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BANKDRAGERS

HOOFDSTUK 8
BANKDRAGERS

Zwarte bankdragers
Duplo zwart
- Economische bankdrager
- Voor boorgat van 5mm in ZWART
- Lengte 16.5mm
- Verpakt per 1000 stuks
Bestelcode

0705 ZW ME08

Lepel 5mm zwart
- Bankdrager lepel
- Voor boorgat 5mm in ZWART
- Verpakt per 1000 stuks

Bestelcode

0705 ZW ME10

Lepel 3mm zwart
- Bankdrager lepel
- Voor boorgat 3mm in ZWART
- Verpakt per 1000 stuks

Bestelcode

0705 ZW ME12

Geschikt voor rijboring 3mm
Zware bankdrager zwart
- Bankdrager met hoge draagkracht
- Voor boorgat 5mm in zwart
- Verpakt per 1000 stuks

Bestelcode

0705 ZW ME35
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Duplo
- Eenvoudige en economische bankdrager voor boorgat van 5mm
- Verkrijgbaar in uitvoering verzinkt en vernikkeld
- Overmeten lengte 16.5mm
- Verpakt per 1000 stuks
Bestelcode

Rijboring

0705 7857 5 (verzinkt)

Rijboring 5mm

0705 7857 NIK (vernikkeld)

Rijboring 5mm

0705 7861 3/5 (vernikkeld)

Rijboring 3mm

Duplo met huls
- Eenvoudige en economische bankdrager voor boorgat van 5mm
- Uitermate geschikt voor glasplaten (beschermhuls)
- Verkrijgbaar in uitvoering verzinkt
- Verpakt per 1000 stuks
Bestelcode

0705 7857 7 (verzinkt)

- Eenvoudige en economische bankdrager voor boorgat van 5mm
- Verkrijgbaar in uitvoering vernikkeld
- Verpakt per 1000 stuks
Bestelcode

0705 7810

1825
- Bankdrager voor boorgat 5mm
- Door vormgeving hogere draagkracht per tablet en zeer
passend in boorgat 5mm (valt er niet uit).
- Uitvoering vernikkeld
- Verpakt per 2000 stuks per zak

BANKDRAGERS

Mini

Bestelcode

0083 01825

5x24
- Draagstift voor boorgat van 5mm in verzinkt, 24mm lang
- Verpakt per 1000 stuks
Bestelcode

0705 7864
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Lepel 5mm of 3mm
- Bankdrager lepel, voor boorgat van 5mm
- Verkrijgbaar in uitvoering vernikkeld

Bestelcode

Rijboring

0705 52019 NIK (vernikkeld)

Rijboring 5mm

0705 TAQ123.NI (vernikkeld)

Rijboring 3mm

Met 2 pinnen
- Door opstaande pin kan de legplank verankerd worden
- Voor boorgat van 5mm in vernikkelde uitvoering
Bestelcode

0705 7875 5+5

Met ijzeren stift
- Kunststof bankdrager met ijzeren stift voor boorgat van 5mm
- Verkrijgbaar in wit, bruin en transparant
- Verpakt per 1000 stuks
Bestelcode

0705 7854 W (wit)
0705 7854 BR (bruin)
0705 7854 TR (transparant)

Met gummi voor glas
- Voor gebruik in combinatie met glazen leggers
- Door vormgeving stift in corpuszijkant verhoogde draagkracht
Bestelcode

0590 MV03
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Bankdrager 2-delig
- Bankdrager, bestaande uit 2 delen met snelmontage!
- Voor rijboring 5mm, boring in legplank 18mm
- Door konisch lichaam sterke verankering met kaststructuur
waardoor legplank mee de kast versterkt
- Tevens zeer esthetische afwerking onderaan de legplank.
- Uitvoering vernikkeld
Bestelcode

0705 SUP936.16

Glasbankdrager
- Glasbankdrager voor rijboring 5mm
- Geschikt voor glasdikte tot 8mm, vast te zetten door middel
van kunststof schroef.
- Uitvoering vernikkeld
Bestelcode

Stellijst ALU
- Om in te frezen - freesmaat 11mm breed en 5mm diep
- Uitvoering alu geanodiseerd
- Wordt geleverd in lengtes van 2M
- Afstand tussen leggers bedraagt 25mm
Drager voor stellijst
In aluminium, 22mm lang
Bestelcode

0705 M8601 - drager voor stellijst
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0705 TAQ561NI

0705 M8600 - stellijst 2m per lengte

Stellijst beuk
- Voor reparatie van antieke kasten of productie
van kopie-antieke kasten
- Trapjes van 35mm per legplank
- Wordt geleverd in lengtes van 2M
- Stellijst afmetingen 14x14mm
Bestelcode

00705 40510320 beuk
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Onzichtbare tabletdragers
Onzichtbare tabletdrager medium (30kg)
- Onzichtbare tabletdrager voor houten tablet, boring diameter
14mm, diepte 175mm, voor tabletten tot 40cm diep en met
maximale belasting van 30kg. (in het midden)
- Aantal te gebruiken: +/- iedere 30cm - 3D regelbaar

