
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

Kasten voor componenten e.d.. 

Er is altijd een oplossing! 
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standaard kleuren: 

RAL 7035 RAL 9010 RAL 3003 

RAL 7037 RAL 5003 RAL 9011 

andere (RAL) kleuren: 

             op aanvraag 

RAL 7035 
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 

Topkwaliteit kasten, door Adiform ontwikkeld speciaal voor de opslag van componenten, onder-

delen en dergelijke. De kasten zijn volledig in Nederland geproduceerd.  

 

 zeer stabiele geheel plaatstalen constructie 

 laden op dubbelgelagerde telescoopgeleidingen, 105% uittrekbaar 

 centrale  sluiting met geïntegreerde ladeblokkeerinrichting 

 laden met verzonken roestvrijstalen handgreep 

 maximale ladebelasting 100 kg (verdeeld) 

 gespoten in een krasvaste epoxylak 

 

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op. 

 

04 - 05  kastrompen en schuifladen                

06 - 07  kasten 09030… (0300 mm)                

08 - 13  kasten 09045… (0450 mm)           

14 - 21  kasten 09060… (0600 mm)           

22 - 29  kasten 09090… (0900 mm)            

30 - 37  kasten 09120… (1200 mm)           

38 - 42  ladeindelingen 

index 
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Adiform kastromp 300 mm nuttige hoogte                   

Schuifladekasten                                            kastrompen 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 360 mm    09030 

Adiform kastromp 450 mm nuttige hoogte                    

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 540 mm    09045 

Adiform kastromp 600 mm nuttige hoogte                   

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 720 mm    09060 

Adiform kastromp 900 mm nuttige hoogte                 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 1180 mm    09090 

Adiform kastromp 1200 mm nuttige hoogte                    

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 1380 mm    09120 
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nuttige breedte  nuttige diepte  nuttige hoogte   fronthoogte         artikelnr. 

468 mm   704 mm 0  047 mm    075 mm         lade 075    - 

Adiform schuiflade 75 mm fronthoogte                        

     per lade 

Schuifladenkasten                                            schuifladen 

afmetingen 

nuttige breedte  nuttige diepte  nuttige hoogte   fronthoogte         artikelnr. 

468 mm   704 mm   122 mm0    150 mm         lade 150    - 

Adiform schuiflade 150 mm fronthoogte                        

     per lade afmetingen 

nuttige breedte  nuttige diepte  nuttige hoogte   fronthoogte         artikelnr. 

468 mm   704 mm 0  272 mm          300 mm   lade 300    - 

Adiform schuiflade 300 mm fronthoogte                        

     per lade afmetingen 

Lade 300 mm standaard voorzien van een (uitneembaar)  hangmappenframe 
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breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   360 mm           09030.00.0.1    - 

Adiform schuifladekast                         0,33  m² 

Andere (RAL) kleuren en/of kleurcombinaties op aanvraag! 

     per lade 

Adiform schuifladekast                         0,66  m² 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   360 mm           09030.00.2.0    - 

     per lade 

Schuifladekasten                                             serie 09030 

uitgevoerd met:                     

1 x lade 300 mm                      

toepassingen:                

hangend te monteren              

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar             

RVS handgrepen    

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                          

uitgevoerd met:                     

2 x lade 150 mm             

toepassingen:                 

hangend te monteren              

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar            

RVS handgrepen    

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                          
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breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   360 mm           09030.02.1.0    - 

Adiform schuifladekast                         0.99  m² 

Andere (RAL) kleuren en/of kleurcombinaties op aanvraag! 

     per lade 

Adiform schuifladekast                         1,32  m² 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   360 mm           09030.04.0.0    - 

     per lade 

Schuifladekasten                                             serie 09030 

uitgevoerd met:                     

2 x lade 075 mm            

1 x lade 150 mm                      

toepassingen:                

hangend te monteren              

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar           

RVS handgrepen         

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                          

uitgevoerd met:                     

4 x lade 075 mm             

toepassingen:                

hangend te monteren              

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar             

RVS handgrepen                       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                          
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Schuifladekasten                                             serie 09045 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   540 mm           09045.00.1.1    - 

Adiform schuifladekast                         0,66  m² 

uitgevoerd met:                     

1 x lade 150 mm            

1 x lade 300 mm                      

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen                      

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm / zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm  / zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 
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Schuifladekasten                                             serie 09045 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   540 mm           09045.00.3.0    - 

Adiform schuifladekast                         0,99  m² 

uitgevoerd met:                     

3 x lade 150 mm                                 

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKK 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 
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Schuifladekasten                                             serie 09045 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   540 mm           09045.02.0.1    - 

Adiform schuifladekast                         0,99  m² 

uitgevoerd met:                     

