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Bureau-inrichting
Lades en hangmappenramen TEMO
Hangmappenramen TEMO 50/80

- Verstelbaar hangmappenraam geleverd in complete set met 2 verdelers
- Volledig uittrekbare kogelgeleider
- Verstelbaar van binnenmaat 500mm tot 800mm
- Zowel te gebruiken achter deuren als achter fronten
- Uitvoering grijs RAL9006

Hangmappenramen TEMO 80/110

- Verstelbaar hangmappenraam geleverd in complete set met 2 verdelers
- Volledig uittrekbare kogelgeleider
- Verstelbaar van binnenmaat 800mm tot 1100mm
- Zowel te gebruiken achter deuren als achter fronten
- Uitvoering grijs RAL9006

Bestelcode

Bestelcode

0360 TER50.80

0360 TER80.110

Optioneel uitbreidbaar met softclose, apart te bestellen!

Optioneel uitbreidbaar met softclose, apart te bestellen!

0360 TER SOFT 1

0360 TER SOFT 1

Frontbevestiger

- Frontbevestiger voor hangmappenraam met front
- Wordt gemonteerd tussen front en hangmappenraam en voorziet in
regelmogelijkheid door excentrische vijs
- Per stuk, 2 te bestellen per hangmappenraam
Bestelcode

0360 RFC2G

Hangmapraam TEMO op maat

Vanaf bestellingen per 50 sets, kunnen wij U een volledig gemonteerd
hangmappenraam OP MAAT aanbieden, met volledig uittrekbare
kogelgeleider en aantrekkelijke accessoires aan ONKLOPBARE
prijzen! Zowel verkrijgbaar in zwart als in RAL9006.
De voormontage levert U een aardige tijdswinst op.
Ook mogelijk met kantelbeveiliging en centrale sluiting!
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Vraag onze info brochure en prijslijst en overtuig Uzelf.

9.

Bureau-inrichting
Metafile Blum
- Voor neigingsverstelling voorraadlade, hoogte B met reling
voorzien
- Nominale lengte NL 350–550 mm
- Corpusbreedte KB 300–600 mm
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: RAL 7037 stofgrijs
Bestelcode

0122 ZRM.5500

Volledige set, lade NIET inbegrepen!
Maatvoeringen
Inbouwmaten - front
schroefmontage

Hangmappen onder legplank
- Profiel voor hangmappen
- Bevestiging onder tablet
- Lengte 4000mm (per lengte te bestellen)
- Profiel voorzien van groef voor etiketten
- Dikte 1.5mm, uitvoering ALU geanodiseerd

Boormaten - front

Inbouwmaten - rugwand

BUREAU-INRICHTING

Nodige inbouwruimte

Bestelcode

0360 PRO1322 (profiel 4M – ALU geanodiseerd)
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Kabelmanagement
Kabeldoorvoeren metaal in diameter 60mm en 80mm

Wit gelakt

Zwart gelakt

Inox look

Chromé glans

ALU RAL 9006

Diameter

Kleur

Hoogte

Bestelcode

60mm

Wit gelakt

21mm

0370 2066.518

60mm

Chromé glans

21mm

0370 2066.536

60mm

Zwart gelakt

21mm

0370 2066.566

60mm

Inox look

21mm

0370 2066.572

60mm

ALU RAL 9006

21mm

0370 2066.588

80mm

Wit gelakt

21mm

0370 2068.518

80mm

Chromé glans

21mm

0370 2068.536

80mm

Zwart gelakt

21mm

0370 2068.566

80mm

Inox look

21mm

0370 2068.572

80mm

ALU RAL 9006

21mm

0370 2068.588

Werking

Beste positie kiezen

Deksel toevoegen

Open
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- Stainless steel finish kabeldoorvoer
- Beschikbaar in wit en zwart gelakt, inox look, chromé glans en ALU RAL 9006
- Beschikbaar in diameter 60mm en 80mm
- Voorzien van schroeftop en met kunsthaar afgeschermde kabeldoorvoer

Draaien om vast te zetten

Gesloten

9.

