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Uitvoeringsoverzichten

now! vision ALLES KAN, NIETS MOET.
Wat is speels, veelzijdig en heeft tegelijkertijd een helder design? Inderdaad, now! vision. Het heeft een duidelijke lijn en is 
tegelijkertijd erg veelzijdig: de oppervlakken variëren van klassieke lak- en hoogglanslak-fronten via accentuitvoeringen 
in stijlvol petrol, duifblauw en oudroze tot hoogwaardig fineer in kernnoten en natuurlijk eiken. Gesloten objecten kunnen 
greeploos worden geopend met Push-to-open-technologie – zo ontstaat een heel pure uitstraling. Het speelse karakter 
beperkt zich niet alleen tot een spel met kleuren, de elementen van het kastsysteem kunnen heel gevarieerd worden 
vormgegeven indien zij worden opgehangen, gestapeld of naast elkaar geplaatst. Bijpassende designs voor de afdelingen 
wonen, dining en home office maken van now! vision een veelbelovende allrounder.

Planningsaanwijzingen

Uitvoeringen romp,  
onderstel, stelling- 
systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Kleurcombinaties:
Bij now! vision zijn kleurcombinaties mogelijk. Vermeld in dit geval duidelijk en  
apart de gewenste uitvoering in de order! Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen  
gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.  
A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

Voorbeeld:

Middelste lade in  
kernnotenDeur, bovenste lade  

en onderste klep in  
lak wit

Romp in lak grijs

• hülsta-Push-to-open: Alle laden, draaideuren en kleppen met hülsta-Push-to-open

• Reeds sinds 1996 dragen al onze kastmeubelen en lattenbodems het aan strenge criteria gebonden 
keurmerk “Blauwe engel, want emissiearm” dat producten onderscheidt, die weinig schadelijke 
stoffen bevatten en het milieu ontzien.

Uitvoeringen 
accent

Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze

Front in frontuitvoering Tussenschotten, legplanken en achter- 
wand in rompuitvoering, accentuitvoering,  
natuurlijk eiken of kernnoten

Lowboards, sideboards, elementen

Romp in rompuitvoering

Open elementen

Romp in rompuitvoering

Achterwand met tussenschot

Achterwand met tussenschot in rompuitvoering, 
accentuitvoering, natuurlijk eiken of kernnoten

Gehoekte wandplanken

Wandpaneel van de gehoekte wandplanken in rompuitvoering,  
accentuitvoering, natuurlijk eiken of kernnoten; legplank in romp- 
uitvoering 

Met stof bespannen kap
van zwarte of zilver stof,
65% polyamide (glanzend),
35% polyester

Uitvoeringen front

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Lak hoogglans wit
Lak hoogglans grijs
Lak hoogglans zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen indeling,  
secretaire-indeling,  
bar-indeling, ladebakje

Natuurlijk eiken
Kernnoten

Binnenmaten

Binnenmaten van open vakken van lowboards:

Hoogte: 14,4 cm
Breedte: 49,6 / 67,2 / 102,4 cm
Diepte: 43,4 cm

Voorbeeld:
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Planningsstap 1 Planningsstap 2 Planningsstap 3

Elementen plannen
Planningsstap 1

Elementen stapelen  
(mogelijk tot een totale hoogte van 12R)

Stellingsysteem plannen

N.B.! Voor elke staandercombinatie moeten 2 buiten- 
staanders worden ingepland. Tussenstaanders kunnen  
worden ingepland in een willekeurig aantal.

N.B.! Achterwand met tussenschot kan uitsluitend in combinatie met elementen en/of legplanken worden ingepland. 
Worden elementen tussen staanders ingepland, moet als onderste afsluiting van het onderste element altijd een legplank 
worden ingepland. Worden aanbouwelementen tot 4 Raster hoogte ingepland, is er een hangbeslag vereist. Hetzelfde 
geldt voor elk verder ingepland element. Om constructieve redenen moeten minstens 2 legplanken worden ingepland, 
bij 12 Raster staanders minstens 3 legplanken. Bij 6 Raster staanders kan max. 4 Raster hoog worden gestapeld, bij 8 
Raster staanders max. 6 Raster hoog en bij 12 Raster staanders max. 8 Raster hoog.

Lowboards/sideboards plannen
Planningsstap 1 Planningsstap 2 Planningsstap 3 Planningsstap 4

N.B.: Zie hoofdstuk „now! general“ m.b.t. volgende onderwerpen:

- Belangrijke aanwijzingen voor het plannen van verlichtingen
- Afstandsbediening voor LED-verlichting
- IR-repeater-set voor lowboards
- Maatoverzicht flatscreenformaten
- Klepaanslag
- Hangelementen
- Maximale belastingen
- Wandkwaliteit / montagehandleiding

Keuze van het type

N.B.!
A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de  
order vermelden (zie hiertoe ook de  
informatie op de vorige blz.).

Keuze van de optionele poten/ 
het optioneel onderstel

N.B.!
Niet in te plannen bij sideboards met vlak 
sluitende schuifdeuren

Keuze van de optionele accessoires
zoals bijv.:
- Legplank voor sideboard
- LED-lichtlijst voor sideboard  
  met vlak sluitende schuifdeuren
- Glaskap voor lowboards

Keuze van het optioneel glazen dekblad
in de gewenste uitvoering

Keuze van het type

N.B.!
A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden  
(zie hiertoe ook de informatie op de vorige blz.). Indien  
gepland als hangelement (mogelijk t/m 8R hoogte) is  
er een hangbeslag vereist.

Keuze van de optionele accessoires
zoals bijv.:
- Legplank
- Glasplank
- LED-lichtlijst
- LED-glaskantverlichting
- Glazen dekblad

Bij now! vision bestaat de mogelijkheid elementen tot een  
totale hoogte van max. 12R op elkaar te stapelen. In dat  
geval is voor elk gestapeld element een hangbeslag 
vereist.

Keuze van de staanders
in het gewenste aantal en de gewenste uitvoering

Keuze van legplanken, achterwanden met tussenschot  
en elementen
in het gewenste aantal en de gewenste uitvoering

Keuze van de vulpaneeltjes
in het gewenste aantal en de gewenste uitvoering

Planningsstap 2



4

NL

now! visionNL   1. 2019

Voordeelcombinaties

Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie.  
De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

VOORDEEL!

Voordeelcombinatie

281,8

25

35,3 35,3

52

105,7
70,5211,3
42

70
,4

14
0,

8 17
,6

46
,6

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

Voordeelcombinatie
990001 / 991001

-
-

Aanwijzingen m.b.t. de energieklassen:  
zie beschrijving van de afzonderlijke elementen!

1x Glazen dekblad
1x Metalen onderstel
of 1x poten (set van 6)
1x Houder voor soundbar
1x LED-glaskantverlichting

Aanbevolen accessoires
Artikel Bestelnr.

1671 -

1402 -

19521 -

1011 -

1411 -

zoals afb. / spiegelb.

