Nieuw

Mooi greeploos – uitermate hoogwaardig:
Systema Top 2000 voor greeploze containers
Design zonder compromis.
Een nieuwe trend verovert het containerdesign – greeploze
fronten zorgen voor een bijzonder huiselijk, puristisch
en hoogwaardig design. Vorm en functie vormen hierbij
een overtuigende eenheid. De profiellijst garandeert een
buitengewoon bedieningscomfort omdat schuifladen
vanaf de zijkant worden geopend. De zeer hoogwaardige
vormgeving blijkt uit de exclusieve toepassing van meer
dan volledig uittrekbare ladegeleiders in combinatie met de
zachte sluiting van Silent System 40.
De techniek in 't kort
	Bijzonder hoogwaardige Systema Top 2000 containersets
voor greeploos meubeldesign
	De set bevat de geconfectioneerde aluminium profiellijst 'Mosena'
	Bevestiging van de profiellijst d.m.v. indrukken in de gefreesde gleuf
aan de voorzijde van de zijwand
	Quadro Duplex meer dan volledig uittrekbare ladegeleiders
met nieuwe 100% synchronisatie voor een bijzonder zachte
en stabiele loop
	Met Silent System 40 voor een bijzonder comfortabele demping
	Met instelbare fronten – nu ook voor de schrijfartikelenlade
	Voor 600 mm en 800 mm diepe containers
	Schuifladen naar keuze in zwart of aluminiumkleurig
(a.u.b. apart bestellen, niet inbegrepen in de containerset)
	Container naar keuze met 3 stalen schuifladen of 1 stalen schuiflade
en 1 stalen schuiflade met hangmapraam
	Rijboringen 37 – 320 mm (standaardcontainer 13 – 352 mm)

U vindt onze planningshulpen
onder de volgende link:
https://www.hettich.com/short/9f3c11
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Systema Top 2000:
montage schrijfbureaucontainer
met Hettich kantoororganisatie
https://www.hettich.com/short/f29616

Systema Top 2000 containersets voor greeploos frontplaatdesign
 Met profiellijst 'Mosena'
 Inbouwbreedte EB 392, inbouwdiepte 555 / 755 mm
Containersets met 3 meer dan volledig uittrekbare ladegeleiders
	1 gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider Quadro 12 met demping
Silent System
	1 frontplaatverbinding voor schrijfartikelenlade met
instelmogelijkheid d.m.v. excenterschijven
	3 meer dan volledig uittrekbare ladegeleiders Quadro Duplex 45
met 100% synchronisatie, Belastbaarheid conform EN 15338 level 2:
- tot 35 kg > activeringskrachten max. 50 N
- tot 45 kg > activeringskrachten max. 80 N
	1 centraal vergrendelingssysteem Stop Control Plus met 3 behuizingen
met automatische terugloop Silent System 40, vergrendelingsstang
Stop Control Plus, cilinderhefboomslot en binnencilinder
	2 profiellijsten 'Mosena' van geëloxeerd aluminium om in een groef
aan de voorzijde van de containerzijwand te plaatsen, op de juiste
hoogte maat (528 mm)
	Montagehandleiding en constructietekening (1 / 2 / 2,5 / 2,5 HE)
Min. inbouwdiepte mm

Bestelnr.

VE

555

9 246 731

1 set

755

9 246 732

1 set

Opgelet: schrijfartikelenlade en schuifladen zijn niet inbegrepen in de sets. Deze moeten apart worden besteld!

Containersets met 2 meer dan volledig uittrekbare ladegeleiders
	1 gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider Quadro 12 met demping
Silent System
	1 frontplaatverbinding voor schrijfartikelenlade met
instelmogelijkheid d.m.v. excenterschijven
	2 meer dan volledig uittrekbare ladegeleiders Quadro Duplex 45 met
100% synchronisatie, belastbaarheid conform EN 15338 level 2:
- tot 35 kg > activeringskrachten max. 50 N
- tot 45 kg > activeringskrachten max. 80 N
	1 centraal vergrendelingssysteem Stop Control Plus met 3 behuizingen
met automatische terugloop Silent System 40, vergrendelingsstang
Stop Control Plus, cilinderhefboomslot en binnencilinder
	2 profiellijsten 'Mosena' van geëloxeerd aluminium om in een groef
aan de voorzijde van de containerzijwand te plaatsen, op de juiste
hoogte maat (528 mm)
	Montagehandleiding en constructietekening (1 / 2 / 5 HE)
	Toepassing bij 5 HE met insteekbaar hangmapraam mogelijk
Min. inbouwdiepte mm

Bestelnr.

