709 7845 M6x35 (vijs M6x35)

Middenwandhouder ovaal
-

Middensteun voor ovale kleerkastbuizen 30x15mm
In chromé uitvoering
Voor het ondersteunen van brede kleerkastbuizen
Hoogte instelbaar van 65 tot 80mm
Bestelcode

0709 SUP162CH

Glijhaak voor ovale buis
- Glijhaak die over de kleerkastbuis wordt geschoven
- Gaatje voorzien voor vaste montage tegen de kleerkastbuis
- Uitvoering vernikkeld en past dus uitermate bij de chromé glans
kleerkastbuizen
Bestelcode

13-3

0709 H1205-93

Garderobesystemen

13.

Kleerkastbuis aluminium
- Ovale kleerkastbuis met wanddikte 2mm, geschikt voor sterke
belasting en weinig aanleiding tot doorbuigen indien gecombineerd
met middenwandhouders (zie verder).
- Afmeting: 30 x 14 x 2mm
- Uitvoering: aluminium geanodiseerd
- Lengte: 5000mm (minimale afname, kan eventueel verzaagd worden)
Bestelcode

0709 ALU OVAAL (per M, per 5 te bestellen)

Kleerkastbuis aluminium INOX LOOK
- Ovale kleerkastbuis met wanddikte 2mm, geschikt voor sterke
belasting en weinig aanleiding tot doorbuigen indien gecombineerd
met middenwandhouders (zie verder).
- Afmeting: 30 x 14 x 2mm
- Uitvoering: aluminium geanodiseerd INOX LOOK
- Lengte: 5000mm (minimale afname, kan eventueel verzaagd worden)
Bestelcode

0709 ALU INOX (per M, per 5 te bestellen)

- Limon, volledig in aluminium voor aluminium kleerkastbuis 30x14mm,
open zodat kleerkastbuis er in kan geklikt worden
- Uitvoering: aluminium
Bestelcode

0709 H1170-01

Limon gesloten voor zijwandmontage
- Limon, volledig in aluminium voor aluminium kleerkastbuis 30x14mm,
gesloten zodat kleerkastbuis niet kan losklikken na montage
- Uitvoering: aluminium
Bestelcode

0709 H1175-01

GARDEROBESYSTEMEN

Limon open voor zijwandmontage

Hoekstuk H1285
- Handige T-verbinder om in combinatie met onze standaard aluminium
kleerkastbuis zelf een hoekoplossing op maat te creëren in kleerkast of
garderobe in hoekopstelling
Bestelcode

0709 H1285-01
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Garderobesystemen
Limon eindsteun (gesloten) voor onder legplank
- Limon volledig in aluminium voor kleerkastbuis 30x14mm, voor montage onder
legplank
- Gesloten steun en dus te gebruiken als eindsteun voor montage onder
legplanken die verlegbaar blijven
Bestelcode

0709 H1190-01

Limon middensteun (open) voor onder legplank
- Limon volledig in aluminium voor kleerkastbuis 30x14mm, voor montage onder
legplank
- Open steun en dus te gebruiken als middensteun voor montage onder brede
legplanken die verlegbaar blijven
- In combinatie met 2 gesloten eindsteunen
Bestelcode

0709 H1192-01

Limon eindsteun (gesloten) voor onder legplank
- Limon volledig in aluminium voor kleerkastbuis 30x14mm, voor montage onder
legplank VIA DOORGEBOORDE M6 vijs (vijs apart te bestellen)
- Gesloten steun en dus te gebruiken als eindsteun voor montage onder
legplanken die verlegbaar blijven
Bestelcode

0709 H1194-01

Limon eindsteun (open) voor onder legplank
- Limon volledig in aluminium voor kleerkastbuis 30x14mm, voor montage onder
legplank VIA DOORGEBOORDE M6 vijs (vijs apart te bestellen)
- Open steun en dus te gebruiken als middensteun voor montage onder brede
legplanken die verlegbaar blijven
Bestelcode

