
680680 kaiserkraft.com Onze huidige levertijden en prijzen vindt u op kaiserkraft.com
 uit voorraad/direct leverbaar  levering binnen ca. 7 werkdagen

Totale breedte mm 720 720 720 720 1030 1030 1030 1030
Totale hoogte mm 1110 1110 1810 1810 1110 1110 1810 1810
Monitorvak  zonder zonder met met zonder zonder met met
Ventilatie    ventilator (axiale 

ventilator) met 
filtermat

ventilator (axiale 
ventilator) met 

filtermat

  ventilator (axiale 
ventilator) met 

filtermat

ventilator (axiale 
ventilator) met 

filtermat
Uitvoering  1 toetsenbordplateau 

met muisblad, 1 lade, 
hoogte 40 mm, 
1 uitschuifbaar 

legbord

1 toetsenbordplateau 
met muisblad, 1 lade, 

hoogte 40 mm, 
1 uitschuifbaar 

legbord

1 toetsenbordplateau 
met muisblad, 1 lade, 

hoogte 40 mm, 
1 uitschuifbaar 

legbord

1 toetsenbordplateau 
met muisblad, 1 lade, 

hoogte 40 mm, 
1 uitschuifbaar 

legbord

1 toetsenbordplateau 
met muisblad, 1 lade, 

hoogte 65 mm, 
1 uitschuifbaar 

legbord, 1 smalle 
lade, hoogte 40 mm, 

1 smalle lade, hoogte 
130 mm

1 toetsenbordplateau 
met muisblad, 1 lade, 

hoogte 65 mm, 
1 uitschuifbaar 

legbord, 1 smalle 
lade, hoogte 40 mm, 

1 smalle lade, hoogte 
130 mm

1 toetsenbordplateau 
met muisblad, 1 lade, 

hoogte 65 mm, 
1 uitschuifbaar 

legbord, 1 smalle 
lade, hoogte 40 mm, 

1 smalle lade, hoogte 
130 mm

1 toetsenbordplateau 
met muisblad, 1 lade, 

hoogte 65 mm, 
1 uitschuifbaar 

legbord, 1 smalle 
lade, hoogte 40 mm, 

1 smalle lade, hoogte 
130 mm

Wieluitrusting  zonder wielen 4 zwenkwielen, 
waarvan 2 met 

vastzetters

zonder wielen 4 zwenkwielen, 
waarvan 2 met 

vastzetters

zonder wielen 4 zwenkwielen, 
waarvan 2 met 

vastzetters

zonder wielen 4 zwenkwielen, 
waarvan 2 met 

vastzetters
Kastkleur            
antraciet-
metallic

 Nr.
 €

100 136 3H
999,-

100 139 3H
1020,-

100 141 3H
1380,-

100 143 3H
1440,-

100 146 3H
1280,-

100 148 3H
1280,-

100 150 3H
1560,-

100 152 3H
1600,-

lichtgrijs 
RAL 7035

 Nr.
 €

 4 100 138 3H
999,-

 4 100 140 3H
1020,-

 4 100 142 3H
1380,-

 4 100 144 3H
1440,-

 4 100 147 3H
1280,-

 4 100 149 3H
1280,-

 4 100 151 3H
1560,-

 4 100 154 3H
1600,-

Computerwerkplekken
• Beukenhouten decorplaat met kabeldoorvoer
• Inclusief 4-voudige contactdooslijst
• Zonder of met monitorbehuizing (incl. axiale ventilator voor 

ventilatie)

Totale diepte: 660 mm. Kastmateriaal: plaatstaal, met 
poedercoating. Draagvermogen per uitschuifbaar legbord: 35 kg. 
Kabeldoorvoer: 4-voudige contactdooslijst. Veiligheidstype: IP20. 
Type deur: roldeur. Werkbladmateriaal: beukenhoutdecor. 
Bladdikte: 25 mm. 

Uitvoering  met doorlopend legbord met doorlopend legbord met tussenwand met tussenwand
Wieluitrusting  4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetters zonder wielen 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetters zonder wielen
Kastkleur        
antraciet-metallic  Nr.

 €
100 162 3H

859,-
100 159 3H

839,-
100 157 3H

889,-
100 155 3H

859,-
lichtgrijs RAL 7035  Nr.

 €
 4 100 163 3H

859,-
 4 100 160 3H

839,-
 4 100 158 3H

889,-
 4 100 156 3H

859,-

Pc-tafels
• Werkblad van beukenhouten decorplaat met groot 

oppervlak
• Grote bergruimte voor ordners, printer, computer 

en nog veel meer
• Inclusief 3-voudige contactdooslijst

Totale hoogte: 1100 mm. Totale breedte: 1100 mm. 
Totale diepte: 800 mm. Kastmateriaal: plaatstaal, 
met poedercoating. Frontkleur: gentiaanblauw 
RAL 5010. Kabeldoorvoer: 3-voudige contactdooslijst. 
Ventilatie: passief geventileerd (wandsleuven). 
Veiligheidstype: IP20. Type deur: vleugeldeur. 
Werkbladmateriaal: beukenhoutdecor. Bladdikte: 25 mm. 
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