Aanbevolen accessoires
Artikel Bestelnr.

Voordeelcombinatie

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

Voordeelcombinatie
990011 / 991011

zoals afb. / spiegelb.

NIEUW

211,3

42

35,3 35,3

52

211,3

46
,6

10
56

-
-

1x Glazen dekblad
1x Metalen onderstel
of 1x poten (set van 6) 1402 -

19521 -
1411 -

10
5,

6
46

,6

Uitvoeringen front
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Lak hoogglans wit
Lak hoogglans grijs
Lak hoogglans zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen romp,  
onderstel, stelling- 
systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
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Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie.  
De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

VOORDEEL!

Voordeelcombinatie

Aanwijzingen m.b.t. de energieklassen:  
zie beschrijving van de afzonderlijke elementen!

345

52

70,5
211,3

42

105,7

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

Voordeelcombinatie

1x Indeling
1x Ladebakje voor indeling

Aanbevolen accessoires
Artikel Bestelnr.

-
-

70
,4

46
,6

990009 / 991009

144 -
14 -

1671 -
1x LED-lichtlijst
1x LED-glaskantverlichting

1621 -

1x Glazen dekblad
1x Metalen onderstel 
of 1x poten (set van 6) 1402 -

19521 -
1411 -

B = Bar-indeling

B

zoals afb. / spiegelb.

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

Voordeelcombinatie
990012 / 991012

zoals afb. / spiegelb.

NIEUW

4252

70,5 35,3
317,1

211,3 211,3

46
,6

10
58

-
-

Aanbevolen accessoires
Artikel Bestelnr.

Voordeelcombinatie

1x Glazen dekblad
1x Metalen onderstel
of 1x poten (set van 6) 1402 -

19521 -
1411 -

10
5,

6
46

,6

Uitvoeringen accent
Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze
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Voordeelcombinaties

Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie.  
De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

VOORDEEL!

Aanwijzingen m.b.t. de energieklassen:  
zie beschrijving van de afzonderlijke elementen!

Artikel Bestelnr.

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

Voordeelcombinatie

356,9

25

176

52

70,5211,3
42

35,3

-
-

46
,6

21
3,

7

990006 / 991006

1x LED-lichtlijst 1621 -

zoals afb. / spiegelb.

Aanbevolen accessoires

1x Glazen dekblad
1x Metalen onderstel
of 1x poten (set van 6) 1402 -

19521 -
1411 -

Voordeelcombinatie

Uitvoeringen front
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Lak hoogglans wit
Lak hoogglans grijs
Lak hoogglans zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen romp,  
onderstel, stelling- 
systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
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Voorbeeldcombinaties

Voorbeeldcombinaties

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakke- 
lijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

980013 / 981013

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

980015 / 981015

Voorbeeldcombinatie

Voorbeeldcombinatie
980020 / 981020

980014 / 981014

211,3

42

70,5 70,535,3 35,3

317,1

52

25

Aanbevolen accessoires voor 980013/981013

Aanbevolen accessoires voor 980014/981014

Aanbevolen accessoires voor 980015/981015

zoals afb. / spiegelb. zoals afb. / spiegelb.

zoals afb. / spiegelb. zoals afb. / spiegelb.

Voorbeeldcombinaties

NIEUW

NIEUW

211,3

46
,6

14
08

211,3
42

70,5 70,535,3 35,3

317,1

52

25

211,3

46
,6

14
08

211,3

42

70,5 35,335,3

317,1

52

211,3

46
,6

70
4

35,335,3

42 39
,8

35,3
105,9

14
2,
6

105,9

-
-

-
-

-
-

-
-

Artikel

Artikel

Bestelnr.

Bestelnr.

1x Glazen dekblad
1x Metalen onderstel
of 1x poten (set van 6)
1x LED-glaskantverlichting
1x LED-lichtlijst

1x Glazen dekblad
1x Metalen onderstel
of 1x poten (set van 6)
3x LED-glaskantverlichting

1671 -
1402 -

1402 -

19521 -

19521 -

1411 -

1411 -

3x 3x1636

Artikel Bestelnr.

1x Glazen dekblad
1x Metalen onderstel
of 1x poten (set van 6) 1402 -

19521 -
1411 -

Aanbevolen accessoires voor 980020/981020
Artikel Bestelnr.

-3x 3x16363x LED-glaskantverlichting
1x Glazen dekblad 19410 -

1621 -

14
0,

8
46

,6

14
0,

8
46

,6

70
,4

46
,6

14
2,

6

Uitvoeringen accent
Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze
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Voorbeeldcombinaties

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakke- 
lijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

Voorbeeldcombinaties

Aanbevolen accessoires

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

980016 / 981016
Voorbeeldcombinatie

980021
zoals afb. / spiegelb.

Voorbeeldcombinaties

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

980017 / 981017
Voorbeeldcombinatie

980018 / 981018

Aanbevolen accessoires voor 980017/981017

zoals afb. / spiegelb. zoals afb. / spiegelb.

NIEUW

NIEUW

70,535,335,3

352,4

52

25

211,3
105,7

42

211,3

46
,6

14
08

35,3 35,3

42

35,3
175,6

35,3

52

35,335,3
300,9

211,3

42

211,3

46
,6

14
08

70,5 35,3 35,3

352,4

211,3
105,7

52 42

211,3

56
,8

10
56

1410

21
3

70,6 70,6

-
-

-
-

-
-

-
-

Artikel Bestelnr.

1x Glazen dekblad
1x Metalen onderstel
of 1x poten (set van 6) 1402 -

19521 -
1411 -

Artikel Bestelnr.

1x Glazen dekblad
1x Metalen onderstel
of 1x poten (set van 6) 1402 -

19521 -
1411 -

Aanbevolen accessoires voor 980018/981018
Artikel Bestelnr.

1x Glazen dekblad 19521 -

14
0,

8
46

,6

21
3

14
0,

8
46

,6

10
5,

6
58

,6

Uitvoeringen front
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Lak hoogglans wit
Lak hoogglans grijs
Lak hoogglans zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen romp,  
onderstel, stelling- 
systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
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Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakke- 
lijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

Voorbeeldcombinaties

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

980019 / 981019
Voorbeeldcombinatie

Aanbevolen accessoires

zoals afb. / spiegelb.

NIEUW

211,3

52

105,7
317

42

25

211,3

46
,6

52
8

-
-

Artikel Bestelnr.

1x Glazen dekblad
1x Metalen onderstel
of 1x poten (set van 6) 1402 -

19521 -
1411 -

52
,8

46
,6

Uitvoeringen accent
Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze
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Voorbeeldcombinaties

Voorbeeldcombinaties

Voorbeeldcombinaties

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakke- 
lijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

Voorbeeldcombinatie

Voorbeeldcombinatie

25

246,5
211,3

176

52

108,7

42

105,8
70,5 35,3

39
,8

42

8141

-
-

8142

-
-

1x Indeling
1x Ladebakje voor indeling

Aanbevolen accessoires
Artikel Bestelnr.

