
  

Unibox kantelbakjes 

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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Overzichtelijk, praktisch en zichtbaar. De kortste omschrijving van onze Unibox transparante   

kantelbakjes. 

Praktisch toe te passen, in magazijn, werkplaats maar ook in bijvoorbeeld winkelruimtes. 

Daarom vind u in deze brochure vrijwel alle mogelijkheden van dit programma. 

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

breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x   artikelnr. 

            RAL 7000 (d.grijs)   RAL 7035 (l.grijs)

 600 mm     51 mm   77 mm   99-60901    99-60907 

behuizing met 9 bakjes 

behuizing met 6 bakjes 

breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x   artikelnr. 

            RAL 7000 (d.grijs)   RAL 7035 (l.grijs)

 600 mm     91 mm   112 mm   99-60601    99-60607 

behuizing met 5 bakjes 

breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x   artikelnr. 

            RAL 7000 (d.grijs)   RAL 7035 (l.grijs)

 600 mm     133 mm   164 mm   99-60501    99-60507 

behuizing met 4 bakjes 

breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x   artikelnr. 

            RAL 7000 (d.grijs)   RAL 7035 (l.grijs)

 600 mm     170 mm   206 mm   99-60401    99-60407 

behuizing met 3 bakjes 

breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x   artikelnr. 

            RAL 7000 (d.grijs)   RAL 7035 (l.grijs)

 600 mm     200 mm   240 mm   99-60301    99-60307 
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Unibox kantelbakjes            

voor artikelnr.     artikelnr. 

vergrendelingsbeugel 

99-60901/07                  99-60912  

99-60501/07 t/m 99-60301/07   99-60914 

breedte   hoogte  artikelnr. 

Unibox - assistent 

   600 mm   500 mm    99-63057  

0Ral 7035 (lichtgrijs)   

uitvoering      artikelnr. 

Unibox - assistent bestelvoorbeeld 

Ral 7000 (d. grijs)           99-63051-01  

Ral 7035 (l. grijs)           99-63057-01    

1 stuks 6-vaks uitvoering          

1 stuks 5-vaks uitvoering          

1 stuks 4-vaks uitvoering 

type   hoogte breedte  artikelnr. 

Unibox - wandrek 

A    300 mm 600 mm  99-62037   

A      500 mm 600 mm  99-62057   

A    650 mm 600 mm  99-62067   

B  1000 mm 600 mm  99-62107    

B  1500 mm 600 mm  99-62157   

B  1750 mm 600 mm  99-62177   

B  1950 mm 600 mm  99-62197   

Ral 7035 (lichtgrijs) 

hoogte opbouwhoogte  breedte artikelnr. 

Unibox - staand rek 

1500 mm        1400 mm  600 mm 99-63157   

1750 mm        1650 mm  600 mm 99-63177   

1950 mm        1850 mm  600 mm 99-63197                 

        

        

        

                                 

Ral 7035 (lichtgrijs) 
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Unibox kantelbakjes                      bestelvoorbeelden wandrekken 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62031-01  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62037-01  

1 stuks 9-vaks uitvoering          

2 stuks 6-vaks uitvoering 

afmetingen: 600 x 107 x 300 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62031-03  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62037-03  

4 stuks 9-vaks uitvoering           

afmetingen: 600 x 78 x 308 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62031-05  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62037-05  

2 stuks 5-vaks uitvoering           

afmetingen: 600 x 150 x 328 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62051-01  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62057-01  

2 stuks 9-vaks uitvoering          

3 stuks 6-vaks uitvoering          

afmetingen: 600 x 107 x 500 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62051-03  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62057-03  

1 stuks 6-vaks uitvoering          

1 stuks 5-vaks uitvoering          

1 stuks 4-vaks uitvoering          

afmetingen: 600 x 150 x 328 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62051-05  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62057-05  

6 stuks 9-vaks uitvoering          

         

afmetingen: 600 x 107 x 500 mm (b x d x h) 
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uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62061-01  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62067-01  

3 stuks 6-vaks uitvoering          

2 stuks 5-vaks uitvoering 

afmetingen: 600 x 150 x 600 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62061-05  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62067-05  

8 stuks 9-vaks uitvoering           

afmetingen: 600 x 78 x 650 mm (b x d x h) 

Unibox kantelbakjes                      bestelvoorbeelden wandrekken 

afmetingen: 600 x 107 x 650 mm (b x d x h) afmetingen: 600 x 224 x 1000 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62061-03  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62067-03  

1 stuks 9-vaks uitvoering          

5 stuks 6-vaks uitvoering 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62101-01  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62107-01  