Kabelmanagement
Computerdop kunststof diameter 60mm en 80mm

Hoog kwalitatieve en zeer prijsgunstige kabeldoorgang voor boorgat 60mm en 80mm.
Standaard verkrijgbaar in grijs, wit, zwart en crème.
Diameter

Kleur

Bestelcode

60mm

Grijs

0380 60 GRIJS

60mm

Zwart

0380 60 ZWART

60mm

Wit

0380 60 WIT

60mm

Crème

0380 60 CREME

60mm: A=70mm, B=18.5mm, H=60mm

80mm: A=88mm, B=18.5mm, H=80mm
80mm

Grijs

0380 80 GRIJS

80mm

Zwart

0380 80 ZWART

80mm

Wit

0380 80 WIT

80mm

Crème

0380 80 CREME

- Om kabels onder een werkblad ordelijk te ordenen.
- Verkrijgbaar in zwart en grijs
- Kleine versie (91x65mm)
- Grote versie (135x65mm).
Versie

Bestelcode

Klein zwart

0390 2098.466

Klein grijs

0390 2098.488

Groot zwart

0390 2098.666

Groot grijs

0390 2098.688

BUREAU-INRICHTING

Kabelklem
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Kabelmanagement
Kabeldoorvoeren EXIT 13
- Met inbouwhoogte 15.6mm
- Verkrijgbaar in 6 verschillende afmetingen
- In aluminium geanodiseerd
Bestelcode

0390 V2054.408—80x80mm—alu/alu
0390 V2054.418—160x80mm—alu/alu
0390 V2054.428—240x80mm—alu/alu
0390 V2054.448—960x80mm—alu/alu
0390 V2053.478—100x100mm—alu/alu
0390 V2053.428—240x100mm—alu/alu

Kabeldoorvoeren NC
- Met inbouwhoogte 25mm
- Verkrijgbaar in 2 verschillende afmetingen (69x69x25mm en 45x180x25mm)
- In uitvoering grijs of zwart
- Zonder deksel
- 2-zijdige borstelsluiting in het midden.
Afmetingen

Kleur

Bestelcode

69x69mm

Grijs

0390 V2080.188

69x69mm

Zwart

0390 V2080.166

45x180mm

Grijs

0390 V2080.288

45x180mm

Zwart

0390 V2080.266
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Kabelmanagement
FLAP kabelslurf
Bestelcode vertikaal (720mm)

0390 2076.105 (aluminium)
0390 2076.116 (zwart)
0390 2076.118 (wit)
Bestelcode horizontaal (1200mm)

0390 2076.205 (aluminium)
0390 2076.266 (zwart)
0390 2076.218 (wit)

BUREAU-INRICHTING

- Zeer esthetische oplossing voor het ordenen van kabels en
leidingen
- Zowel horizontaal onder het werkblad als vertikaal naar de vloer toe
- Verkrijgbaar in uitvoering zwart, wit en aluminium
- Zeer flexibel systeem met klik montage
- Hoogte set vertikaal (overmeten) met voet inbegrepen 720mm
- Horizontaal lengte 1200mm
- Uitbreidbaar of in korten door wervels aan of af te clipsen
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Kabelmanagement
SPIRAAL kabelslurf
- Ideale kabelgeleider voor werkplek met in de hoogte verstelbaar werkblad
- Kabelslurf kan uitrekken tot 1300mm
- Standaard verkrijgbaar in zwart.
Bestelcode

0380 660130ZW

Kabelslang
- Complete set kabelslang voor standaard bureauhoogte
- Complete set met alle toebehoren
- Kleur RAL9006
- Voor zowel montage onder het werkblad als montage rechtstreeks
aan computerdop
- Onderdelen meegeleverd
- Lengte = 750mm
Bestelcode

0380 XD ZILVER

HELIX kabelslang
- Zeer hoogwaardige en esthetische kabelslang in spiraalvorm met zware grondblok in metaal
- Voorzien van borstelprofiel
- Verkrijgbaar in wit (met grijze borstel) en chromé (met zwarte borstels)

Bestelcode
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0390 HELIX W
0390 HELIX ZW

Kabelmanagement

9.