Artikel

Artikel

Bestelnr.

Bestelnr.

144 -
14 -

72
,2

14
0,

8

14
3,

3

2x LED-glaskantverlichting

Aanbevolen accessoires voor 980005

Aanbevolen accessoires voor 980006/981006

Secretaire-indeling Bar-indeling

1671 -2x 2x

1x Glazen dekblad
1x Metalen onderstel
of 1x poten (set van 6) 1402 -

19521 -
1411 -

1x Glazen dekblad 19410 -

zoals afb. / spiegelb.
980022 / 981022

-
-

980006 / 981006

-
-

zoals afb. / spiegelb.
980005

-
-

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

S = Secretaire-indeling

217,5
105,7 70,535,3

38
,2 42

14
3,

3

S

NIEUW

Uitvoeringen front
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Lak hoogglans wit
Lak hoogglans grijs
Lak hoogglans zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen romp,  
onderstel, stelling- 
systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs



11
now! vision NL   1. 2019

Voorbeeldcombinaties

Voorbeeldcombinaties

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakke- 
lijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

980009 / 981009

Artikel
Bestelnr.

Prijsgroep I
Prijsgroep II

980011 / 981011

Voorbeeldcombinatie

Voorbeeldcombinatie

980010 / 981010

-
-

-
-

-
-

42

141,1
35,370,5 35,3

42

211,5
70,5 70,5 70,5

18
2

42

254,3
35,3 35,370,5 105,7

42

323,2
35,3 105,7105,770,5

Artikel Bestelnr.

Artikel Bestelnr.

21
3,

7

14
3,

3

14
0,

8

1x Achterwand met  
tussenschot 35,3 cm breed
 
1x Achterwand met 
tussenschot 105,7 cm breed

17381

17161

3x LED-glaskantverlichting 
1x LED-lichtlijst

1636
1635

Aanbevolen accessoires

Aanbevolen accessoires

Aanwijzingen m.b.t. de energieklassen:  
zie beschrijving van de afzonderlijke elementen!

-
-
-
-

-
-

3x 3x

zoals afb. / spiegelb. zoals afb. / spiegelb.

zoals afb. / spiegelb. zoals afb. / spiegelb.

1x Glazen dekblad 19514 -

980023 / 981023

-
-

14
3,

3

NIEUW

Uitvoeringen accent
Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze



12

NL

now! visionNL   1. 2019

Lowboards
N.B.: Dekblad van de lowboards altijd met snoeruitsparing aan de achterkant. Accessoires voor lowboards: zie volgende dubbele blz.!

IR-repeater-set voor lowboards:
type 7777 -

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Lowboards 2,5R
44,8 cm hoog
(46,6 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

2 open vakken;  
1 klep

2 open vakken;  
1 klep; 1 lade

1 open vak;  
1 klep

1 open vak;  
1 lade

3 open vakken;  
1 lade links en rechts;  

1 klep

44,8 x 176,1 x 52 44,8 x 211,3 x 5244,8 x 105,7 x 52 44,8 x 105,7 x 52 44,8 x 140,9 x 52
Lowboards 2,5R

15591 (zoals afb.) / 15592 (sp.)1551
-
-

1552
-
-

-
-

1560
-
-

1553
-
-

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

44,8 x 211,3 x 52

2 kleppen; 2 laden 1 klep met uitsparing van helder  
glas; incl. 1 legplank en metalen  

steuntjes

1 klep met uitsparing van helder  
glas; incl. 1 legplank en metalen  

steuntjes

44,8 x 211,3 x 52
Lowboards 2,5R

12571 (zoals afb.) / 12572 (spiegelb.)
44,8 x 176,1 x 52 44,8 x 211,3 x 52

Lowboards 2,5R
44,8 cm hoog
(46,6 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

2 laden; 1 klep

1256
-
-

-
-

1359
-
-

1358
-
-

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Lowboards 2,5R
44,8 cm hoog
(46,6 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

1 klep 2 laden 1 klep 1 klep; 2 laden 2 laden; 1 klep

44,8 x 105,7 x 52 44,8 x 105,7 x 52 44,8 x 140,9 x 52 44,8 x 176,1 x 52
12551 (zoals afb.) / 12552 (sp.)

Lowboards 2,5R

12541 (zoals afb.) / 12542 (sp.)
44,8 x 176,1 x 52

1251
-
-

1252
-
-

-
-

-
-

1253
-
-

Uitvoeringen front
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Lak hoogglans wit
Lak hoogglans grijs
Lak hoogglans zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen romp,  
onderstel, stelling- 
systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
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Lowboards voor soundsystemen
N.B.: Dekblad van de lowboards altijd met snoeruitsparing aan de achterkant. De met stof bespannen kap van de lowboards is bijzonder geschikt om audioapparatuur uit het 
zicht te plaatsen! Accessoires voor lowboards: zie volgende dubbele blz.!

IR-repeater-set voor lowboards:
type 7777 -

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

1 met stof  
bespannen kap;  

2 laden

1 met stof  
bespannen kap;  
1 lade; 1 klep

1 met stof  
bespannen kap;  
1 lade; 1 klep

1 met stof  
bespannen kap;  

1 lade

1 met stof  
bespannen kap;  

1 klep

13641 (zoals afb.) / 13642 (sp.) 13651 (zoals afb.) / 13652 (sp.)

Binnenmaten achter kap: 14,4 x 100,4 x 43,3 cm (H x B x D)

Lowboards 2,5R
44,8 cm hoog
(46,6 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

Lowboards 2,5R
44,8 x 105,7 x 52 44,8 x 140,9 x 52 44,8 x 140,9 x 52 44,8 x 176,1 x 52 44,8 x 211,3 x 52

1361
-
-

1362
-
-

1363
-
-

-
-

-
-

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Binnenmaten van lowboards 
achter kap: hoogte 20,8 cm; 

diepte 43,3 cm

Binnenbreedte achter kap:  
99,4 cm

Binnenbreedte achter kap:  
102,4 cm

1 klep met geïntegreerde,  
met stof bespannen kap en  
open vak; incl. 1 legplank

1 klep met geïntegreerde,  
met stof bespannen kap en  
open vak; incl. 1 legplank

Lowboards 2,5R
44,8 cm hoog
(46,6 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

Lowboards 2,5R

13661 (zoals afb.) / 13662 (spiegelb.)
44,8 x 176,1 x 52

-
-

44,8 x 211,3 x 52
1367
-
-

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

2 deuren, 1 lade, 
1 open vak, 1 klep

Lowboards 4R

70,4 cm hoog 
(72,2 cm hoog 
incl. 1,8 cm hoge 
stelvoetjes)

Lowboards 4R
70,4 x 211,3 x 52

Met stof bespannen kap optioneel in zwart of zilver

1 klep met geïntegreerde, met 
stof bespannen kap, 1 klep

Met stof bespannen kap optioneel in zwart of zilver

Met stof bespannen kap optioneel in zwart of zilver

70,4 x 211,3 x 52
1466
-
-

1467
-
-
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Accessoires voor lowboards

