
SELECT KASTEN

Ons exclusieve opbergsysteem  SELECT 
overtuigt niet alleen door zijn greeploze 
design, maar ook door zijn    variabiliteit, 
doordachte functies en hoogwaardige  
materialen in de beste afwerking. Precies 
naar uw smaak!

PALMA bureaublad op SELECT modulaire kast - in fineer Noten Natuur

Openheid, 
transparantie 
en  moderniteit
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Draaideuren melamine

   Algemeen constructie
SELECT is een modulair greeploos kasten-, ladeblokken- en IT-container- systeem 
met compleet gelijmde corpus. De standaard 8 mm sterke ingefreesde en gelijmde 
achterwand is aan beide kanten van het decoroppervlak voorzien. Door het 
optionele plaatsen van een extra achterwand die tussen de zijwanden, onderbodem 
en topblad gemonteerd wordt en daarmee vlak afsluit, is een vrije plaatsing
mogelijk. De binnenliggende draaideuren hebben een opening van 110°. Ook de 
fronten sluiten vlak af. Alle draaideuren en schuifladen zijn van verschillende 
dempingssystemen voorzien, en sluiten daardoor geluidloos af. In verschillende 
afwerking verkrijgbare verzonken grepen uit aluminium, zorgen voor een 
eenvoudige toegang bij draaideuren en schuifladen. Kasten, ladeblokken en IT-
containers worden zonder sloten vervaardigd. 25 mm hoge hoeksokkels zijn aan de 
onderbodem van de kast vastgeschroefd en kunnen +15 mm afgesteld worden. Het 
afstellen van de hoeksokkels is door de doorgangsboringen in de onderbodem van 
de kast toegankelijk en kan met een inbussleutel afgesteld worden. Verschroefde 
legborden verbinden de niet van raster voorziene zijwanden vast met elkaar.

De draaideuren zijn binnenliggend en met 110° te openen scharnieren, van 
dichthouding voorzien. De scharnieren zijn niet zichtbaar als de kasten dicht zijn. 
De dempingskracht van de geïntegreerde dempingssluiting kan achteraf individueel 
ingesteld worden .

Glazen deuren - en schuifdeuren
De glazen deuren van alle varianten zijn ingelijst met een hoogwaardig geanodi-
seerd aluminium frame, de glazen draaideuren zijn binnenliggend en met 110° te 
openen scharnieren, van dichthouding voorzien. Schuifdeuren worden door een aan 
het topblad gemonteerde zwevende rail ingehangen en in het topblad en onderbo-
dem door aluminium rails geleidt. De schuifdeuren lopen voor de
corpus en hebben een overstek ten opzichte van het topblad van 37 mm. Als frame 
vulling zijn verschillende Glaskleuren beschikbaar.
Glazen draaideuren en schuifdeuren zijn niet afsluitbaar.

Module- en schuifladekasten met kompleet uittrekbare stalen schuifladen, kunnen 
met maximaal 600 N belast worden. De gebruikte 100% uittrekbare schuifladen 
met uittrekbeveiliging, softsluiting en demping voldoen aan de norm DIN EN 15338. 
Het vergrendelingssysteem verhindert het gelijktijdig openen van twee of meer 
schuifladen. De voorziening van vlak afsluitende sloten met uitwisselbare cilinders 
en centrale vergrendeling is optioneel mogelijk. Het slot grijpt bij de 1762 mm 
brede kasten in het rechts bovenste vak in de middenwand. Bij de 1181 mm brede 
kasten is het slot bovenaan in de middenwand geplaatst. 800 mm brede kasten 
worden aan de zijwanden gesloten.
Het plaatsen van een kast aan de sluitbare zijwand is niet mogelijk.

Module- en schuifladkasten

Principieel worden kwaliteitsspaanplaten uit drie lagen conform de emissieklasse 
E1 in overeenstemming met DIN EN 14322 met een melamine coating aan beide 
kanten met een lichte Structuur gebruikt. Kwaliteitsspaanplaten worden rondom, 
met behulp van de nieuwste lasertechnologie, met 2 mm PP-kantenband, met een 
onzichtbare voeg met elkaar verbonden. Door de hoogefficiënte laser verlijming 
heeft SELECT een homogene uitstraling. Fronten en topbladen zijn optioneel in 
hoogwaardig gefineerde oppervlakten verkrijgbaar.

