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CD-/DVD-laden met glasfront

15

Bibliotheekladder, cilinderslot, hangdossier

16
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Schuifdeuren voor staanders

20-21

Rails voor schuifdeuren, achterwanden

22

Interieurladensets, interieurkleppensets,
toebehoren voor interieurladensets

23

Elementrompen voor staanders, fronten
en toebehoren voor elementrompen voor
staanders, inzet-vitrines
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24-25
26

Optische varianten kunnen d.m.v. de verschillende hout-, lak- en aan de achterkant gelakte glasuitvoeringen en
vooral door de combinatie ervan gecreëerd worden. Omdat elk frontdeel, elke staander, elk element en elke achterwand apart besteld kan worden, bepaalt u zelf de functionaliteit resp. de optiek, ook wat de kleuren betreft, van
uw boekenkast of wandmeubel. Om de planning te vereenvoudigen, vindt u verderop in deze typelijst wandcombinaties als voorbeeld.

Afmetingen
De maateenheid (rasterhoogte) bedraagt 17,6 cm.
7 Verschillende hoogtematen: 2 Raster (R) = 40,6 cm; 4 R = 75,8 cm; 6 R = 111,0 cm;
8 R = 146,2 cm; 10 R = 181,4 cm; 12 R = 216,6 cm; tot 427,8 cm (met wandbevestiging resp. met klemmogelijkheid tussen vloer en plafond)
Fronthoogtes in 2, 4, 6, 8, 10 en 12 Raster, romphoogtes in 2, 4 en 6 Raster
5 Breedtematen: 50, 75, 100, 150 en 200 cm (De breedtemaat is gebaseerd op de dikte van een staander
+ de breedte van een plank; bij de berekening van de totale breedte moet 3,9 cm voor de eindstaander
bijgeteld worden!)
4 Staanderdieptes: 21,9 cm; 34,7 cm; 45,0 cm; 32,4 cm (ruimteverdeler-staander)
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MEGA-DESIGN is een systeemprogramma, waarvan de elementen en fronten altijd tussen resp. voor staanders
gemonteerd dienen te worden. Van een speelse open tot een compacte gesloten opstelling biedt dit programma
een breed scala aan mogelijkheden.

Ruimteverdeler, elementrompen voor
ruimteverdeler-staanders, fronten en
toebehoren voor ruimteverdeler-staanders,
achterwandpanelen voor ruimteverdelerstaanders

Snoeruitsparingen

is een wandmeubel-, boekenkast- en bibliotheeksysteem met HiFi- en TV-functies alsmede
ruimteverdelers voor een optimale benutting van vertrekken
spreekt vooral aan door zijn tijdloze strakke en moderne lijnvoering
is bovenal praktisch, functioneel en doelmatig
is eenvoudig te plannen
biedt door zijn intelligente aanbouwwijze talloze inrichtingsmogelijkheden

•

•

Veelzijdig staandersysteem in hout- of lakuitvoering met verschillende fronten en functies, individueel te
plannen uitvoeringen binnen wandmeubelsegmenten
Staanders met 2,5 cm hoge stelvoetjes of met 2,5 cm hoge stelvoetjes en zwarte sokkellijst
Rechte of in diepte afgeschuinde boekenplanken en werkbladen
Draaideuren, naar keuze, in hout-, lak- of glasuitvoering (helder of aan de achterkant gelakt glas), schuifdeuren naar keuze in hout- of aan de achterkant gelakte glasuitvoering
Talrijke HiFi- en TV-functies: lowboards, gehoekte (TV-) panelen voor montage tussen staanders of voor vrije
wandmontage, TV-reks voor montage tussen staanders
Inzet-vitrines
Ruimteverdelers
Elementrompen voor staanders en ruimteverdeler-staanders, fronten voor elementrompen,
interieurladensets
Alle draaideuren met dempende borstelprofielen, alle achterwanden met stofwerende borstelprofielen
Omvangrijk verlichtingsassortiment, Magic-Tronic, afstandsbediening
hülsta-Push-to-open/hülsta-SoftFlow: laden van de interieurladensets en de TV-reks met hülsta-Pushto-open als volledig uitschuifbare laden op bodemgeleiders met Push-to-open-beslag en 3-dimensionale
verstelbaarheid; alle andere laden met hülsta-SoftFlow op bodemgeleiders met gedempd zelfsluitmechanisme, volledig uitschuifbaar
hülsta-MagicClose: alle houten-/lak-draaideuren met gedempte deuraanslag
hülsta-MagicJoin: onzichtbaar verbindingsbeslag tussen boekenplanken en staanders bij het staandersysteem
Max. belasting van boekenplanken (tot 75 cm breedte) en laden: 25 kg
Max. belasting van boekenplanken (vanaf 75 cm breedte): 15 kg
Zie bovendien de eventueel aangegeven max. belasting bij de afzonderlijke elementen binnenin de typelijst!
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Uitvoeringsoverzichten

MEGA-DESIGN

Uitvoeringsoverzichten
Model-nr.

Uitvoeringen

Prijsgroep

Model-nr.

Draaideur-, lade- en klepfronten *

Prijsgroep

Model-nr.

Schuifdeurfronten

Prijsgroep

640
648
641
663

Lak wit
Lak puurwit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

I
I
I
I

640
648
641
663

Lak wit
Lak puurwit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

I
I
I
I

685
680

Natuurlijk eiken
Kernnoten

II
II

685
680

Natuurlijk eiken
Kernnoten

II
II

685
680

Natuurlijk eiken
Kernnoten

II
II

720
730
723
733

Aan de achterkant gelakt glas, wit
Aan de achterkant gelakt glas, puurwit
Aan de achterkant gelakt glas, grijs
Aan de achterkant gelakt glas, zijdegrijs

III
III
III
III

720
730
723
733

Aan de achterkant gelakt glas, wit
Aan de achterkant gelakt glas, puurwit
Aan de achterkant gelakt glas, grijs
Aan de achterkant gelakt glas, zijdegrijs

III
III
III
III

Model-nr.

640
648
641
663
669

Inzet-vitrines: aan de achterkant gelakte
deurrand / glasvulling van de draaideur
Lak wit / Optiwhite-glas
Lak puurwit / Optiwhite-glas
Lak grijs / getint glas
Lak zijdegrijs / getint glas
Lak aluminiumkleurig / Optiwhite-glas

Prijsgroep

Model-nr.

III
III
III
III
III

Schuifdeuren: geleiderail-afdekking

Prijsgroep

640
648
641
663
942

Lak wit
Lak puurwit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
Aluminiumkleurig

I
I
I
I
I

685
680

Natuurlijk eiken
Kernnoten

II
II

Bij MEGA-DESIGN zijn kleurcombinaties binnen afzonderlijke types mogelijk. Vermeld in dit geval duidelijk en apart de betreffende model-nrs. in uw order! Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen worden gecombineerd, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.
* Klepfronten zijn niet van aan de achterkant gelakt glas verkrijgbaar (uitzondering: klep van het lowboard type 21402)!

Sokkeluitvoeringen
MEGA-DESIGN biedt twee verschillende sokkeluitvoeringen. Indien niets is aangegeven, wordt sokkeluitvoering A geleverd!

A

met 2,5 cm hoge stelvoetjes
in edelstaal optiek

B

met 2,5 cm hoge stelvoetjes
en zwarte sokkellijst

Wandbevestiging
Belangrijke informatie: Normaal bent u als meubelhandelaar/meubelmonteur voor een vakkundige wandbevestiging van de
meubelen verantwoordelijk. Daarom dient de wandbevestiging dan ook uitsluitend door vakbekwame/geschoolde meubelmonteurs te worden uitgevoerd. Voor bijna alle elementen wordt door hülsta materiaal voor de wandbevestiging meegeleverd. Om
veiligheids- en constructieredenen dient u dan ook van dit materiaal gebruik te maken. Het door hülsta meegeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen, schroeven) is uitsluitend geschikt voor het bevestigen van elementen aan beton van sterkteklasse
C12/15.
Voor andere bouwstoffen (zie de aparte bouwstoffentabel in het hoofdstuk wandkwaliteit) bieden wij u als bestelartikel een
montagemortelset aan. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat ook deze montagemortelset alleen geschikt is voor de in de bouwstoffentabel genoemde bouwstoffen. I.g.v. afwijkende wandkwaliteiten (bijv. gipskarton- of lichtbouwwanden) moeten andere, in
overeenstemming met de belasting zijnde bevestigingsmaterialen, in regie van de klant zelf, worden gebruikt. Houdt u er a.u.b.
ook rekening mee dat bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze kunnen neervallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen.
Vanwege de bovenstaande beschrijving is het absoluut noodzakelijk voor het sluiten van het koopcontract naar kwaliteit van
de wand te vragen.
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Greepuitvoeringen
Greepuitvoeringen
MEGA-DESIGN biedt verschillende greepuitvoeringen. Is geen greepuitvoering in uw order vermeld, dan wordt standaard greepknop 113 geleverd. Alternatieve greepuitvoeringen
kunnen zonder meerprijs worden besteld. A.u.b. duidelijk in uw order vermelden! Schuifdeuren standaard met 4 cm hoge grepen.
N.B.: Fronten met helder glasvulling of aan de achterkant gelakte glasvulling kunnen uitsluitend worden voorzien van greepknoppen.
Greepknop 156/157/158
naar keuze in natuurlijk eiken (greep 156),
kernnoten (greep 157) of edelstaal optiek
(greep 158)

Greepknop 113
Standaardgreep; edelstaal optiek

Standaardgreep
Edelstaal optiek

113

Ø 2,1 cm

Greepknoppen 141 - 159
naar keuze:
Lak wit (greep 141)
Lak puurwit (greep 159)
Lak grijs (greep 145)
Lak zijdegrijs (greep 150)
Natuurlijk eiken (greep 146)
Kernnoten (greep 147)
Edelstaal optiek (greep 148)

Kernnoten

157

Edelstaal optiek

158

Mat chroom

162

Hoogglans
chroom

163

Antiek zilver

164

Hoogglans
chroom

165

Greep 162/163
naar keuze in mat chroom (greep 162) of
hoogglans chroom (greep 163)
Lak wit

141

Lak puurwit

159

Lak grijs

145

Lak zijdegrijs

150

Natuurlijk eiken

146

Kernnoten

147

Edelstaal optiek

148
5,6 cm breed

Greep 160/161
naar keuze in hoogglans chroom (greep
161) of antiek zilver (greep 160)

4

156

Ø 2,6 cm

Ø 1,3 cm

8,6 cm breed

Natuurlijk eiken

Greep 164/165
naar keuze in hoogglans chroom (greep
165) of antiek zilver (greep 164)
Antiek zilver

160

Hoogglans
chroom

161

17,8 cm breed
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Greepuitvoeringen

Greepuitvoeringen
MEGA-DESIGN biedt verschillende greepuitvoeringen. Is geen greepuitvoering in uw order vermeld, dan wordt standaard greepknop 113 geleverd. Alternatieve greepuitvoeringen
kunnen zonder meerprijs worden besteld. A.u.b. duidelijk in uw order vermelden! Schuifdeuren standaard met 4 cm hoge grepen.
N.B.: Fronten met helder glasvulling of aan de achterkant gelakte glasvulling kunnen uitsluitend worden voorzien van greepknoppen.
Greep 173/174
naar keuze in mat chroom (greep 173) of
hoogglans chroom (greep 174)

Greep 166/167
naar keuze in mat chroom (greep 166) of
hoogglans chroom (greep 167)

15,0 cm breed

Mat chroom

166

Hoogglans
chroom

167

Greep 168/169
naar keuze in mat chroom (greep 168) of
hoogglans chroom (greep 169)

6,8 cm breed

18,8 cm breed

Mat chroom

173

Hoogglans
chroom

174

Mat chroom

175

Hoogglans
chroom

176

Lak wit

177

Lak puurwit

178

Lak grijs

179

Lak zijdegrijs

180

Natuurlijk eiken

181

Kernnoten

182

Mat chroom

183

Hoogglans
chroom

184

Greep 175/176
naar keuze in mat chroom (greep 175) of
hoogglans chroom (greep 176)
Mat chroom

168

Hoogglans
chroom

169

25,5 cm breed

Grepen 177 - 182
greepverbinding in mat chroom, greepbereik in hout-/lakuitvoering

Greep 170
mat chroom

24,0 cm breed

Mat chroom

170
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in de betr.
uitvoering

Greep 183/184
naar keuze in mat chroom (greep 183) of
hoogglans chroom (greep 184)

Greepknop 171/172
naar keuze in mat chroom (greepknop 171)
of hoogglans chroom (greepknop 172)

2,5 cm lang, Ø 1,1 cm

24,9 cm breed

Mat chroom

171

Hoogglans
chroom

172

6,3 cm breed
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Combinatiemogelijkheden
12

16

11
1

4

20

17

6

17

2

2

20

2

17

10

7
17
9

14

7
3
5

8

1

Staanders – 2, 4, 6, 8, 10 of 12 Raster hoog, 21,9; 34,7 of 45,0 cm diep; naar
keuze met 2,5 cm hoge stelvoetjes (A) of 2,5 cm hoge stelvoetjes en zwarte
sokkellijst (B); incl. wandbevestiging.

2

Draaideuren voor staanders – 4, 6, 8, 10 of 12 Raster hoog; naar keuze in
hout of lakuitvoering, met front van helder glas of front van aan de achterkant
gelakt glas; aan de achterkant gelakte glasfronten (glanzend) in aluminium
omraming met vullingen van aan de achterkant gelakt glas.

3

18

Elementrompen voor staanders – 2, 4 of 6 Raster hoog, romp standaard in
lak grijs, met 2 Raster laden voor elementrompen. De elementrompen kunnen
tussen 34,7 of 45,0 cm diepe staanders en boekenplanken worden gemonteerd.
Deze 2 Raster laden kunnen uitsluitend in elementrompen voor staanders
worden gemonteerd.

4

Tussenstaanders voor boekenplanken 21,9; 34,7 of 45,0 cm diep; voor een
verticale opdeling in vakken op boekenplanken. Boekenplanken en glasplanken
kunnen met de zijkant niet aan tussenstaanders worden gemonteerd.

5

TV-reks – 50,8 cm hoog; worden in een open ruimte tussen 34,7 of 45,0 cm
diepe staanders gemonteerd en moeten beslist op de vloer worden geplaatst.
Laden met hülsta-Push-to-open.

6

LED-voorbouwspots (zilverkleurig); worden aan boekenplanken vanaf een
breedte van 46,1 cm gemonteerd. Positie duidelijk in de tekening aangeven.
Snoergeleiding en trafo zijn in de boekenplanken resp. in een groef aan de
achterkant van de staander ondergebracht. 12 V; 1,5 W. Niet toe te passen i.g.v.
ruimteverdelers en daar waar rails voor schuifdeuren worden gemonteerd.

