
Intelligent georganiseerd: 
tray systeem SmarTray



De lievelingslade in het dagelijkse leven:
SmarTray staal

Orde. Veiligheid. Binnen handbereik. 

Eindelijk is er een plek voor alle dingen die wij dagelijks 
nodig hebben: SmarTray, het intelligente tray systeem 
van Hettich.
Zowel op kantoor als thuis: alle documenten, spullen, 
papieren hebben hun vaste plek. Maar waar laten wij de 
minder essentiële dingen die altijd binnen handbereik, 
maar toch ook veiling moeten worden opgeborgen?  
Waar kan men belangrijke en waardevolle, persoonlijke 
en privéspullen beschermen tegen vreemden?

Op al deze vragen is de SmarTray het verrassend eenvou-
dige en veelzijdige antwoord. Hij helpt in de dagelijkse 
hectiek om orde en overzicht te behouden. De SmarTray is 
compact en kan net zo gemakkelijk onder het bureaublad 
als in vrijwel elke kast worden geplaatst. In de afsluitbare, 
stalen variant is hij de ideale plaats om mobiele telefoons, 
tablets, laptops, vertrouwelijke documenten en gegevens-
dragers, medicijnen en andere persoonlijke spullen op te 
bergen. Een soort privékluis op kantoor of thuis.
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Net zo veilig als u nodig heeft.

Hettich levert complete sets met hefboomcilinderslot, 
inclusief binnencilinder en twee bijbehorende sleutels. Voor 
industriële klanten met eigen sluitsysteem is de SmarTray 
staal ook verkrijgbaar zonder binnencilinder en sleutels. 

De SmarTray kan zowel op kantoor als thuis worden  
gebruikt.

  Tray systeem van gepoedercoat staal
  Behuizing naar keuze 50 mm of 75 mm hoog
 3 formaten, grootste maat voor laptops 310 x 423 mm
  Verkrijgbaar in de kleuren wit en antraciet
  Hoogwaardige, volledig uittrekbare ladegeleider Quadro 

met gedempte automatische terugloop (Silent System)
  Geïntegreerd hefboomcilinderslot incl. binnen- 

cilinder en sleutels (bij grootverpakkingen zonder  
binnencilinder en sleutels)

  Ventilatie- en kabelopening om mobiele telefoons etc. 
veilig te kunnen opladen

  Belastbaar tot 6 kg, formaat laptop max. 8 kg
  Optioneel toebehoren: deksel- en verbindingsset  

(voor de variant met cassette)

De techniek in het kort



2

Modulair organisatietalent:
SmarTray kunststof 
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Kleine tray. Uiterst veelzijdig.

U kunt belangrijke eigenschappen individueel kiezen, 
zodat de SmarTray kunststof uw wensen zo dicht moge-
lijk benadert: de tray is verkrijgbaar in 40 mm en 60 mm 
hoog. En met de drie kleuren wit, zwart en aluminium-
look kan het moderne design van de SmarTray altijd op 
het interieur worden afgestemd. Ook de hoogwaardige 
ladegeleider Quadro 12 biedt u meer comfortabele  
opties: uitlooppreventie, gedempte automatische sluiting 
Silent System of Push to open.

De techniek in het kort
 Tray van hoogwaardige kunststof
 Naar keuze 40 mm of 60 mm hoog
 Verkrijgbaar in de kleuren wit,  
 zwart en aluminium-look
 40 mm hoge tray met ergonomische indeling
 Hoogwaardige, gedeeltelijk uittrekbare geleider  
 Quadro 12 met uitlooppreventie, op verzoek met  
 Silent System of Push to open
 Max. belasting 6 kg
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Staal 50 (met cassette)

Seite

Materiaal

Montage

Minimum inbouwmaten 
(breedte x diepte x hoogte)

Kleur

Uittrekbare ladegeleiders

Functieprincipe

Staal met poedercoating

  In de kast onder het dek
  Onder tafelbladen
  Plaatsing op tafelbladen / 

dek

  Met de verbindingsset kun-
nen twee SmarTray boven

 elkaar worden gemonteerd

  Ventilatie- en kabelopening 
om elektrische apparaten 
veilig te kunnen opladen

  Met geluiddempende vilten laag

  Dekselset
  Verbindingsset

6 kg

  Losse set: met binnencilinder 
en sleutel

  Grootverpakking: zonder  
binnencilinder en sleutel

  Automatische terugloop met 
demping

Volledig uittrekbare  
Quadro-geleider

  Antraciet
  Wit

Onder tafelbladen / dek
  380 x 237 x 50 mm

Montageoptie

Overige

Toebehoren

Belastbaarheid

Geïntegreerd hefboomcilin-
derslot

Staal 75 (met cassette)

Staal met poedercoating

  In de kast onder het dek
  Onder tafelbladen
  Plaatsing op tafelbladen / 

dek

Onder tafelbladen / dek
  380 x 350 x 75 mm

  Antraciet
  Wit

Volledig uittrekbare  
Quadro-geleider

  Automatische terugloop met 
demping

  Losse set: met binnencilinder 
en sleutel

  Grootverpakking: zonder  
binnencilinder en sleutel

6 kg

  Dekselset
  Verbindingsset

  Ventilatie- en kabelopening 
om elektrische apparaten 
veilig te kunnen opladen

  Met geluiddempende vilten laag

  Met de verbindingsset kun-
nen twee SmarTray boven

 elkaar worden gemonteerd

Staal laptop (met cassette)