Artikel

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Optioneel onderstel voor lowboards, 12,0 cm hoog, 48,0 cm diep.  
Onderstel van metaal, gepoedercoat wit, grijs of zijdegrijs (prijsgroep I) of van edelstaal (prijsgroep II).

voor 105,7 cm breedte
Metalen onderstellen voor lowboards

voor 140,9 cm breedte voor 176,1 cm breedte voor 211,3 cm breedte

Metalen onderstellen

1405
-
-

1404
-
-

1407
-
-

1411
-
-

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

Glaskap van getint glas,  
achterwand van de glaskap  

in rompuitvoering
Set van 6 (voor 176,1 en  

211,3 cm breedte)
Set van 5 (voor 105,7 en  

140,9 cm breedte)

8,6 x 9,2 x 2
Poten voor lowboards

Binnenmaten per vak:
Hoogte: 15,2 cm
Breedte: 68,7 cm
Diepte: 37,2 cm

Optionele poten voor lowboards, 
zilverkleurig

16 x 140 x 37,3
Glaskap

Glaskap,  
poten

Max. belasting: 60 kg

1140
-

1401
-

1402
-

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

0,8 x 105,7 x 52
Glazen dekbladen

0,8 x 140,9 x 52 0,8 x 176,1 x 52 0,8 x 211,3 x 52

Glazen dekbladen Optioneel glazen dekblad voor lowboards van aan de achterkant gelakt glas, wit,  
grijs of zijdegrijs. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

19510
-

19514
-

19517
-

19521
-

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Legplanken te plaatsen achter kleppen en deuren van lowboards

achter 70,5 cm brede klep achter 105,7 cm brede klep achter 52,3 cm brede deur achter 69,9 cm brede deur achter 105,1 cm brede 
deuren

3,2 x 67,2 x 43,4
Legplank voor lowboards

3,2 x 102,4 x 43,4 3,2 x 49,6 x 40,9 3,2 x 102,4 x 40,93,2 x 67,2 x 40,9
1270
-

1215
-

1052
-

1072
-

1100
-

– – – – –

Uitvoeringen front
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Lak hoogglans wit
Lak hoogglans grijs
Lak hoogglans zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen romp,  
onderstel, stelling- 
systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
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Artikel

Bestelnr.

Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het dekblad van een lowboard aan te laten brengen. De uitsparing kan aan de achterkant van het 
dekblad worden aangebracht (niet mogelijk boven tussenschotten). A.u.b. de exacte positie duidelijk in de order vermelden!

Snoeruitsparing
zilverkleurig

Artikel

Bestelnr.

Verlichting LED-lichtlijst; montage achter kleppen resp. in open vakken;  
incl. voetschakelaar en voorschakelapparaat. Montage achteraf is niet mogelijk.

LED-lichtlijst voor lowboards met tussenschotten/open vakken
voor 140,9 cm breedte; 4,6 Wvoor 105,7 cm breedte; 3,7 W voor 176,1 cm breedte; 6,0 W voor 211,3 cm breedte; 7,3 W

LED-lichtlijst voor lowboards achter uitsparing van helder glas
voor 176,1 cm breedte, 6,7 W voor 211,3 cm breedte, 8,2 W

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

1615
-

1640
-

1672
-

1611
-

1676
-

1621
-

Afstandsbediening
voor LED-verlichting:
type 3333 -

Accessoires voor lowboards

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

voor lowboards met stof bespannen kap met een  
binnenwerkse vakhoogte van 14,4 cm; max. bruikbare  

binnenwerkse afmetingen voor de soundbar:  
12,3 x 102,4 x 24,5 cm (H x B x D)

Houder voor soundbar

14,4 x 102,4 x 21,4
Houder voor soundbar

20,8 x 102,4 x 21,4

voor lowboards met stof bespannen kap met een  
binnenwerkse vakhoogte van 20,8 cm; max. bruikbare  

binnenwerkse afmetingen voor de soundbar:  
18,7 x 102,4 x 24,5 cm (H x B x D)

Houder voor soundbar in lak zwart; voor montage achter met stof bespannen kap van lowboards

1010
-

1011
-

Snoeruitsparing
Ø 8,0 cm

N1
-
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Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Sideboards, accessoires voor sideboards

Optioneel onderstel en poten voor sideboards, onderstel 12,0 cm hoog, 48,0 cm diep, van metaal, gepoedercoat wit, grijs of 
zijdegrijs (prijsgroep I) of van edelstaal (prijsgroep II). Poten zilverkleurig (metalen onderstel en poten niet in te plannen bij 

sideboards 4R met vlak sluitende schuifdeuren)

Artikel

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Metalen onderstellen voor sideboards
voor 176,1 cm breedte

1407
-
-

voor 211,3 cm breedte
1411
-
-

Metalen onderstellen,
poten

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

Optioneel glazen dekblad voor sideboards van aan de achterkant gelakt 
glas, wit, grijs of zijdegrijs. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de 

order vermelden!

Glazen dekbladen

Glazen dekbladen

0,8 x 176,1 x 52 0,8 x 211,3 x 52
19517

-
19521

-

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

1 deur; 2 laden; 1 klep 1 deur; 3 laden

70,4 x 176,1 x 52
14171 (zoals afb.) / 14172 (spiegelb.)

70,4 x 176,1 x 52
Sideboards 4R

14271 (zoals afb.) / 14272 (spiegelb.)
-
-

-
-

LED-lichtlijst; montage achter vlak sluitende schuifdeuren met uitsparing van helder glas;  
incl. voetschakelaar en voorschakelapparaat. Montage achteraf is niet mogelijk.

Afstandsbediening
voor LED-verlichting:
type 3333 -

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

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

LED-lichtlijst voor sideboards (set van 2)
voor 176,1 cm breedte, 3,0 W voor 211,3 cm breedte, 3,7 W

1677
-

1622
-

Verlichting

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Legplank achter 70,5 cm brede deur

3,2 x 67,2 x 47,6
Legplank voor sideboards

1271
-
–

Sideboards 4R
70,4 cm hoog 
(72,2 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge 
stelvoetjes)

70,4 cm hoog 
(79,0 cm hoog op 8,6 cm 
hoge sledepoten)

Sideboards 4R
70,4 cm hoog 
(72,2 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge 
stelvoetjes)

70,4 cm hoog 
(79,0 cm hoog op 8,6 cm 
hoge sledepoten)

Sideboards 4R

2 vlak sluitende schuifdeuren met uit- 
sparing van helder glas; op sledepoten  

(metalen onderstel en poten niet 
mogelijk)

70,4 x 211,3 x 52
1422
-
-

2 vlak sluitende schuifdeuren met uit- 
sparing van helder glas; op sledepoten  

(metalen onderstel en poten niet 
mogelijk)

70,4 x 176,1 x 52
1418
-
-

70,4 x 176,1 x 52

6 laden

1419
-
-

6 laden

70,4 x 211,3 x 52
1423
-
-

2 deuren; 2 laden; 1 klep

70,4 x 211,3 x 52
1421
-
-

2 deuren; 3 laden

70,4 x 211,3 x 52
1431
-
-

Set van 6 (voor 176,1 en  
211,3 cm breedte)

Poten voor sideboards

1402
-

8,6 x 9,2 x 2

–

Uitvoeringen front
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Lak hoogglans wit
Lak hoogglans grijs
Lak hoogglans zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen romp,  
onderstel, stelling- 
systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
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Solitaire meubelen, secretaire- en bar-indeling

LED-verlichting, met automatische aan- en 
uitschakeling d.m.v. een bewegingsmelder, incl. 

voorschakelapparaat.