7

Schuifdeuren voor staanders – 2, 4, 6, 8, 10 of 12 Raster hoog; naar keuze
in houtuitvoering of met aan de achterkant gelakte glasfront; aan de achterkant
gelakte glasfronten (glanzend) in aluminium omraming met vullingen van aan de
achterkant gelakt glas.

8

Rails voor schuifdeuren – niet toepasbaar voor glasplanken; breedte-inkorting
tot min. 30 cm bij de buitenste boekenplanken.

9

Schuifdeurdempers: schuifdeuren worden standaard aan de uiteinden van
de rails gedempt. Worden tussen rails 2 (of meer) schuifdeuren naast elkaar
gepland, dan worden tussen de schuifdeuren geen dempers gemonteerd.

10 Binnenhoekdeuren – 4, 6 of 8 Raster hoog; naar keuze in hout- of
lakuitvoering.

15
13
19

13 CD- of DVD-lade met glasfront – glasfront naar keuze van helder of matglas.
De CD- of DVD-lade wordt in een open vak resp. achter schuifdeuren op een
boekenplank gemonteerd (greeplijst in de betr. houtuitvoering, indeling grijs
gelakt). Montage uitsluitend tussen 2 boekenplanken Inbouwhoogte: 25,3 cm
(indeling 19,5 cm hoog). N.B.: Afwijking t.o.v. de rasterhoogte.
14 Gehoekte TV-panelen – 4 of 6 Raster hoog, 45,5 cm diep; worden in een
open ruimte tussen staanders en boekenplanken gemonteerd en moeten aan
de muur worden bevestigd; incl. kabelmanagement: het blad op geleiders kan
8,0 cm naar voren worden getrokken. Daarachter is een kabelgoot van textiel
aangebracht. Het paneel heeft onder een uitfrezing, waardoor een gemakkelijke
verkabeling van alle elektronische apparatuur mogelijk is.
15 Achterwand incl. boekenplank – 2 of 4 Raster hoog; montage onder gehoekt
TV-paneel tussen staanders en boekenplanken. Achterwand dwars gefineerd,
1,1 cm dik (benodigde ruimte 2,7 cm). Montage achteraf en het monteren van
tussenstaanders is niet mogelijk.
16 LED-opbouwspots (zilverkleurig); worden op boekenplanken vanaf een breedte
van 46,1 cm gemonteerd. 12 V; 1,5 W. Niet mogelijk i.g.v. ruimte-verdelers.
Montage uitsluitend boven ooghoogte.
17 Achterwanden – 1,1 cm dik (benodigd ruimte 2,7 cm), te plaatsen tussen
staanders, 2-12 Raster hoog. Boekenplanken kunnen individueel worden ingepland. Een achterwand achteraf monteren is niet mogelijk. I.g.v. ruimteverdelers
moeten bij het monteren van draaideuren en achterwandpanelen altijd achterwanden worden besteld.
18 Hangstaanders – 2, 4, 6, 8 of 10 Raster hoog, 21,9; 34,7 of 45,0 cm diep; max.
breedte van een hangstaander-combinatie: 300 cm. Hangstaanders mogen
uitsluitend aan metselwerk- of betonwanden worden gemonteerd. Gips- en
lichtbouwwanden zijn niet geschikt. Max. draagvermogen van een hangstaandersegment (bestaande uit 2 hangstaanders en boekenplanken):
100 kg. Verlichting, schuifdeuren, hoekopstellingen en bibliotheekladders
zijn i.g.v. hangstaanders niet mogelijk.
19 Lowboard – 40,6 cm hoog; 51,8 cm diep; met 1 klep (met 1 tussenschot);
incl. 2 snoeruitsparingen
20 Boekenplanken voor staanders en hangstaanders – 21,9; 34,7 of 45,0 cm
diep; in 5 breedtes

11 Binnenhoeklijst voor 90°-hoekopstelling met hoekplanken
12 Staanders – plafondhoog tot 264,7 cm, plafondhoog met stelschroeven tot
267,2 cm of extra hoog tot max. 427,9 cm incl. plafondspanners, 21,9 resp.
34,7 cm diep

6
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A.u.b. greep- en sokkeluitvoering vermelden!

MEGA-DESIGN

146,2

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.
Alle voordeelcombinaties incl. achterwanden achter fronten (uitzondering: geen achterwanden achter schuifdeuren).

Voorbeeldcombinatie
981002

-

216,6

Prijsgr.
I
II

Voorbeeldcombinatie
981003

-

216,6

Prijsgr.
I
II

Voorbeeldcombinatie
981012
Prijsgr.
I
II
Wohnen: MEGA DESIGN

NL 9. 2021

-

7

Voorbeeldcombinaties

A.u.b. greep- en sokkeluitvoering vermelden!

216,6

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.
Alle voordeelcombinaties incl. achterwanden achter fronten (uitzondering: geen achterwanden achter schuifdeuren).

Voorbeeldcombinatie
981010
Prijsgr.
I
II

251,8

-

Voorbeeldcombinatie
981006
Prijsgr.
I
II

216,6

-

Voorbeeldcombinatie
981009

8

Prijsgr.
I
II
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A.u.b. greep- en sokkeluitvoering vermelden!

Voorbeeldcombinaties

MEGA-DESIGN

216,6

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.
Alle voordeelcombinaties incl. achterwanden achter fronten (uitzondering: geen achterwanden achter schuifdeuren).

71,1

146,1

46,1

46,1

981016
Prijsgr.
I
II

-

216,6

45

34,7
28,

71,1

Voorbeeldcombinatie

403,9403,9

46,1

Voorbeeldcombinatie
981017

70,4
21,

34,7

355,4
355,4
71,1
46,1 46,1

Prijsgr.
I
II

-

258

176,5

71,1

45
34,7

46,1

Wohnen: MEGA DESIGN

378,9
378,9
46,1 46,1

Voorbeeldcombinatie
46,1

46,1

46,1

981018
Prijsgr.
I
II

NL 9. 2021
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A.u.b. greep- en sokkeluitvoering vermelden!

Voorbeeldcombinaties

216,6

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.
Alle voordeelcombinaties incl. achterwanden achter fronten (uitzondering: geen achterwanden achter schuifdeuren).

Voorbeeldcombinatie

353,9

353,9

146,1

71,1

71,1

981019

34,7

46,1

Prijsgr.
I
II

181,4

-

299
146,1

Voorbeeldcombinatie

303,9
46,1

46,1

981020

34,7

46,1

Prijsgr.
I
II

216,6

-

10

71,1

403,9403,9

146,1

46,1

Voorbeeldcombinatie

46,1

981021

45

34,
28,

71,1

Prijsgr.
I
II

NL 9. 2021
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A.u.b. greep- en sokkeluitvoering vermelden!

Voorbeeldcombinaties

MEGA-DESIGN

218,4

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.
Alle voordeelcombinaties incl. achterwanden achter fronten (uitzondering: geen achterwanden achter schuifdeuren).

228,9
71,1
46,1

Voorbeeldcombinatie
46,1

981022

45
34,7

46,1

-

216,6

Prijsgr.
I
II

34,7

46,1

Wohnen: MEGA DESIGN
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46,1

353,9
196,1
96,1
96,1

Voorbeeldcombinatie
46,1

981023
Prijsgr.
I
II

-

11

Snoeruitsparing voor staanders:
zie hoofdstuk „Snoeruitsparingen“!

Staanders
Staanders, 3,9 cm dik, 21,9; 34,7 resp. 45,0 cm diep

Sokkeluitvoeringen:
naar keuze met 2,5 cm hoge stelvoetjes (A) of met 2,5 cm hoge stelvoetjes en zwarte sokkellijst (B); incl. wandbevestiging. Sokkeluitvoering (A of B) bij bestelling duidelijk vermelden (zie
hieronder)!
A.u.b. bij staanders zonder plafondspanners rekening houden met 2,5 cm
montageruimte naar het plafond en 1,5 cm naar de zijkant!
Bij plafondhoge staanders: a.u.b. de laagste hoogte van het plafond aangeven!
Hoogte-inkortingen van plafondhoge staanders tot 12 Raster (216,6 cm) zonder meerprijs.
De extra hoge staanders (max. 430,4 cm) worden standaard gedeeld op 14 Raster hoogte
(251,8 cm). Hoogte-inkortingen zonder meerprijs.
Plafondhoge en extra hoge staanders zijn aan de boevenkant niet afgewerkt. Afwerking kopse
kant tegen meerprijs (zie Speciale vervaardigingen).

Rasterhoogtes
2
= 40,6 cm
Diepte: 21,9 cm

Diepte: 34,7 cm

Diepte: 45,0 cm

Prijsgr.
I
II
Prijsgr.
I
II
Prijsgr.
I
II

tot 264,7 cm

4
6
8
10
12
= 75,8 cm = 111,0 cm = 146,2 cm = 181,4 cm = 216,6 cm

tot 267,2 cm
tot 430,4 cm
plafondhoog, boven extra hoog, plafondmet stelschroeven
hoog tot max.
430,4 cm (incl.
bevestiging)

226

426

626

826

1026

1226

1626

1624

2226

236

436

636

836

1036

1236

1636

1634

2236

246

446

646

846

1046

1246

1646

1644

2246

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sokkeluitvoeringen
MEGA-DESIGN biedt twee verschillende sokkeluitvoeringen. Indien niets is aangegeven, wordt sokkeluitvoering A geleverd!

A

B

met 2,5 cm hoge stelvoetjes
in edelstaal optiek

met 2,5 cm hoge stelvoetjes
en zwarte sokkellijst

Hangstaanders
Hangstaanders, 3,9 cm dik, 21,9; 34,7 of 45,0 cm diep
A.u.b. bij staanders zonder plafondspanners rekening houden met 2,5 cm montageruimte naar het plafond en 1,5 cm naar de
zijkant!

Montageaanwijzingen
voor hangelementen:
A.u.b. zie hiertoe de informatie
en aanwijzingen in het hoofdstuk
„Wandkwaliteit“!

Max. breedte van een hangstaander-combinatie: 300 cm.
Hangstaanders mogen uitsluitend aan metselwerk- of betonwanden worden gemonteerd. Gips- en lichtbouwwanden zijn niet
geschikt. Max. draagvermogen van een hangstaandersegment (bestaande uit 2 hangstaanders en boekenplanken): 100 kg;
zie hiertoe de informatie op blz. 6. De planning van verlichting, hoekopstellingen en bibliotheekladders is i.g.v. hangstaanders
niet mogelijk.
Rasterhoogtes

Diepte: 21,9 cm

Diepte: 34,7 cm

Diepte: 45,0 cm

12

Prijsgr.
I
II
Prijsgr.
I
II
Prijsgr.
I
II

2
= 38,1 cm

4
= 73,3 cm

6
= 108,5 cm

8
= 143,7 cm

10
= 178,9 cm

12
= 214,1 cm

225

425

625

825

1025

1225

235

435

635

835

1035

1235

245

445

645

845

1045

1245

-

-

-

-

-
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Tussenstaanders

MEGA-DESIGN

voor boekenplanken
Tussenstaanders
voor boekenplanken
3,9 cm dik;
21,9; 34,7 of 45,0 cm diep

2 Raster hoog = 32,3 cm
227

Voor een verticale opdeling in
vakken op boekenplanken.

Diepte: 21,9 cm

Boekenplanken en glasplanken kunnen met de zijkant
niet aan tussenstaanders
worden gemonteerd.

Diepte: 34,7 cm

Diepte: 45,0 cm

Prijsgr.
I
II

237

Prijsgr.
I
II

247

Prijsgr.
I
II

-

Boekenplanken

voor staanders en hangstaanders
incl. wandbevestiging aan de achterkant

Boekenplanken voor staanders en hangstaanders
2,9 cm dik;
21,9; 34,7 of 45,0 cm diep
Diepte: 21,9 cm
Breedte-inkortingen (tot
min. 21,1 cm) zonder
meerprijs.

Diepte: 34,7 cm

Diepte: 45,0 cm

Prijsgr.
I
II
Prijsgr.
I
II
Prijsgr.
I
II

46,1 cm breed

71,1 cm breed

96,1 cm breed

146,1 cm breed

196,1 cm breed

4602

7102

9602

1402

1902

4603

7103

9603

1403

1903

-

-

-

-

-

4604

7104

9604

1404

1904

-

-

-

-

-

Glasplanken

voor staanders en hangstaanders
Glasplanken (helder glas)
voor staanders en hangstaanders
0,8 cm dik;
17,2; 30,0 of 40,3 cm diep
Alleen toepasbaar in combinatie met achterwanden.
I.g.v. het plannen van
glasplanken voor staanders
moeten om constructieve
redenen helemaal onder- en
bovenaan in dit staandersegment boekenplanken
worden gepland.

voor 46,1 cm breedte
(45,9 cm breed)

voor 71,1 cm breedte
(70,9 cm breed)

voor 96,1 cm breedte
(95,9 cm breed)

4632

7132

9632

-

-

-

voor 34,7 cm diepte
(30,0 cm diep)

4633

7133

9633

-

-

-

voor 45,0 cm diepte
(40,3 cm diep)

4634

7134

9634

-

-

-

voor 21,9 cm diepte
(17,2 cm diep)

In diepte gebogen boekenplank
voor staanders en hangstaanders
In diepte gebogen boekenplank voor staanders
en hangstaanders
2,9 cm dik
21,9:34,7 of
34,7:45,0 cm diep

Wohnen: MEGA DESIGN
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R
46,1 cm breed
Diepte:
21,9:34,7 cm

Prijsgr.
I
II

Diepte:
34,7:45,0 cm

Prijsgr.
I
II

46031 L
46032 R
46041 L
46042 R
-

13

Hoekopstellingen

Hoekopstellingen niet mogelijk i.g.v. hangstaanders.
Binnenhoeklijst
voor 90° hoekopstelling
met hoekplanken; plafondhoge binnenhoeklijst
incl. plafondspanners
3,9

3,9

A.u.b. staanderhoogte resp.
laagste plafondhoogte aangeven!
Bij extra hoge staanders moeten
2 binnenhoeklijsten worden
besteld.

3,9

71,1

3,9

71,1

Hoeklijst
voor 90° hoekopstelling
(hoekruimte niet benutbaar),
3,5 x 3,5 cm

3,5

643
Prijsgr.
I
II

-

Met deze maten rekening
houden bij de berekening van de
totale breedte.
A.u.b. staanderhoogte resp.
laagste plafondhoogte aangeven!
Bij extra hoge staanders moeten
2 hoeklijsten worden besteld.