VE

555

9 246 733

1 set

755

9 246 734

1 set

Opgelet: schrijfartikelenlade, schuifladen, insteekbaar hangmapraam en frontplaatsteun zijn niet inbegrepen in de sets.
Deze moeten apart worden besteld!

Schrijfartikelenlade, 40 mm hoog
	Voor schrijfgerei
	Optimale opbergruimte
	Voor verborgen montage van de uittrekbare ladegeleiders
	Gereedschaploze opschuifmontage
	Kunststof
Kleur

Bestelnr.

VE

aluminiumkleurig

9 111 484

1/15 stuks

zwart

9 086 348

1/15 stuks

www.hettich.com

Systema Top 2000 containersets voor greeploos frontplaatdesign
 Met profiellijst 'Mosena'
 Inbouwbreedte EB 392, inbouwdiepte 555 / 755 mm
Directbevestigingsschroef
	Boordiameter 5 mm
	Spaanplaatkwaliteit volgens EN 320
	Draaimoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
	Vernikkeld staal
Schroefaanbevelingen:
voor rijboring 32 mm:
	Quadro 12
= 4 stuks per set
	Quadro Duplex = 8 stuks per set
Afmetingen mm

Bestelnr.

VE

ø 6 x 14

9 137 114

200 st.

ø 6 x 14

1 028 128

1000 st.

Stalen schuiflade met voorgemonteerd trekstuk
	Geheel metalen schuiflade met OrgaLine
	Onzichtbare inbouw van de uittrekbare ladegeleiders dankzij
dubbelwandig schuifladekanaal
	Gereedschaploze opschuifmontage
	De noodzakelijke frontplaathoogte is afhankelijk van het
organisatie-toebehoren
	Minimale frontplaathoogte 2 HE
	Het trekstuk rechts voor de Stop Control behuizing is vooraf
gemonteerd aan de stalen schuiflade
	Staal met poedercoating
	Optionele frontplaatinstelling m.b.v. excenterschijven
(niet voor smalle schuiflade) en instelbare frontplaatsteun
	Optionele frontplaatafdekking binnen (niet voor smalle schuiflade)

Inbouwbreedte EB mm

Min. inbouwdiepte mm Buitenmaten mm

Binnenmaten mm

Bestelnr. / kleur

VE

aluminiumkleurig

zwart

392

530

370 x 514

327 x 490

0 020 722

9 061 152

1/92 stuks

392

730

370 x 714

327 x 690

0 020 532

9 061 151

1/69 stuks

Instelbare frontplaatsteun
	Voor traploze neigingsverstelling van de frontplaat d.m.v. excenter
	Vanaf 192 mm frontplaathoogte vereist
	Staal met poedercoating
Opmerkingen:
	Meer stabilisatievarianten beschikbaar
Aanslagzijde

links/rechts
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Bestelnr. / kleur

VE

aluminiumkleurig

zwart

9 186 462

9 186 463

1 set

Systema Top 2000 containersets voor greeploos frontplaatdesign
 Met profiellijst 'Mosena'
 Inbouwbreedte EB 392, inbouwdiepte 555 / 755 mm
Steekbaar hangmapraam
	Met tussenbalk
	Vernikkeld staal/kunststof
Set bestaat uit:
	1 steekbaar hangmapraam
	Tussenbalken

Steekbaar hangmapraam
L mm

H mm

B mm

Bestelnr. / kleur

VE

aluminiumkleurig

zwart

244

350

9 039 927

9 039 924

1 set

710

244

350

9 039 923

9 039 921

1 set

Bestelnr.: 9 248 951
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