Staal met poedercoating

  In de kast onder het dek
  Onder tafelbladen

Onder tafelbladen / dek
  380 x 450 x 75 mm

  Antraciet
  Wit

Volledig uittrekbare  
Quadro-geleider

  Automatische terugloop met 
demping

  Losse set: met binnencilinder 
en sleutel

  Grootverpakking: op aan-
vraag

8 kg

  Verbindingsset

  Ventilatie- en kabelopening 
om elektrische apparaten 
veilig te kunnen opladen

  Met geluiddempende vilten laag

  Met de verbindingsset kun-
nen twee SmarTray boven

 elkaar worden gemonteerd

SmarTray assortimentsoverzicht
	Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

8 – 10 8 – 10 14 – 15
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Staal 50 (zonder cassette)

Staal met poedercoating

  In de kast onder het dek
  Onder tafelbladen

Onder tafelbladen / dek
  410 x 232 x 50 mm

  Antraciet
  Wit

Volledig uittrekbare  
Quadro-ladegeleider

  Automatische terugloop met 
demping

  Losse set: met binnencilinder 
en sleutel

  Grootverpakking: zonder  
binnencilinder en sleutel

6 kg

-

  Ventilatie- en kabelopening 
om elektrische apparaten 
veilig te kunnen opladen

  Met geluiddempende vilten laag

-

Staal 75 (zonder cassette)

Staal met poedercoating

  In de kast onder het dek
  Onder tafelbladen

Onder tafelbladen / dek
  410 x 345 x 75 mm

  Antraciet
  Wit

Volledig uittrekbare  
Quadro-ladegeleider

  Automatische terugloop met 
demping

  Losse set: met binnencilinder 
en sleutel

  Grootverpakking: zonder  
binnencilinder en sleutel

6 kg

-

  Ventilatie- en kabelopening 
om elektrische apparaten 
veilig te kunnen opladen

  Met geluiddempende vilten laag

-

Kunststof 40

Kunststof

  Aan de binnenkant van de kast 
(voor 392 mm inbouwbreedte)

  In de kast onder het dek
  Onder tafelbladen

Aan de binnenkant van de kast
  392 x 360 x 51,5 mm
Onder tafelbladen / dek
  398 x 360 x 51,5 mm

  Aluminiumkleurig
  Zwart
  Wit

Gedeeltelijk uittrekbare  
ladegeleider Quadro 12

  Uitlooppreventie
  Automatische terugloop met 

demping
  Push to open

-

6 kg

-

  Schrijfartikelenlade met 
onderverdeling

  Bij montage aan de binnenkant 
van de kast kunnen meerdere 
schrijfartikelenladen boven 
elkaar worden gemonteerd.

Kunststof 60

Kunststof

  Aan de binnenkant van de kast 
(voor 392 mm inbouwbreedte)

  In de kast onder het dek
  Onder tafelbladen

Aan de binnenkant van de kast
  392 x 360 x 76 mm
Onder tafelbladen / dek
  398 x 360 x 76 mm

  Aluminiumkleurig
  Zwart
  Wit

Gedeeltelijk uittrekbare  
ladegeleider Quadro 12

  Uitlooppreventie
  Automatische terugloop met 

demping
  Push to open

-

6 kg

-

  Schrijfartikelenlade zonder 
onderverdeling

  Bij montage aan de binnenkant 
van de kast kunnen meerdere 
schrijfartikelenladen boven 
elkaar worden gemonteerd.

SmarTray assortimentsoverzicht
	Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

18 – 20 18 – 20 24 24
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Stijlvol en veilig: 
de ideale plek voor waardevolle 
spullen en vertrouwelijke docu-
menten.

Ook thuis: 
beschermde, compacte opberg-
ruimte die overal kan worden 
ingezet.

Beschermd in de badkamer: 
de veilige plek voor medicijnen, 
sieraden enz.

Stabiel: 
de SmarTray met deksel is ook zon-
der vaste montage te gebruiken.

Veilige opbergplek:
Waardevolle en persoonlijke voorwerpen of vertrouwelijke 
documenten afschermen voor onbevoegde blikken – daarvoor  
is de stijlvolle SmarTray staal ontworpen. Bijvoorbeeld voor 
op kantoor of thuis: het betrouwbare opbergsysteem met 
geïntegreerd slot biedt voldoende ruimte voor A4-documenten,  
smartphone, tablet, laptop en nog veel meer. De geïnte-
greerde kabelopening maakt het mogelijk om elektrische  

 
apparaten op te laden. SmarTray is naar keuze 50 mm of  
75 mm hoog verkrijgbaar. En de elegante SmarTray is meer 
dan een kleine kluis: de ingebouwde, volledig uittrekbare 
ladegeleider met Silent System fascineert door een comfor-
tabele openings- en sluitbeleving. De slanke, elegante  
behuizing slaat overal een goed figuur: in kasten, onder 
tafelbladen en zelfs op tafel.