644
Prijsgr.
I
II

Hoekplanken
75 x 75 cm
2,9 cm dik

71,1 cm breed

Breedte-inkorting
zonder meerprijs

772
Diepte: 21,9 cm

Prijsgr.
I
II

773

Diepte: 34,7 cm

Prijsgr.
I
II

774

Diepte: 45,0 cm

Hoekplanken met diepte-overgang
75 x 75 cm
2,9 cm dik

Breedte-inkorting
zonder meerprijs

R

Diepte:
21,9:34,7 cm

Diepte:
21,9:45,0 cm

Diepte:
34,7:45,0 cm

Prijsgr.
I
II

7732 L
7723 R

Prijsgr.
I
II

7724 L
7742 R

Prijsgr.
I
II

7734 L
7743 R

Prijsgr.
I
II

-

Boekenbrug
Boekenbrug
9,6 cm hoog;
15,0 cm diep

voor 46,1 cm breedte
(46,0 cm breed)

voor 71,1 cm breedte
(71,0 cm breed)

voor 96,1 cm breedte
(96,0 cm breed)

46

71

96

-

-

-

te plaatsen in open vakken
46,0 (resp. 71,0 of 96,0) cm brede
boekenbruggen kunnen uitsluitend
in 46,0 (resp. 71,0 of 96,0) cm brede
staandersegmenten worden geplaatst.

14

Diepte: 15,0 cm
Prijsgr.
I
II
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CD-/DVD-laden met glasfront
- voor 34,7 cm staander-diepte

MEGA-DESIGN

CD-lade met glasfront
Glasfront naar keuze van helder of matglas
CD-lade in open kastgedeeltes resp. achter schuifdeuren
op boekenplanken te monteren (greeplijst in de betr.
houtuitvoering, vak grijs gelakt). Montage uitsluitend
tussen twee boekenplanken. Benodigde inbouwhoogte:
25,3 cm (lade 19,5 cm hoog).

Helder glas
Prijsgr.
I
II

Attentie! Versprong in rasterhoogte

Matglas
Prijsgr.
I
II

46,1 cm breed

71,1 cm breed

96,1 cm breed

voor 42 CD‘s

voor 70 CD‘s

voor 98 CD‘s

1464

1714

1964

-

-

-

voor 42 CD‘s

voor 70 CD‘s

voor 98 CD‘s

1465

1715

1965

-

-

-

voor 20 DVD’s

voor 30 DVD’s

voor 40 DVD’s

2464

2714

2964

-

-

-

voor 20 DVD’s

voor 30 DVD’s

voor 40 DVD’s

2465

2715

2965

-

-

-

46,1 cm breed

71,1 cm breed

96,1 cm breed

voor 54 CD‘s

voor 90 CD‘s

voor 126 CD‘s

1466

1716

1966

-

-

-

voor 54 CD‘s

voor 90 CD‘s

voor 126 CD‘s

1467

1717

1967

-

-

-

voor 26 DVD‘s

voor 65 DVD’s

voor 91 DVD‘s

2466

2716

2966

-

-

-

voor 26 DVD‘s

voor 65 DVD’s

voor 91 DVD‘s

2467

2717

2967

-

-

-

DVD-lade met glasfront
Glasfront naar keuze van helder of matglas
DVD-lade in open kastgedeeltes resp. achter schuifdeuren op boekenplanken te monteren (greeplijst in de betr.
houtuitvoering, vak grijs gelakt). Montage uitsluitend
tussen twee boekenplanken. Benodigde inbouwhoogte:
25,3 cm (lade 19,5 cm hoog).

Helder glas
Prijsgr.
I
II

Attentie! Versprong in rasterhoogte

Matglas
Prijsgr.
I
II

CD-/DVD-laden met glasfront
- voor 45,0 cm staander-diepte
CD-lade met glasfront
Glasfront naar keuze van helder of matglas
CD-lade in open kastgedeeltes resp. achter schuifdeuren
op boekenplanken te monteren (greeplijst in de betr.
houtuitvoering, vak grijs gelakt). Montage uitsluitend
tussen twee boekenplanken. Benodigde inbouwhoogte:
25,3 cm (lade 19,5 cm hoog).

Helder glas
Prijsgr.
I
II

Attentie! Versprong in rasterhoogte

Matglas
Prijsgr.
I
II
DVD-lade met glasfront
Glasfront naar keuze van helder of matglas
DVD-lade in open kastgedeeltes resp. achter schuifdeuren op boekenplanken te monteren (greeplijst in de betr.
houtuitvoering, vak grijs gelakt). Montage uitsluitend
tussen twee boekenplanken. Benodigde inbouwhoogte:
25,3 cm (lade 19,5 cm hoog).

Helder glas
Prijsgr.
I
II

Attentie! Versprong in rasterhoogte

Matglas
Prijsgr.
I
II
Wohnen: MEGA DESIGN
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Bibliotheekladder
Bibliotheekladder
(aluminiumkleurig) te verschuiven langs een reling voor
het open gedeelte tussen staanders; ca. 230 cm hoog,
42 cm breed
Aanwijzingen: de bibliotheekladder kan alleen geplaatst
worden in combinatie met de reling (max. reling-breedte:
450 cm). De prijs van de reling wordt per 10 cm berekend. A.u.b. in de tekening de juiste positie aangeven.
De hoogte van de reling is naar keuze 184, 200 of
220 cm hoog. A.u.b. eveneens precieze relinghoogte
aangeven. Montage uitsluitend aan staanders, maximale
afstand van staander tot staander 120 cm. Montage
achteraf, montage aan hangstaanders en montage aan
ruimteverdelers niet mogelijk!

Rail - prijs per elke begonnen 10 cm:

95

Ladder

97

-

Cilinderslot
Cilinderslot
In houten/lakdeuren: alleen mogelijk bij de types die met dit symbool gekenmerkt zijn.
Cilinderslot niet mogelijk bij deuren met aan de achterkant gelakte glasvulling.
In houten/lakladen: standaard mogelijk, kan bij meerdere laden boven elkaar alleen in de
bovenste geplaatst worden.
Bij een 2-drs element kan een cilinderslot alleen gemonteerd worden als er een tussenschot aangebracht is. Het sluitmechanisme is compatibel met dat van hülsta-HOMEOFFICE.

ZS

-

Hangdossier
Hangdossier
Alleen mogelijk bij de types die met dit symbool gekenmerkt zijn.
Hangdossier te voorzien achter houten/lakdeuren en achter aan de achterkant gelakte
glasdeuren.

HR1

-

16
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Cilinderslot en/of
hangdossier

Fronten: draaideuren

bij types met deze symbolen tegen
meerprijs te voorzien, zie blz. 16!

Alle fronten met geluiddempend borstelprofiel
Achterwanden achter fronten
moeten apart besteld worden
(zie blz. 22).

Glasdeuren met vulling
van helder glas

Houten-/lakdeuren of deuren met aan
de achterkant gelakte glasvulling

Glasdeuren met vulling
van helder glas

Aan de achterkant gelakte glasfronten
(glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant
gelakt glas.

Fronten van helder glas:
glasfronten in aluminium omraming
en vulling van helder glas.

Aan de achterkant gelakte glasfronten
(glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant
gelakt glas.

Fronten van helder glas:
glasfronten in aluminium omraming
en vulling van helder glas.

L

4 Raster deuren
69,3 cm hoog
Prijsgr.
I
II
III

45531 L
45532 R
-

65531 L
65532 R
-

8 Raster deuren
139,7 cm hoog

Prijsgr.
I
II
III

10 Raster deuren
174,9 cm hoog

12 Raster deuren
210,1 cm hoog

105531 L
105532 R
-

L
Prijsgr.
I
II
III

125531 L
125532 R
-

47541 L
47542 R
-

L

L

67531 L
67532 R
-

L
85541 L
85542 R
-

L
Prijsgr.
I
II
III

18

85531 L
85532 R
-

L

47531 L
47532 R
-

L
65541 L
65542 R
-

L

L

L
45541 L
45542 R
-

L

6 Raster deuren
104,5 cm hoog
Prijsgr.
I
II
III

voor 71,1 cm breedte

voor 46,1 cm breedte
Houten-/lakdeuren of deuren met aan
de achterkant gelakte glasvulling

67541 L
67542 R
-

L

L

87531 L
87532 R
-

87541 L
87542 R
-

L
105541 L
105542 R
-

L
125541 L
125542 R
-

L/R = Deur links/rechts draaiend

NL 9. 2021

Wohnen: MEGA DESIGN

MEGA-DESIGN
voor 71,1 cm breedte

voor 96,1 cm breedte

Binnenhoekdeur

Houten-/lakdeuren of deuren met aan
de achterkant gelakte glasvulling

Glasdeuren met vulling
van helder glas

Houten-/lakdeuren of deuren met aan
de achterkant gelakte glasvulling

Glasdeuren met vulling
van helder glas

Houten-/lakdeuren

Aan de achterkant gelakte glasfronten
(glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant
gelakt glas.

Fronten van helder glas:
glasfronten in aluminium omraming
en vulling van helder glas.

Aan de achterkant gelakte glasfronten
(glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant
gelakt glas.

Fronten van helder glas:
glasfronten in aluminium omraming
en vulling van helder glas.

voor 75 x 75 cm breedte
en 34,7 cm diepte

4733

4734

4133

4134

4773

-

-

-

-

-

6733

6734

6133

6134

6773

-

-

-

-

-

8733

8734

8133

8134

8773

-

-

-

-

-

Fronten: kleppen
Alle fronten met geluiddempend borstelprofiel
Achterwanden achter fronten
moeten apart besteld worden
(zie blz. 22).

voor 46,1 cm breedte

voor 71,1 cm breedte

voor 96,1 cm breedte

Houten-/lakkleppen

Houten-/lakkleppen

Houten-/lakkleppen

Klepbeslag aan de onderkant

Klepbeslag aan de onderkant

Klepbeslag aan de onderkant

252

272

212

-

-

-

2 Raster kleppen
43,1 cm hoog

Prijsgr.
I
II
Wohnen: MEGA DESIGN
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Fronten: schuifdeuren
Schuifdeuren standaard met
4 cm hoge grepen.
Achterwanden achter fronten
moeten apart besteld worden
(zie blz. 22).

2 Raster
schuifdeuren
34,1 cm hoog

4 Raster
schuifdeuren
69,3 cm hoog

Prijsgr.
I
II
III

Prijsgr.
I
II
III

6 Raster
schuifdeuren
104,5 cm hoog
Prijsgr.
I
II
III

8 Raster
schuifdeuren
139,7 cm hoog
Prijsgr.
I
II
III

73,9 cm breed

48,9 cm breed
Houten schuifdeuren

Schuifdeuren met aan de
achterkant gelakte glasvulling

Houten schuifdeuren

Schuifdeuren met aan de
achterkant gelakte glasvulling

Aan de achterkant gelakte glasfronten
(glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant
gelakt glas.

Aan de achterkant gelakte glasfronten
(glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant
gelakt glas.

2486

2736

-

-

4486

4736

-

-

6486

6736

-

-

8486

8736

-

-

10486

10736

-

-

12486

12736

-

-

10 Raster
schuifdeuren
174,9 cm hoog
Prijsgr.
I
II
III

12 Raster
schuifdeuren
210,1 cm hoog

20

Prijsgr.
I
II
III
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98,9 cm breed
Houten schuifdeuren

148,9 cm breed
Schuifdeuren met aan de
achterkant gelakte glasvulling

Houten schuifdeuren

Schuifdeuren met aan de
achterkant gelakte glasvulling
Aan de achterkant gelakte glasfronten
(glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant
gelakt glas.

Aan de achterkant gelakte glasfronten
(glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant
gelakt glas.

Wohnen: MEGA DESIGN
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2986

2156

-

-

4986

4156

-

-

6986

6156

-

-

8986

8156

-

-
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Rails voor schuifdeuren
De schuifdeuren worden bevestigd aan rails, die apart besteld moeten worden (zie onder) en te monteren zijn voor een doorgaande rij planken. A.u.b. duidelijk aangeven voor welke
staander-segmenten de schuifdeuren geplaatst moeten worden. Er kunnen ook 2 (of meer) schuifdeuren boven elkaar geplaatst worden. In dat geval zijn behalve een rail-set (onder
en boven) nog 1 (of meer) tussenrail(s) te bestellen. Indien rails in een speciale lengte gewenst worden, dan is de op die lengte volgende langere railmaat te bestellen. Deze wordt
dan kosteloos in lengte ingekort. A.u.b. de exaxte lengtemaat van de rail duidelijk in uw order vermelden! Ter plaats van de rails kunnen geen voorbouwspots en geen andere
fronten aangebracht worden.
Schuifdeurdempers: De schuifdeuren worden uitsluitend aan het eindpunt van de rail gedempt (sluiten vertraagd). Worden 2 (of meer) schuifdeuren naast elkaar aangebracht, dan
bevindt zich tussen deze deuren geen demper.
Rails en afdekkappen aluminiumkleurig, geleiderail-afdekking in hout- en lakuitvoering alsook aluminiumkleurig. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Rails voor schuifdeuren – Niet te monteren voor glasplanken; bij inkortingen tot een minimale breedte van 30 cm bij de buitenste planken.
A.u.b. duidelijk aangeven voor welke staandersegmenten de schuifdeuren geplaatst moeten worden. Er kunnen ook 2 (of meer) schuifdeuren boven elkaar geplaatst worden.
Ter plaats van de rails kunnen geen voorbouwspots en geen andere fronten aangebracht worden. N.B.! Bij de montage van schuifdeuren voor boekenplanken van meer dan
96,1 cm breed, moeten de betreffende boekenplanken door staanders worden ondersteund.
Tekening 3

Tekening 2

Tekening 1

Rail-set (onder en boven;
vereist voor de montage
van schuifdeuren)

Profiel-lengte
(plus 4 mm voor afdekdoppen)
Rail-set (onder
en boven; zie
tekening 1)

Tussenrail (zie
tekening 2)

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Tussenrail

Tussenrail

Rail-set (onder en boven;
vereist voor de montage
van schuifdeuren)

98,6 cm
breed

148,6 cm
breed

198,6 cm
breed

223,6 cm
breed

248,6 cm
breed

298,6 cm
breed

348,6 cm
breed

373,6 cm
breed

398,6 cm
breed

448,6 cm
breed

1092

1142

1192

1222

1242

1292

1342

1372

1392

1442

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1093

1143

1193

1223

1243

1293

1343

1373

1393

1443

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Achterwanden
Achterwanden
Achterwanden - 1,1 cm dik - (benodigde ruimte 2,7 cm), te plaatsen tussen staanders, 2-12 Raster hoog. Boekenplanken kunnen naar believen aangebracht worden. Montage
achteraf is niet mogelijk. Bij ruimteverdelers met draaideuren en achterwandpanelen raaden wij aan, achterwanden te monteren. Deze moeten dan tussen twee boekenplanken
worden gemonteerd. Alle achterwanden in houtuitvoering zijn verticaal gefineerd, uitzondering: 2 Raster achterwanden zijn horizontaal gefineerd. Achterwanden met rondom een
stofwerend borstelprofiel!
Waar LED-spots aangebracht worden, moeten
- ter hoogte hiervan - eventuele nisachterwanden gedeeld worden. Bij uw planning
hierop a.u.b. letten!