2 x lade 075 mm            

1 x lade 300 mm                                

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SOK 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 
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Schuifladekasten                                             serie 09045 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   540 mm           09045.02.2.0    - 

Adiform schuifladekast                         1,32  m² 

uitgevoerd met:                     

2 x lade 075 mm            

2 x lade 150 mm                                

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 
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Schuifladekasten                                             serie 09045 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   540 mm           09045.04.1.0    - 

Adiform schuifladekast                         1,65  m² 

uitgevoerd met:                     

4 x lade 075 mm            

1 x lade 150 mm                                

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 
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Schuifladekasten                                             serie 09045 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   540 mm           09045.06.0.0    - 

Adiform schuifladekast                         1,98  m² 

uitgevoerd met:                     

6 x lade 075 mm                                          

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 
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Schuifladekasten                                             serie 09060 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   720 mm           09060.00.0.2    - 

Adiform schuifladekast                         0,66  m² 

uitgevoerd met:                     

2 x lade 300 mm                                          

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 
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Schuifladekasten                                             serie 09060 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   720 mm           09060.00.2.1    - 

Adiform schuifladekast                         0,99  m² 

uitgevoerd met:                     

2 x lade 150 mm             

1 x lade 300 mm                                     

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 
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Schuifladekasten                                             serie 09060 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   720 mm           09060.00.4.0    - 

Adiform schuifladekast                         1,32 m² 

uitgevoerd met:                     

4 x lade 150 mm              

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 
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Schuifladekasten                                             serie 09060 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   720 mm           09060.04.2.0    - 

Adiform schuifladekast                         1,98 m² 

uitgevoerd met:                     

4 x lade 075 mm            

2 x lade 150 mm           

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 
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Schuifladekasten                                             serie 09060 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   720 mm           09060.04.0.1    - 

Adiform schuifladekast                         1,65 m² 

uitgevoerd met:                     

4 x lade 075 mm            

1 x lade 300 mm           

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 
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Schuifladekasten                                             serie 09060 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   720 mm           09060.02.1.1    - 

Adiform schuifladekast                         1,32 m² 

uitgevoerd met:                     

2 x lade 075 mm            

1 x lade 150 mm                    

1 x lade 300 mm 

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 



20 

Schuifladekasten                                             serie 09060 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   720 mm           09060.02.3.0    - 

Adiform schuifladekast                         1,65 m² 

uitgevoerd met:                     

2 x lade 075 mm            

3 x lade 150 mm                     

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 



21 

Schuifladekasten                                             serie 09060 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   720 mm           09060.08.0.0    - 

Adiform schuifladekast                         2,64 m² 

uitgevoerd met:                     

8 x lade 075 mm            

           

toepassingen:                

hangend te monteren             

stand alone                                 

verrijdbaar         

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen 

                                         artikelnr.           

      09.075.G 

wielen set  (ø 75 mm) + handgrepen 

                                                     artikelnr.           

      09.075.S 

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm  / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

bouwhoogte 87 mm    09.075.G 

bouwhoogte 87 mm    09.075.S 
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Schuifladekasten                                             serie 09090 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1180 mm           09090.00.0.3    - 

Adiform schuifladekast                         0,99 m² 

uitgevoerd met:                     

3 x lade 300 mm            

           

toepassingen:                

stand alone                                     

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm / zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm / zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen / lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  



23 

Schuifladekasten                                             serie 09090 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1180 mm           09090.00.2.2    - 

Adiform schuifladekast                         1,32 m² 

uitgevoerd met:                     

2 x lade 150 mm            

2 x lade 300 mm                     

toepassingen:                

stand alone                                    

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



24 

Schuifladekasten                                             serie 09090 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1180 mm           09090.00.4.1    - 

Adiform schuifladekast                         1,65 m² 

uitgevoerd met:                     

4 x lade 150 mm            

1 x lade 300 mm                     

toepassingen:                

stand alone                                  

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



25 

Schuifladekasten                                             serie 09090 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1180 mm           09090.00.6.0    - 

Adiform schuifladekast                         1,98 m² 

uitgevoerd met:                     

6 x lade 150 mm                     

           

toepassingen:                

stand alone                                  

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



26 

Schuifladekasten                                             serie 09090 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1180 mm           09090.02.3.1    - 

Adiform schuifladekast                         1,98 m² 

uitgevoerd met:                     

2 x lade 075 mm                     

3 x lade 150 mm                           

1 x lade 300 mm 

toepassingen:                

stand alone                                  

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



27 

Schuifladekasten                                             serie 09090 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1180 mm           09090.04.2.1    - 

Adiform schuifladekast                         2,31 m² 

uitgevoerd met:                     