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Toepassing op of onder tafelbladen / dek
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SmarTray staal 50 mm met cassette  
en Quadro volledig uittrekbare ladegeleider met Silent System 8 – 10

SmarTray staal 75 mm met cassette  
en Quadro volledig uittrekbare ladegeleider met Silent System 8 – 10

Deksel voor SmarTray staal 50 mm met cassette 12 – 13 
Deksel voor SmarTray staal 75 mm met cassette 12 – 13

SmarTray staal laptop (met cassette)  
en Quadro volledig uittrekbare ladegeleider met Silent System 14 – 15

Verbindingsset voor SmarTray staal met cassette 16 – 17

SmarTray staal 50 mm zonder cassette  
en Quadro volledig uittrekbare ladegeleider met Silent System 18 – 20

SmarTray staal 75 mm zonder cassette  
en Quadro volledig uittrekbare ladegeleider met Silent System 18 – 20

Montage SmarTray staal 50 / 75 mm met cassette 10 
Montage deksel 13 
Montage SmarTray staal laptop 15 
Montage verbindingsset 17 
Montage SmarTray staal 50 / 75 mm zonder cassette 20

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Overzicht
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SmarTray staal 50 mm met cassette (losse verpakking)

  Tray met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro en Silent System
  Staal met poedercoating
  Afsluitbaar
  Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 379,5 x 235 x 50 mm
  Afmetingen binnen (breedte x diepte x hoogte) 310 x 212 x 38 mm
  Belastbaarheid 6 kg
  Montage onder tafelblad / dek of plaatsing op tafelblad / dek
  Dekselset voor montage op tafelbladen / dek afzonderlijk verkrijgbaar
  Twee tray sets met optionele verbindingsset boven elkaar te combineren

Set bestaat uit:
  1 compleet gemonteerde tray met cassette
  1 hefboomcilinderslot met binnencilinder en sleutel
  Met geplaatste, geluiddempende vilten laag (antraciet)
  4 schroeven voor montage onder tafelblad / dek
  Montagehandleiding met boorsjabloon

Opmerking:
  Dekselset, zie pagina 12
  Verbindingsset, zie pagina 16
  Montage SmarTray staal met cassette, zie pagina 10

Kleur Bestelnr. VE

antraciet 9 208 294 1 Set

wit 9 208 293 1 Set

SmarTray staal 75 mm met cassette (losse verpakking)

  Tray met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro en Silent System
  Staal met poedercoating
  Afsluitbaar
  Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 379,5 x 348 x 75 mm
  Afmetingen binnen (breedte x diepte x hoogte) 310 x 323 x 63 mm
  Belastbaarheid 6 kg
  Montage onder tafelblad / dek of plaatsing op tafelblad / dek
  Dekselset voor montage op tafelbladen / dek afzonderlijk verkrijgbaar
  Twee tray sets met optionele verbindingsset boven elkaar te combineren

Set bestaat uit:
  1 compleet gemonteerde tray met cassette
  1 hefboomcilinderslot met binnencilinder en sleutel
  Met geplaatste, geluiddempende vilten laag (antraciet)
  4 schroeven voor montage onder tafelblad / dek
  Montagehandleiding met boorsjabloon

Opmerking:
  Dekselset, zie pagina 12
  Verbindingsset, zie pagina 16
  Montage SmarTray staal met cassette, zie pagina 10

Kleur Bestelnr. VE

antraciet 9 208 297 1 Set

wit 9 208 296 1 Set

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal met cassette en volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Toepassing op of onder tafelbladen / dek
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SmarTray staal 50 mm met cassette (grootverpakking)

  Tray met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro en Silent System
  Staal met poedercoating
  Afsluitbaar
  Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 379,5 x 235 x 50 mm
  Afmetingen binnen (breedte x diepte x hoogte) 310 x 212 x 38 mm
 Belastbaarheid 6 kg
  Montage onder tafelblad / dek of plaatsing op tafelblad / dek
  Dekselset voor montage op tafelbladen / dek afzonderlijk verkrijgbaar
  Twee tray sets met optionele verbindingsset boven elkaar te combineren

Set bestaat uit:
  Compleet gemonteerde trays met cassette
  Hefboomcilindersloten zonder binnencilinder en sleutel
  Met geplaatste, geluiddempende vilten laag (antraciet)
  Montagemateriaal / montagehandleiding

Opmerking:
  Levertijd 6 weken vanaf de orderbevestiging
  Dekselset, zie pagina 12
  Verbindingsset, zie pagina 16
  Montage SmarTray staal met cassette, zie pagina 10

Kleur Bestelnr. VE

antraciet 9 208 889 90 Sets

wit 9 208 888 90 Sets

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal met cassette en volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Toepassing op of onder tafelbladen / dek

SmarTray staal 75 mm met cassette (grootverpakking)