Plattegrond van de montage tussen staanders

Zijaanzicht van de montage tussen staanders
afsluiting boven =
bovenste boekenplank
(absoluut noodzakelijk)

2,7

tussengedeelte = in diepte
ingekorte boekenplank
(geschiedt in de productie)
afsluiting onder =
onderste boekenplank
(absoluut noodzakelijk)

22

voor 46,1 cm
breedte

Prijsgr.
I
II

voor 71,1 cm
breedte (ook voor
hoekopstellingen
geschickt)

Prijsgr.
I
II

voor 96,1 cm
breedte

Prijsgr.
I
II

voor 146,1 cm
breedte (in het
midden gedeeld)

Prijsgr.
I
II

voor 196,1 cm
breedte (in het
midden gedeeld)

Prijsgr.
I
II

voor 2 Raster hoogte
(32,3 cm hoog)

voor 4 Raster hoogte
(67,5 cm hoog)

voor 6 Raster hoogte
(102,7 cm hoog)

voor 8 Raster hoogte
(137,9 cm hoog)

voor 10 Raster hoogte
(173,1 cm hoog)

voor 12 Raster hoogte
(208,3 cm hoog)

249

449

649

849

1049

1249

-

-

-

-

-

-

279

479

679

879

1079

1279

-

-

-

-

-

-

299

499

699

899

1099

1299

-

-

-

-

-

-

219

419

619

819

1019

1219

-

-

-

-

-

-

229

429

629

829

1029

1229

-

-

-

-

-
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Interieurladen-/kleppensets
Interieurladensets
voor 34,7 of 45,0 cm diepe
staanders;
benodigde inbouwhoogte:
16,3 cm resp. 32,3 cm
Interieurladensets kunnen ook
achter schuifdeuren tussen
boekenplanken worden gemonteerd. Montage uitsluitend tussen
2 boekenplanken.
Romp standaard in lak grijs

MEGA-DESIGN
1 lade

1 lade

1 lade

46,1 cm breed

71,1 cm breed

96,1 cm breed

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

2570

2580
-

2770
-

2780
-

2170

2180
-

Prijsgr.
I
II
III

1 lade

1 lade

1 lade

46,1 cm breed

71,1 cm breed

96,1 cm breed

Laden met
hülsta-Push-to-open

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

256
-

254
-

276

274

216

-

-

-

214
-

Prijsgr.
I
II
III

Kleurencombinaties:
Een combinatie van verschillende hout-/
lakuitvoeringen in een front is mogelijk.
Vallen de betreffende uitvoeringen in
verschillende prijsgroepen, dan wordt
altijd de hogere prijsgroep berekend.
Aan de achterkant gelakte
glasfronten (glanzend): glasfronten in
aluminium omraming en vulling van aan
de achterkant gelakt glas.

Interieurkleppensets kunnen
ook achter schuifdeuren tussen
boekenplanken worden gemonteerd. Montage uitsluitend tussen
2 boekenplanken.
Romp standaard in lak grijs

2 laden

2 laden

2 laden

46,1 cm breed

71,1 cm breed

96,1 cm breed

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

257

253
-

277

273
-

217

213
-

Prijsgr.
I
II
III

Interieurkleppensets
voor 34,7 of 45,0 cm diepe
staanders;
benodigde inbouwhoogte:
32,3 cm

-

-

-

-

1 klep

1 klep

1 klep

46,1 cm breed

71,1 cm breed

96,1 cm breed

Klepbeslag aan de
onderkant
voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

251

250

271

270

211

210

-

-

-

-

-

-

Prijsgr.
I
II

Hangbeslag

Bij montage van een interieurladen-/kleppenset tussen
hangstaanders moet een hangbeslag worden besteld.
A.u.b. duidelijk in de order aangeven.

4462

4712

-

-

USB-laadstation

met twee dubbele USB-aansluitingen (voor smartphone, tablet, etc.);
stroomsterkte per dubbele USB-aansluiting: 1x max. 2.100 mA of 2x 1.050
mA. Het USB-laadstation is alleen geschikt voor apparaten die voldoen
aan bovengenoemde maximale vermogens. Verbindingskabels tussen
USB-laadstation en apparaat zijn niet inbegrepen.

CD-indeling voor interieurladen
In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk
aangeven in welk interieurladenset met 1 lade
de CD-indeling geplaatst dient te worden.

DVD-indeling voor interieurladen
In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk
aangeven in welk interieurladenset met 1 lade
de DVD-indeling geplaatst dient te worden.
Wohnen: MEGA DESIGN
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A.u.b. in uw order vermelden in welke lade het USB-laadstation moet worden geplaatst.
Indien in de order niets wordt vermeld, wordt het USB-laadstation automatisch in de bovenste
rechter lade gemonteerd.

Accessoires voor interieurladensets
Tableau
met grijze stof bespannen

4962

voor 46,1 cm breedte

voor 71,1 cm breedte

voor 96,1 cm breedte

8620

8621

8622

8628

8629

8630

-

-

-

voor 34,7 cm
diepte

8520

8521

-

-

voor 45,0 cm
diepte

8528

8529

voor 36 CD‘s
8420

voor 60 CD‘s
8421

voor 84 CD‘s
8422

voor 54 CD‘s
8428

voor 90 CD‘s
8429

voor 126 CD‘s
8430

voor 16 DVD’s
8320

voor 24 DVD‘s
8321

voor 32 DVD’s
8322

voor 24 DVD‘s
8328

voor 36 DVD’s
8329

voor 48 DVD’s
8330

-

-

-

voor 34,7 cm
diepte
voor 45,0 cm
diepte

voor 34,7 cm
diepte
voor 45,0 cm
diepte

voor 34,7 cm
diepte
voor 45,0 cm
diepte

23

Elementrompen voor staanders
Elke elementromp moet volledig met 2 Raster laden voor elementrompen (zie onder) worden uitgerust. Elementrompen kunnen niet als open element worden toegepast.
Romp altijd in lak grijs.
N.B.! Deze elementrompen kunnen uitsluitend tussen 34,7 of 45,0 cm diepe staanders en boekenplanken worden gemonteerd.
2 Raster elementrompen
voor staanders
32,3 cm hoog

voor 46,1 cm breedte

voor 71,1 cm breedte

voor 96,1 cm breedte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

2446

2546

2471

2571

2496

2596

-

-

-

-

-

-

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

4446

4546

4471

4571

4496

4596

-

-

-

-

-

-

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

6446

6546

6471

6571

6496

6596

-

-

-

-

-

-

4 Raster elementrompen
voor staanders
67,5 cm hoog

6 Raster elementrompen
voor staanders
102,7 cm hoog

Hangbeslag
Bij montage van een elementromp tussen hangstaanders moet een hangbeslag worden besteld.
A.u.b. duidelijk in de order
aangeven.

4462

4712

4962

-

-

-

Deze 2 Raster laden kunnen uitsluitend in elementrompen voor
staanders worden gemonteerd.

2 Raster laden voor elementrompen
1 lade

1 lade

1 lade

46,1 cm breed

71,1 cm breed

96,1 cm breed

2 Raster laden voor
elementrompen

Prijsgr.
I
II
III

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

20412

22412
-

20712

22712
-

20912

22912
-

-

-

2 laden

Kleurencombinaties:
Een combinatie van verschillende hout-/
lakuitvoeringen in een front is mogelijk.
Vallen de betreffende uitvoeringen in
verschillende prijsgroepen, dan wordt
altijd de hogere prijsgroep berekend.

24

Aan de achterkant gelakte
glasfronten (glanzend): glasfronten in
aluminium omraming en vulling van aan
de achterkant gelakt glas.

2 laden

46,1 cm breed

Prijsgr.
I
II
III

2 laden

71,1 cm breed

96,1 cm breed

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

2041
-

2241
-

2071
-

2271
-

2091
-

2291
-
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Toebehoren voor laden voor elementrompen
voor 34,7 cm
diepte

Tableau
met grijze stof bespannen

met twee dubbele USB-aansluitingen (voor smartphone, tablet, etc.);
stroomsterkte per dubbele USB-aansluiting: 1x max. 2.100 mA of 2x 1.050
mA. Het USB-laadstation is alleen geschikt voor apparaten die voldoen
aan bovengenoemde maximale vermogens. Verbindingskabels tussen
USB-laadstation en apparaat zijn niet inbegrepen.

voor 96,1 cm breedte

8624

8625

-

-

8632

8633

-

-

-

voor 34,7 cm
diepte

8523

8524

-

-

voor 45,0 cm
diepte

8531

8532

voor 45,0 cm
diepte

voor 34,7 cm
diepte

DVD-indeling voor laden
In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk
aangeven in welke lade voor elementrompen
met 1 lade de DVD-indeling geplaatst dient te
worden.

voor 71,1 cm breedte

8623
-

voor 34,7 cm
diepte

CD-indeling voor laden
In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk
aangeven in welke lade voor elementrompen
met 1 lade de CD-indeling geplaatst dient te
worden.

voor 46,1 cm breedte

8631

voor 45,0 cm
diepte

USB-laadstation

MEGA-DESIGN

voor 45,0 cm
diepte

A.u.b. in uw order vermelden in welke lade
het USB-laadstation moet worden geplaatst.
Indien in de order niets wordt vermeld,
wordt het USB-laadstation automatisch in de
bovenste rechter lade gemonteerd.

-

-

voor 24 CD‘s

voor 70 CD‘s

voor 98 CD‘s

8423

8424

8425

voor 60 CD‘s

voor 100 CD’s

voor 140 CD‘s

8431

8432

8433

-

-

-

voor 18 DVD‘s

voor 27 DVD‘s

voor 36 DVD’s

8323

8324

8325

voor 28 DVD‘s

voor 42 DVD‘s

voor 56 DVD‘s

8331

8332

8333

-

-

-

Inzet-vitrines
Inzet-vitrines bestaande uit een romp en een glasdeur met aan de achterkant gelakte deurrand. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!
N.B.: Deze inzet-vitrines kunnen tussen 34,7 en 45,0 cm diepe staanders en legplanken worden ingepland.
46,1 cm breed

met 1 glasplank
voor 34,7 en 45,0
cm diepte

voor 4 Raster hoogte
(67,5 cm hoog)

L

4561 L
4562 R
Prijsgr.
I
II

-

met 2 glasplanken
voor 34,7 en 45,0
cm diepte

voor 6 Raster hoogte
(102,7 cm hoog)

L

6561 L
6562 R
Prijsgr.
I
II

-

met 3 glasplanken
8561 L
8562 R

voor 34,7 en 45,0
cm diepte

voor 8 Raster hoogte
(137,9 cm hoog)

Prijsgr.
I
II

L

-

met 4 glasplanken
10561 L
10562 R

voor 34,7 en 45,0
cm diepte

voor 10 Raster hoogte
(173,1 cm hoog)

Prijsgr.
I
II

L

-

met 5 glasplanken

voor 34,7 en 45,0
cm diepte

voor 12 Raster hoogte
(208,3 cm hoog)

L
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L/R = Deur links/rechts draaiend

12561 L
12562 R
Prijsgr.
I
II

-

25

Werkbladen
Werkblad
6,4 cm dik;
70,4 cm diep

70,4-144,7 cm
breed

144,8-201,5 cm
breed

201,6-249,3 cm
breed

1507

1907

2507

-

-

-

105,6-144,7 cm
breed

144,8-201,5 cm
breed

201,6-249,3 cm
breed

15071 L
15072 R

19071 L
19072 R

25071 L
25072 R

-

-

-

A.u.b. de gewenste breedte duidelijk in de order vermelden!
Prijsgr.
I
II
In diepte vervormd werkblad
6,4 cm dik;
44,8:70,4 cm diep
A.u.b. de gewenste breedte duidelijk in de order vermelden!

L

Prijsgr.
I
II

4 Raster onderbouwstaander voor werkblad
68,5 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes;
3,9 cm dik;
70,4 cm diep
476
Prijsgr.
I
II

-

Snoeruitsparing K1 voor werkbladen
zilverkleurig; Ø 8,0 cm
Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het werkblad
aan te laten brengen (tegen meerprijs).
A.u.b. de exacte positie van de snoeruitsparing in de order
vermelden!

K1
-

26

L/R = In diepte vervormd links/rechts
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MEGA-DESIGN

Ruimteverdelers

MEGA-DESIGN biedt functionele ruimteverdelers met staanders en boekenplanken. Fronten (deuren van hout, lak en glas, zie blz. 18-19) kunnen aan beide kanten aan de staanders
worden gemonteerd. MEGA-DESIGN ruimteverdelers zijn daarom van twee kanten te benutten.
Elementrompen voor ruimteverdelers (zie blz. 28-29) en binnenhoeken kunnen eveneens worden gepland. Deze worden dan van achterwandpanelen (zie blz. 29) voorzien.
2 Raster lowboards, schuifdeuren, glasplanken, verlichting en bibliotheekladders zijn voor ruimteverdelers niet mogelijk.

Ruimteverdeler-staander
Ruimteverdeler-staander, 3,9 cm dik, 32,4 cm diep
Sokkeluitvoeringen:
naar keuze met 2,5 cm hoge stelvoetjes (A) of met 2,5 cm hoge stelvoetjes en zwarte
sokkellijst (B); incl. wandbevestiging.
Sokkeluitvoering (A of B) a.u.b. duidelijk in uw order aangeven (zie hieronder)!
Staanders voor ruimteverdelers dienen altijd tussen vloer en plafond ingeklemd
te worden. Bij een verbinding aan een kant met de wand en een maximale breedte van de ruimteverdeler van 203,9 cm en een maximale hoogte van 8 Raster
kunnen de plafondklemmen ontvallen.
A.u.b. plafondhoogte vermelden!

Hoogte tot max. 264,7 cm
Hoogte-inkortingen tot 2 m zonder meerprijs
1635
Diepte: 32,4 cm Prijsgr.
I
II

-

Sokkeluitvoeringen
MEGA-DESIGN biedt twee verschillende sokkeluitvoeringen. Indien niets is aangegeven, wordt sokkeluitvoering A geleverd!

A

B

met 2,5 cm hoge stelvoetjes
in edelstaal optiek

met 2,5 cm hoge stelvoetjes
en zwarte sokkellijst

Boekenplanken voor ruimteverdeler-staanders
Boekenplanken
2,9 cm dik
32,4 cm diep

voor 46,1 cm breedte

voor 71,1 cm breedte

voor 96,1 cm breedte

4605

7105

9605

-

-

-

Breedte-inkortingen (tot
min. 21,1 cm) zonder
meerprijs.