U-BOX
- Horizontaal kabelkanaal om te schroeven
onder het werkblad
- Hoogte 90mm
- Metaal zwart gelakt
- Verkrijgbaar in lengte 300mm 500mm - 1000mm
- Breedte 130mm
Bestelcode

0390 2098.073 (lengte 300mm)
0390 2098.075 (lengte 500mm)
0390 2098.070 (lengte 1000mm)

i-PASS

Op aanvraag eventuele mogelijkheid tot
leveren van complete stekkerdozen met
verschillende soorten aansluitingen.

Bestelcode

0390 2075.610 (413 x 105.5mm-1 element)
0390 2075.620 (813 x 105.5mm-2 elementen)
0390 2075.630 (1213 x 105.5mm-3 elementen)

- Deksel voor kabels zonder onderbouwbox
- Verkrijgbaar in 1, 2 en 3 elementen versie
Bestelcode

0390 2075.610.1 (413 x 105.5mm-1 element)
0390 2075.620.1 (813 x 105.5mm-2 elementen)
0390 2075.630.1 (1213 x 105.5mm-3 elementen)

BUREAU-INRICHTING

- Complete set met deksel voor kabels
- Box als houder voor stopcontacten met klik
bevestiging
- Stopcontacten niet meegeleverd
- Verkrijgbaar in 1, 2 en 3 elementen versie
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Kabelmanagement
DUAL kabeldoorvoer
- Kabeldoorvoer met dubbele ingang
- Ideaal voor vergadertafels, bureaus met dubbel gebruik, conferentie
tafels, enz
- Aluminium uitvoering met grijze borstels afgesloten
- Profiel 20mm
- Verkrijgbaar in 3 afmetingen: 270x130mm, 320x130mm, 420x130mm
Bestelcode

0390 DUAL270 (270 x 130mm)
0390 DUAL320 (320 x 130mm)
0390 DUAL420 (420 x 130mm)

VERSAFLAP
- Inbouw stopcontact doos die schuin wegloopt om eventuele
waterinsijpeling te vermijden
- Beschikbaar in versie met 3 stopcontacten of 3 stopcontacten met data
aansluiting. (B/Fr)
- Stroomsnoer en data snoer apart te bestellen! (3M lang)
- Afmeting: 270x130x20mm
- Uitvoering: aluminium met grijze borstel
Bestelcode

0390 VERSA3 (met 3 stopcontacten B/Fr.)
0390 VERSA3D (met 3 stopcontacten B/Fr. + datakit)
0390 VERSASTR (stroomsnoer 3M)
0390 VERSADAT (data kabel 3M)
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Kabelmanagement

9.

Omschrijving

Kleur

Bestelcode

Stopcontact + RJ45 + USB lader 5V
Boorgat 80mm

Aluminium

0390 PAD ALU

Stopcontact + RJ45 + USB lader 5V
Boorgat 80mm

Wit

0390 PAD WI

Stopcontact + RJ45 + USB lader 5V
Boorgat 80mm

Zwart

0390 PAD ZW

Andere configuraties of kleuren mogelijk op bestelling!

BUREAU-INRICHTING

VERSAPAD
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Bureaulades
Metalen lade 500mm
- Metalen dubbelwandige bureaulade, voor inbouwbreedte 380mm,
diepte 505mm
- Zeer hoge afwerking
- Met rasterpatroon voor optimale benutting van de accessoires
- Verkrijgbaar in RAL9006 grijs
Bestelcode

0360 NCA50-GR (grijs)

Kogelgeleider voor lade 500mm
- Volledig of enkel uittrekbare kogelgeleider voor metalen lade van 500mm
- Geschikt voor inbouwbreedte 380mm
Bestelcode