  Tray met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro en Silent System
  Staal met poedercoating
  Afsluitbaar
  Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 379,5 x 348 x 75 mm
  Afmetingen binnen (breedte x diepte x hoogte) 310 x 323 x 63 mm
 Belastbaarheid 6 kg
  Montage onder tafelblad / dek of plaatsing op tafelblad / dek
  Dekselset voor montage op tafelbladen / dek afzonderlijk verkrijgbaar
  Twee tray sets met optionele verbindingsset boven elkaar te combineren

Set bestaat uit:
  Compleet gemonteerde trays met cassette
  Hefboomcilindersloten zonder binnencilinder en sleutel
  Met geplaatste, geluiddempende vilten laag (antraciet)
  Montagemateriaal / montagehandleiding

Opmerking:
  Levertijd 6 weken vanaf de orderbevestiging
  Dekselset, zie pagina 12
  Verbindingsset, zie pagina 16
  Montage SmarTray staal met cassette, zie pagina 10

Kleur Bestelnr. VE

antraciet 9 208 891 40 Sets

wit 9 208 890 40 Sets
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Montage SmarTray staal 50 / 75 mm met cassette

i

SmarTray 50

SmarTray 50 / 75  

SmarTray 75 

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13

2.

3.

1.
3

3.

2.

*

4.

A

A

318
348

308

75

379,5

37 156198
235

308

50

379,5

37 156

*

±1,5

9 208 312

Voorzijde

Onderzijde

Bij gebruik van de verbindingsset,
eerst de verbinder vooraf monteren

Let op:

Beslagsystemen voor bureauorganisatie
	Tray systeem SmarTray staal met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Montage SmarTray staal 50 / 75 mm met cassette
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Deksel voor SmarTray staal 50 mm met cassette

  Set met deksel en poten voor plaatsing van SmarTray staal 50 mm 
met cassette op tafelblad / dek

  Montage van het deksel door eenvoudig opschuiven
  Poten zelfklevend voor eenvoudige montage onder de cassette
  Poten van zacht rubber verhinderen het verschuiven op tafelblad / dek

Set bestaat uit:
  1 stalen deksel met grendelhaak
  4 zelfklevende voetjes van zacht rubber
  2 borgschroeven voor bevestiging aan tafelblad / dek
  Montagehandleiding

Opmerking:
  Het deksel is uitsluitend voor de SmarTray stalen uitvoering  

met cassette te gebruiken
  Montage deksel voor SmarTray staal, zie pagina 13

Kleur Bestelnr. VE

wit 9 208 308 1 Set

antraciet 9 208 309 1 Set

Deksel voor SmarTray staal 75 mm met cassette

  Set met deksel en poten voor plaatsing van SmarTray staal 75 mm 
met cassette op tafelblad / dek

  Montage van het deksel door eenvoudig opschuiven
  Poten zelfklevend voor eenvoudige montage onder de cassette
  Poten van zacht rubber verhinderen het verschuiven op tafelblad / dek

Set bestaat uit:
  1 stalen deksel met grendelhaak
  4 zelfklevende voetjes van zacht rubber
  2 borgschroeven voor bevestiging aan tafelblad / dek
  Montagehandleiding

Opmerking: 
  Het deksel is uitsluitend voor de SmarTray stalen uitvoering  

met cassette te gebruiken
  Montage deksel voor SmarTray staal, zie pagina 13

Kleur Bestelnr. VE

wit 9 208 310 1 Set

antraciet 9 208 311 1 Set

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal met cassette en volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Toepassing op tafelbladen / dek
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Montage deksel voor SmarTray staal 50 / 75 mm met cassette

1.

2.

3.

2x
ø3,5 x 12

4 x

3.

voor

Onderzijde

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal met cassette en volledig uittrekbare ladegeleiders Quadro
	Montage deksel voor SmarTray staal 50 / 75 mm met cassette



14 www.hettich.com

SmarTray staal laptop (losse verpakking)

  Tray met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro en Silent System
  Staal met poedercoating
  Afsluitbaar
  Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 379,5 x 448 x 75 mm
  Afmetingen binnen (breedte x diepte x hoogte) 310 x 423 x 63 mm
 Belastbaarheid 8 kg
  Montage onder tafelblad / dek
  Twee tray sets met optionele verbindingsset boven elkaar te combineren

Set bestaat uit:
  1 compleet gemonteerde tray met cassette
  1 hefboomcilinderslot met binnencilinder en sleutel
  Met geplaatste, geluiddempende vilten laag (antraciet)
  4 schroeven voor montage onder tafelblad / dek
  Montagehandleiding met boorsjabloon

Opmerking:
  Grootverpakking op aanvraag
  Verbindingsset, zie pagina 16
  Montage SmarTray staal laptop, zie pagina 15

Kleur Bestelnr. VE

antraciet 9 236 934 1 Set

wit 9 236 949 1 Set

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal met cassette en volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Toepassing onder tafelbladen / dek
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Montage SmarTray staal laptop

i *

ø 6,3 x 13 418,5
448

308

75

379,5
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2.

3.
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3

3.

2.

*

4.