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen 
van energieklassen A++ tot A. In de armatuur 

kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Secretaire-indeling

Secretaire-indeling

Bar-indeling

Bar-indeling

Secretaire- en  
bar-indeling

70,4 x 105,7 x 42,070,4 x 105,7 x 42,0

143,3 x 108,7 x 42,1143,3 x 108,7 x 42,1

Indeling, 
ladebakje,  
LED-lichtlijst

LED-lichtlijst

Secretaire- en bar-indeling kunnen tussen rompen en staanders alsmede als hangelement worden gepland

Secretaire- en bar-indeling met 1 klep en 1 open vak

Secretaire- en bar-indeling  
altijd incl. hangbeslag

Solitaire meubelen met 1 klep en 1 open vak

Indeling bestaande uit: 
1 nisachterwand,  

2 tussenschotten, 1 plank

Indeling en ladebakje in natuurlijk eiken en kernnoten

incl. USB/contactdoos-set

incl. USB/contactdoos-set

incl. spiegel en glasplank

incl. spiegel en glasplank

Ladebakje voor indeling
6,7 x 30,9 x 30,1

Indeling
18,2 x 102,4 x 37,7

Solitaire meubelen  
met secretaire- en  
bar-indeling

-
-

8142
-
-

141
-
-

142
-
-

144
-

14
-

15
-

Uitvoeringen indeling,  
secretaire-indeling,  
bar-indeling, ladebakje
Natuurlijk eiken
Kernnoten

8141

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

2,8 W
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Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Elementen 4R
70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

1 deur 1 deur

L L

70,4 x 70,5 x 4270,4 x 35,3 x 42
Elementen 4R

Elementen 2R
35,2 cm hoog
(37,0 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

1 klep met uitsparing van helder glas

Romp van de open elementen in rompuitvoering; tussenschotten, legplanken en achterwand in alle romp- en accentuitvoeringen  
alsook in natuurlijk eiken en kernnoten mogelijk. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!  

Open elementen altijd incl. hangbeslag.

Open elementen
35,2/70,4/140,8 cm hoog
(37,0/72,2/142,6 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

L/R = Deur links/rechts draaiend

35,2 x 35,3 x 39,8

17351 / 17352

35,2 x 70,5 x 39,8
Open elementen 2R

17701 / 17702

1 lade

35,2 x 70,5 x 4235,2 x 70,5 x 4235,2 x 70,5 x 42
Elementen 2R

35,2 x 70,5 x 42

Elementen 4R
70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

1 deur; 1 deur met uitsparing van helder glas1 deur; 3 laden

Elementen 4R

Optioneel glazen dekblad voor open elementen en elementen van aan de achterkant gelakt  
glas, wit, grijs of zijdegrijs. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

0,8 x 35,3 x 42 0,8 x 70,5 x 42 0,8 x 105,7 x 42 0,8 x 140,9 x 42 0,8 x 176,1 x 42 0,8 x 211,3 x 42

1 klep 2 laden

Glazen dekbladen

Glazen dekbladen

-
-

-
-

1201
-
-

1208
-
-

1202
-
-

1203
-
-

14351 / 14352
-
-

14701 / 14702
-
-

70,4 x 105,7 x 42
14181 (zoals afbeelding) / 14182 (spiegelbeeldig)

-
-

70,4 x 105,7 x 42
14161 (zoals afbeelding) / 14162 (spiegelbeeldig)

-
-

19435
-

19470
-

19410
-

19414
-

19417
-

19421
-

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

Uitvoeringen front
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Lak hoogglans wit
Lak hoogglans grijs
Lak hoogglans zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen romp,  
onderstel, stelling- 
systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
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Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

L

1 deur met uitsparing van helder glas 2 deuren3 laden

Elementen 4R

Romp van de open elementen in rompuitvoering; tussenschotten, legplanken en achterwand in alle romp- en accentuitvoeringen  
alsook in natuurlijk eiken en kernnoten mogelijk. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!  

Open elementen altijd incl. hangbeslag.

35,2 x 105,7 x 39,8
Open element 2R

70,4 x 35,3 x 39,8
Open element 4R

140,8 x 35,3 x 39,8
Open element 8R

17361 / 17362 17371 / 17372

Elementen 2R

1 klep met uitsparing van helder glas1 klep 2 laden

1715
-
-

-
-

-
-

35,2 x 105,7 x 4235,2 x 105,7 x 4235,2 x 105,7 x 42
1205
-
-

1206
-
-

1207
-
-

70,4 x 70,5 x 42 70,4 x 105,7 x 4270,4 x 70,5 x 42

1473
-
-

Artikel

Bestelnr.

L/R = Deur links/rechts draaiend

voor 35,3 cm brede elementen
Hangbeslag

voor 70,5 cm brede elementen voor 105,7 cm brede elementen

Vereist bij wandmontage van de 2R en 4R elementen.

Hangbeslag voor 2R en 4R elementen

1002
-

1004
-

1008
-

Verlichting en planken voor 2R en 4R elementen:  
zie volgende dubbele blz.!

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

14721 L / 14722 R
-
-

14151 L / 14152 R
-
-

Uitvoeringen accent
Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze
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Artikel

Bestelnr.

L L L

L

1 deur met uitsparing van helder glas, 2 laden

Verlichting voor 2R, 4R,  
8R en 12R elementen:  
LED-lichtlijsten

Elementen 8R
140,8 cm hoog
(142,6 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

140,8 x 35,3 x 42

18331 / 18332

140,8 x 35,3 x 42140,8 x 35,3 x 42
Elementen 8R

Elementen 8R
140,8 cm hoog
(142,6 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

Elementen 8R

Elementen 12R
211,2 cm hoog
(213,0 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

Niet als hangelement  
te plannen!

L

4 deuren

211,2 x 35,3 x 42
Elementen 12R

211,2 x 70,5 x 42

LED-lichtlijst; montage in elementen achter kleppen resp. deuren met uitsparing van helder glas;  
incl. voetschakelaar en voorschakelapparaat. Montage achteraf is niet mogelijk.

