
 

 

Technische gegevens Type 40 FB (voor droge ruimten)

Dit type is TÜV-gecertificeerd en heeft het GS-
keurmerk (getest op veiligheid). 

Hoogte 
2020 mm met 150 mm vrije hoogte boven de grond, 
bouwhoogte 2000 mm 

2160 mm met 150 mm vrije hoogte boven de grond,  
bouwhoogte 2140 mm 

Voorwanden 

Vervaardigd van 40 mm spaanplaat bedekt met circa 1 
mm dikke HPL-panelen met reliëfoppervlak aan 

weerszijden. De coating is stootvast, slijtvast en krasvrij. 
Onderaan zijn de randen bekleed met PP laser 
kantenband (3 mm dik), aan de zijkanten met echt hout. 
Een aluminium bovenprofiel van 40 x 20 mm bedekt de 
voorzijde over de gehele lengte, voor extra stabiliteit. 

Wandaansluitingen met aluminium u-profiel, 17 x 30 
mm, met 10 mm schaduwvoeg. 

Deuren 
Bestaande uit hetzelfde materiaal als de voorwanden. 

Deze opdekdeuren zijn inliggend. Boven en onder zijn de 
randen bekleed met PP laser kantenband (3 mm dik), 
rechts en links met echt hout. Een rubber lipafdichting aan 
de sluitzijde garandeert geruisloos sluiten.  

Scheidingswanden 
30 mm spaanplaat met getextureerde melaminehars aan 
weerszijden. Alle randen zijn bekleed met PP laser 
kantenband (3 mm dik). Aansluiting wanden en 
voorzijde met aluminium u-profielen, 17 x 30 mm. 

Steunpoten 
Gepoedercoate aluminium profielen, doorsnede 20 mm, 
met nylon rozetten voor zware toepassingen, in hoogte 
verstelbaar, verdekte bevestigingen op de grond.  

Materieel 
Drieledige rolscharnieren vervaardigd van roestvrij staal, 
gepolijst of gepoedercoat, in 7 kleuren zonder toeslag. 
Nylon handvatset, 23 mm doorsnede. Binnenin het 
compartiment rozet met olijfknop, buiten rood-witte 
indicator met noodopening. Insteekslot met klink en 
bout, rond 20 mm. 

Toebehoren 
Elk compartiment met 1 nylon jassenhaak en 
deurbuffer.  
Verdekte bevestiging.  
 
Kleuren voor profielen en scharnieren  
Geanodiseerd of gepoedercoat, verkrijgbaar in 7 kleuren 
zonder toeslag. Dragers voor privacyschermen zijn 

uitsluitend gepoedercoat verkrijgbaar.  

Kleuren voor panelen  
12 kleuren verkrijgbaar zonder toeslag.  

Kleuren voor nylon onderdelen 

7 kleuren verkrijgbaar zonder toeslag. 

 

Kleuren voor nylon onderdelen 
7 kleuren verkrijgbaar zonder toeslag. 
 

Kleuren voor nylon onderdelen 
7 kleuren verkrijgbaar zonder toeslag. 

Privacyschermen wandgemonteerd  
400 x 900 mm: 

Wandaansluiting met vier gepoedercoate hoeksteunen.  
Uitvoering in 30 mm: van hetzelfde materiaal als de 
scheidingswanden. 

Uitvoering in glas: bestaat uit 2 stukken glas met 
daartussen matte folie.  

Privacyschermen vloergemonteerd 
500 x 1850 mm: 

Van hetzelfde materiaal als de scheidingswanden. 
Wandaansluiting met vier gepoedercoate hoeksteunen. 
Onderkant van het scherm bevestigd met steunpoot.  
 

Milieubescherming 
Wij gebruiken geen materialen die pvc of asbest 

bevatten.  
 
Type 40 FB is bedoeld voor normaal gebruik in droge 
ruimten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