A = 175mm
B = 130mm

Bestelcode

0705 MN112-175

Onzichtbare tabletdrager zwaar (40kg)
- Onzichtbare tabletdrager voor houten tablet, boring diameter
18mm, diepte min. 220mm, voor tabletten tot 50cm diep en met
maximale belasting van 40kg. (in het midden)
- Aantal te gebruiken: +/- iedere 30cm - 3D regelbaar

A = 220mm
B = 145mm

Bestelcode

0705 MN114-220

Onzichtbare tabletdrager zwaar (40kg)
- Onzichtbare tabletdrager voor houten tablet, boring diameter
18mm, diepte min. 350mm, voor tabletten tot 60cm diep en met
maximale belasting van 40kg. (in het midden)
- Aantal te gebruiken: +/- iedere 30cm - 3D regelbaar

A = 350mm
B = 275mm

Bestelcode

0705 MN114-350

Onzichtbare tabletdrager recht
Onzichtbare tabletdrager voor houten tablet. Boring 14mm met excentrische regeling in 3D, verkrijgbaar in lengte 120mm, 145mm,
175mm. Muurboring: diameter 14mm, minstens 70mm diep. Geleverd MET plug.
Bestelcode

Omschrijving

0705 MN115-120

TABLETDRAGER MN115 - 120mm - 20kg draagkracht

0705 MN115-145

TABLETDRAGER MN115 - 145mm - 20kg draagkracht

0705 MN115-170

TABLETDRAGER MN115 - 170mm - 20kg draagkracht
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Inklapbare tabletdrager
- Inklapbare tabletdrager, ideaal om tafel te verlengen
- Ontkoppeling door middel van kleine hendel onder de tabletdrager
- Dikte geplooid 25mm
- Lengte: 300mm
- Uitvoering: wit

Bestelcode

0710 CON280300 - per stuk

Inklapbare tabletdrager
- Inklapbare tabletdrager om tablet tegen muur te monteren
- Maximale draagkracht per paar 100kg
- Dikte geplooid 20mm
- Verkrijgbaar in wit en grijs

Bestelcode voor tablet 410 - 550mm

0710 CON400BL - wit - per stuk

Bestelcode voor tablet 550 - 700mm

0710 CON520BL - wit - per stuk
0710 CON520GR - grijs - per stuk

Tabletdrager pelikaan
- Voor tablet in glas of hout, van 8mm tot 40mm
- Maximale tabletdiepte 300mm
- Max. belasting 50kg per paar
- Verkrijgbaar in uitvoering wit, chromé of inox look

BANKDRAGERS

0710 CON400GR - grijs - per stuk

Bestelcode

0710 PELWIT - wit
0710 PELCHR - chromé
0710 PELIL - inox look
Per stuk te bestellen
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Verbindingen
DIVARIO
Divario P-18 maakt het mogelijk een uittrekbare plank of een scheidingswand in een reeds in elkaar gezette kast te schuiven.
Daarnaast spant de Divario P-18 de onderdelen tijdens het inschuiven en zorgt zo voor mooi gesloten voegen. De opbouw van de spanning
zelf vindt slechts op bepaalde punten plaats en niet over de gehele inschuiflengte, waardoor het onderdeel gemakkelijker
ingeschoven kan worden.
Door de krachtgesloten verbinding tussen het ingeschoven element en de zijkanten kan de verbinding een hoge trekkracht overnemen.
Dankzij de nieuwe verbinder krijgt de gebruiker meer vormgevingsvrijheid, zonder daarbij te hoeven inboeten aan stabiliteit.

:Zie cataloog p.4-7 voor deze legplank oplossing.!
Naderhand inschuiven

Bestelcodes zie p. 4-9
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Verbindingen
CABINEO
De Cabineo is een eendelige verbinder op boor- of freesbasis voor het verbinden van frames door middel van een zuivere
oppervlaktebewerking. Dankzij deze eigenschap is bewerking op alle CNC-machines mogelijk, waaronder ook eenvoudige
3-assige machines en nestingmachines.
Vergeleken met standaard excenterverbinders overtuigt de Cabineo met een efficiëntere bewerking, een snellere montage
en een hoge spankracht, dit alles zonder gebruik van extra houten deuvels. Het design en het werkingsprincipe zijn zo vormgegeven dat met een minimaal gebruik van middelen een maximale functionaliteit bereikt kan worden.
De tijdbesparende Cabineo-korpusverbinder uit één stuk is nu ook verkrijgbaar in een zwarte behuizing. Bij gebruik in donkere materialen gaat de Cabineo black op in de achtergrond, waardoor geen extra afdekkappen nodig zijn.

:Zie cataloog p.4-9 en p.4-10 voor
deze verbinder.!

Bestelcodes zie p. 4-12
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Toepassingsgebieden zijn keukens met zwart of antraciet gekleurd binnenwerk, donkere kasten in privé- en openbare
ruimtes of restaurantinrichting. De Cabineo Black is ook ideaal voor winkelinrichtingen waar vaak donkere materialen worden
gebruikt, bijvoorbeeld in de confectiesector of in de voedingsmiddelensector bv. wijntentoonstellingen of groentedisplays.

8-8