L/R = Deur links/rechts draaiend

voor 35,3 cm breedte, 0,8 W
LED-lichtlijst voor elementen

voor 70,5 cm breedte, 2,3 W voor 105,7 cm breedte, 3,7 W

Optioneel glazen dekblad voor elementen van aan de achterkant gelakt glas, wit,  
grijs of zijdegrijs. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

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

Afstandsbediening
voor LED-verlichting:
type 3333 -

Glazen dekbladen

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

0,8 x 35,3 x 42 0,8 x 70,5 x 42 0,8 x 105,7 x 42 0,8 x 140,9 x 42 0,8 x 176,1 x 42 0,8 x 211,3 x 42
Glazen dekbladen

19435
-

19470
-

19410
-

19414
-

19417
-

19421
-

1 deur 1 deur met uitsparing van helder glas2 deuren

1 deur met uitsparing van helder glas

2 deuren

1635
-

1670
-

1615
-

18311 / 18312
-
-

18321 / 18322
-
-

-
-

140,8 x 70,5 x 42

18741 / 18742
-
-

18551 / 18552

11311 / 11312
-
-

1171
-
-

L

211,2 x 70,5 x 42 211,2 x 70,5 x 42

11731 / 11732

1 deur met uitsparing van helder 
glas

-
-

L

11741 / 11742

-
-

-
-

140,8 x 70,5 x 42

1 deur met uitsparing van helder 
glas, 2 laden

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

Uitvoeringen front
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Lak hoogglans wit
Lak hoogglans grijs
Lak hoogglans zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen romp,  
onderstel, stelling- 
systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
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Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

Artikel

Bestelnr.

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

LED-glaskantverlichting voor elementen

L

L/R = Deur links/rechts draaiend

Elementen 8R

Hangbeslag voor 8R elementen
Noodzakelijk bij wandmontage van de 8R elementen.  
12R elementen niet als hangelement te plannen!

voor 35,3 cm breedte, 1,2 W voor 70,5 cm breedte, 2,7 W

Legplanken voor 4R, 8R en 12R elementen

3,2 x 32 x 37,7 (voor 35,3 cm brede elementen)
Legplanken

3,2 x 67,2 x 37,7 (voor 70,5 cm brede elementen) 0,8 x 67,2 x 37,7 (voor 70,5 cm brede elementen)0,8 x 32 x 37,7 (voor 35,3 cm brede elementen)
Glasplanken

Verlichting voor 2R, 4R,  
8R en 12R elementen:  
LED-glaskantverlichting

LED-glaskantverlichting; montage in elementen achter glasplanken;  
incl. voetschakelaar en voorschakelapparaat. Montage achteraf is niet mogelijk.

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

Politoer, politoerspons, politoerdoek 
(incl. handleiding) ter bescherming 
en onderhoud van hoogglans-meu-

beloppervlakken.

Hoogglans-set

Artikel

Bestelnr.

Hoogglans-set

Hangbeslag
voor 35,3 cm brede elementen voor 70,5 cm brede elementen voor 105,7 cm brede elementen

1002
-

1004
-

1008
-

Afstandsbediening
voor LED-verlichting:
type 3333 -

2 deuren1 deur; 3 laden

4444

-

140,8 x 70,5 x 42

18711 / 18712
-
-

140,8 x 70,5 x 42

1872
-
-

1035
-
–

1070
-
–

1036
-
–

1071
-
–

1636
-

1671
-

1 deur; 1 deur met uitsparing van helder glas 2 deuren; 3 laden 1 deur met uitsparing van helder glas;  
1 deur; 3 laden

140,8 x 105,7 x 42
Elementen 8R

18531 / 18532

140,8 x 105,7 x 42

18541 / 18542
-
-

-
-

140,8 x 105,7 x 42

18521 / 18522
-
-

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
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Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

L

Solitaire meubelen 6R
108,1 cm hoog 
(108,8 cm hoog 
incl. 0.7 cm hoge 
stelvoetjes)

Solitaire meubelen 8R

143,3 cm hoog 
(144,0 cm hoog  
incl. 0.7 cm hoge  
stelvoetjes)

Solitaire meubelen 6R
108,1 cm hoog 
(108,8 cm hoog 
incl. 0.7 cm hoge 
stelvoetjes)

Solitaire meubelen 8R

143,3 cm hoog 
(144,0 cm hoog  
incl. 0.7 cm hoge  
stelvoetjes)

Solitaire meubelen 6R

Solitaire meubelen 8R

Solitaire meubelen 6R

Solitaire meubelen 8R

108,1 x 108,7 x 42 108,1 x 108,7 x 42

L L

143,3 x 108,7 x 42143,3 x 108,7 x 42

LL

108,1 x 73,5 x 42

143,3 x 73,5 x 42

L

L

108,1 x 73,5 x 42

143,3 x 73,5 x 42

L

L

108,1 x 38,3 x 42

143,3 x 38,3 x 42

L

6 en 8 Raster solitaire meubelen

16141 / 16142
-
-

16121 / 16122
-
-

16131 / 16132
-
-

16101 / 16102
-
-

16111 / 16112
-
-

18141 / 18142
-
-

18121 / 18122
-
-

18131 / 18132
-
-

18101 / 18102
-
-

18111 / 18112
-
-

L/R = Deur links/rechts draaiend

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Bestelnr. zoals afb. / spiegelb. Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.

Achterwand met tussenschot in open vak in alle accentuitvoeringen mogelijk.  
A.u.b. de gewenste uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

Achterwand met tussenschot in open vak in alle accentuitvoeringen mogelijk.  
A.u.b. de gewenste uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

Achterwand met tussenschot in open vak in alle accentuitvoeringen mogelijk.  
A.u.b. de gewenste uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

Achterwand met tussenschot in open vak in alle accentuitvoeringen mogelijk.  
A.u.b. de gewenste uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

Uitvoeringen front
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Lak hoogglans wit
Lak hoogglans grijs
Lak hoogglans zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen romp,  
onderstel, stelling- 
systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
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Combinatiemogelijkheden

Uitvoeringen accent
Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze
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Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Achterwand met tussenschot in alle romp- en accentuitvoeringen alsook in natuurlijk eiken en kernnoten mogelijk. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk 
in de order vermelden! Achterwand met tussenschot uitsluitend in verbinding met elementen en/of legplanken in te plannen.

32,7 x 35,3 x 38,2
17381 (zoals afbeelding) / 17382 (spiegelbeeldig)

32,7 x 70,5 x 38,2
17711 (zoals afbeelding) / 17712 (spiegelbeeldig)

Achterwanden met tussenschot
32,7 x 105,7 x 38,2

17161 (zoals afbeelding) / 17162 (spiegelbeeldig)

Staanders
108,1/143,3/213,7 cm hoog
(108,8/144,0/214,4 cm hoog  
incl. 0,7 cm hoge stelvoetjes)

Buitenstaander 6R
108,1 x 1,5 x 42,1

Tussenstaander 6R
108,1 x 1,5 x 42,1

Buitenstaander 8R
143,3 x 1,5 x 42,1

Legplanken

Staanders, vulpaneeltjes en legplanken in rompuitvoering. Worden elementen tussen staanders ingepland, moet als onderste afsluiting  
van het onderste element altijd een legplank worden ingepland. Om constructieve redenen moeten minstens 2 legplanken worden ingepland,  

bij 12 Raster staanders minstens 3 legplanken.