A

±1,5

A

9 208 312

Voorzijde

Onderzijde

Bij gebruik van de verbindingsset,
eerst de verbinder vooraf monteren

Let op:

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal met cassette en volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Toepassing onder tafelbladen / dek
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Verbindingsset voor SmarTray staal met cassette

  Voor een veilige verbinding van twee SmarTray staaltrays onder elkaar
  Montage door eenvoudig vastklikken en aansluitend vastschroeven

Set bestaat uit:
  4 verbindingsclips met geïntegreerde moer
  4 lenskopschroeven
  Montagehandleiding

Opmerking:
  De verbindingsset is uitsluitend voor de SmarTray stalen uitvoering 

met cassette te gebruiken
  Montage verbindingsset voor SmarTray staal, zie pagina 17

Bestelnr. VE

9 208 312 1 Set

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal met cassette en volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Toepassing onder tafelbladen / dek
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Montage verbinding van SmarTray staal met cassette

5.

7.

4.

4.

2.

3.

1.

3

click

4 x
M5 x 6

4 x

!
!

!
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6.

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal met cassette en volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Montage verbindingsset SmarTray staal met cassette



18 www.hettich.com

SmarTray staal 50 mm zonder cassette (losse verpakking)

  Tray met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro en Silent System
  Staal met poedercoating
  Afsluitbaar
  Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 409 x 230 x 47 mm
  Afmetingen binnen (breedte x diepte x hoogte) 310 x 212 x 38 mm
 Belastbaarheid 6 kg
  Montage onder tafelblad / dek

Set bestaat uit:
  2 bevestigingshoeken met voorgemonteerde uittrekbare ladegeleiders 

Quadro
  1 tray en 2 schroeven ter bevestiging aan de uittrekbare ladegeleiders
  1 hefboomcilinderslot met binnencilinder en sleutel
  Met geplaatste, geluiddempende vilten laag (antraciet)
  4 schroeven voor montage onder tafelblad / dek
  Montagehandleiding met boorsjabloon

Opmerking:
  Montage SmarTray staal zonder cassette, zie pagina 20

Kleur Bestelnr. VE

antraciet 9 210 455 1 Set

wit 9 210 454 1 Set

SmarTray staal 75 mm zonder cassette (losse verpakking)

  Tray met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro en Silent System
  Staal met poedercoating
  Afsluitbaar
  Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 409 x 343 x 72 mm
  Afmetingen binnen (breedte x diepte x hoogte) 310 x 323 x 63 mm
 Belastbaarheid 6 kg
  Montage onder tafelblad / dek

Set bestaat uit:
  2 bevestigingshoeken met voorgemonteerde uittrekbare ladegeleiders 

Quadro
  1 tray en 2 schroeven ter bevestiging aan de uittrekbare ladegeleiders
  1 hefboomcilinderslot met binnencilinder en sleutel
  Met geplaatste, geluiddempende vilten laag (antraciet)
  4 schroeven voor montage onder tafelblad / dek
  Montagehandleiding met boorsjabloon

Opmerking:
  Montage SmarTray staal zonder cassette, zie pagina 20

Kleur Bestelnr. VE

antraciet 9 210 457 1 Set

wit 9 210 456 1 Set

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal zonder cassette met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Toepassing onder tafelbladen / dek
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SmarTray staal 50 mm zonder cassette (grootverpakking)

  Tray met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro en Silent System
  Staal met poedercoating
  Afsluitbaar
  Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 409 x 230 x 47 mm
  Afmetingen binnen (breedte x diepte x hoogte) 310 x 212 x 38 mm
 Belastbaarheid 6 kg
  Montage onder tafelblad / dek

Set bestaat uit:
  Bevestigingshoeken met voorgemonteerde uittrekbare ladegeleiders 

Quadro
  Tray en schroeven ter bevestiging aan de uittrekbare ladegeleiders
  Hefboomcilindersloten zonder binnencilinder en sleutel
  Met geplaatste, geluiddempende vilten laag (antraciet)
  Montagemateriaal / montagehandleiding

Opmerking:
  Levertijd 6 weken vanaf de orderbevestiging
  Montage SmarTray staal zonder cassette, zie pagina 20

Kleur Bestelnr. VE

antraciet 9 210 451 96 Set

wit 9 210 450 96 Set

SmarTray staal 75 mm zonder cassette (grootverpakking)

  Tray met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro en Silent System
  Staal met poedercoating
  Afsluitbaar
  Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 409 x 343 x 72 mm
  Afmetingen binnen (breedte x diepte x hoogte) 310 x 323 x 63 mm
 Belastbaarheid 6 kg
  Montage onder tafelblad / dek

Set bestaat uit:
  Bevestigingshoeken met voorgemonteerde uittrekbare ladegeleiders 

Quadro
  Tray en schroeven ter bevestiging aan de uittrekbare ladegeleiders
  Hefboomcilindersloten zonder binnencilinder en sleutel
  Met geplaatste, geluiddempende vilten laag (antraciet)
  Montagemateriaal / montagehandleiding

Opmerking:
  Levertijd 6 weken vanaf de orderbevestiging
  Montage SmarTray staal zonder cassette, zie pagina 20

Kleur Bestelnr. VE

antraciet 9 210 453 48 Set

wit 9 210 452 48 Set

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal zonder cassette met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Toepassing onder tafelbladen / dek
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Montage SmarTray staal zonder cassette

SmarTray 50 

SmarTray 75

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13

198

230
395

409

31 180

47

318

343
395

409

31 180

72

SmarTray 50 / 75

ø 6,3 x 13
4 x

1

2

3

5

5

4

ø 3,5 x 9,5
2 x

Inbouwmaten: 410 x 232 x 50

Inbouwmaten: 410 x 345 x 75

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray staal met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
	Montage SmarTray staal zonder cassette



21Technik für Möbel



22 www.hettich.com

Slim in de caddy: 
SmarTray materiaalinzet met 
onderverdeling.