0360 NGS50 (enkel uitttrekbaar)
0360 NGT50 (volledig uittrekbaar)

Metalen lade 700mm
- Metalen dubbelwandige bureaulade, voor inbouwbreedte 380mm,
diepte 697mm
- Zeer hoge afwerking
- Met rasterpatroon voor optimale benutting van de accessoires
- Verkrijgbaar in RAL9006 grijs
Bestelcode

0360 NCA70-GR (grijs)

Kogelgeleider voor lade 700mm
- Volledig of enkel uittrekbare kogelgeleider voor metalen lade van 700mm
- Geschikt voor inbouwbreedte 380mm
Bestelcode

0360 NGS70 (enkel uitttrekbaar)
0360 NGT70 (volledig uittrekbaar)
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Bureaulades

9.

Pennelade
- Pennelade in kunststof
- Met metalen rolgeleider enkel uittrekbaar
- Voor diepte 500mm
- Met frontbevestigers voor inbouwbreedte 380mm
- Verkrijgbaar in grijs
Bestelcode

0360 CPC+GPC GR (grijs)

Sluitnok ANTIC
- Speciale sluitnok voor TEMO-antitilt en sluitsysteem
- Slotstangen kunnen desgewenst op maat gemaakt worden
- Verkrijgbaar in grijs
Bestelcode

Sluitnok NARB2
- Sluitnok voor standaard antitilt en sluitsysteem
- Past op zowat alle standaard verkrijgbare slotstangen met pinnen
- Verkrijgbaar in grijs
Bestelcode

0360 NARB2 GR (grijs)

Sluitnok NFERS

BUREAU-INRICHTING

0360 ANTIC GR (grijs)

- Sluitnok voor standaard sluitsysteem
- Past op zowat alle standaard verkrijgbare slotstangen met pinnen
- Verkrijgbaar in grijs
Bestelcode

0360 NFERS GR (grijs)
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Bureaulades
Enkelwandige ladeverdeling
- Past in gatenpatroon van de metalen lade
- Optimale verdeling voor hoogste gebruiksnut
- Verkrijgbaar in grijs

Bestelcode

0360 NSE32 GR (grijs)

Dubbelwandige ladeverdeling
- Past in gatenpatroon van de metalen lade
- Optimale verdeling voor hoogste gebruiksnut
- Verkrijgbaar in grijs

Bestelcode

0360 NSA32 GR (grijs)

Documentverdelingen
- Past in gatenpatroon van dubbelwandige ladeverdeler
- Optimale verdeling voor hoogste gebruiksnut
- Verkrijgbaar in grijs en voor documenten A5, A6 en A7

Bestelcode

0360 NSFA5 GR (grijs)
0360 NSFA6 GR (grijs)
0360 NSFA7 GR (grijs)

Hangmappenraam voor lade
- Metalen hangmappenraam
- Kan na montage gewoon in de lade gezet worden
- Verkrijgbaar voor lade 500mm in grijs

Bestelcode

0360 RGC50 GR (grijs)
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Bureaulades

9.

CD-verdeler
- CD-verdeler die standaard in lade kan gezet worden voor 14 CD’s
- Past in de breedte in iedere metalen lade van TEMO
- Verkrijgbaar in grijs
Bestelcode

0360 PCD GR (grijs)

Opschuifpennebakje
- Kan bovenop de metalen lade van TEMO geplaatst worden
- Verkrijgbaar in grijs

Bestelcode

0360 VAPC GR (grijs)

- Voor het eenvoudig en overzichtelijk klasseren van brieven en
documenten in een metalen lade
- Per stuk te bestellen (clipsen voor bevestiging tegen zijwand
worden meegeleverd)
- Verkrijgbaar in grijs
Bestelcode

