
  

Garderobekasten  

Altijd een passende oplossing! 

Óók voor: 

 Werkbanken “OP MAAT” 

 Schuifladekasten 

 Lade indelingsmaterialen 

 Gereedschapsborden 

 Gereedschapshaken 

 Werkbladen 
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 

 

Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.  

In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool,       

minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de   

lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze     

laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft           

gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een 

laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 μm dik. 

Standaardkleuren: 

RAL 5012 (lichtblauw)          

(bestelnummer: …………./04) 

 

RAL 7035 (lichtgrijs)         

(bestelnummer: …………./07) 

Speciale kleuren: 

Tegen geringe meerprijs is het moge-

lijk uw kasten, schuifladen, deuren en 

de meeste andere onderdelen te  

leveren in een RAL kleur naar keuze. 

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk. 
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Famepla garderobekasten en vakkenkasten zijn fraai om te zien, functioneel en goed afgewerkt. 

De eisen die aan moderne kastsystemen worden gesteld, worden door diverse uitvoerings–      

varianten ingevuld. Ventilatiesleuven onderaan en bovenaan zorgen voor een goede  beluchting.  

De kasten zijn gemaakt van hoogwaardig plaatstaal. 

Standaard worden de kasten geleverd in de kleur RAL 7035 (lichtgrijs). Tegen geringe meerprijs 

kunnen de kasten worden uitgevoerd in andere RAL kleuren of kleurcombinaties. 

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

sectiebreedte: 300 mm  met gladde deuren 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 2       605 mm   500 mm   1750 mm   88-23002   

 3       900 mm   500 mm   1750 mm   88-23003  

 4    1195 mm   500 mm   1750 mm   88-23004 

cilinderslot met 2 sleutels 

sectiebreedte: 300 mm  met geperforeerde deuren 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 2       605 mm   500 mm   1750 mm   88-23102   

 3       900 mm   500 mm   1750 mm   88-23103  

 4    1195 mm   500 mm   1750 mm   88-23104 

cilinderslot met 2 sleutels 
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Garderobekasten            

sectiebreedte: 400 mm  met gladde deuren 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 2       805 mm   500 mm   1750 mm   88-24002   

 3     1195 mm   500 mm   1750 mm   88-24003  

      

cilinderslot met 2 sleutels 

sectiebreedte: 400 mm  met geperforeerde deuren 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 2       805 mm   500 mm   1750 mm   88-24102   

 3     1195 mm   500 mm   1750 mm   88-24103  

    

cilinderslot met 2 sleutels 
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Garderobekasten            

sectiebreedte: 400 mm  met gladde deuren 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 2       805 mm   500 mm   1750 mm   88-34002   

 3     1195 mm   500 mm   1750 mm   88-34003  

      

cilinderslot met 2 sleutels 

sectiebreedte: 400 mm  met geperforeerde deuren 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 2       805 mm   500 mm   1750 mm   88-34102   

 3     1195 mm   500 mm   1750 mm   88-34103  

    

cilinderslot met 2 sleutels 

voorzien van een tussenwand 

voorzien van een tussenwand 
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Garderobekasten            

sectiebreedte: 500 mm  met gladde deuren 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 1       585 mm   500 mm   1750 mm   88-63001   

 2     1145 mm   500 mm   1750 mm   88-63002  

      

cilinderslot met 2 sleutels 

sectiebreedte: 500 mm  met geperforeerde deuren 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 1       585 mm   500 mm   1750 mm   88-63101   

 3     1145 mm   500 mm   1750 mm   88-63102  

    

cilinderslot met 2 sleutels 

voorzien van een tussenwand 

voorzien van een tussenwand 
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Garderobekasten            

combinatiekast 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 2     1026 mm   555 mm   2000 mm   24-32000-52   

cilinderslot met 2 sleutels 

combikast voor o.a. schoonmaak 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 1       585 mm   500 mm   1750 mm   88-64001   

cilinderslot met 2 sleutels 

voorzien van verstelbare legborden 

voorzien van diverse vakken 

combikast voor o.a. vuile was 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 1       585 mm   500 mm   1750 mm   88-65001   

     

cilinderslot met 2 sleutels 

voorzien van diverse vakken 
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Garderobekasten            

vakkenkast 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 2 x 5       605 mm   500 mm   1750 mm   89-13025   

 3 x 5       900 mm   500 mm   1750 mm   89-13035        

 4 x 5    1195 mm   500 mm   1750 mm   89-13045  

cilinderslot met 2 sleutels 

vakkenkast 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 2 x 4       605 mm   500 mm   1750 mm   89-23024   

 3 x 4       900 mm   500 mm   1750 mm   89-23034  

 4 x 4    1195 mm   500 mm   1750 mm   89-23044  

cilinderslot met 2 sleutels 

nuttige vak afmetingen: 230 x 300 mm 

nuttige vak afmetingen: 230 x 390 mm 
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Garderobekasten            

vakkenkast 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 2 x 4       805 mm   500 mm   1750 mm   89-34024   

 3 x 4     1195 mm   500 mm   1750 mm   89-34034        

        

cilinderslot met 2 sleutels 

vakkenkast 

aantal deuren:   breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x

 2 x 2       605 mm   500 mm   1750 mm   89-83004   

 3 x 2       900 mm   500 mm   1750 mm   89-83006  

 4 x 2    1195 mm   500 mm   1750 mm   89-83008  

cilinderslot met 2 sleutels 

nuttige vak afmetingen: 330 x 390 mm 

nuttige vak afmetingen: 230 x 820 mm 
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Garderobekasten              toebehoren en accessoires 

voor kastbreedte:    diepte:     hoogte:              artikelnr.   x  x

   585 mm   500/300 mm   350/385 mm       88-10058 

   605 mm   500/300 mm   350/385 mm       88-10061 

   805 mm   500/300 mm   350/385 mm       88-10080 

   905 mm   500/300 mm   350/385 mm       88-10090 

 1145 mm   500/300 mm   350/385 mm       88-10114 

 1195 mm   500/300 mm   350/385 mm       88-10119   

onderstel met zitbank 

voor kastbreedte:    diepte:     hoogte:              artikelnr.   x  x

   585 mm   200 mm    15 mm       88-12058   

   605 mm   200 mm    15 mm       88-12061   

   805 mm   200 mm    15 mm       88-12080   

   905 mm   200 mm    15 mm       88-12090   

 1145 mm   200 mm    15 mm       88-12114   

 1195 mm   200 mm    15 mm       88-12119   

schoenenplank 

voor kastbreedte:    diepte:     hoogte:              artikelnr.   x  x

   585 mm   500 mm    250 mm       88-00058   

   605 mm   500 mm    250 mm       88-00061   

   805 mm   500 mm    250 mm       88-00080   

   905 mm   500 mm    250 mm       88-00090   

 1145 mm   500 mm    250 mm       88-00114   

 1195 mm   500 mm    250 mm       88-00119   

opzetdeel schuin (incl. bevestigingsmaterialen) 

 breedte:    diepte:     hoogte:              artikelnr.   x  x

   40 mm   500 mm    120 mm       88-18512     

sokkel (paar) 
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Voor informatie en advies: 

Famepla Nederland 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 245 14 14 

fax : 010 - 245 14 15  

info@famepla.nl 

www.famepla.nl 