Materiaal

Modulekast met Piment Essen decor met
zwarte glazen draaideuren en centrale glazen
schuifdeur

Materiaal-sterktes
topbladen     onderbodems     zij-/middenwanden    fronten     achterwand           legborden
19 mm          19 mm                 19 mm                          19 mm       8 mm / 19 mm          19 mm

Greeploos design – Opbergruimte met stijl
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Bij de modulekasten waarmee docking van bureaus mogelijk is, is het gebruik van 
een glazen topblad niet mogelijk. Kabeldoorvoer- en ventilatiedoppen uit kunststof 
en ventilatieroosters uit aluminium worden standaard in de kleurstelling Chroom 
Mat geleverd. Optioneel zijn er hoogwaardige kabeldoorvoer- en ventilatiedoppen 
in gegoten metaallegering met een oppervlakte in Chroom Mat of Chroom Glans 
verkrijgbaar.

Modulekasten - ladeblokken voor docking

Rolblokken / ladeblokken
De rolblokken en ladeblokken worden met stalen schuifladen, uittrekbeveiliging, 
softsluiting en demping vervaardigd. De ladeblokken en rolblokken zonder
 hangmappenframe beschikken over een 4/5 deelgeleiding en over 
 kogelgeleidingen die met max. 250 N belast kunnen worden. Rolblokken en 
ladeblokken met hangmappenframes zijn met een 6/5 uittrekbare telescooprail 
met een draagvermogen van max. 450 N en zijn standaard van contragewichten 
voorzien. De rolblokken hebben verzonken wielen van 35 mm diameter. Vaste
ladeblokken en IT-containers beschikken over 25 mm hoge, afstelbare hoeksok-
kels met een instelbaarheid van +10 mm.
De voorziening van vlak afsluitende sloten met uitwisselbare cilinders en centra-
le vergrendeling is optioneel mogelijk. Bij mobiele
ladeblokken bevindt zich het slot aan de rechter buitenzijde. Het tegen plaatsen 
van kasten is aan deze zijde niet mogelijk.
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Bewust gebruikt, gecombineerd met hoogwaardige 
materialen, is kleur - zowel in het thuiskantoor als op 
kantoor - een emotioneel designelement dat niet alleen 
representatief oogt, maar ook het „grijze“ alledaagse werk 
in een sfeer van creativiteit en welbevinden transformeert. 
Wij bieden u een breed scala aan kleur- en stofvarianten als 
sfeer bepalende elementen
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De combinatie van een SELECT modulaire kast met een  samen 
te stellen bureau voor docking maakt van uw kantoor iets unieks.
Het schijnbaar zwevende bureaublad lijkt licht en modern en 
combineert perfect met SELECT. Onze modulaire kasten zijn 
verkrijgbaar in vele verschillende maten en uitvoeringen.
Ze bieden bovendien ook veel doordachte functies.
Zo zorgen de techniek-sideboards ervoor dat de gehele 
techniek, inclusief alle kabels, onzichtbaar vanaf de vloerdoos 
door de sideboard en via een kabelgoot naar het bureau kan 
worden geleid. De modulaire kast is ook geschikt voor computers
en printers en biedt ook veel ruimte voor kantoorbenodigdheden, 
printerpapier en ordners.

Open vak met printerlade

Uittrekbare CPU-lade met front

Techniek -Trend – Slimme en innovatieve kantoormeubelen
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 In de turbulente werkdag zijn mensen steeds meer op  
zoek naar rust, orde en duidelijke lijnen. Ons SELECT 
opbergsysteem staat voor een minimalistisch design              
dat tijdloos en elegant is in zijn werking. Met zijn gladde, 
greeploze uiterlijk straalt SELECT een bijzondere rust 
uit. Hoogwaardige glasfronten in combinatie met warme 
houttinten en harmonieuze kleuraccenten onderstrepen
ook de exclusiviteit van het meubilair en hebben een positief 
effect op de werksfeer.

PENSUM-bureau met U-poot met
docking op het SELECT rolblok.