Staanders, vulpaneeltjes en legplanken in rompuitvoering. Worden elementen tussen staanders ingepland, moet als onderste afsluiting  
van het onderste element altijd een legplank worden ingepland. Om constructieve redenen moeten minstens 2 legplanken worden ingepland,  

bij 12 Raster staanders minstens 3 legplanken.

Legplanken
2,5 x 35,3 x 42,1 2,5 x 70,5 x 42,1

Gehoekte wandplanken

Gehoekte  
wandplanken
incl. hangbeslag

Wandpaneel van de gehoekte wandplanken in alle romp- en accentuitvoeringen alsook in natuurlijk eiken en kernnoten;  
legplank in alle rompuitvoeringen mogelijk. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden! 

Montage van de gehoekte wandplanken is ook in spiegelbeeld mogelijk.

143,3 x 1,5 x 42,1 213,7 x 1,5 x 42,1 213,7 x 1,5 x 42,1 2,5 x 37,1 x 1,5

Vulpaneeltje als  
verbinding tussen  
legplanken en/of  
elementen alsook  

als afsluiting aan de  
zijkant te gebruiken.

Tussenstaander 8R Buitenstaander 12R Tussenstaander 12R Vulpaneeltje

Stellingsysteem

Staanders,  
vulpaneeltje
108,1/143,3/213,7 cm hoog
(108,8/144,0/214,4 cm hoog  
incl. 0,7 cm hoge stelvoetjes)

Achterwanden

17,6 x 70,5 x 25
1727
-
-

17,6 x 105,7 x 25
1725
-
-

17,6 x 140,9 x 25
1724
-
-

17,6 x 176,0 x 25

1135
-

–

1170
-

–

2,5 x 105,7 x 42,1
1105
-
–

-
-

-
-

-
-

1982
-

1911
-

1912
-

1900
-

1961
-

1962
-

1981
-

– – –

– – – –

1723
-
-

Uitvoeringen romp,  
onderstel, stelling- 
systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
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Bureauelement

Bureauelement

Bureauelement uitsluitend te 
plannen bij het stellingsysteem

Bureauelement

176
-

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I

140,0

73,5 x 182 x 70,5

Uitvoeringen accent
Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze
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Combinatiemogelijkheden
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Checklist
1.) Komen tekening en bestelling met elkaar overeen? Passen de afmetingen en de tekening bij de artikel-nrs.? Zijn de artikel-nrs. correct in de tekening overgenomen?  
     Is de draairichting van de deuren herkenbaar?
2.) Zijn alle artikel-nrs. correct? Hebt u prijs en artikel-nr. eventueel verwisseld?
3.) Bij een combinatie van hout-, lak- en hoogglans-lakuitvoeringen: is duidelijk herkenbaar welk type in welke uitvoering geleverd dient te worden?
4.) Is herkenbaar of de elementen als hang- resp. sokkelelement toegepast worden? Hebt u bij de hangelementen aan het hangbeslag gedacht?
5.) Bij het stellingsysteem: Worden elementen tussen staanders ingepland, moet als onderste afsluiting van het onderste element altijd een legplank worden ingepland. Om constructieve redenen  
     moeten minstens 2 legplanken worden ingepland, bij 12 Raster staanders minstens 3 legplanken.
6.) Zijn accessoires zoals bijv. lampen enz. in de tekening aangegeven?
7.) Is dit een nalevering? Indien ja, wanneer vond de eerste levering plaats? Indien mogelijk een tekening bijvoegen, waarin de bestaande en nieuwe elementen afgebeeld zijn.

A.u.b. ook de planningsaanwijzingen op de blz. met de inleiding in acht nemen!

Schetsblad voor het  
now! vision-programma

A.u.b. ongeliniëerd papier gebruiken en dit vastzetten m.b.v. bijvoorbeeld paperclips.
52

42
/4

2,
1

39
,8 25

Sideboards,  
romp

Romp

Romp

Staander

Staander

Staander   12
  12

  8
  8

  6

  4

  2

Raster

Schaal 1 : 25Plattegrond

Berekening van de totale breedtemaat bij combinaties met staanders:
De tabel toont alle breedtematen tot 352,1 cm (grotere breedtematen telkens plus 35,3 cm). Deze breedtematen resulteren uit de breedtes van de legplanken. Voor de berekening van de totale 
breedtemaat dient 1,5 cm per staander bijgeteld te worden!

Metalen onderstel
Lowboard-/

sideboardvoetje
Stelvoetje

N.B.!
Vergeet u niet bij elke order die u indient de volgende gegevens te vermelden. U voorkomt daarmee tijdrovende navraag en eventuele vertraging van de levering.

Uitvoering(en) Opdrachtgever Datum Commissie

Lowboards 2,5

Lowboards 3,5

35
,3

70
,5

10
5,

7

14
0,

9

17
6,

1

21
1,

3

24
6,

5

28
1,

7

31
6,

9

35
2,

1

Afm. in cm

214,4
211,2

144,0
140,8

108,8

70,4

62,4

44,8

35,2

12,0
8,6

1,8

Romp
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IR-repeaterset

IR-repeaterset
Infrarood signaalrepeaterset voor de besturing van achter houten/hoogglansfronten geplaatste media-apparatuur. Met een set is het mogelijk een willekeurig aantal apparaten in 
een vak te besturen. In acht genomen dient te worden:

• Minstens 4 cm afstand van de apparatuur tot het front
• Per vak is een set nodig
• De zender moet vlak bij het ontvangeroog van het media-apparaat worden geplaatst
• Hoogfrequentie-signalen kunnen niet worden doorgestuurd

De IR-repeaterset bestaat uit:
• 1 ontvangeroog (Ø 3,0 cm ) incl. standaard (4,2 x 5,5 x 3,0 cm)
• 1 elektrische zender
• 1 stekker EVG 12 V
• Kabelklemmen

Afstandsbedieningset
(alleen mogelijk bij verlichting met LED-techniek)

Standaard geschiedt de aan- en uitschakeling d.m.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. Als alternatief is echter, tegen meerprijs, ook een af-
standsbediening mogelijk. De afstandsbediening bestaat uit een zender, waarmee de complete LED-verlichting aan- en uitgeschakeld kan worden (max. 6 lampen / max. 15 W). 
Bij toepassing van een afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

De afstandsbedieningset bestaat uit:
• 1 zender
• 1 ontvanger
• 1 LED-EVG 12 V DC/15 W

IR-repeaterset

Afstandsbedieningset

Bij alle now!-programma‘s mogen met de hand aan/uit te schakelen verlichtingen uitsluitend op meubelen (zoals bijv. de LED-opbouwlamp voor kleerkasten) of in open vakken, 
open elementrompen en achter fronten van helder glas resp. achter fronten met een uitsparing van helder glas (zoals bijv. de lichtlijst met LED-verlichting) worden ge-
plaatst. Het plannen van verlichtingen achter niet doorzichtige fronten (zoals bijv. houten, lak- en hoogglansfronten of volledig aan de achterkant gelakte glasfronten) 
is niet mogelijk.