4 x lade 075 mm                     

2 x lade 150 mm                           

1 x lade 300 mm 

toepassingen:                

stand alone                                  

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



28 

Schuifladekasten                                             serie 09090 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1180 mm           09090.08.2.0    - 

Adiform schuifladekast                         3,30 m² 

uitgevoerd met:                     

8 x lade 075 mm                     

2 x lade 150 mm                            

toepassingen:                

stand alone                                  

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



29 

Schuifladekasten                                             serie 09090 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1180 mm           09090.12.0.0    - 

Adiform schuifladekast                         3,96 m² 

uitgevoerd met:                     

12 x lade 075 mm                                              

toepassingen:                

stand alone                                  

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



30 

Schuifladekasten                                             serie 09120 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1380 mm           09120.00.0.4    - 

Adiform schuifladekast                         1,32 m² 

uitgevoerd met:                     

4 x lade 300 mm                                              

toepassingen:                

stand alone                                   

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



31 

Schuifladekasten                                             serie 09120 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1380 mm           09120.04.2.2    - 

Adiform schuifladekast                         2,64 m² 

uitgevoerd met:                     

4 x lade 075 mm                

2 x lade 150 mm                                 

2 x lade 300 mm                                            

toepassingen:                

stand alone                                   

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



32 

Schuifladekasten                                             serie 09120 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1380 mm           09120.04.4.1    - 

Adiform schuifladekast                         2,97 m² 

uitgevoerd met:                     

4 x lade 075 mm                

4 x lade 150 mm                                 

1 x lade 300 mm                                            

toepassingen:                

stand alone                                   

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



33 

Schuifladekasten                                             serie 09120 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1380 mm           09120.04.6.0    - 

Adiform schuifladekast                         3,30 m² 

uitgevoerd met:                     

4 x lade 075 mm                

6 x lade 150 mm                                  

toepassingen:                

stand alone                                   

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



34 

Schuifladekasten                                             serie 09120 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1380 mm           09120.08.2.1    - 

Adiform schuifladekast                         3,63 m² 

uitgevoerd met:                     

8 x lade 075 mm                

2 x lade 150 mm                                

1 x lade 300 mm                 

toepassingen:                

stand alone                                   

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



35 

Schuifladekasten                                             serie 09120 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1380 mm           09120.08.4.0    - 

Adiform schuifladekast                         3,96 m² 

uitgevoerd met:                     

8 x lade 075 mm                

4 x lade 150 mm                                 

toepassingen:                

stand alone                                   

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 



36 

Schuifladekasten                                             serie 09120 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1380 mm           09120.12.2.0    - 

Adiform schuifladekast                         4,62 m² 

uitgevoerd met:                     

12 x lade 075 mm                

02 x lade 150 mm                                 

toepassingen:                

stand alone                                   

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 
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Schuifladekasten                                             serie 09120 

breedte     diepte     hoogte           artikelnr. 

584 mm     780 mm 0   1380 mm           09120.16.0.0    - 

Adiform schuifladekast                         5,28 m² 

uitgevoerd met:                     

16 x lade 075 mm                 

toepassingen:                

stand alone                                   

Bijzonderheden:                 

laden 105% uitschuifbaar              

RVS handgrepen       

romp lichtgrijs RAL 7035          

ladekleur naar keuze (RAL)      

centraal afsluitbaar                   

ladeblokkeerinrichting              

bovenzijde open                               per lade 

sokkel 50 mm/zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 50 mm    09.050.SKL 

sokkel 100 mm /zwart 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 750 x 100 mm    09.100.SKL 

ESD-veilig topblad (17 mm)/lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 17 mm    09.017.G 

Volkern topbladen /lichtgrijs 

afmetingen                                            artikelnr.           

584 x 780 x 06 mm    09.006.VK           

584 x 780 x 13 mm    09.013.VK  

sokkel 50 mm / zwart sokkel 100 mm / zwart 

ESD-veilig topblad / lichtgrijs Volkern topbladen / lichtgrijs 
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Schuifladekasten                                             ladenindelingen 

Adiform vakindeling  voor lade 75 mm 

breedte diepte  hoogte       artikelnr. 

467 mm 702 mm 43 mm       09.075.vak

Adiform vakindeling  voor lade 150 mm 

Flexibel instelbare vakindelingen voor de Adiform ladekasten. 

3, 4, 6, 8 ,9 12 en 16 vaks indelingen in 1 systeem! (RAL 7035) 

breedte diepte  hoogte       artikelnr. 

467 mm 702 mm 105 mm       09.150.vak

Adiform schuimrubberen inlegmat 

breedte diepte  hoogte       artikelnr. 

465 mm 700 mm 10 mm       09.010.rub

Adiform rubberen inlegmat 

breedte diepte  hoogte       artikelnr. 

