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Inwendige afmeting van monitorafdeling  h x b x d = 
548 x 598 x 330 mm

h x b x d = 
548 x 598 x 330 mm

 

Uitvoering  standaard met werktafel met werktafel en geperforeerde 
wand

Werkbladafmetingen mm  25 x 900 x 600 25 x 900 x 500
Kastkleur       
blauwgrijs RAL 7031  Nr.

 €
 4 572 883 3H

339,-
 4 523 116 3H

395,-
 4 569 919 3H

289,-
lichtgrijs RAL 7035  Nr.

 €
   4 569 918 3H

289,-
lichtgrijs RAL 7035
gentiaanblauw RAL 5010

 Nr.
 €

 4 572 882 3H
339,-

 4 114 896 3H
395,-

 

Computerkasten
• Sterke uitvoering voor werkplaats en bedrijf
• Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
• Verkrijgbaar in drie uitrustingsvarianten

Totale hoogte: 1638 mm. Totale breedte: 600 mm. Totale 
diepte: 350 mm. Max. beeldschermgrootte (TFT): 20 inch. 
Kastmateriaal: plaatstaal, met poedercoating. 
Ventilatie: passief geventileerd (wandsleuven). 
Veiligheidstype: IP20. Eigenschap: afsluitbaar. Monitorvak. 

Bestaat uit drie delen – eenvoudig zelf te monteren.

Computer-roldeurkasten
• Afsluitbare onderkast met lichtlopende roldeur
• Opbergruimte voor computer, printer en toebehoren
• Inclusief 4 zwenkwielen (waarvan 2 met vastzetters)

Totale hoogte: 1630 mm. Totale breedte: 600 mm. 
Totale diepte: 560 mm. Inwendige afmeting van 
monitorafdeling: h x b x d = 548 x 598 x 330 mm. 
Max. beeldschermgrootte (TFT): 20 inch. 
Kastmateriaal: plaatstaal, met poedercoating. 
Frontkleur: lichtgrijs. Afmeting van 
zichtvenster: 420 x 450 mm. Ventilatie: passief 
geventileerd (ventilatiesleuven). Veiligheidstype: IP20. 
Eigenschap: verrijdbaar / afsluitbaar. 
Wieluitrusting: 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetters. 
Monitorvak. Gewicht: 54 kg. 

Bestaat uit twee delen – eenvoudig zelf te monteren.

Kastkleur: lichtgrijs RAL 7035 / gentiaanblauw RAL 5010. 
 4 Nr. 114 897 3H € 659,-

Kastkleur: blauwgrijs RAL 7031. 
 4 Nr. 523 117 3H € 659,-

Onderwagen

Wieluitrusting: 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetters. 

 4 Nr. 510 283 3H € 38,50

 

€ 339,-
Nr. 572 883 3H
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