Hoekopstellingen met ruimteverdeler-staanders
Hoekplanken
75 x 72,7 cm;
2,9 cm dik
32,4 cm diep

Breedte-inkorting
zonder meerprijs

voor 71,1 cm breedte
Ruimteverdelerkant

L

Links (L) of rechts (R) van de hoek als ruimteverdeler

Hoekplanken
72,7 x 72,7 cm;
2,9 cm dik
32,4 cm diep

Ruimteverdelerkant

Breedte-inkorting
zonder meerprijs

A.u.b. staanderhoogte resp. laagste plafondhoogte aangeven!
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-

Ruimteverdelerkant

775
-

Links en rechts van de hoek als ruimteverdeler
3,9
3,9

Binnenhoeklijst voor 90° hoekopstelling
met hoekplanken; plafondhoge binnenhoeklijst
incl. plafondspanners

7751 L
7752 R

643
-

27

Elementrompen voor ruimteverdeler-staanders
Elke elementromp moet volledig met 2 Raster laden voor elementrompen (zie onder) worden uitgerust. Elementrompen kunnen niet als open element worden toegepast.
Romp altijd in lak grijs. Voor elementrompen voor ruimteverdeler-staanders moeten achterwandpanelen worden besteld, zie volgende blz.
N.B.! Deze elementrompen kunnen uitsluitend tussen 32,4 cm diepe staanders en boekenplanken worden gemonteerd.
2 Raster elementrompen
voor ruimteverdelerstaanders
32,3 cm hoog;
32,4 cm diep

voor 46,1 cm breedte

voor 71,1 cm breedte

voor 96,1 cm breedte

24465

24715

24965

-

-

-

44465

44715

44965

-

-

-

64465

64715

64965

-

-

-

4 Raster elementrompen
voor ruimteverdelerstaanders
67,5 cm hoog;
32,4 cm diep

6 Raster elementrompen
voor ruimteverdelerstaanders
102,7 cm hoog;
32,4 cm diep

Deze 2 Raster laden kunnen uitsluitend in elementrompen
voor ruimteverdeler-staanders worden gemonteerd.

2 Raster laden voor ruimteverdeler-elementrompen
2 Raster laden voor ruimteverdeler-elementrompen

Prijsgr.
I
II
III

Kleurencombinaties:
Een combinatie van verschillende hout-/
lakuitvoeringen in een front is mogelijk.
Vallen de betreffende uitvoeringen in
verschillende prijsgroepen, dan wordt
altijd de hogere prijsgroep berekend.

28

Aan de achterkant gelakte
glasfronten (glanzend): glasfronten in
aluminium omraming en vulling van aan
de achterkant gelakt glas.

Prijsgr.
I
II
III

1 lade

1 lade

1 lade

46,1 cm breed

71,1 cm breed

96,1 cm breed

204125

207125

209125

-

-

-

2 laden

2 laden

2 laden

46,1 cm breed

71,1 cm breed

96,1 cm breed

20415

20715

20915

-

-
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Toebehoren voor laden van ruimteverdeler-elementrompen
voor 46,1 cm breedte

voor 71,1 cm breedte

voor 96,1 cm breedte

8620

8621

8622

-

-

-

voor 36 CD’s

voor 60 CD’s

voor 84 CD’s

8420

8421

8422

-

-

-

voor 16 DVD’s

voor 24 DVD‘s

voor 32 DVD’s

8320

8321

8322

-

-

-

Tableau
met grijze stof bespannen

CD-indeling voor laden
In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk aangeven in
welke lade voor elementrompen met 1 lade de CD-indeling
geplaatst dient te worden.

DVD-indeling voor laden
In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk aangeven in
welke lade voor elementrompen met 1 lade de DVD-indeling
geplaatst dient te worden.

Achterwandpanelen voor ruimteverdelers
Achterwandpanelen voor ruimteverdelers
Toe te passen bij elementrompen voor
ruimteverdeler-staanders en binnenhoeken voor
ruimteverdelers in 4, 6 en 8 Raster hoogte. Bij
een breedte van 96,1 cm bestaan de achterwandpanelen uit twee delen.
Bij open vakken, binnenhoeken en achter deuren
zijn de bevestigingsclips voor de achterwandpanelen zichtbaar. Voor het afdekken hiervan
raden wij de toepassing van achterwanden aan
(zie blz. 22). Deze moeten in dat geval tussen
twee boekenplanken worden gemonteerd.

voor 46,1 cm breedte

voor 71,1 cm breedte
(ook voor hoekopstellingen geschikt)

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

voor 96,1 cm breedte
Prijsgr.
I
II
Wohnen: MEGA DESIGN
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2 Raster

4 Raster

6 Raster

8 Raster

2566

4566

6566

8566

-

-

-

-

2766

4766

6766

8766

-

-

-

-

2066

4066

6066

8066

-

-

-

-
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Gehoekte panelen

te monteren aan vast muurwerk tussen staanders en boekenplanken
4 Raster gehoekte panelen
worden in open ruimtes
tussen staanders en boekenplanken gemonteerd
70,4 cm hoog;
65,5 cm diep
Max. belasting: 60 kg

Kabelmanagement:
Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar
voren worden getrokken. Daarachter is
een kabelgoot van textiel aangebracht.
Het paneel heeft onder een uitfrezing,
waardoor een gemakkelijke verkabeling
van alle elektronische apparatuur
mogelijk is.

Prijsgr.
I
II

95,9 cm breed

145,9 cm breed

195,9 cm breed

4969

4149

4199

-

-

-

95,9 cm breed

145,9 cm breed

195,9 cm breed

6969

6149

6199

-

-

-

95,9 cm breed

145,9 cm breed

195,9 cm breed

4968

4148

4198

-

-

-

95,9 cm breed

145,9 cm breed

195,9 cm breed

6968

6148

6198

-

-

-

6 Raster gehoekte panelen
worden in open ruimtes
tussen staanders en boekenplanken gemonteerd
105,6 cm hoog;
65,5 cm diep
Max. belasting: 60 kg

Kabelmanagement:
Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar
voren worden getrokken. Daarachter is
een kabelgoot van textiel aangebracht.
Het paneel heeft onder een uitfrezing,
waardoor een gemakkelijke verkabeling
van alle elektronische apparatuur
mogelijk is.

Prijsgr.
I
II

Gehoekte panelen

voor vrije wandmontage
4 Raster gehoekte panelen
voor vrije wandmontage
73,3 cm hoog;
65,5 cm diep
Max. belasting: 60 kg

Kabelmanagement:
Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar
voren worden getrokken. Daarachter is
een kabelgoot van textiel aangebracht.
Het paneel heeft onder een uitfrezing,
waardoor een gemakkelijke verkabeling
van alle elektronische apparatuur
mogelijk is.

Prijsgr.
I
II

6 Raster gehoekte panelen
voor vrije wandmontage
108,5 cm hoog;
65,5 cm diep
Max. belasting: 60 kg

30

Kabelmanagement:
Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar
voren worden getrokken. Daarachter is
een kabelgoot van textiel aangebracht.
Het paneel heeft onder een uitfrezing,
waardoor een gemakkelijke verkabeling
van alle elektronische apparatuur
mogelijk is.

Prijsgr.
I
II

NL 9. 2021
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Achterwand incl. eindplank

MEGA-DESIGN

te monteren onder een gehoekt paneel tussen staanders en boekenplanken
Achterwand
incl. eindplank
te monteren onder een
gehoekt paneel tussen
staanders en boekenplanken;
70,4 cm hoog
Verticaal gefineerde achterwand, 1,1 cm dik (benodigde
ruimte 2,7 cm), onderste
eindplank, 21,9 cm diep
Montage achteraf en montage
van tussenstaanders niet
mogelijk.

Prijsgr.
I
II

95,9 cm breed

145,9 cm breed

195,9 cm breed

417

447

497

-

-

-

Onderlegger
Onderlegger van metaal,
met zwart leer bekleed
50,0 cm diep
te plaatsen op
gehoekt paneel

Echt
leer

80,0 cm breed
100

-

Wohnen: MEGA DESIGN
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Gehoekte TV-panelen

te monteren aan vast muurwerk tussen staanders en boekenplanken
4 Raster gehoekte
TV-panelen
worden in open ruimtes
tussen staanders en boekenplanken gemonteerd
70,4 cm hoog;
45,5 cm diep
Max. belasting: 60 kg

Kabelmanagement:
Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar
voren worden getrokken. Daarachter is
een kabelgoot van textiel aangebracht.
Het paneel heeft onder een uitfrezing,
waardoor een gemakkelijke verkabeling
van alle elektronische apparatuur
mogelijk is.

Prijsgr.
I
II

145,9 cm breed

195,9 cm breed

4147

4197

-

-

145,9 cm breed

195,9 cm breed

6147

6197

-

-

145,9 cm breed

195,9 cm breed

4146

4196

-

-

145,9 cm breed

195,9 cm breed

6146

6196

-

-

6 Raster gehoekte
TV-panelen
worden in open ruimtes
tussen staanders en boekenplanken gemonteerd
105,6 cm hoog;
45,5 cm diep
Max. belasting: 60 kg

Kabelmanagement:
Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar
voren worden getrokken. Daarachter is
een kabelgoot van textiel aangebracht.
Het paneel heeft onder een uitfrezing,
waardoor een gemakkelijke verkabeling
van alle elektronische apparatuur
mogelijk is.

Prijsgr.
I
II

Gehoekte TV-panelen
voor vrije wandmontage
4 Raster gehoekte
TV-panelen
voor vrije wandmontage
73,3 cm hoog;
45,5 cm diep
Max. belasting: 60 kg

Kabelmanagement:
Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar
voren worden getrokken. Daarachter is
een kabelgoot van textiel aangebracht.
Het paneel heeft onder een uitfrezing,
waardoor een gemakkelijke verkabeling
van alle elektronische apparatuur
mogelijk is.

Prijsgr.
I
II

6 Raster gehoekte
TV-panelen
voor vrije wandmontage
108,5 cm hoog;
45,5 cm diep
Max. belasting: 60 kg

32

Kabelmanagement:
Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar
voren worden getrokken. Daarachter is
een kabelgoot van textiel aangebracht.
Het paneel heeft onder een uitfrezing,
waardoor een gemakkelijke verkabeling
van alle elektronische apparatuur
mogelijk is.

Prijsgr.
I
II

NL 9. 2021
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Achterwanden

MEGA-DESIGN

te monteren onder een gehoekt TV-paneel tussen staanders en boekenplanken
2 Raster achterwand
te monteren onder een
gehoekt TV-paneel tussen
staanders en boekenplanken;
35,2 cm hoog
Horizontaal gefineerde achterwand, 1,1 cm dik (benodigde
ruimte 2,7 cm)
Montage achteraf en montage
van tussenstaanders niet
mogelijk.

Prijsgr.
I
II

145,9 cm breed

195,9 cm breed

248

298

-

-

145,9 cm breed

195,9 cm breed

448

498

-

-

4 Raster achterwand
te monteren onder een
gehoekt TV-paneel tussen
staanders en boekenplanken;
70,4 cm hoog
Verticaal gefineerde achterwand, 1,1 cm dik (benodigde
ruimte 2,7 cm)
Montage achteraf en montage
van tussenstaanders niet
mogelijk.

Prijsgr.
I
II
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TV-reks

te monteren tussen staanders
TV-reks
worden in een open ruimte
tussen 34,7 of 45,0 cm diepe
staanders gemonteerd en
moeten beslist op de vloer
worden geplaatst.
50,8 cm hoog

2 open vakken;
4 laden

2 open vakken;
4 laden

2 open vakken;
4 laden

96,1 cm breed

146,1 cm breed

196,1 cm breed

Laden met
hülsta-Push-to-open
Binnenwerkse maten open vakken
(per kant):
Hoogte: 9,9 cm
Breedte: 46,1/71,1/96,1 cm
Diepte: 34,7/45,0 cm

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

2914
-

21411

21414
-

21911
-

21914
-

2911

Prijsgr.
I
II
III

-

-

2 open vakken;
2 laden

2 open vakken;
2 laden

96,1 cm breed

146,1 cm breed

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

2921

2924
-

21421

21424
-

21921

21924
-

2 open vakken;
3 laden

Aan de achterkant gelakte
glasfronten (glanzend): glasfronten in
aluminium omraming en vulling van aan
de achterkant gelakt glas.

-

-

2 open vakken;
3 laden

96,1 cm breed

2 open vakken;
3 laden

146,1 cm breed

196,1 cm breed

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

29311
29312
-

29341
29342
-

214311
214312
-

214341
214342
-

219311
219312
-

219341
219342
-

Prijsgr.
I
II
III

A.u.b. in uw order vermelden in welke lade het USB-laadstation moet worden geplaatst.
Indien in de order niets wordt vermeld, wordt het USB-laadstation automatisch in de bovenste
rechter lade gemonteerd.

Accessoires voor laden
USB-laadstation

met twee dubbele USB-aansluitingen (voor smartphone, tablet, etc.);
stroomsterkte per dubbele USB-aansluiting: 1x max. 2.100 mA of 2x 1.050
mA. Het USB-laadstation is alleen geschikt voor apparaten die voldoen
aan bovengenoemde maximale vermogens. Verbindingskabels tussen
USB-laadstation en apparaat zijn niet inbegrepen.

CD-indeling voor laden
In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk
aangeven in welke 2 Raster lade van de
TV-reks de CD-indeling geplaatst dient te
worden.

DVD-indeling voor laden
In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk
aangeven in welke 2 Raster lade van de
TV-reks de DVD-indeling geplaatst dient te
worden.

34

196,1 cm breed

voor 34,7 cm diepte

Prijsgr.
I
II
III

Kleurencombinaties:
Een combinatie van verschillende hout-/
lakuitvoeringen in een front is mogelijk.
Vallen de betreffende uitvoeringen in
zoals afb.
verschillende prijsgroepen, dan wordt
spiegelb.
altijd de hogere prijsgroep berekend.