0709 H1196-01

Glijhaak enkel voor ovale buis ALU
- Glijhaak enkel die over de kleerkastbuis wordt geschoven
- Gaatje voorzien voor vaste montage tegen de kleerkastbuis
- Uitvoering aluminium en past dus uitermate bij de aluminium kleerkastbuizen
Bestelcode

0709 H1205-01

Glijhaak dubbel voor ovale buis ALU
- Glijhaak dubbel die over de kleerkastbuis wordt geschoven
- Gaatje voorzien voor vaste montage tegen de kleerkastbuis
- Uitvoering aluminium en past dus uitermate bij de aluminium
kleerkastbuizen
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Bestelcode

0709 H1231-01

Garderobesystemen

13.

Uittrekbare kledinghouder
- Uitrekbare kledinghouder om uw gekozen kledij uit de kast even
aan te hangen.
- Boring 14mm, minstens 52mm diep.
- Uitvoering vernikkeld.
Bestelcode

0722 TIG193

Draaibare kledinghouder
- Draaibare kledinghouder om Uw gekozen kledij uit de kast even
aan te hangen.
- Kan perfect onder een legtablet bevestigd worden en na gebruik
terug in de kast gedraaid worden.
- Uitvoering vernikkeld.
Bestelcode

0722 TIG293

Kapstokhouder

Bestelcode

0722 PEN615GR

Kapstokhouder
- Uittrekbare kapstokhouder voor ophangen in de diepte.
- Voorzien van een uittrekbeugel.
- Vereiste minimale inbouwdiepte 526mm, hoogte 163mm,
breedte 84mm.
- Uitvoering: grijs
Bestelcode

0722 AAESP

Air Cub Fresh
Dit apparaat werd ontwikkeld om vieze luchtjes in kleerkasten, schoenkasten, rond afvalemmers of in gesloten kasten te neutraliseren en te vervangen door een aangename
geur. Dankzij een keramische filter die je doopt in een natuurlijke olie verspreidt de
gekozen aangename geur zich in de kast waarin het werd geïnstalleerd
Afmetingen: 170 x 100 x 38mm
Capaciteit: 3.2 m³ / uur
Bestelcode: AIFREPNP

GARDEROBESYSTEMEN

- Kapstokhouder ondiep D.319mm x H.175mm x Br.84mm.
- Uitvoering: grijs.

Meer info Hoofdstuk 10 - pagina 20!
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VERSTELBAAR

DRAAGVERMOGEN

44-61 cm
60-100 cm
77-120 cm

max 10 kg
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Garderobesystemen
Garderobeliften SERVETTO 2004

GARDEROBELIFT
WIT

GARDEROBELIFT
GRIJS

GARDEROBELIFT
ZWART

Garderobelift SERVETTO 450
Kleur

Bestelcode

Wit

0722 GARD450WI

Grijs

0722 GARD450AL

Zwart

0722 GARD450

-

Garderobelift, verstelbaar in de breedte van 440 tot 610mm
In uitvoering wit, grijs en zwart
Draagvermogen max 10kg
Breedte: 440-610mm

-

Garderobelift, verstelbaar in de breedte van 630 tot 1020mm
In uitvoering wit, grijs en zwart
Draagvermogen max 10kg
Breedte: 600-1000mm

-

Garderobelift, verstelbaar in de breedte van 770 tot 1200mm
In uitvoering wit, grijs en zwart
Draagvermogen max 10kg
Breedte: 770-1200mm

Kleur

Bestelcode

Wit

0722 GARD600WI

Grijs

0722 GARD600AL

Zwart

0722 GARD600

Garderobelift SERVETTO 830
Kleur

Bestelcode

Wit

0722 GARD830WI

Grijs

0722 GARD830AL

Zwart

0722 GARD830

Optioneel: - met softclose dempers - geleverd in paar
- uitvoering grijs, wit of zwart