Garderobekasten voor het kantoor 
 zorgen voor orde bij de entree

Hangrekken open of met schuifdeur Hangrekken open of met schuifdeur 
in verschillende breedtesin verschillende breedtes

Garderobekasten creëren orde op kantoor. 
Jassen en mantels, maar ook persoonlijke spullen 
en werkkleding kunnen hier worden opgeborgen
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Breed of smal, open of gesloten, in kleurrijke decors of met hoogwaardige 
glazen schuifdeuren - met een diepte van 361 mm is deze handige 
hangkast zowel ruimtebesparend als stijlvol.Dankzij de voorgemonteerde 
wandbevestiging kan hij in enkele seconden op elke gewenste hoogte aan 
de muur worden bevestigd. Decoratie of planten vinden hier hun plaats 
en keukengerei en benodigdheden zoals vergadertechniek kunnen netjes 
achter de schuifdeur worden opgeborgen. En dat brengt visuele rust in 
de ruimte.

Hangkast voor wandmontage met melamine
schuifdeur in de kleur Chili

Universell einsetzbare SELECT 
Schränke mit offenem Fach und 
Schubladen mit softem Einzug | All-
purpose SELECT cupboards with open 
shelves and drawers with soft closing. 
| Universele SELECT-kasten met open 
vak en lades met softsluiteing.

 Universele SELECT-kasten met open vak en 
lades met softsluiteing.
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Het rechtlijnige design en het samenspel tussen  hoogglansoppervlakken 
en gestructureerde decorfronten vormen de visuele aantrekkingskracht van 
de CASUS-ontvangstbalie

Goed gebruik van de opslagruimte – Voor de perfecte receptie

De fijne, onopvallende aluminium greeplijst 
maakt het gemakkelijk om de kasten te openen.

Of het gaat om een sideboard, ladeblok, hangkast of draaideurkast, met 
laden of glazen schuifdeuren - SELECT biedt vele mogelijkheden.
Afhankelijk van de beschikbare ruimte en het beoogde gebruik kunnen 
de kastelementen vrijstaand of in combinatie met elkaar worden
geplaatst.
In de ontvangstruimte adviseren wij, een ruimtebesparende combinatie 
van afsluitbare draaideurkasten en een ladekast voor het opbergen 
PALMA bureaublad op SELECT modulaire kast - in fineer Noten Natuur
van werkmateriaal en, bijvoorbeeld, hangmappen .
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Mit dem Dekor Altes Eisen erhalten Sie eine Betonoptik mit 
Metalleffekten. Das Dekor lässt sich hervorragend zu kühl-
grauen Unidekoren wie Anthrazit kombinieren. | With the de-
cor Old Metal you get a concrete look with metallic effects. 
The decor can be excellently combined with cool grey uni-
decors like Anthracite. | Met het decor Oud Metaal creëert 
u een betonlook met metallic effecten. Het decor kan uits-
tekend gecombineerd worden met koele grijze uni-decors 

zoals Antraciet.

E    Whether sideboard, container, hanging 
shelf or hinged door cabinet, whether with dra-
wers or sliding glass doors - SELECT offers many 
possibilities. Depending on the available space 
and intended use, the cabinet elements can be 
placed individually or combined with each other. 

In the reception area, we recommend a spa-
ce-saving combination of lockable hinged door 
cupboards and a drawer cupboard to store work 
materials and, for example, hanging file folders.

N    Of het gaat om een sideboard, ladeblok,  
hangkast of draaideurkast, met laden of glazen  
schuifdeuren - SELECT biedt vele mogelijkhe-
den. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en 
het beoogde gebruik kunnen de kastelementen 
vrijstaand of in combinatie met elkaar worden 
geplaatst.

In de ontvangstruimte adviseren wij,  een ruim-
tebesparende combinatie van afsluitbare draai-
deurkasten en een ladekast voor het opbergen 
van werkmateriaal en, bijvoorbeeld, hangmap-
pen. 
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  54%
wünschen sich 

Produkte, die indivi- 
dualisierbar sind.*

* Quelle: Erhebung durch die Hochschule Augsburg; borisgloger consulting, 2018 © iStock, VioletaStoimenova, Stock-Fotografie-ID: 1135672246

       

       54%
wenst zich 

producten, die      
individueel 

aanpaasbaar zijn 

Een serie met veel verschillende hoogtes
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Wij zien onze verantwoordelijkheid in de 
zorgvuldige omgang met grondstoffen 
en leveren een bijdrage aan meer 
duurzaamheid met onze producten, onze 
productie en ons gedrag.
Naast milieuvriendelijk handelen staat 
de kwaliteit en de lange levensduur van 
onze producten centraal voor ons om 
hulpbronnen te sparen .