2 open vakken;
2 laden

voor 1 lade van de
96,1 cm breedte

voor 1 lade van de
146,1 cm breedte

voor 34,7 cm
diepte

8520

8521

-

-

voor 45,0 cm
diepte

8528

8529

voor 36 CD’s

voor 60 CD’s

voor 84 CD’s

8420

8421

8422

voor 54 CD‘s

voor 90 CD‘s

voor 126 CD‘s

8428

8429

8430

voor 16 DVD’s

voor 24 DVD‘s

voor 32 DVD’s

8320

8321

8322

voor 34,7 cm
diepte

voor 45,0 cm
diepte

voor 34,7 cm
diepte

voor 45,0 cm
diepte

voor 1 lade van de
196,1 cm breedte

-

-

-

-

voor 24 DVD‘s

voor 36 DVD’s

8328

8329

voor 48 DVD’s
8330

-

-
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TV-reks

MEGA-DESIGN

te monteren tussen staanders
TV-reks
worden in een open ruimte
tussen 34,7 of 45,0 cm diepe
staanders gemonteerd en
moeten beslist op de vloer
worden geplaatst.
38,0 cm hoog

2 open vakken;
2 CD-laden

2 open vakken;
2 CD-laden

2 open vakken;
2 CD-laden

voor minstens 39 CD‘s per lade

voor minstens 65 CD‘s per lade

voor minstens 91 CD‘s per lade

96,1 cm breed

Binnenwerkse maten open vakken
(per kant):
Hoogte: 9,9 cm
Breedte: 46,1/71,1/96,1 cm
Diepte: 34,7 cm

voor 34,7 cm diepte

Prijsgr.
I
II

146,1 cm breed

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

Matglas

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

2913

2912

2916

2915

21413

21412

21416

21415

21913

21912

21916

21915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 open vakken;
2 DVD-laden

voor minstens 18 DVD‘s per lade

2 open vakken;
2 DVD-laden

voor minstens 27 DVD‘s per lade

voor minstens 36 DVD‘s per lade

146,1 cm breed

96,1 cm breed
voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

196,1 cm breed

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

2923

2922

2926

2925

21423

21422

21426

21425

21923

21922

21926

21925

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 open vakken;
1 CD-lade; 1 DVD-lade

2 open vakken;
1 CD-lade; 1 DVD-lade

2 open vakken;
1 CD-lade; 1 DVD-lade

voor minstens 39 CD‘s en 18 DVD‘s

voor minstens 65 CD‘s en 27 DVD‘s

voor minstens 91 CD‘s en 36 DVD‘s

96,1 cm breed

146,1 cm breed

196,1 cm breed

voor 34,7 cm diepte

Prijsgr.
I
II

voor 34,7 cm diepte

Helder glas

2 open vakken;
2 DVD-laden

Prijsgr.
I
II

196,1 cm breed

voor 45,0 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

voor 34,7 cm diepte

voor 45,0 cm diepte

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

Helder glas

Matglas

2933

2932

2936

2935

21433

21432

21436

21435

21933

21932

21936

21935

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Achterwanden voor TV-reks
Achterwanden
Achterwanden – 1,1 cm dik (benodigde ruimte 2,7 cm) – toe te passen bij TV-reks. Montage achteraf niet mogelijk. Achterwanden in houtuitvoering zijn horizontaal gefineerd.
Achterwanden met rondom stofwerende borstelprofielen.
9,9 cm hoog
voor 96,1 cm
breedte

Prijsgr.
I
II

voor 146,1 cm
breedte

Prijsgr.
I
II

voor 196,1 cm
breedte

Prijsgr.
I
II
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199
119
129
-
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Lowboard
Lowboard
40,6 cm hoog;
51,8 cm diep

2 schuifdeuren; 1 open vak;
incl. 3 snoeruitsparingen in de achterwand

Ladeset
voor open vak;
laden met
hülsta-Push-to-open

Legplank
voor open vak

Legplank
voor buitenste vakken

voor 146,1 cm breedte
(145,9 cm breed)

46,1 cm breed

46,7 cm breed

43,8 cm breed

21401

258

4607

4608

-

-

-

-

Max. belasting: 50 kg
Speciale vervaardigingen zijn
op aanvraag mogelijk.
Binnenwerkse maten van de vakken
links en rechts:
Hoogte: 32,0 cm
Breedte: 43,8 cm
Diepte: 41,8 cm
Binnenwerkse maten per lade:
Hoogte: 10,8 cm
Breedte: 42,5 cm
Diepte: 34,4 cm

Prijsgr.
I
II
III

Tableau
met grijze stof
bespannen

USB-laadstation
met twee dubbele USB-aansluitingen (voor smartphone, tablet,
etc.); stroomsterkte per dubbele USB-aansluiting: 1x max. 2.100
mA of 2x 1.050 mA. Het USB-laadstation is alleen geschikt voor
apparaten die voldoen aan bovengenoemde maximale vermogens.
Verbindingskabels tussen USB-laadstation en apparaat zijn niet
inbegrepen.
8527

8627

-

-

Lowboard
Lowboard
40,6 cm hoog;
51,8 cm diep

1 klep (met 1 tussenschot);
Legplank;
incl. 2 snoeruitsparingen in de achterwand links en/of rechts achter de klep te monteren

Max. belasting: 50 kg
De klep is ook van aan de
achterkant gelakt glas verkrijgaar. Speciale vervaardigingen zijn op aanvraag
mogelijk.
Binnenwerkse maten van de vakken
links en rechts:
Hoogte: 32,0 cm
Breedte: 67,0 cm
Diepte: 42,0 cm

Prijsgr.
I
II
III

voor 146,1 cm breedte
(145,9 cm breed)

68,7 cm breed

21402

4609

-

-

Lowboard
Lowboard
40,6 cm hoog;
51,8 cm diep

CD-indeling voor laden
In uw bestelling en tekening a.u.b.
duidelijk aangeven in welke lade de
CD-indeling geplaatst dient te worden.

2 open vakken;
lade met gedeelde ladebak;
incl. 2 snoeruitsparingen in de achterwand

Max. belasting: 50 kg

DVD-indeling voor laden
In uw bestelling en tekening a.u.b.
duidelijk aangeven in welke lade
de DVD-indeling geplaatst dient te worden.

Speciale vervaardigingen zijn
op aanvraag mogelijk.
Binnenwerkse maten van de open
vakken links en rechts:
Hoogte: 11,5 cm
Breedte: 68,7 cm
Diepte: 42,0 cm
Binnenwerkse maten van de lade
(per kant):
Hoogte: 14,8 cm
Breedte: 64,5 cm
Diepte: 34,4 cm

Prijsgr.
I
II
III

voor 146,1 cm breedte
(145,9 cm breed)

voor 80 CD‘s

voor 33 DVD’s

21403

8426

8326

-

-

-

Tableau
met grijze stof
bespannen

USB-laadstation
met twee dubbele USB-aansluitingen (voor smartphone, tablet,
etc.); stroomsterkte per dubbele USB-aansluiting: 1x max. 2.100
mA of 2x 1.050 mA. Het USB-laadstation is alleen geschikt voor
apparaten die voldoen aan bovengenoemde maximale vermogens.
Verbindingskabels tussen USB-laadstation en apparaat zijn niet
inbegrepen.

36

8526

8626

-

NL 9. 2021

Wohnen: MEGA DESIGN

Mediaaccessoires voor lowboards
Meervoudige inbouwstekkerdoos met automatische
uitschakeling
Inbouw, naar keuze links (L) of rechts (R) in een lowboard achter
de achterwand mogelijk; a.u.b. duidelijk in de order vermelden!
Montage achteraf is niet mogelijk.

MEGA-DESIGN
Netaansluiting

LED
Instelregelaar

Hoofdcontactdoos

Schakelbare contactdozen

Switchpoort
Duurstroom

Slaves

Master

Hoofdapparat

Perifere apparatuur

Aanzicht achterkant

Aanzicht voorkant

Schakelaar

Schakelaar

L

Automatische uitschakeling:
Zekering: 1-polig
Vermogen: 16 A / 1500 W
Beschermingsklasse: IP20
Voedingsspanning: 195-265 VAC
Opstarttijd: 35 sec. na indrukken van de
knop
Houdstroom: min. 0,018 A, max. 0,310 A
Verbruik stand by: 0W, belastingonafhankelijk
Verbruik elektronica: 1,25 W
Temperatuur: -5 °C tot +40 °C
Materiaal: PA6 GF30 V1, gloeidraadtest
tot 850 °C
Profiel: ALU geëloxeerd, geen HE
Kleur: zwart
Afmeting: 486 x 52 x 44 mm
Benodigde plaatsruimte: min. 59,0 cm

Aansluiting:
Stroom: in-/uitgang GST18/3i plugsystemen
1x switchpoort met 0,5 m H05VV-F2x0,75
mm² zwart met plugverbinder GSt15i2 zwart
Stekkerdoos:
Geaard volgens DIN 49 440, getest
volgens VDE0620-1
2-polig geaard
16 A/1500 W, 250 VAC
1x grijs (duurstroom), 1x zwart (Master),
3x zwart (Slave)
35° gedraaid

Werking:
De automatische uitschakeling is een automatische stroomonderbreker voor meerdere apparaten. Sluit een
willekeurig apparaat met de aan-/uitschakelaar op de hoofdcontactdoos aan en de andere apparatuur op de
schakelbare contactdozen. De inwerkingstelling geschiedt door het insteken van de stekker van het hoofdapparaat. Door het indrukken van de Switchpoort wordt de elektronica geactiveerd. Wordt na het indrukken van
de Switchpoort het apparaat aan de hoofdcontactdoos niet binnen 35 sec. ingeschakeld, dan volgt automatische uitschakeling door de elektronica.
Voorbeeld:
De TV wordt aan de hoofdcontactdoos aangesloten en de andere apparatuur zoals videorecorder, DVD-player,
Home Cinema apparaten of Sat-receiver aan de extra contactdozen. Als u de TV aandoet, worden automatisch alle andere apparaten ingeschakeld. Voor apparatuur die met duurstroom worden gevoed (fax, telefoon,
apparatuur met harde schijf enz.) kunt u de contactdoos voor duurstroom gebruiken.

Meervoudige contactdoos met automatische uitschakeling
1 contactdoos continustroom; 1 master- en 3 slave contactdozen
281 L
282 R
-

IR-repeaterset
IR-repeaterset
Infrarood-signaaloverdrachtsset voor het aansturen van media-apparatuur achter houten-/lakfronten. Met een set kan in
een vak alle apparatuur worden aangestuurd. In acht genomen moet worden:
•
•
•
•

Per vak is een set nodig. Bij grote vakken kunnen ook 2 zenders worden geïnstalleerd, om zo het zendvermogen te
verhogen. In voorkomende gevallen hoeft alleen maar een extra zender worden besteld.
De zender moet vlakbij het ontvangeroog van het media-apparaat worden geplaatst.
IR-frequentieband 20 - 60 KHz
Met één ontvanger kunnen tot 3 zenders worden gecombineerd.

Er kunnen 3 zenders via één ontvanger incl. masterbox worden gebruikt. Hierdoor is het mogelijk gelijktijdig 3 verschillende vakken in een meubel te bedienen resp. kan in geval van kritieke toepassingen één meubelvak met meerdere
zenders worden uitgerust, om zo het zendvermogen in dit vak te verhogen resp. 2 naast elkaar staande terminals te
bedienen.
De IR-repeaterset bestaat uit:
• 1 ontvangeroog (Ø 3,0 cm) incl. staandaard
• 1 elektrische zender
• 1 stekker EVG 12 V
• Kabelklemmen
Lees a.u.b. de informatie in de handleiding goed door!
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IR-repeaterset
1 ontvangeroog en 1 zender incl.
staandaard

Extra zender

2001

2003

-

-

37

Verlichting

N.B.: Wij adviseren in een meubel overal dezelfde soort lichtbron te
kiezen, om gelijke sterktes en kleur van het licht te realiseren.

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de
armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

LED-verlichting incl. voetschakelaar. Voor de schakeling is een radio-afstandsbediening verkrijgbaar (tegen meerprijs).

N.B.: Direct boven voor- en opbouwspots kunnen geen fronten worden gemonteerd. Bij het aanbrengen van voorbouwspots voor een bovenste plank dient met een afstand tot
het plafond van minstens 3,0 cm gerekend te worden, bij opbouwspots dient de afstand minstens 4,5 cm te bedragen.
Verlichting is niet mogelijk bij hangstaanders.
LED-inbouwspot
voor de inbouw in boekenplanken voor staanders en wandplanken
3,0 W

7941
LED-opbouwspot (zilverkleurig),
worden op boekenplanken vanaf 46,1 cm breedte gemonteerd.
Niet toepasbaar i.g.v. ruimteverdelers en op hoogte van de rails.
Montage uitsluitend mogelijk boven ooghoogte.
Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 4,5 cm ruimte aan de bovenkant voor de
montage!
1,5 W

7713
LED-voorbouwspot (zilverkleurig),
worden voor boekenplanken vanaf 46,1 cm breedte gemonteerd. De positie duidelijk in
de tekening vermelden. Snoergeleiding en transformator zijn in de planken resp. in een
uitsparing aan de achterkant van de staanders weggewerkt.
Niet toepasbaar i.g.v. ruimteverdelers, op hoogte van de rails voor schuifdeuren
en op hoogte van de rails.
Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 3,0 cm ruimte aan de bovenkant voor de
montage!

1,5 W

7714
LED-lichtlijst
1,9 cm dik, 3,0 cm diep;
voor montage achter houten planken of onder glasplanken
(uitsluitend voor achterwanden te plannen)

voor inzet-vitrines

voor 46,1 cm
breedte

voor 71,1 cm
breedte

voor 96,1 cm
breedte

3,2 W

3,6 W

5,5 W

7,1 W

458

468

718

968

-

-

-

-

3,2 W

3,2 W

5,1 W

7,1 W

459

469

719

969

-

-

-

achter houten planken

onder glasplanken

Glaskantverlichting
LED-lichtlijst in aluminium profiel, te monteren achter
glasplanken
(uitsluitend voor achterwanden te plannen)
Montage achteraf is niet mogelijk.
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Magic-Tronic

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een MagicTronic mogelijk. Door de hand langs de buiten- resp. bovenzijde ter hoogte van de onzichtbaar ingebouwde sensor te bewegen is het aan- en uitschakelen van de complete
verlichting mogelijk (“Veegmethode“). Alternatief hiertoe kan de positie van de ingebouwde sensor ook met een metalen plaatje op het meubel worden gemarkeerd (“Markeermethode“). Met de Magic-Tronic (230 V) kunnen verlichtingen tot max. 200 W worden aan- en uitgeschakeld. Bij montage van een Magic-Tronic vervalt de voetschakelaar.
Zie in ieder geval ook de informaties en aanwijzingen betreffende de inbouwpositie!

7617
-

Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering
Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen
aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin
= basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk
met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op
basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van
een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

2119
-

Wandplanken
Wandplanken voor vrije wandmontage
Diepte: 18 cm, dikte: 2,9 cm. LED-inbouwspots vanaf 75 cm breedte mogelijk.

5018
Prijsgr.
I
II

50 cm breed

-

met 2 bevestigingen

7518
75 cm breed

100 cm breed

Prijsgr.
I
II

1018

Prijsgr.
I
II

1218

Prijsgr.
I
II

125 cm breed

1518

175 cm breed

200 cm breed
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met 3 bevestigingen

150 cm breed

Prijsgr.
I
II

1718

Prijsgr.
I
II

2018

Prijsgr.
I
II

-
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Glazen opzetelement voor TV, snoeruitsparingen
Glazen opzetelement voor TV
14,2 cm hoog; 93,0 cm breed, 40,0 cm diep
Dekblad van helder glas, 1,0 cm dik, voor lowboards.
Max. belasting: 50 kg

1917
-

Snoeruitsparing K1
Zilverkleurig; Ø 8,0 cm;
Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het bovenste blad van een lowboard en TV-rek aan te
laten brengen. De snoeruitsparing is achter in het bovenste blad mogelijk. Positie in het midden van een
vak, midde boring vanaf achterkant van het element: 7,5 cm
A.u.b. de exacte positie vermelden!