465 mm 700 mm 2 mm              09.002.rub
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EMM bakjes 3544 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   52 mm   52 mm   35 mm   3544-S    

per doos á 144 stuks  52 mm   52 mm   35 mm   3544-S/D  

EMM bakjes 3596 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.  

per stuk   52 mm   78 mm   35 mm   3596-S    

per doos á 96 stuks  52 mm   78 mm   35 mm   3596-S/D  

EMM bakjes 3572 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   52 mm   104 mm   35 mm   3572-S    

per doos á 72 stuks  52 mm   104 mm   35 mm   3572-S/D  

EMM bakjes 3548 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   52 mm   156 mm   35 mm   3548-S    

per doos á 48 stuks  52 mm   156 mm   35 mm   3548-S/D  

EMM bakjes 3564 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   78 mm   78 mm   35 mm   3564-S    

per doos á 64 stuks  78 mm   78 mm   35 mm   3564-S/D  

Direct te bestellen op: 

www.adirect.nl 

Schuifladekasten                                              ladeindelingen 

materiaal : Polystyreen  

        (niet oplosmiddelbestendig) 

kleur    : oranje               

uitvoering : stapelbaar   
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EMM bakjes 3536 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   104 mm   104 mm   35 mm   3536-S    

per doos á 36 stuks  104 mm   104 mm   35 mm   3536-S/D  

EMM bakjes 5564 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   78 mm   78 mm   55 mm   5564-S    

per doos á 64 stuks  78 mm   78 mm   55 mm   5564-S/D  

EMM bakjes 5536 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   104 mm   104 mm   55 mm   5536-S    

per doos á 36 stuks  104 mm   104 mm   55 mm   5536-S/D  

EMM bakjes 5524 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   104 mm   156 mm   55 mm   5524-S    

per doos á 24 stuks  104 mm   156 mm   55 mm   5524-S/D  

EMM bakjes 7524 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   104 mm   156 mm   75 mm   7524-S    

per doos á 24 stuks  104 mm   156 mm   75 mm   7524-S/D  

Direct te bestellen op: 

www.adirect.nl 

Schuifladekasten                                             ladeindelingen 

materiaal : Polystyreen  

        (niet oplosmiddelbestendig) 

kleur    : oranje               

uitvoering : stapelbaar   
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EMM bakjes 3544 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   52 mm   52 mm   35 mm   3544-G    

per doos á 144 stuks  52 mm   52 mm   35 mm   3544-G/D  

EMM bakjes 3596 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.  

per stuk   52 mm   78 mm   35 mm   3596-G   

per doos á 96 stuks  52 mm   78 mm   35 mm   3596-G/D  

EMM bakjes 3572 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   52 mm   104 mm   35 mm   3572-G   

per doos á 72 stuks  52 mm   104 mm   35 mm   3572-G/D  

EMM bakjes 3548 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   52 mm   156 mm   35 mm   3548-G   

per doos á 48 stuks  52 mm   156 mm   35 mm   3548-G/D  

EMM bakjes 3564 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   78 mm   78 mm   35 mm   3564-SG   

per doos á 64 stuks  78 mm   78 mm   35 mm   3564-G/D  

Direct te bestellen op: 

www.adirect.nl 

Schuifladekasten                                              ladeindelingen 

materiaal : koolstof gevuld       

    Polypropyleen  

         (oplosmiddelbestendig) 

kleur    : zwart               

uitvoering : stapelbaar   
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EMM bakjes 3536 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   104 mm   104 mm   35 mm   3536-G   

per doos á 36 stuks  104 mm   104 mm   35 mm   3536-G/D  

EMM bakjes 5564 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   78 mm   78 mm   55 mm   5564-G   

per doos á 64 stuks  78 mm   78 mm   55 mm   5564-G/D  

EMM bakjes 5536 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   104 mm   104 mm   55 mm   5536-G   

per doos á 36 stuks  104 mm   104 mm   55 mm   5536-G/D  

EMM bakjes 5524 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   104 mm   156 mm   55 mm   5524-G   

per doos á 24 stuks  104 mm   156 mm   55 mm   5524-G/D  

EMM bakjes 7524 

verpakking:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.     

per stuk   104 mm   156 mm   75 mm   7524-G   

per doos á 24 stuks  104 mm   156 mm   75 mm   7524-G/D  

Direct te bestellen op: 

www.adirect.nl 

Schuifladekasten                                              ladeindelingen 

materiaal : koolstof gevuld       

    Polypropyleen  

         (oplosmiddelbestendig) 

kleur    : zwart               

uitvoering : stapelbaar   
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Voor informatie en advies: 

Adiform B.V. 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 437 71 44 

fax : 010 - 437 75 95  

info@adiform.nl 

www.adiform.nl 


