HQ spec sheet

ǡǡ Strak vormgegeven, verrijdbaar ladeblok.
ǡǡ Standaard voorzien van separate materiaallade.
ǡǡ Het 80 cm ladeblok past onder alle werktafels, het 60 cm ladeblok past onder ieder
aanbouwblad.
ǡǡ Verschillende indelingen mogelijk (1xA4 + 1xA6 of 3xA6 lades).
ǡǡ Handgreep geintegreerd in de zijkant van de lade.
ǡǡ 100% uittrekbare lades; afgedekte telescoopgeleidingen.
ǡǡ Het HQ ladeblok is voorzien van verzonken wielen.
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HQ
HQ is een strak, modern en functioneel
ladeblok ontworpen om te voldoen aan de
hoogste kwaliteit en veiligheidseisen. Door
de verzonken wielen wordt het ladeblok een
volwaardig onderdeel van de werkplek. De
verschillende afmetingen maken het ladeblok
multifunctioneel en erg efficient.
HQ ladeblokken zijn naar wens te voorzien van
een melamine top.

Lades

Algemeen

ǡǡ Lades zijn voorzien van blokkeerinrichting.

ǡǡ Geen scherpe randen
ǡǡ 5 jaar garantie
ǡǡ sleutelmanagement (verwisselbare
cilinders)
Romp

ǡǡ Gemaakt uit kwalitatief hoogwaardig staal.
ǡǡ Voorzien van rolgelagerde ladegeleiders
ǡǡ A4 lade (intern 325x475/675x280 mm
bxdxh), voorzien van 5e wiel tegen
kantelen.
ǡǡ A6 lade (intern 330x483/683x105 mm
bxdxh)

Materiaallade
ǡǡ Gemaakt uit kunststof
ǡǡ Voorzien van rolgelagerde, afgedekte
ladegeleiders
Accessoires

ǡǡ Kwalitatief hoogwaardig staal
ǡǡ Staal dikte: 0,8 mm
ǡǡ Zwenkwielen (verzonken): 37 mm diameter
ǡǡ Voorzien van contragewicht
Coating
Voor het poedercoat proces krijgt het product
een anti-corrosie behandeling met fosfor.
ǡǡ Poeder: epoxy polyester voor

Interieuropties

ǡǡ 3x klem tussenschotje voor A6 lade (set)
ǡǡ 3x schuine ladeverdeler voor A6 lade (set)
ǡǡ Hangmapgeleider tbv folio voor in A4 lade.
Melamine tops

ǡǡ 43x78 cm (voor HQ80), 25 mm dik
ǡǡ 43x58 cm (voor HQ60), 25 mm dik

binnengebruik
ǡǡ Dikte: 80 micron

Sleutels

ǡǡ Coatproces op 200°

ǡǡ 2 genummerde sleutels waarvan
1 veiligheids knaksleutel

Kleuren
Wit RAL 9016, Zilver RAL 9006,
Zwart RAL 9005
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Afmetingen

43 cm
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1x A6-lade en

3x A6-lade

1x A6-lade en

3x A6-lade

1x A4-lade incl. pennenlade

incl. pennenlade

1x A4-lade incl. pennenlade

incl. pennenlade
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