K1
-

Snoeruitsparing K7
Zilverkleurig; 7,0 x 12,0 cm;
Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het bovenste blad van een lowboard en TV-rek aan te
laten brengen. Positie in het midden van een vak, in lijn met de achterkant van het element. De K7 is niet
mogelijk indien een achterwand direct op het lowboard wordt geplaatst.

K7
-

Snoeruitsparing K8
Zilverkleurig; 12,8 x 3,2 cm;
Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het bovenste blad van een lowboard en TV-rek aan te
laten brengen. De snoeruitsparing is aan de achterkant van het dekblad mogelijk. Positie in het midden van
het vak.

K8
-

Snoeruitsparing K9
13,0 x 1,6 cm
Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in een legplank aan te laten brengen. Positie in het midden
van het vak, gelijk met de achterkant van de legplank.

K9
-

Combinatiemogelijkheden

40

NL 9. 2021

Wohnen: MEGA DESIGN

Flatscreenhouders

MEGA-DESIGN

Flatscreenhouder WTL6
De flatscreenhouder kan 3-dimensionaal worden versteld.
Deze is geschikt voor flatscreens met een beeldschermdiagonaal van 102-216 cm (40“-85“); max. belasting:
45 kg.
Geschikt voor Curved TV‘s.
Flatscreenhouder volgens VESA-norm:
min.: 200 x 200 mm
max.: 600 x 400 mm

voor vrije
wandmontage

voor montage aan
vaste muren door
de achterwand

voor montage
aan vaste muren
door het gehoekte
wandpaneel

(montage achteraf niet
mogelijk; incl. snoeruitsparing in houder en
achterwand)

(montage achteraf niet
mogelijk; incl. snoeruitsparing in houder en
paneel)

Flatscreenhouder THIN 545, optimaal instelbaar
De flatscreenhouder kan 3-dimensionaal worden versteld.
Deze is geschikt voor flatscreens met een beeldschermdiagonaal van 81-140 cm (32“-55“) en een max. diepte
van 4,5 cm; max. belasting: 25 kg.
Op www.vogels.com kunt u nagaan of uw flatscreen aan
deze houder kan worden gemonteerd. Voer de code THIN
545 in en een paar stappen verder ziet u of uw flatscreen
met de flatscreenhouder compatibel is.
Niet geschikt voor Curved TV’s.
Flatscreenhouder volgens VESA-norm:
min.: 100 x 100 mm
max.: 600 x 400 mm

voor vrije
wandmontage

voor montage aan
vaste muren door
de achterwand

voor montage
aan vaste muren
door het gehoekte
wandpaneel

(montage achteraf niet
mogelijk; incl. snoeruitsparing onder houder in
de achterwand)

(montage achteraf niet
mogelijk; incl. snoeruitsparing onder houder in
het paneel)

Flatscreenhouder THIN 515
De flatscreenhouder kan max. 15° worden gekanteld.
Deze is geschikt voor flatscreens met een beeldschermdiagonaal van 102-165 cm (40“-65“) en een max. diepte
van 5,0 cm; max. belasting: 25 kg.
Op www.vogels.com kunt u nagaan of uw flatscreen aan
deze houder kan worden gemonteerd. Voer de code THIN
515 in en een paar stappen verder ziet u of uw flatscreen
met de flatscreenhouder compatibel is.
Niet geschikt voor Curved TV’s.
Flatscreenhouder volgens VESA-norm:
min.: 100 x 100 mm
max.: 600 x 400 mm

voor vrije
wandmontage

9704

9705

9706

9304

9305

9306

9504

-

-

-

-

-

-

-
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TAFELEN

Eetkamertafels en -stoelen
9/21

D

B1

SPEISEN
TAFELEN
hülsta biedt met een omvangrijke collectie eetkamertafels en -stoelen, die afgestemd
zijn op de hülsta-woonprogramma‘s, een concept aan, dat volledig beantwoordt aan de
behoefte aan comfort, fraaie lijnvoering en attractiviteit.

EINKAUFSPREISLISTE IN €

De eetkamertafels in tal van afmetingen (wel en niet uittrekbaar), in alle houtuitvoeringen en in actuele designs en de eetkamerstoelen, die individueel samen te stellen zijn m.b.v. armleuningvarianten, comfortmechanismen, kwalitatief hoogwaardige
bekledingstoffen (leer, textiel) en houtuitvoeringen, vindt u in de typelijst “TAFELEN“.

HUELSTA.COM

Salontafels CT 160

Salontafels CT 160
De salontafel CT 160 is verkrijgbaar in de afmetingen 80 x 80 cm en 110 x 80 cm en
met drie verschillende types onderstellen. Het onderblad is gefineerd resp. gelakt, de
glazen opbouw is in drie verschillende soorten glas verkrijgbaar.
U vindt deze salontafel CT 160 alsmede verdere salontafels in de typelijst
“Salontafels”!

Salontafels

Salontafels
hülsta biedt een omvangrijke collectie salontafels aan, die niet alleen perfect op
de diverse hülsta-woonmeubelen afgestemd zijn maar zeer zeker ook uitstekend te
combineren zijn met producten van anderen. U vindt deze salontafels in verschillende
designs, afmetingen en uitvoeringen in de typelijst ”Salontafels”.
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2

4

6

8

10

12

14

5,4

Sokkel incl.
onderste
plank

40,6

75,8

111,0

146,2

181,4

216,6

251,8

264,5

250

150

125

100

50

Frontuitvoering(en)

Rompuitvoering(en)

Type-nr. greep

Sokkeluitvoering

N.B.: A.u.b. de onderstaande gegevens niet vergeten. U voorkomt er onnodige navraag en eventuele leververtraging mee.

325

300
Opdrachtgever

425
Datum

Schaal 1 : 25

450

400

375

350

Zijn prijzen en typennrs. niet
verwisseld?
Hebt u de plafondhoogte resp. de
exacte staanderhoogte vermeld?
Is de totale breedtemaat correct
berekend? Deze is gebaseerd op de
afmeting van een staander + een
boekenplank. Aan het eind dient
3,9 cm voor de eindstaander bijgeteld te worden.
Bij combinaties van hout- en lakuitvoeringen: is duidelijk welke
planken, staanders, elementen,
fronten en achterwanden in welke
uitvoering geleverd dienen te
worden?
Zijn inbouw- en voorbouwspots,
bibliotheekladder, achterwanden
en binnenindeling voor de klepelementen in de schets ingebracht?
Bij de bestelling van schuifdeuren:
hebt u de rails wel apart bijbesteld
en aangegeven voor welke elementen de deuren moeten schuiven?
Hebt u de gewenste greep- en
sokkeluitvoering aangegeven?
Betreft het in dit geval een nakoop?
Zo ja, wanneer heeft de eerste
levering plaatsgevonden? Hebt
u planken besteld, die voor een
achterwand aangebracht worden?
Indien mogelijk een tekening v.d.
eerste levering bijvoegen en duidelijk
kenmerken welke de aanwezige en
nieuwe bouwdelen zijn.

2.)
3.)
4.)

5.)

6.)

7.)

8.)
9.)

Commissie

Zijn tekening en bestelling in
overeenstemming met elkaar?
Passen maten en tekeningen bij
de typenummers? Zijn de correcte
typenummers in de tekening gezet? Is de draairichting v.d. deuren
herkenbaar?

1.)

Checklist

Berekening van de totale breedtemaat!
De tabel toont alle breedtematen tot 475 cm (grotere breedtematen telkens plus 25 cm) en gaat daarbij uit van de elementbreedtes 50, 75, 100 en 150 cm. Deze breedtematen baseren op de dikte van een staander + de breedte van een boekenplank. Voor de berekening van de totale breedtemaat dient de dikte 3,9 cm van de eindstaander bijgeteld te worden.

275

Greep- en sokkeluitvoering bij uw bestelling duidelijk aangeven!
Plattegrond

175

A.u.b. ongeliniëerd papier gebruiken en dit vastzetten m.b.v. bijvoorbeeld paperclips.

75

Maten
in cm
200

Raster

65,5
51,8
45,0
34,7
21,9

225
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+2,3 cm voor
front

475
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Snoeruitsparingen
Voor bijna alle hülsta-woonmeubelprogramma‘s bestaat de mogelijkheid de dekbladen, zijden, planken, etc. van een snoeruitsparing te voorzien, om de koppeling en aansluiting
van elektronische apparatuur uit het zicht te houden. Uit de volgende 4, hieronder aangegeven mogelijkheden kan gekozen worden. Zie hiertoe beslist de belangrijke informatie.
Snoeruitsparing K1

Snoeruitsparing K2

Snoeruitsparing K3

Snoeruitsparing K20

Snoeruitsparing voor boring ø 80 mm, zilverkleurig
Standaard uitsparing; speciaal geschikt voor
dekbladen, zijden, leg- en boekenplanken

Snoeruitsparing voor boring ø 80 mm, zilverkleurig
speciaal geschikt voor achterwanden en
zijden

Snoeruitsparing voor boring ø 80 mm, zilverkleurig
speciaal geschikt voor staanders en tussenschotten

Afmetingen:
Inbouwhoogte: 21 mm
Buitenwerkse ø: 92 mm
Binnenwerkse ø: 74 mm
Boring ø: 80 mm

Afmetingen:
Inbouwhoogte: 8 mm
Buitenwerkse ø: 92 mm
Binnenwerkse ø: 74 mm
Boring ø: 80 mm

Snoeruitsparing voor boring ø 60 mm, zilverkleurig
speciaal geschikt voor leg-, boeken- en
constructieplanken (beperkt bruikbaar voor
scartstekkers)

BELANGRIJKE INFORMATIE

Afmetingen:
Inbouwhoogte: 21 mm
Buitenwerkse ø: 72 mm
Binnenwerkse ø: 54 mm
Boring ø: 60 mm

Afmetingen:
Inbouwhoogte: 2x 8 mm
Buitenwerkse ø: 92 mm
Binnenwerkse ø: 74 mm
Boring ø: 80 mm

K1

K2

K3

K20

-

-

-

-

N.B.:

A.u.b. in uw bestelling duidelijk de exacte positie van de snoeruitsparing aangeven (altijd gemeten vanuit het midden van de snoeruitsparing). I.g.v. hangelementen kan, vanwege de wandbevestigingen,
de uitsparing alleen in de positie aan de onderkant aangebracht worden. I.g.v. dekbladen wordt in overeenstemming met de mogelijkheden van het betreffende programma de positie in de fabriek bepaald.
Hetzelfde geldt voor eventuel gewenste speciale vervaardigingen. De K20 wordt in het midden van de diepte van de staander aangebracht. A.u.b. de exacte hoogte (hart van de boring tot onderkant van de
staander) vermelden! Onder voorbehoud van technische vooruitgang.
Minimale afstand voor de snoeruitsparing (gemeten vanuit het midden): 100 mm van de zijkant en 70 mm van de achterkant (i.g.v. horizontale vlakken) resp. 100 mm van de zijkant en 70 mm van de
onderkant (i.g.v. verticale vlakken). A.u.b. duidelijk aangeven of de inbouw links, rechts of in het midden aangebracht moet worden.
Standaard positie: Worden in uw bestelling geen gegevens vermeld m.b.t. de exacte positie van de snoeruitsparing, dan wordt deze altijd middenonder resp. middenachter in het betr. vlak aangebracht
(vlgs. de hiervoor genoemde maatgevens).
Attentie! De inbouw van de snoeruitsparing kan niet aangebracht worden in een positie, waar zich een in- of voorbouwspot, een tussenschot resp. een gedeelde achterwand bevindt. Zie onderstaande
verklarende schetsen!

voor verticale vlakken

voor horizontale vlakken
Minimale afstand
100 mm van de zijkant en 70 mm van de achterkant

70 mm

100 mm

70 mm

70 mm

70 mm

Minimale afstand
100 mm van de zijkant en 70 mm van de onderkant

100 mm

100 mm

100 mm
Standaard positie
Midden in het vlak en 70 mm van de onderkant

Standaard positie
Midden in het vlak en 70 mm van de achterkant

70 mm

in het
midden

70 mm

in het midden

Attentie!
Bevindt zich een in- of voorbouwspot in bijv. een boekenplank, dan kan in die positie
geen snoeruitsparing aangebracht worden!
Snoeruitsparing hier
niet mogelijk!
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Attentie!
Is er een tussenschot tussen bijv. 2 boekenplanken gemonteerd, dan kan in die positie
geen snoeruitsparing aangebracht worden!
Snoeruitsparing hier
niet mogelijk!
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Schakelmogelijkheden voor verlichting
Magic-Tronic
Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een Magic-Tronic mogelijk. Door de hand langs de buiten- resp. bovenzijde
ter hoogte van de onzichtbaar ingebouwde sensor te bewegen is het aan- en uitschakelen van de complete verlichting
mogelijk („Veegmethode“). Alternatief hiertoe kan de positie van de ingebouwde sensor ook met een metalen plaatje op
het meubel worden gemarkeerd („Markeermethode“). Met de Magic-Tronic (230 V) kunnen verlichtingen tot max. 200 W
worden aan- en uitgeschakeld. Bij montage van een Magic-Tronic vervalt de voetschakelaar.
Standaard-inbouwpositie van de Magic-Tronic:
• bij elementen en hangelementen: in de rechter buitenzijde
• bij combinaties met staanders: in de rechter eindstaander
Standaard-dieptepositie:
• bij elementen, hangelementen en staanders: ca. 12 cm van de achterkant
Standaard-hoogtepositie:
• voor alle programma’s (uitzondering: SCOPIA programma): bij 1 tot 8 Raster op de vloer staande elementen en staanders: ca. 7-15 cm van de bovenkant van het betreffende element
• voor het SCOPIA programma: bij 2 tot 12 Raster op de vloer staande elementen: ca. 7-15 cm van de bovenkant van
het betreffende element
• voor alle programma’s (uitzondering: SCOPIA programma): bij 10 tot 12 Raster op de vloer staande elementen en
staanders: op ca. 115 cm hoogte
• voor het SCOPIA programma: bij 16 tot 18 Raster op de vloer staande elementen: op ca. 115 cm hoogte
• bij hangelementen: de inbouwhoogte wordt in overeenstemming met de mogelijkheden van het betreffende
programma in de fabriek bepaald. Hetzelfde geldt voor productietechnische uitzonderingen t.g.v. een individuele
planning door de klant.
• bij vrijhangende houten hoekplanken: de inbouw geschiedt rechts in het wandpaneel in overeenstemming met de
mogelijkheden van het betreffende programma

Afbeelding 1: „Veegmethode“

Alternatieve inbouwposities:
Moet de Magic-Tronic-sensor in de linker buitenzijde van een element of hangelement, in de linker eindstaander,
links in het wandpaneel van een vrijhangende houten hoekplank of totaal afwijkend van de hiervoor beschreven
standaard worden ingebouwd (bijv. bij inbouw van een element in een nis en er rechts naast het meubel niet voldoende
plaats is), dan dit a.u.b. duidelijk in de order en tekening vermelden. In twijfelgevallen a.u.b. contact opnemen met
uw hülsta-klantenadviseur!
N.B.!
• Meerdere functies in één blad, bijv. spot, lamp, transformator, hangbevestigingen en de Magic-Tronic zijn om
stabiliteitsredenen en gebrek aan plaats niet mogelijk.
• Bij NEO-mediapanelen wordt de Magic-Tronic 12 cm uit de rechterkant en vanaf de onderkant gemonteerd.

