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 ǡ Modern en elegant design, zeer functioneel voorkomen.

 ǡ Stalen, geperforeerde schuifdeuren uitgevoerd met witte, akoestische mousse.

 ǡ De schuifdeurkast bestaat uit twee stalen modules van gelijke breedte, die dmv een       

clip-verbinding met elkaar verbonden zijn.

 ǡ De romp van de kast is volledig gepuntlast, waardoor een robuust geheel ontstaat. 

 ǡ Kasten zijn altijd voorzien van legborden.

 ǡ De justeervoetjes zijn voorzien van een teflon coating en zijn van binnenuit verstelbaar. 

2-Store kasten dienen altijd met een houten of stalen top(blad) besteld te worden.



 ǡ De deuren zijn voorzien van 

geluiddempende mousse van 20 mm dik.

 ǡ De deuren zijn voorzien van horizontaal 

geplaatste verstevigingspanelen (0,7 mm) 

en traversen (1,5 mm).

 ǡ 1 slot per schuifdeur met uitwisselbare 

cilinder.

Legborden

 ǡ Belastbaarheid: max 60 kg met een 

gelijkmatige verdeling.

 ǡ Maximale toegestane doorbuiging volgens 

DIN 68874/85-1: 11 mm na twee weken

 ǡ Instelbaar in hoogte per 20 mm

 ǡ Vervaardigd uit staalplaat 0,7 mm dik, 

geplooid

Kleuren
Wit en Zilver

2-Store
Markant 2-Store kasten worden gekenmerkt 
door een modern design en een zeer 
functioneel ontwerp. Er zijn vele accessoires 
beschikbaar voor een groot scala aan 
kastindelingen. De kasten zijn verkrijgbaar in  
3 verschillende hoogtes (120, 160, 198 cm) en 
zijn 200 cm breed. Kasten met een breedte 
van 160 cm of 240 cm zijn mogelijk  
op aanvraag.

De rug van de kast is volledig afgewerkt 
zodat 2-Store ook als een room divider kan 
functioneren. Ook de achterzijde kan worden 
uitgerust met een akoestisch paneel. 

Algemeen

 ǡ Geen scherpe randen

 ǡ 5 jaar garantie

 ǡ sleutelmanagement (verwisselbare 

cilinders)

Onderhoud
Een zachte doek licht vochtig maken en 
hiermee de kast afnemen.

Schuifdeuren

 ǡ De deuren bewegen onafhankelijk van 

elkaar.

 ǡ Het loopwerk van de deuren bestaat uit 

stalen beugels voorzien van kunststof 

looprollen met stalen kogellager.

 ǡ De deuren zijn vervaardigd uit staalplaat 

van 0,8 mm.

 ǡ 15% van de oppervlakte van de deur is 

voorzien van perforaties.

›  2-Store spec sheet

2-Store spec sheet

200 cm

51 cm

198 cm



Accessoires

Uittrekframes 

 ǡ afmetingen: 930x348x73 mm (bxdxh)

 ǡ Vervaardigd uit staalplaat 1,5 mm dik, 

geplooid

 ǡ Hangmappen (33 cm) kunnen frontaal 

of lateraal geplaatst worden.

 ǡ De hangmappenlade is voor meer dan 

100% uittrekbaar

 ǡ Belastbaarheid: max 60 kg. Te monteren 

met een kantelbeveiliging welke standaard 

wordt meegeleverd Sleutels 2 genummerde 

sleutels waarvan 1 veiligheids knaksleutel

Akoestisch achterpaneel

 ǡ Afmetingen (hxbxd): 120x100x2 cm / 

160x100x2 cm (H198 niet mogelijk)

 ǡ 2 panelen per kast

 ǡ Het achterpaneel is voorzien van dezelfde 

perforatie als de deuren

 ǡ Paneel is voorzien van geluiddempende 

mousse van 20 mm dik

(Melamine) topbladen

 ǡ Zowel voor 2-Store kasten met en zonder 

akoestisch achterpaneel

 ǡ Melamine tops verkrijgbaar in alle standaard 

Markant bladdecoren

 ǡ Stalen tops zijn verkrijgbaar in Markant 

zilver of wit RAL9010

 ǡ Afmetingen (bxd): 200x51 cm / 200x53 cm 

(met akoestisch achterpaneel)
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Coating
Voor het poedercoat proces krijgt het product 
een anti-corrosie behandeling met fosfor. 

 ǡ Poeder: expoxy polyester voor 

binnengebruik 

 ǡ Dikte: 70-95 micron

 ǡ Coatproces: 10 min. op 180°

Afmetingen

3 legborden

4 legborden

5 legborden