0360 NVIA4 GR (grijs)

BUREAU-INRICHTING

Briefschikker
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Bureaulades
Rolcontainers TEMO
Nieuw in ons programma zijn de volledig metalen afgewerkte rolcontainers van
TEMO die in verschillende standaard oplossingen bestaan en volledig gemonteerd
aangeleverd worden, voorzien van slot met kantelbeveiliging, volledig uittrekbare
kogelgeleider voor de hangmappenlade, afsluitbare pennenlade, ergonomische
vormgeving van de lade zelf en verkrijgbaar in zwart, wit en RAL9006 aan zeer
aantrekkelijke prijzen!!!
Ook de verschillende accessoires, zoals briefschikkers (zie foto), hangmappenramen, verdeelstrips,enz…… kunnen wij daarbij voorzien.
Bij opstellingen met hangmappenraam wordt tevens steeds een ondersteunend wiel
voor de lade meegeleverd ter ondersteuning van eventueel zwaar beladen lades.

Vraag vrijblijvend folder en volledige prijslijst aan:
03/464.00.91 - info@du-pont.be
Volledig afgewerkte container

Hangmappen in container

Pennenlade in container
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Bureaulades

9.

Containers skelet SC350
- Volledig metalen frames
- Geschikt om zelf containers af te maken met hout of metaal in eigen decors
- Alle onderdelen reeds voorgemonteerd, alsook slot met kantelbeveiliging en wielen
- Zeer degelijke, stabiele structuur in verschillende opstellingen
- Standaard geleiders enkel uittrekbaar, ook volledig uittrekbaar verkrijgbaar.
- Afmetingen: B 405mm x H 480mm x D 510mm
- 3 LADES
Bestelcode

0360 SC350 (met grijze lades en wielen)

Containers skelet SC250

Bestelcode

0360 SC250 (met grijze lades en wielen)

Containers skelet SCC450
- Volledig metalen frames
- Geschikt om zelf containers af te maken met hout of metaal in eigen decors
- Alle onderdelen reeds voorgemonteerd, alsook slot met kantelbeveiliging en wielen
- Zeer degelijke, stabiele structuur in verschillende opstellingen
- Standaard geleider lade enkel uittrekbaar, ook verkrijgbaar volledig uittrekbaar
- Afmetingen: B 405mm x H 540mm x D 510mm
- 3 LADES + PENNENLADE
Bestelcode

0360 SCC450 (met grijze lades en wielen)

BUREAU-INRICHTING

- Volledig metalen frames
- Geschikt om zelf containers af te maken met hout of metaal in eigen decors
- Alle onderdelen reeds voorgemonteerd, alsook slot met kantelbeveiliging en wielen
- Zeer degelijke, stabiele structuur in verschillende opstellingen
- Standaard geleider lade enkel uittrekbaar, hangmappenraam volledig uittrekbaar
- Afmetingen: B 405mm x H 480mm x D 510mm
- LADE + HANGMAPPENRAAM

Containers skelet SCC350
- Volledig metalen frames
- Geschikt om zelf containers af te maken met hout of metaal in eigen decors
- Alle onderdelen reeds voorgemonteerd, alsook slot met kantelbeveiliging en wielen
- Zeer degelijke, stabiele structuur in verschillende opstellingen
- Standaard geleider lade enkel uittrekbaar, hangmappenraam volledig uittrekbaar
- Afmetingen: B 405mm x H 540mm x D 510mm
- LADE + HANGMAPPENRAAM + PENNENLADE
Bestelcode

0360 SCC350 (met grijze lades en wielen)
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Bureaulades
Containers skelet SCS450
- Volledig metalen frames
- Geschikt om zelf containers af te maken met hout of metaal in eigen decors
- Alle onderdelen reeds voorgemonteerd, alsook slot met kantelbeveiliging en wielen
- Zeer degelijke, stabiele structuur in verschillende opstellingen
- Standaard geleider lade enkel uittrekbaar, ook verkrijgbaar volledig uittrekbaar
- Afmetingen: B 405mm x H 640mm x D 510mm
- 4 LADES
Bestelcode