Plat en functioneel: 
SmarTray 40 mm materiaalinzet 
onder het bureaublad.

Ruimtewonder: 
de ruimte in de Big Org@Tower 
wordt door SmarTray nog beter 
benut.

Elke centimeter benut: 
SmarTray als binnenlade in de  
container met hoge frontplaat

Duidelijk meer ruimte:
de hoogwaardige kunststof trays van SmarTray zijn ware 
organisatietalenten. Ze brengen orde in meubelen als 
containers, Big Org@Tower of Caddy – of direct onder het 
tafelblad. De inbouwbreedte van 392 mm tussen de kast-
wanden past perfect bij de Hettich systeemmodules.  
U kunt kiezen uit 40 mm en 60 mm hoge trays. De com- 
 

 
pleet onzichtbare uittrekbare ladegeleider is gebaseerd 
op het miljoenen malen beproefde Quadro-principe. De 
gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider bieden wij als alterna-
tief ook met functionele uitlooppreventie, Silent System of 
Push to open.

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12
	Gebruik in meubelen en onder tafelbladen / dek
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Tray 40 mm 24

Tray 60 mm 24

Uittrekbare ladegeleider Quadro 12 
Voor montage onder tafelbladen / dek 25 
Voor montage in meubels (verbinding aan de zijkant) 27

Uittrekbare ladegeleider Quadro 12 met Silent System 
Voor montage onder tafelbladen / dek 25 – 26 
Voor montage in meubels (verbinding aan de zijkant) 27 – 28

Uittrekbare ladegeleider Quadro 12 met Push to open 
Voor montage onder tafelbladen / dek 25 – 26 
Voor montage in meubels (verbinding aan de zijkant) 27 – 28

Montage / demontage SmarTray kunststof 30 – 31

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12
	Overzicht
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Tray, 40 mm hoog

  Tray voor uittrekbare ladegeleider Quadro 12 (naar keuze met  
Silent System of Push to open)

  Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 376 mm x 354 mm x 40 mm
  Met onderverdeling bijv. voor mobiele telefoon, camera, schrijfblok enz.
  Voor montage in meubels en onder tafelbladen / dek
  Opschuifmontage zonder gereedschap
  Kunststof

Opmerking:
  Uittrekbare ladegeleider Quadro 12, zie pagina 25 – 28

Kleur Bestelnr. VE

Aluminiumkleurig 9 134 233 1/9 st.

zwart 9 134 232 1/9 st.

wit 9 203 010 1/9 st.

Tray, 60 mm hoog

  Tray voor uittrekbare ladegeleider Quadro 12 (naar keuze met  
Silent System of Push to open)

  Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 376 mm x 354 mm x 60 mm
  Voor montage in meubels en onder tafelbladen / dek
  Opschuifmontage zonder gereedschap
  Kunststof

Opmerking:
  Uittrekbare ladegeleider Quadro 12, zie pagina 25 – 28

Kleur Bestelnr. VE

Aluminiumkleurig 9 134 236 1/9 st.

zwart 9 134 235 1/9 st.

wit 9 203 012 1/9 st.

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12
	Gebruik in meubelen en onder bovenste tafelbladen / dek
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Quadro 12 (set)

  Uittrekbare ladegeleider Quadro 12
  Voor montage onder tafelbladen / dek
  Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (effect van een volledig  

uittrekbare ladegeleider)
  Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
  Verzinkt staal
  Uitgerust met uitlooppreventie

Opmerking:
  Montage / demontage, zie pagina 30

Inbouwbreedte EB mm Bestelnr. VE

398 9 156 335 1 Set

Quadro 12 (stuks)

  Uittrekbare ladegeleider Quadro 12
  Voor montage onder bovenste tafelbladen / dek 
  Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (effect van een volledig  

uittrekbare ladegeleider)
  Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
  Verzinkt staal
  Uitgerust met uitlooppreventie

Opmerking:
  Montage / demontage, zie pagina 30

Inbouwbreedte EB mm Bestelnr. / Aanslagzijde VE

links rechts

398 9 154 277 9 154 276 32 st.

