
Kantoormeubelprogramma Objekt Plus
Het perfecte programma voor het plannen van een hoogwaardige en extra-
vagante kantoorinrichting. De grote keus aan kastmodules voor een opti-
male ruimtebenutting, inclusief zichtschermen die ook als scheidingswand 
te gebruiken zijn, garandeert dat alle documenten een duidelijke plaats 
krijgen. Alle oppervlakken zijn aan beide zijden met melaminehars gecoat, 
onderhoudsvriendelijk, slijtvast en sigarettengloedbestendig, schitter- en 
reflectievrij.

Bureaus
•  tafelblad van E1-spaanplaat, 22 mm dik
•  bureauranden in twee kleuren, 
•  als blad kwartsiet dan zwart/aluminium-zilverkleurig, wanneer blad oxido 

dan bruin/aluminium-zilverkleurig, bij blad wit dan gelieve de randkleur 
aan te geven

•  sledeframe van stalen profielen, met poedercoating in wit/alu-zilverkleurig
•  in hoogte verstelbaar van 68 - 82 cm

Verrijdbaar en staand ladeblok
•  laden en hangmappenlade op metalen rails, zelf dichttrekkend en met 

dichttrekrem
•  alle uitvoeringen met materiaallade
•  centrale vergrendeling met cilinderslot incl. 2 sleutels, met uittrekstop
•  decor afdekblad van het staande ladeblok identiek met bureaublad

Stellingen en kasten
•  kasten met mooi vormgegeven voeten 2,4 cm hoog, alu-zilverkleurig, 

houten of metalen sokkel op aanvraag
•  openslaande deuren met 270° bredehoekscharnieren van metaal
•  glazen deuren van enkel veiligheidsglas (EVG)
•  legborden 22 mm dik, draagvermogen tot 25 kg
•  laden op verborgen geleiders met gedempt automatisch sluitmechanisme

Bureaus, werkblad in vrije vorm

Bureaus en passende bijstelkasten

Romp wit, front kwartsiet op afbeelding

Roll- Standcontainercontainer und Besprechungstische

Keuze uit 3 decors

Oxido kwartsiet wit

Levering
•  franco huis
•  verrijdbaar, staand ladeblok, stellingen en kasten gemonteerd, bureaus en 

schuifdeurkasten gedemonteerd, eenvoudig zelf te monteren
•  franco levering op locatie zonder of met montage op aanvraag

     
Uitvoering rechte plaat Plaat in vrije vorm vr. bijzetkast
Uitrichting - - - rechts links
Brdte x dpte cm 120 x 80 160 x 80 180 x 80 180 x 80/100 180 x 80/100 
Hoogte cm 68-82 68-82 68-82 68-82 68-82 
oxido 138607 138612 138616 138620 138624
wit 138608 138613 138617 138621 138625
kwartsiet 138610 138614 138618 138622 138626

--- --- --- --- ---

   
Uitvoering Schuifdeurkast Roldeurkast, front aluzilver Roldeurkast, front wit
Romp/front/deuraanslag - rechts links rechts links
Hoogte cm 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3
Brdte x dpte cm 80 x 40 80 x 40 80 x 40 80 x 40 80 x 40
wit/oxido 145853 - - - -
wit/wit 145854 145848 145850 145906 145904
wit/kwartsiet 145855 - - - -

--- --- --- --- ---

      
Uitrichting rechts links rechts links rechts links
Brdte x dpte cm 200 x 80/100 217 x 80 180 x 80/200 
Hoogte cm 68-82 68-82 68-82 68-82 68-82 68-82
Oxido 138628 138633 138646 138650 138655 138659
wit 138629 138634 138647 138651 138656 138660
kwartsiet 138630 138635 138648 138652 138657 138661

--- --- --- --- --- ---

     
1x materiaallade, 1x materiaallade, 1x materiaallade, 
1x lade, 1x hangm.frame 3x laden 4x laden Schotelvoet 4 voeten

Uitvoering Verrijdbare ladeblokken Ladeblok Vergadertafel Vergadertafel
Brdte x dpte cm 43,1 x 57,7 43,1 x 57,7 43,1 x 80 90 x 90 220 x 100 
Hoogte cm 53,7 53,7 53,7 72 72
Romp/front
wit/oxido 138704 138708 138721 138690 138685
wit/wit 138705 138709 138723 138691 138687
wit/kwartsiet 138706 138710 138724 138692 138688

--- --- --- --- ---