Dempers grijs

0722 GARDSCGR

Dempers wit

0722 GARDSCWI

Dempers zwart

0722 GARDSCZW

GARDEROBESYSTEMEN

Garderobelift SERVETTO 600
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Garderobesystemen
Garderobelift SERVETTO SUPERPRO
- Garderobelift SUPERPRO 18KG tot 1100mm
- Uitvoering grijs/ALU en wit/wit
- Bestaat uit 2 delen: liftsysteem + buis/versterkingskit zelf af te
korten
- Max. binnenbreedte kast 1100mm

Bestelcode

Omschrijving

0722 GARDZW-GR

Garderobelift superpro grijs/alu

0722 GARDZW-WIT

Garderobelift superpro wit/wit

Electrische garderobeliften
Ideaal voor rolstoelgebruikers die toch de bovenkant van hun kast toegankelijk en bruikbaar willen indelen. Verkrijgbaar in wit,
zwart en grijs met een draagvermogen van 30kg en verstelbaar in 2 versies van 600-900mm en van 1000-1500mm. Bediening via
afstandsbediening of controle schakelaar.

Vraag meer info!
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LED verlichting maatwerk

13.

Nu ook maatwerk LED verlichting
Aangepaste verlichting in garderobekasten, dressings en interieurs zijn niet meer weg te denken.
Wij kunnen u een oplossing bieden waarbij wij, aan de hand van uw tekening of schets, alle profielen
meeleveren, de gepaste verlichting voorzien en ook de juiste transfo met correct vermogen bijleveren.
Ook de juiste bedrading nemen wij voor onze rekening. We leveren tevens de nodige aluminium profielen
met matte plexi cover mee. Zo krijgt u een afgewerkt geheel dat, indien u de juiste frezingen aanbrengt,
maar in te klikken is! Als u daarna de stekker nog in het stopcontact steekt, heeft u uw verlichting op maat
reeds geïnstalleerd.
Wij bieden tevens de mogelijkheid tot dimmen en schakelen volgens uw wensen, kunnen zowel koud wit
licht, warm wit licht als RGB (verschillende kleuren met bijgeleverde afstandsbediening) voorzien en
hebben verlichting tot 240 LEDS per meter (zeer functioneel licht!)
Nieuw in ons programma: flexibele NEON LED die zonder ALU profielen kan ingewerkt worden in de
zijkant van een kast. Ideaal voor garderobekasten! Check hoofdstuk 7 – NEON LED FLEX.
Voor klanten die zelf met deze verlichting aan de slag willen, bieden wij zeer interessante prijsvoorwaarden
voor profielen, LED rollen en bijhorende transfo’s en accessoires.
Vraag naar onze mogelijkheden voor dit maatwerk of contacteer uw vertegenwoordiger.

GARDEROBESYSTEMEN

Bestelformulier voor LED verlichting op maat nodig? Ga naar onze website www.du-pont.be en klik
bovenaan op ‘Bestelformulieren’
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POLARIS LED KLEERKASTBUIS
POLARIS LED kleerkastbuis met bewegingsmelder
-

Aluminium LED kleerkastbuis met bewegingsmelder
Met LED strip neutraal wit 4100K
Hoge wattage zonder zichtbare punten (536mm = 6.7W, 836mm = 10.6W)
Vekrijgbaar in ALU of ZWART
Verpakt als set met houders en kleerkastbuis
Transfo inbegrepen in de set

Bestelcode

Omschrijving

1002 POL536A

Kleerkastbuis 536mm (boorafstand 506mm) - Uitvoering ALU

1002 POL536Z

Kleerkastbuis 536mm (boorafstand 506mm) - Uitvoering ZWART

1002 POL836A

Kleerkastbuis 836mm (boorafstand 806mm) - Uitvoering ALU

1002 POL836Z

Kleerkastbuis 836mm (boorafstand 806mm) - Uitvoering ZWART

Omschrijving

PIR bewegingsmelder
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Versie 536mm

I = 506mm – L = 536mm

Versie 836mm

I = 806mm – L = 836mm

Garderobe inrichting

13.

Lade toebehoren
Maak een indeling naar wens van uw lade met onze
nieuwe multifunctionele lade verdelingen in
verzwarte eik met antraciet simil leder binnenbekleding.