Afbeelding 2: „Markeermethode“

Magic-Tronic
7617
-

Toepassingsvoorbeelden (schematische weergaven)
Zwarte puntje = Standaard-inbouwpositie van de Magic-Tronic-sensor bij op de vloer
staande elementen, hangelementen en vrijhangende houten hoekplanken (voorbeeld 1)
of bij combinaties met staanders (voorbeeld 2)

Voorbeeld 1

N.B.:
Het zwarte puntje in de tekeningen is de plek waar de Magic-Tronic-sensor onzichtbaar wordt
ingebouwd. Indien daar licht over het plaatmateriaal wordt gevegd, wordt de verlichting aanof uitgeschakeld.
Wilt u de inbouwpositie van de Magic-Tronic-sensor op het meubel markeren, dan kunt
u op de betreffende plaats een los meegeleverd metalen markeringsplaatje aanbrengen.
Bij combinaties met staanders kan de Magic-Tronic aan beide kanten van de staander
worden geschakeld, d.w.z. aan zowel de buitenkant als aan de binnenkant van de rechter
eindstaander – de Magic-Tronic kan dus ook worden geschakeld als het meubel wordt
ingebouwd in een nis en aan de rechter kant naast het meubel niet voldoende plaats zou zijn
om over de sensor te vegen. Om de Magic-Tronic aan de binnenkant te kunnen schakelen,
mogen zich daar geen voorwerpen bevinden.
Voorbeeld 2
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Schakelmogelijkheden voor verlichting:
Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering
Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering
Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen
aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin
= basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk
met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op
basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van
een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.
I.g.v. een radio-afstandsbediening dienen volgende punten in acht genomen te worden:
- De ontvanger moet achter de achterwand of onder het sokkelblad (onder sokkelbladen minstens 20 mm ruimte nodig) worden gepositioneerd.
- Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W.
- 4 kanalen = 4 verlichtingsgroepen
- 1 verlichtingsgroep = x lampen
- Alle lampen van een verlichtingsgroep kunnen op dezelfde helderheid worden ingesteld met de dimfunctie.
- De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.
- De radio-afstandsbediening is niet verkrijgbaar voor 110 V installaties.
A.u.b. altijd de gebruiks- en programmeerhandleiding in acht nemen!

4-kanaals radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering
Lichtkleur warmer
Lichtkleur kouder
Kanaal 1 t/m 4
(met dimfunctie)
Alles uit
Alles aan
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4-kanaals radio-afstandsbediening
met kleurtemperatuurverandering
Type

2119
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Schakelmogelijkheden voor verlichting:
Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

MEGA-DESIGN

Toepassingsvoorbeelden (schematische weergaven)
Voorbeeld 1
Verlichting in een wandmeubel
Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spot in de linker vitrine

3

1

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-spots in het open vak
Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-spot in de rechter vitrine

2

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per
ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering
wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.

Kanaal 3
Kanaal 2
Kanaal 1

Voorbeeld 2
Verlichting in los staande meubels

2

1

2
3

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de linker vitrine

2

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-spots en de LED-lichtlijsten in de vitrine in het midden

3

2

1

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de rechter vitrine

3
1

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per
ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering
wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.

Kanaal 3
Kanaal 2

Kanaal 1

Voorbeeld 3
Verlichting in los staande meubels
Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spots in de vitrine links, rechts en in het midden
Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-lichtlijsten boven in de vitrine links, rechts en in het midden

1

1

1

2
2

2
3

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-lichtlijsten beneden in de vitrine links, rechts en in het midden
N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per
ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering
wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.

1

3

3

Kanaal 3
Kanaal 2
Kanaal 1
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Speciale vervaardigingen
Berekening van de maten i.g.v. een schuine inkorting
Schuine inkorting aan de zijkant
Het schuin inkorten is alleen mogelijk bij 1-drs elementen. De deur (links of rechts draaiend) is bevestigd
aan de hogere zijde van het element.
Benodigde afmetingen:
H 1 = Plafondhoogte
H 2 = Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kast/element een ruimte gewenst wordt,
dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
B 1 = Breedte van het schuine gedeelte
B 2 = Breedte van het schuine gedeelte
G = Totale breedte
S = Kastbreedte
N.B.!
• Omdat vloeren, plafonds en wanden nooit helemaal recht zijn, dienen m.b.v. een waterpas de exacte
afmetingen berekend te worden.

max. 46 cm

Schuine inkorting aan de achterkant
Benodigde afmetingen:
H 1 = Plafondhoogte
H 2 = Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kast/element een ruimte gewenst wordt,
dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
T 1 = Diepte van het schuine gedeelte
T 2 = Diepte van het schuine gedeelte
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MEGA-DESIGN

Speciale vervaardigingen
MEGA-DESIGN

Alle in deze typelijst getoonde speciale
vervaardigingen van MEGA-DESIGN zijn
kosteloos!

Hoogte-inkortingen (niet mogelijk i.g.v. laden):
Staander (lager dan 2 m, incl. afwerking bovenkant)
Romp
Achterwand
Houten-/lakdeur (niet mogelijk i.g.v. aan de
achterkant gelakte glasfronten)

99901
99902
99906

-

99903

-

Breedte-inkortingen:
Romp (alleen mogelijk bij lade- en klepelementen;
bij lowboards op aanvraag)
Draaideur hout/lak
Wandplank (niet smaller dan 36 cm,
met spots niet smaller dan 75 cm)
Houten-/laklade (niet smaller dan 25,0 cm)
Achterwand
Glazen legger
Boekenbrug (niet smaller dan 21,1 cm)

99912
99913

-

99915
99917
99920
999144
99940

-

Diepte-inkortingen (niet mogelijk i.g.v. laden):
Boekenplank (niet smaller dan 21,9 cm)
Glazen legger
Staander (niet smaller dan 21,9 cm)
Werkblad

99934
999344
99931
99933

-

Schuine inkorting aan de zijkant:
Zie voor de opgave van de precieze maten (een absolute vereiste),
a.u.b. de aanwijzingen op vorige blz.!
Staander
99944
Schuine inkorting aan de achterkant:
Zie voor de opgave van de precieze maten (een absolute vereiste),
a.u.b. de aanwijzingen op vorige blz.!
Staander
99956

-

Wohnen: MEGA DESIGN
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Opvulpanelen
voor het aan de zijkanten of bovenkant inbouwen van een kast (onderconstructie en bevestigingsmateriaal zijn door de klant zelf te leveren)
9901
Basisprijs per order
+ prijs per m² - lak of fineer
990
Overeenstemming in de fineertekening kan niet gegarandeerd worden.

Kantfineer
in de fabriek aangebracht en gelakt voor
gefineerde en lakuitvoeringen per lopende meter
Afmetingen:
Programma
MEGA-DESIGN

max. lengte
207,0 cm		

9902

-

-

-

max. breedte
34,7 cm

Individuele speciale vervaardigingen
Indien de door u gewenste speciale vervaardiging zo individueel is dat deze met de
vele door ons reeds aangeboden en gecalculeerde speciale vervaardigingen niet
samen te stellen zijn, dan zullen wij de prijs met een factor door middel van het type
33 specificeren. Geef bij uw bestelling a.u.b. het bijbehorende aanvraag-nr. en de
aangegeven factor van het type 33 aan.
33

Speciale vervaardigingen zijn niet mogelijk bij: aan de achterkant gelakte glasfronten,
schuifdeuren, gehoekte (TV-) panelen, indelingen en accessoires, in diepte gebogen
boekenplanken, tafels.
Voor andere, eventueel mogelijke speciale vervaardigingen kunt u zich
wenden tot uw verkoopmedewerker bij hülsta.

Speciale artikelen

-

Speciale kleuren; „Blauwe Engel“ / emissielabel van de DGM
Speciale kleuren
Alle hülsta-lakkleuren zijn voor bijna alle hülsta-programma’s verkrijgbaar.
Levercapaciteit en prijzen op aanvraag.
Mededeling m.b.t. „Blauwe Engel“ (RAL-UZ 38) en emissielabel van de DGM
(Klasse A)
Aan de eisen van de “Blauwe Engel” en het DGM-emissielabel kunnen bij lakkleuren van
de prijsgroepen III en IV (zie hiervoor de verschillende lakuitvoeringen bij het programma
NEO) afhankelijk van de kleurmix (omvang van deze kleuren in de order) mogelijk niet
worden voldaan. De wettelijke bepalingen worden echter in ieder geval nagekomen.
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Belangrijke informatie
Wandkwaliteit / montagehandleiding
Belangrijke informatie:
De wandkwaliteit dient vóór de verkoopovereenkomst per se worden geklaard en moet vóór montage zorgvuldig door een vakman worden gecontroleerd.
De montage mag uitsluitend door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding worden uitgevoerd.
De door hülsta als standaardset bijgevoegde kunststofpluggen zijn uitsluitend geschikt voor beton ≥ C12/15, indien de wandkwaliteit en de druksterkte als in onderstaande tabel
zijn. In ieder geval is een montage aan lichtbouwwanden uitgesloten.
Bovendien bieden wij voor de onderstaande metselwerkstoffen een bevestigingsset met montagemortel aan (zie montagemortelset hieronder). Ook in die gevallen dient de
montage door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding te worden uitgevoerd. De druksterktes mogen in geen geval lager zijn dan onderstaand
aangegeven.

Bouwstoffentabel

met beschrijving van de sets die voor de volgende soorten metselwerk moeten worden gebruikt:
Standaardset

Montagemortelset uitsluitend geschikt voor onderstaande bouwstoffen!

Beton C12/15
Druksterkte ≥ 15 N/mm²

Volle baksteen Mz 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

Volle steen van lichtbeton V2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

Volle kalkzandsteen KS 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

Holle bloksteen van lichtbeton Hbl 2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

Gatenkalkzandsteen KSL 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

Gasbeton PP2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

Hogegatenbaksteen HLz 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²
Dichtheid ≥ 1,0 kg/dm³
In alle andere gevallen moet per se een andere, passende bevestiging door een vakmonteur worden gekozen. Voor het vakkundig kiezen van
een ander type bevestiging stelt hülsta zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk! Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkundige
bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze van de wand kunnen vallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik
van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen. Normaal bent u als meubelhandelaar/vakmonteur verantwoordelijk
voor de vakkundige wandbevestiging.

Bevestigingssets
Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen
Het merendeel van de meubelen heeft twee wandbevestigingspunten (= aantal draagplaten), indien deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet expliciet in de typelijst vermeld. Bij een afwijkend aantal wandbevestigingspunten (= draagplaten), wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met cijfers in zwarte velden aangeduid. Elke draagplaat
benodigd vier bevestigingsschroeven.
3
4

= 3 draagplaten
= 4 draagplaten enz.

Eén montagemortelset is voldoende voor tot max. 3 draagplaten of 4 hangstaanders.
Belangrijke informatie: Al naar gelang de wandkwaliteit (zie boven afgebeelde metselwerkstoffen) moet de montage m.b.v. de speciale montagemortelset en een in de handel
gangbare spuitpistool worden uitgevoerd – hetgeen overigens een vereiste is voor een veilige en schone montage.

Standaardset
De standaardset bestaat uit 4 kunststof pluggen en 4 bevestigingsschroeven en is voldoende voor 1 draagplaat. De standaardsets bevinden zich overeenkomstig het aantal draagplaten in de beslagdelendoos.

Montagemortelset voor tot max.
3 draagplaten bestaande uit:
9x injectiezeefhulzen
9x inschroefhulzen
1x injectiecartouche
2x statische mengers
1x montagehandleiding
A.u.b. de bevestigingsschroeven uit de standaardset
gebruiken (worden kosteloos meegeleverd).
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Bestelvoorbeeld:
•

Het aantal draagplaten van alle geplande elementen optellen

•

De som door „3“ delen

•

De uitkomst naar boven afronden

=

Het aantal benodigde montagemortelsets
M2
NL 9. 2021
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Uw directe lijn naar hülsta
Heeft u vragen of veranderingswensen bij uw orderbevestiging?
Heeft u vragen over onze producten of uw lopende orders?
Heeft u klachten over de geleverde goederen of heeft u onderdelen nodig?
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1627 of per email: orders@huelsta.com
Heeft u vragen, voorstellen of wensen voor de hülsta productscholingen?
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1493 of per email: seminare@huelsta.com

hülsta-planningsservice
Uw furn plan-planning is zo complex dat u onze ondersteuning nodig heeft? Voor deze situatie hebben wij
de hülsta-planningsservice ingericht. hülsta-medewerkers controleren uw planning zo snel mogelijk. De
klant krijgt een planning die hem zal inspireren!
hülsta-planningsservice
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.com
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

Speciale wensen? Kom naar ons!
Maximaal individueel! – Maximaal flexibel! – De meeste speciale wensen kan hülsta realiseren.
En zijn er toch wensen die niet zo eenvoudig liggen, bel ons dan even, stuur een mail of een fax. Om dit
soort wensen van uw klanten te verwezenlijken staat het hülsta-speciale wensen-team voor u klaar. De
betreffende medewerkers zijn profs op het gebied van speciale vervaardigingen. Zij plannen en calculeren
het speciale product en stellen i.g.v. een technische onmogelijkheid een alternatief voor.
Het hülsta-speciale wensen-programma als overzicht:
• Talrijke speciale vervaardigingen zijn bestelbaar m.b.v. de typelijst
• Speciale vervaardigingen worden ongecompliceerd en professioneel gepland
• Competente medewerkers adviseren u telefonisch, per fax of per mail
• Bij technisch niet te realiseren wensen worden alternatieven voorgesteld
• Voor zeer veel speciale vervaardigingen wordt geen meerprijs berekend
• Vakbekwame meubelmakers en technici realiseren op perfecte wijze uw ideeën
hülsta-speciale wensen-team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

Wij staan ook op zaterdag voor u klaar!
Onze hotline-dienst is op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur bereikbaar.
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1800
Op maandag t/m vrijdag kunt u de hülstaverkoop bereiken van 9:00 tot 17:00 uur.

hülsta MEGA DESIGN
Stand:

NL 9. 2021

Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-,
kleur- en materiaalveranderingen in het kader van technische vooruitgang voorbehouden.
NL: hülsta-werke · Postfach 1212 · D-48693 Stadtlohn
B: hülsta-Belgium NV · Veste 19 · 1932 Sint-Stevens-Woluwe
hülsta-werke · Karl-Hüls-Str. 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