Quadro 12 Silent System (set)

  Uittrekbare ladegeleider Quadro 12 met Silent System
  Voor montage onder tafelbladen / dek
  Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (effect van een volledig  

uittrekbare ladegeleider)
  Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
  Verzinkt staal
  Behuizing met automatische terugloop los bijgevoegd

Opmerking:
  Montage / demontage, zie pagina 30

Inbouwbreedte EB mm Bestelnr. VE

398 9 156 336 1 Set

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12
	Toepassing onder bovenste tafelbladen / dek

Quadro 12 Push to open (set)

  Uittrekbare ladegeleider Quadro 12 Push to open
  Voor montage onder tafelbladen / dek 
  Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (effect van een volledig  

uittrekbare ladegeleider)
  Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
  Verzinkt staal
  Behuizing met Push to open los bijgevoegd

Opmerking:
  Montage / demontage, zie pagina 30

Inbouwbreedte EB mm Bestelnr. VE

398 9 156 337 1 Set
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Quadro 12 voor Silent System of Push to open (stuks)

  Uittrekbare ladegeleider Quadro 12
  Voor montage onder tafelbladen / dek 
  Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (effect van een volledig  

uittrekbare ladegeleider)
  Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
  Verzinkt staal
  Ontworpen voor demping Silent System
  Ontworpen voor openingssysteem Push to open

Opmerking:
  Behuizingen met demping Silent System of Push to open moeten 

apart worden besteld
  Behuizing met demping Silent System of Push to open, zie pagina 29
  Montage / demontage, zie pagina 30

Inbouwbreedte EB mm Bestelnr. / Aanslagzijde VE

links rechts

398 9 154 278 9 154 276 32 st.

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12
	Toepassing onder tafelbladen / dek
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Quadro 12 (set)

  Uittrekbare ladegeleider Quadro 12
  Voor montage in meubels (verbinding aan de zijkant)
  Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (effect van een volledig  

uittrekbare geleider)
  Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
  Verzinkt staal
  Uitgerust met uitlooppreventie

Opmerking:
  Montage / demontage, zie pagina 31

Inbouwbreedte EB mm Bestelnr. VE

392 9 186 479 1 Set

Quadro 12 (stuks)

  Uittrekbare ladegeleider Quadro 12
  Voor montage in meubels (verbinding aan de zijkant)
  Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (effect van een volledig  

uittrekbare geleider)
  Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
  Verzinkt staal
  Uitgerust met uitlooppreventie

Opmerking:
  Montage / demontage, zie pagina 31

Inbouwbreedte EB mm Bestelnr. / Aanslagzijde VE

links rechts

392 9 158 173 9 158 169 50 st.

Quadro 12 Silent System (set)

  Uittrekbare ladegeleider Quadro 12 met Silent System
  Voor montage in meubels (verbinding aan de zijkant)
  Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (effect van een volledig  

uittrekbare geleider)
  Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
  Verzinkt staal
  Behuizing met automatische terugloop los bijgevoegd

Opmerking:
  Montage / demontage, zie pagina 31

Inbouwbreedte EB mm Bestelnr. VE

392 9 186 480 1 Set

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12
	Toepassing in meubels voor verbinding aan de zijkant

Quadro 12 Push to open (set)

  Uittrekbare ladegeleider Quadro 12 Push to open
  Voor montage in meubels (verbinding aan de zijkant)
  Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (effect van een volledig  

uittrekbare geleider)
  Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
  Verzinkt staal
  Behuizing met Push to open los bijgevoegd

Opmerking:
  Montage / demontage, zie pagina 31

Inbouwbreedte EB mm Bestelnr. VE

392 9 186 481 1 Set
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Quadro 12 voor Silent System of Push to open (stuks)

  Uittrekbare ladegeleider Quadro 12
  Voor montage in meubels (verbinding aan de zijkant)
  Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (effect van een volledig  

uittrekbare geleider)
  Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
  Verzinkt staal
  Ontworpen voor demping Silent System
  Ontworpen voor openingssysteem Push to open

Opmerking:
  Behuizingen met demping Silent System of Push to open moeten 

apart worden besteld
  Behuizing met demping Silent System of Push to open, zie pagina 29
  Montage / demontage, zie pagina 31

Inbouwbreedte EB mm Bestelnr. / Aanslagzijde VE

links rechts

392 9 158 174 9 158 169 50 st.

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12
	Toepassing in meubels voor verbinding aan de zijkant



29Technik für Möbel

Behuizing met automatische terugloop voor Quadro 12

  Met Silent System

Bestelnr. VE

9 113 007 1/150 st.

Behuizing Push to open voor Quadro 12

  Met Push to open
  Opent de tray door er licht met de vinger op te drukken

Bestelnr. VE

9 105 422 1/50 st.

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12
	Toebehoren
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Montage / demontage SmarTray kunststof onder tafelbladen / dek

Silent System / Push to open

1.

2.

2.

1.

32 256
≥ 360 

261 ±0,5

37,2

76

30

398
±0,5376 

51,5

1,5 Nm + 0,3 Nm

ø 6 x 14

!

SmarTray

40

60

1.

2.