OPGELET: past enkel voor ladediepte 500mm!
(ANTARO en LEGRA).
Breedte maat steeds 150mm.

Horlogehouder
- Horlogehouder voor 4 horloges
- 473x150x50mm
- In verzwarte eik met antraciet similederen binnen vulling
Bestelcode

0722 556.004

- Juwelenhouder voor oorbellen, ringen, kettingen, enz…
- 473x150x50mm
- In verzwarte eik met antraciet similederen binnen vulling
Bestelcode

0722 556.003

Riemen- en dassenhouder
- Houder die zowel voor riemen en dassen kan gebruikt worden als voor
sjaals, BH’s, enz…
- 473x150x50mm
- In verzwarte eik met antraciet similederen binnen vulling
Bestelcode

0722 556.002

Universele inzet

GARDEROBESYSTEMEN

Juwelenhouder

- Universele verdeler om verdelingen naar keuze aan te brengen in uw
lade
- 473x150x50mm
- In verzwarte eik met antraciet similederen binnen vulling
Bestelcode

0722 556.001

Ook andere verdelingen en uitvoeringen op bestelling. Vraag info!
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Garderobesystemen
Broekenhouder
-

Broekenhouder, verstelbaar in de breedte van 570 tot 1000mm
Uitvoering aluminium grijs
Breedte: 570-1000mm
Diepte: 490mm
Bestelcode

0722 PORPANEX

Broekenhouder
- Uittrekbare broekhouder geschikt voor 10 broeken
- Armen zwenkbaar om keuze te vergemakkelijken
- Voorzien van antislip op de draagarmen om afschuiven te
vermijden
Bestelcode

0718 600.097.05

Broekenhouder
-

Asymmetrische broekenhouder geschikt voor montage onder legplank
Gemonteerd op volledig uitrekbare kogelgeleiders
Voorzien van 11 draagarmen en trekhaak vooraan
Diepte 455mm
Breedte 351mm
Bestelcode

0722 APPS35VG

Broekenhouder
-

Symmetrische broekenhouder geschikt voor montage onder legplank
Gemonteerd op volledig uittrekbare kogelgeleiders
Voorzien van 2 x 9 draagarmen en trekhaak vooraan
Diepte 463mm
Breedte 641mm
Bestelcode

0722 APPS65VG
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Garderobesystemen
Dassenhouder
- Dassenhouder uitschuifbaar
- Uitvoering: zwart/grijs
- Diepte: 500mm

Bestelcode

0722 SSNBP1615

Dassen- en riemhouder grijs
- Dassen- en riemhouder grijs
- Diepte 500mm

49

9

Bestelcode
94

0722 APCLALGS
14

5

- Riemhouder uitschuifbaar
- Uitvoering zwart grijs
- Diepte 500mm

Bestelcode

0722 SSNCP1525

Sjaalhouder
- Sjaalhouder uitschuifbaar
- Uitvoering zwart grijs
- Diepte 500mm

Bestelcode

0722 SSNCP1515

GARDEROBESYSTEMEN

Riemhouder
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Schoenenrek
- Schoenenrek verstelbaar in breedte van 560-1000mm
- Uirtvoering zwart grijs
- Breedte 560-1000mm
Bestelcode

0722 TAC 560

Schoenenrek
-

Schoenenrek uitrekbaar voor frontmaat 600mm
Draagvermogen 25kg
Diepte 525mm
Hoogte 130mm
Uitvoering grijs
Bestelcode

0718 200.627.18

Schoenenrek
- Schoenenrek
- Verstelbaar in de breedte van binnenmaat corpus 564 tot
1000mm
- Gemonteerd op volledig uitrekbare kogelgeleiders
- Diepte 467mm
Bestelcode

0722 ASR56100

Laarzenhouder
-

1 laarzenhouder geschikt voor 1 paar laarzen
Kan tegen muur of kastwand gemonteerd worden
Houdt de laarzen mooi recht
Uitvoering grijs
Bestelcode

0722 121/A GR
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Garderobesystemen
Hakenlijst
-