0360 SCS450 (met grijze lades en wielen)

Containers skelet SCS350
- Volledig metalen frames
- Geschikt om zelf containers af te maken met hout of metaal in eigen decors
- Alle onderdelen reeds voorgemonteerd, alsook slot met kantelbeveiliging en wielen
- Zeer degelijke, stabiele structuur in verschillende opstellingen
- Standaard geleider lade enkel uittrekbaar, hangmappenraam volledig uittrekbaar
- Afmetingen: B 405mm x H 640mm x D 510mm
- 2 LADES + HANGMAPPENRAAM
Bestelcode

0360 SCS350 (met grijze lades en wielen)

Containers skelet SCS350
Deze voorgemonteerde skeletten zijn ook verkrijgbaar op een diepte van 700mm. Bij bestellingen opgeven:
- Kleur lades grijs of zwart
- Meeleveren wielen of glijdoppen (zie foto hieronder)

Glijdoppen of wielen
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Bureaulades

9.

Metalen legplanken
Metalen legplanken voor kantoor kasten, onderaan op maat voor hangmappen zodat legplank dubbele functie
krijgt: onderaan hangmappenraam, bovenaan bergruimte voor bijv. klasseurs of kaften.
Geproduceerd uit DC01 stalen platen met een dikte van 8/10, verkrijgbaar gelakt in grijs (RAL9006) of mat wit
(RA9003). Standaard hoogte bedraagt 25mm, breedte en diepte worden op maat gemaakt volgens de wens en
afmetingen van de klant.

BUREAU-INRICHTING

Enkel op bestelling - minimum 50 stuks per afmeting!
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Bureau-inrichting
Elektrisch onderstel voor bureau
- Elektrisch aangestuurde telescopische tafelpoot
- Set bestaat uit 2 poten, 2 voetsteunen, 1 dwarsverbinding en
1 controledoos met bediening
- Doorsnede onderstel 70 x 70mm
- Breedte tot 1800mm, hoogte verstelbaar van 573mm tot
1203mm
- Maximale belasting 80kg
Bestelcode

0710 TELE GR (grijs)
0710 TELE WI (wit)
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Bureau-inrichting

9.

Bureau set
- Houder voor accessoires bureau bestaande uit documenthouder,
pen/gadget houder en magnetisch bord
- Hoogte 260mm
- Totale breedte 650/724mm
- Werkblad bevestiging met clamp systeem voor maximum 25mm
houtdikte
Bestelcode

0360 435-8169 (grijs)

CPU houder grijs en zwart
- CPU houder voor montage onder werkblad of aan de zijkant van
het bureaumeubel
- Verstelbaar in de hoogte van 370mm tot 620mm
- Verstelbaar in de breedte van 80mm tot 250mm
- Verkrijgbaar in uitvoering grijs of zwart.
Bestelcode

0317 CPU ZW (zwart)

Schermhouder TFT
- Draagarm voor computerscherm
- Met standaard montageplaat
- Dubbele draagarm voor optimale verstelling
- Kabelgeleiders mee voorzien
Bestelcode

0317 TFT GR

Klavierhouder uittrekbaar

BUREAU-INRICHTING

0317 CPU GR (grijs)

- Volledige set voor computer klavier
- Uittrekbare kogelgeleiders en blokkeer systeem in open of
gesloten positie
- Variabele hoogte
- Polsmat en uitneembare muismat inbegrepen
- Maximale belasting 34kg
Bestelcode

0317 KLAVZW
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Bureau-inrichting
Bureau- en tafelonderstellen
Wij bieden verschillende oplossingen in onderstellen aan met een ruime keuze in vormgeving (rond, rechthoek), uitvoering
(wit, aluminium), opstelling (recht, hoek, vergader) en soort.

Vraag onze aparte cataloog met prijzen voor de verschillende opstellingen en mogelijkheden!
Of download via onze website www.du-pont.be/prijslijsten

Ultieme betrouwbaarheid, een echt werkpaard!

Uniek design!
Indrukwekkende belastbaarheid!
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9.

Ook verkrijgbaar in een 3-poots versie!

BUREAU-INRICHTING

Ons basismodel, een allround talent!

Wandmontage systemen
Stijlvol, functioneel
en veel beenruimte!
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