Montage

Demontage

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12
	Montage / demontage onder bovenste tafelbladen / dek
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Montage / demontage SmarTray kunststof in meubels voor verbinding aan de zijkant

64
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≥ 360

260
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≥ 360

260392 +1
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1,5 Nm + 0,3 Nm
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Silent System / Push to open

Montage

Demontage

Beslagsystemen voor de organisatie van het schrijfbureau
	Tray systeem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12
	Montage / demontage in meubels voor verbinding aan de zijkant
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Eén van onze bedrijfsprincipes is dat wij de verantwoor-
delijkheid op ons nemen voor het behoud van natuurlijke 
leefomstandigheden. Wettelijke voorschriften zien wij daar-
bij als minimumeisen. Naast het voldoen aan de wettelijke 
voorschriften, is de dagelijkse inzet van alle medewerkers 
noodzakelijk om in de eigen werkomgeving zuinig om te 
gaan met energie en grondstoffen, zodat aan de globa-
le ecologische uitdagingen van de nabije toekomst kan 
worden voldaan. Een efficiënte omgang met energie en 
grondstoffen levert tevens een belangrijke bijdrage aan ons 
concurrentievermogen.

Al in 1992 werd het voor de gehele groep geldende mi-
lieuconcept opgesteld en sinds 1993 geven duurzaam-
heidsprincipes, milieubescherming en arbeidsveiligheid het 
desbetreffende kader voor een doelgerichte ontwikkeling 
van onze ondernemingsgroep. Van centrale betekenis zijn 
de sinds 1996 geïntroduceerde milieumanagementsystemen 
conform de Europese EMAS-verordening (Eco Management 
and Audit Scheme) inclusief ISO 14.001. Hiermee werd voor 
het herkennen en realiseren van efficiëntiepotentieel voor 
energie en grondstoffen evenals voor de juridische confor-
miteit een ambitieuze doelstelling geïmplementeerd. Maar 
de resultaten mogen gezien worden.

Projecten die het milieu ontzien
Ons milieumanagement wordt gekenmerkt door innovatie-
ve projecten. Zo ligt de primaire energiebehoefte van onze 
nieuwe productiehallen bijvoorbeeld tot wel 75 % onder de 
bouwtechnische eisen. Door een voorbeeldig, uitgebreid ge-
bruik van hout bij onze gebouwen stimuleren wij de toepas-
sing van hernieuwbare bouwmaterialen die de grondstoffen 
ontzien en waarin grote hoeveelheden van het broeikasgas 
CO2 uit de atmosfeer zijn gebonden in de voorafgaande 
groei van de bomen.

Met drie nieuwe, technisch verschillende voertuigen testen 
wij sinds 2015 de geschiktheid van elektrisch vervoer onder 
verschillende gebruiksomstandigheden. Bij onze Indische pro-
ductievestiging worden zware metalen d.m.v. een innovatief 
proces met behulp van levende algen uit het afvalwater ge-
absorbeerd. Bij onze productievestiging in China voorziet een 
zonne-installatie het woonhuis van de medewerkers en de 
kantine van warm water.

Successen
Bij de productie van onze uittrekbare ladegeleiders en onze 
schuifladesystemen in de vestiging Kirchlengern-Bünde 
konden bijvoorbeeld tussen 1997 en 2015 de volgende 
milieuvriendelijke besparingen worden behaald:

 specifiek waterverbruik 45 %
 specifiek stroomverbruik 10 %
 specifiek warmteverbruik 73 %
 specifieke CO2-emissie 30 %

Diverse onderscheidingen geven blijk van onze inzet voor 
het milieu. In 2009 werd ons energieneutraal gebouwde 
Hettich-forum door de Europese commissie op nationaal ni-
veau onderscheiden met de Green Building Award. In 2016 
hebben wij voor een meer dan 20 jaar lopend milieube-
wustmakingsproject de duurzaamheidsprijs gewonnen van 
de milieustichting van de Oostwestfaalse economie.

Wij vergroten onze inzet voor het milieu aantoonbaar –  
door het wereldwijd strengste milieumanagementsysteem EMAS.
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Technische informatie / impressum

Technische randvoorwaarden

De in deze catalogus vermelde montage-instructies, 
schroefafbeeldingen en belastbaarheidsgegevens 
hebben betrekking op een deskundige bevestiging 
met de door de firma Hettich aangegeven schroeven 
in kastmateriaal dat een schroef-uittrekweerstand  
> 1.000 N heeft volgens EN 320.  
Bij gebruik van andere materialen of afwijkende 
bevestigingsmethodes is Hettich niet aanspra-
kelijk en moet de belastbaarheid van het sys-
teem door de meubelfabrikant worden getest.

De in de catalogus vermelde inbouwsituaties dienen 
enkel voor het aanschouwelijk maken van de mo-
gelijke varianten. De meubelconstructie conform de 
geldende normen, met name wat betreft de veilig-
heidseisen, behoort tot de verantwoordelijkheid van 
de meubelfabrikant. Voor meer informatie verzoeken 
wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Op alle leveringen en diensten zijn uitsluitend 
onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaar-
den van toepassing, deze kunnen op onze web-
site www.hettich-agb.com worden bekeken.

Impressum

©  Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG  
32602 Vlotho · Duitsland

Januari 2018

Voor deze catalogus behouden wij ons alle rechten 
uit het auteursrecht voor. Zonder onze toestemming 
is het verboden om deze catalogus of delen daarvan 
in welke vorm dan ook te vermenigvuldigen.  
Technische wijzigingen voorbehouden. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor drukfouten of andere vergis-
singen.  
Kleurafwijkingen voorbehouden.

Bestelnr. 9 246 297
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