Hakenlijst voorzien van 5 ophanghaken
Vlakke wandmontage mogelijk
Afmetingen 350x43x49mm
Uitvoering chromé glans

Bestelcode

0718 600.122.05

Stofzuigslanghouder
-

Stofzuigslanghouder
Vlakke wandmontage mogelijk
Afmetingen 310x78x224mm
Uitvoering chromé glans

Bestelcode

0718 600.145.05

Linnenmand Excellent
Linnenmand, via ophanghaak vlak te monteren tegen wand
Uitneembaar van de haak
Uitvoering chromé glans
Afmetingen 237x260x420mm en 387x260x420mm
Bestelcode

Afmetingen

0718 600.143.05

237x260x420mm

0718 600.144.05

387x260x420mm

0718 600.140.05

Ophanghaak

Linnenmand
- Linnenmand, stapelbaar
- Los in te bouwen in bestaande lade
- Afhankelijk van montage uitneembaar
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar
- Uitvoering wit

Bestelcode

Omschrijving

0718 600 136 01

bxdxh = 340x250x450mm

0718 600 138 01

bxdxh = 395x480x520mm

0710 6100HAAK

Ophanghaak wit voor linnenmand

Linnenmanden op geleiders
- Complete set bestaande uit
geleiders met 2 linnenmanden
- Inclusief opbergvak voor wasmiddel
voorzien van vast deksel
- Laterale bevestiging
- Volledig uittrekbaar met demping
- Uitvoering boxen : wit en blauw

Bestelcode

0710 WAS45
0710 WAS60

GARDEROBESYSTEMEN

-

Linnenmanden op geleiders 1 box
- Complete set bestaande uit:
- geleiders
- een kader
- een linnenmand
- Mand 53 liter met deksel
- Laterale bevestiging
- Volledig uittrekbaar met demping
- Uitvoering : wit
- Voor corpus van 450mm

Bestelcode

0710 WAS90
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Garderobesystemen
Opklap bedsysteem VERTIKAAL
- Vertikaal opklap bedsysteem voor enkel of dubbel bed
- Handig te monteren met speciale meegeleverde scharnieren
- Handvaten om te openen dienen ook als steun voor het
neergelaten bed
- Verkrijgbaar in 3 bedafmetingen
- Uitvoering grijs
- Levertijd 3tal weken
Verschillende andere mogelijkheden, uitvoeringen en opstellingen. Bel ons even op om uw project te bespreken.
Bestelcode

Bedafmetingen

0711 CV90200

90 x 200cm

0711 CV140200

140 x 200cm

0711 CV160200

160 x 200cm

Opklap bedsysteem HORIZONTAAL
- Horizontaal opklap bedsysteem voor enkel of dubbel bed
- Handig te monteren met speciale meegeleverde scharnieren
- Handvaten om te openen dienen ook als steun voor het
neergelaten bed
- Verkrijgbaar in 3 bedafmetingen
- Uitvoering grijs
- Levertijd 3tal weken
Verschillende andere mogelijkheden, uitvoeringen en opstellingen. Bel ons even op om uw project te bespreken.
Bestelcode

Bedafmetingen

0711 CO90200

90 x 200cm

0711 CO140200

140 x 200cm

0711 CO160200

160 x 200cm

Kluis met klavier
- Kluis met klavier ZWART te bevestigen in een kast
- Voorzien van 2 programmeerbare codes (gebruiker en
meestercode)
- Noodopening met sleutel mogelijk
- Zichtbaarheid van de afgelopen 200 acties
- Openen via gemotoriseerde deur
- Overschakeling naar externe voeding mogelijk bij lege batterijen
- Buitenafmeting 310x380x1 10mm
Bestelcode

Afmetingen

0722 KLUIS

310x380x1 10mm
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13.