Belangrijke aanwijzingen voor het plannen van verlichtingen

Set voor LED-lampen
Afstandsbediening

3333
-

voor lowboards (1 set per vak)
7777
-

Artikel

Bestelnr.

Artikel

Bestelnr.
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Maatoverzicht flatscreenformaten
Deze schematische weergaven geven een richtwaarde voor hoe hoog en breed flatscreens met verschillende diagonalen zijn. De hieronder weergegeven maten zijn richtwaarden 
en variëren van fabrikant tot fabrikant.

Aan de hand van deze afmetingen kunt u ongeveer inschatten hoe breed bijv. een lowboard moet zijn, zodat de flatscreen aan de zijkanten niet uitsteekt.

Maatoverzicht flatscreenformaten

37’’ =
 ca. 94 cm

42’’ = ca. 106 cm

46’’ =
 ca. 117 cm

55’’ =
 ca. 140 cm

ca. 80 cm breed ca. 91 cm breed ca. 102 cm breed

ca. 121 cm breed

ca
. 4

6 
cm

 h
oo

g

ca
. 5

7 
cm

 h
oo

g

ca
. 5

1 
cm

 h
oo

g
50’’ = ca. 127 cm

ca
. 6

2 
cm

 h
oo

g

ca
. 6

8 
cm

 h
oo

g

ca. 132 cm breed

60’’ =
 ca. 152 cm

ca
. 7

4 
cm

 h
oo

g

Klepaanslag
Indien er in de typelijst niets anders wordt vermeld resp. afgebeeld, hebben alle elementen met klep de klepaanslag aan de onderzijde.

Klepaanslag

ca. 110 cm breed

ca. 147 cm breedca. 138 cm breed

65’’ =
 ca. 163 cm

ca
. 8

0 
cm

 h
oo

g

75’’ =
 ca. 190 cm

ca
. 8

5 
cm

 h
oo

g
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Belangrijke informatie:
De wandbevestiging van meubelen dient 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 bevestigingsma-
teriaal (pluggen, schroeven) is uitsluitend geschikt voor het bevestigen van elementen aan beton van sterkteklasse C12/15.

Voor andere bouwstoffen (zie volgende blz.) bieden wij u als bestelartikel een montagemortelset aan. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat ook deze montagemortelset alleen ge-
schikt 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 onvakkenige 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.

Hangelementen algemeen

Verdere informatie:
Worden 2 tot 8 Raster (aanbouw-) elementen als hangelement gepland dan mag de max. belasting van 40 kg per element om statische redenen niet worden overschreden!

Hangelementen mogen uitsluitend aan beton of metselwerk worden gemonteerd. Gipsplaten en lichtbouwwanden zijn daarvoor niet geschikt.

Worden (aanbouw-) elementen op elkaar gestapeld, dan is voor elk gestapeld element een hangbeslag vereist.

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2 cm ruimte aan de bovenkant om de elementen te kunnen ophangen.

Max. belastingen
Max. belastingen
Max. belasting van houten planken en glasplanken (tot 70,5 cm breedte) en laden: 25 kg

Max. belasting van houten planken en glasplanken (tussen 70,5 en 105,7 cm breedte): 15 kg

Max. belasting van houten planken en glasplanken (vanaf 105,7 cm breedte): 10 kg

Max. belasting van dekbladen: 35 kg per strekkende meter i.g.v. vloerelementen.

Zie bovendien de eventueel aangegeven max. belasting bij de afzonderlijke elementen binnenin de typelijst!
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InjectiepistoolArtikel Set 1 Set 2

2222
-

5555
-

8888
-

Wandkwaliteit / montagehandleiding

Bevestigingsset 1
incl. speciaal bevestigings- 
materiaal, zoals schroeven,  

pluggen en mortel;  
passend voor 140 cm  
brede hangelementen  

(met 3 bevestigingspunten)

Injectiepistool
Bij de bestelling van bevesti- 
gingssets moet eenmalig één  

injectiepistool worden  
besteld.

Belangrijke informatie:
De kwaliteit van de wand moet vóór montage zorgvuldig door een vakman worden gecontroleerd.

De montage mag uitsluitend door een vakman – met zorgvuldige inachtneming van de montagehandleiding – worden uitgevoerd.

De door hülsta bijgevoegde kunststofpluggen van de fa. Tox van het type PSD-SL 8x90 zijn geschikt als de kwaliteit van de wand en de druksterkte overeenkomen met de waar-
den in onderstaande tabel. Montage aan lichtbeton-/gipswanden is uitgesloten.

Bovendien bieden wij voor de volgende wandkwaliteiten bevestigingssets met mortel van de fa. Tox aan. Ook dan mag de montage uitsluitend door een vakman – met zorgvuldige 
inachtneming van de montagehandleiding – worden uitgevoerd. De druksterkte mag in geen geval lager zijn dan de hier genoemde.

In alle andere gevallen moet door een vakman per se een ander soort bevestiging worden gekozen.  
Voor de deskundige keus van een ander soort bevestiging kan hülsta op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld!

Bevestigingsset 2
incl. speciaal bevestigings- 
materiaal, zoals schroeven,  

pluggen en mortel;  
passend voor 210 cm  
brede hangelementen  

(met 4 bevestigingspunten)

Druksterkte  
>/= 2 N/mm²

Druksterkte  
>/= 4 N/mm²

Holle bak- 
steen en  
baksteen  
met verticale  
holtes

Holle blokken  
van lichtbeton

Druksterkte  
>/= 20 N/mm²

Beton en  
volle steen

Beton

Volle baksteen

Volle kalk- 
zandsteen

>/= C20/25

Mz 12

KS 12
KSL 12

Druksterkte  
>/= 12 N/mm²

Druksterkte  
>/= 12 N/mm²

DIN 1045/1
ETAG 001

DIN 105
DIN EN 771-1

DIN 106
DIN EN 771-2

Volle steen  
met poreuze  
structuur

Porenbeton Druksterkte  
>/= 2,5 N/mm²

Druksterkte  
>/= 10 N/mm²

Holle baksteen  
met dichte  
structuur

Baksteen met  
verticale holtes

Blok  
baksteen

Poreuze kalk- 
zandsteen

Hlz 12

PNE

ST 9

Druksterkte  
>/= 10 N/mm²

Druksterkte  
>/= 10 N/mm²

DIN 105-1

Z-17.1-636

DIN 105-1

Bevestigingssets en het daarvoor te gebruiken injectiepistool

Bestelnr.
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