2 stuks 6-vaks uitvoering          

2 stuks 5-vaks uitvoering          

1 stuks 4-vaks uitvoering          

1 stuks 3-vaks uitvoering     
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afmetingen: 600 x 113 x 1022 mm (b x d x h) afmetingen: 600 x 113 x 1008 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62101-03  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62107-03  

6 stuks 9-vaks uitvoering          

5 stuks 6-vaks uitvoering 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62101-05  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62107-05  

9 stuks 6-vaks uitvoering          

Unibox kantelbakjes             bestelvoorbeelden wandrekken / staande rekken 

afmetingen: 600 x 325 x 1500 mm (b x d x h) afmetingen: 600 x 325 x 1500 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62151-01  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62157-01  

8 stuks 9-vaks uitvoering          

7 stuks 6-vaks uitvoering 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62151-03  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62157-03  

2 stuks 9-vaks uitvoering          

3 stuks 6-vaks uitvoering          

3 stuks 5-vaks uitvoering          

1 stuks 4-vaks uitvoering   1 stuks 3-vaks uitvoering
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afmetingen: 600 x 325 x 1500 mm (b x d x h) afmetingen: 600 x 325 x 1750 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62151-11  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62157-11  

13 stuks 6-vaks uitvoering           

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-63171-11  

RAL 7035 (l. grijs)            99-63177-11  

5 stuks 6-vaks uitvoering          

3 stuks 5-vaks uitvoering          

3 stuks 4-vaks uitvoering          

Unibox kantelbakjes                           bestelvoorbeelden staande rekken 

afmetingen: 600 x 325 x 1750 mm (b x d x h) afmetingen: 600 x 325 x 1750 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62171-03  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62177-03  

2 stuks 9-vaks uitvoering          

3 stuks 6-vaks uitvoering          

3 stuks 5-vaks uitvoering            

2 stuks 4-vaks uitvoering            

1 stuks 3-vaks uitvoering 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-62171-05  

RAL 7035 (l. grijs)            99-62177-05  

6 stuks 9-vaks uitvoering          

4 stuks 6-vaks uitvoering          

3 stuks 5-vaks uitvoering          

1 stuks 3-vaks uitvoering           
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afmetingen: 600 x 325 x 1950 mm (b x d x h) afmetingen: 600 x 325 x 1950 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-63191-03  

RAL 7035 (l. grijs)            99-63197-03  

2 stuks 9-vaks uitvoering          

3 stuks 6-vaks uitvoering          

3 stuks 5-vaks uitvoering          

3 stuks 4-vaks uitvoering          

1 stuks 3-vaks uitvoering          

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-63191-05 

RAL 7035 (l. grijs)            99-63197-05  

7 stuks 6-vaks uitvoering          

4 stuks 5-vaks uitvoering          

2 stuks 4-vaks uitvoering          

Unibox kantelbakjes                           bestelvoorbeelden staande rekken 

afmetingen: 1100 x 1100 mm (b x d) Bestelvoorbeeld (1100 x 1100 x 1865 mm) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-65171-01 

RAL 7035 (l. grijs)            99-65177-01    

02 stuks 9-vaks uitvoering          

18 stuks 6-vaks uitvoering          

22 stuks 5-vaks uitvoering        

06 stuks 4-vaks uitvoering          

Unibox draaibaar magazijn 

hoogte opbouwhoogte  belastb. artikelnr. 

1615 mm        1500 mm  800 kg  99-65157   

1865 mm        1750 mm  800 kg  99-65177   

2065 mm        1950 mm  800 kg  99-65197                 

           

Ral 7035 (lichtgrijs) 
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afmetingen: 750 x 660 mm (b x d) wielen ø 100 mm afmetingen: 600 x 750 x 1365 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-64141-03 

RAL 7035 (l. grijs)            99-64147-03  

4 stuks 6-vaks uitvoering          

4 stuks 5-vaks uitvoering          

4 stuks 4-vaks uitvoering          

2 stuks 3-vaks uitvoering          

Unibox kantelbakjes                                             transportwagens  

hoogte opbouwhoogte  belastb. artikelnr. 

1365 mm        1200 mm  300 kg  99-64147   

           

Ral 7035 (lichtgrijs) 

afmetingen: 750 x 660 mm (b x d) afmetingen: 600 x 750 x 1365 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-64141-07 

RAL 7035 (l. grijs)            99-64147-07  

6 stuks 6-vaks uitvoering          

8 stuks 5-vaks uitvoering          

2 stuks 4-vaks uitvoering          

           

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-64141-01 

RAL 7035 (l. grijs)            99-64147-01  

2 stuks 9-vaks uitvoering          

6 stuks 6-vaks uitvoering          

4 stuks 5-vaks uitvoering          

2 stuks 4-vaks uitvoering          

2 stuks 3-vaks uitvoering          
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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 