GRANDE schuifdeuren van vloer tot plafond

Modern ‘steel look’ design
Aluminium met zwarte poedercoat in RAL9005
Volledig in maatwerk
Zowel hangend als rollend
Compatibel met onze DARBY DOORS kaderdeuren in zwart
Zowel enkel als dubbel
Handige prijslijst

GARDEROBESYSTEMEN

-

GRANDE steel look deuren kunnen ingezet worden in verschillende toepassingen.
Als moderne scheidingswand met deuren maar ook als wanden die open gezet
kunnen worden in tuinkamers, poolhouse of buiten verblijven.
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Schuifdeurbeslag vloer tot plafond
PIVOTERENDE GRANDE schuifdeuren van vloer tot plafond

Nu ook PIVOTERENDE GRANDE binnendeuren in ons programma!
Vraag meer info!!
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Schuifdeurbeslag vloer tot plafond

13.

Systeem vloer tot plafond
Dit schuifdeursysteem is volledig vervaardigd uit aluminium, verkrijgbaar in verschillende decors,
wielen verwerkt in het profiel waardoor ze ook als tussenwand kunnen fungeren.
Geluidsloos lagersysteem met hoogwaardige afwerkingsaccenten.
Verkrijgbaar gemonteerd met glas, hout of gecombineerd en zelfs mogelijk als zelfbouwpakket.
Snelle levertijd (3 weken) en handige berekeningsformule om zelf uw prijzen te kennen.
Vraag onze aparte info met documentatie, demokoffer en prijslijst aan via: 03/464.00.91

GARDEROBESYSTEMEN

Ook verkrijgbaar HANGEND zonder onderrail!
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Schuifdeurbeslag vloer tot plafond
DISCRETO vloer tot plafond zonder kader met demping
-

4mm dikke ALUMINIUM profielen verkrijgbaar in ALUMINIUM geanodiseerd en in ZWART structuur poederlak
Er wordt met dezelfde onder- en bovenrail gewerkt van het Rotondo/Quadrato gamma
Maximum breedte per deur 1025mm - maximum hoogte 2600mm
Te verwerken met alle meubelpanelen van 18 tot 22mm dikte
De loopwielen bevinden zicht achter het paneel waardoor de deur enkel aan de voorzijde gebruikt kan worden
NIET als roomdivider!
Aangeraden wordt om op iedere deur met Discreto profielen een SOFTCLOSE systeem te voorzien (1 of 2 stuks/deur,
apart bestellen)

OPGELET: de onderrail dient 10mm naar achter geplaatst te worden ten opzichte van de bovenrail!
Bestelcode

Omschrijving

0660 DISHAR

DISCRETO wielenset + toebehoren voor 1 deur, 2 onderwielen, 2 vulcan stickers,
2 bovenwielen, 1 set schroeven

0660 DISL+LALU

DISCRETO L-profiel MET lip 2600mm ALUMINIUM

0660 DISLALU

DISCRETO L-profiel 2600mm ALUMINIUM

0660 DISDUBBOA

DISCRETO bovenrail dubbel ALU per meter
(verkrijgbaar in 2M, 3M, 4M of 6M)

0660 DISDUBONA

DISCRETO onderrail dubbel ALU per meter
(verkrijgbaar in 2M, 3M, 4M of 6M)

0660 DISL+LZWA

DISCRETO L-profiel MET lip 2600mm ZWART

0660 DISLZWA

DISCRETO L-profiel 2600mm ZWART

0660 DISDUBBOZ

DISCRETO bovenrail dubbel ZWART per meter
(verkrijgbaar in 2M, 3M, 4M of 6M)

0660 DISDUBONZ

DISCRETO onderrail dubbel ZWART per meter
(verkrijgbaar in 2M, 3M, 4M of 6M)

0660 DISHARSC

DISCRETO SOFTCLOSE voor buitenste deur

0660 DISHARSCM

DISCRETO SOFTCLOSE voor middendeur (vanaf 3 deuren)

Zwart structuur poederlak
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Aluminium geanodiseerd

Vraag onze folder met prijslijst en technische info aan!
03/464.00.91 of info@du-pont.be

13.

Infreesgrepen
Nieuw in ons programma

GARDEROBESYSTEMEN

EENVOUD
In vormgeving en montage,
met tal van toepassingsmogelijkheden!

13-22

