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Roldeurkasten
Roldeurkasten zijn veelzijdig toepasbaar als functioneel opbergmeubel. De maatvoering en de
eventuele afwerking met een topblad worden afgestemd op de plaats van deze meubelen in de
ruimte.
De Voortman roldeurkasten kunnen naar wens uitgevoerd worden met stalen of kunststof roldeuren.
Roldeurkasten met stalen lameldeuren zijn door de strakke vormgeving en keuzevrijheid in
lakafwerking optimaal in te passen in de stijl en kleurstelling van het kantoor.
Roldeurkast ST
De roldeurkast heeft een degelijke constructie bestaande uit een gelaste romp, welke wordt samengesteld
uit onderdelen van extra gestrekt plaatstaal. Deze onderdelen worden door middel van punt- en
hechtlassen aan elkaar verbonden.
De stalen- en kunststof roldeuren worden samengesteld uit verticale lamellen welke voorzien van
glijnokken op een stalen monorail glijden. De roldeuren schuiven bij het openen van de kast achter de
binnenwanden en de hardboard binnenachterwand. De achterwand is aan de buitenzijde volledig vlak.
Uitvoering Roldeuren
De representatieve stalen roldeuren type ST worden samengesteld uit stalen lamelprofielen en een
eindlamel. De eindlamellen zijn voorzien van een komgreep. De rechter eindlamel is tevens voorzien van
een cilinderslot met een centrale sluiting, de kast van 195 cm hoog heeft een driepuntssluiting. De deuren
zijn af te sluiten middels een klapsleutel, dit om sleutelbreuk te voorkomen.
De kunststof roldeuren type KS-PP zijn voorzien van dezelfde sluit- en geleidingstechniek. Deze deuren
worden samengesteld uit duurzame polypropyleen kunststof lamellen. De deuren kunnen in twee kleuren
geleverd worden.

Roldeurkast KS-PP

Bladuitvoering
De kastbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en decors leverbaar. Voor een overzicht zie productblad
bladdecoren.
Lakuitvoering
Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating.
Hiervoor hebben wij een standaardcollectie. Voor een overzicht, zie productblad lakkleuren.
Kleur lamellen KS-PP

03 Wit

06 Aluminium
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Maatvoering en assortiment kasten
Roldeurkasten zijn door hun fraaie vormgeving een aanwinst voor elk interieur. Functioneel zijn ze
toepasbaar als bureauhoge, stahoge kast, ruimtescheidende kast of wandkast. De samenstelling van het
assortiment roldeurkasten is gebaseerd op A4 ordner hoogte (OH) en A4 ordner breedte.
De breedte maten zijn 80,5 cm (2xA4 ordnerbreed) en 120 cm breed (3xA4 ordner breed).
De hoogtematen van de roldeurkasten zijn: 72 cm (2OH), 111 cm (3OH), 135 cm (3OH), 163 cm (4OH) en
195 cm (5OH). Deze hoogtematen zijn exclusief de topbladen.
Accessoires
De inwendige maten van de roldeurkast zijn afgestemd op het efficiënte gebruik van legborden en
uittrekframes. Alle legborden zijn aan de onderzijde te gebruiken voor laterale hangmappen.
Er zijn twee typen uitrekframes. In het A4 uittrekframe kunnen A4 hangmappen lateraal opgehangen
worden. Door een dieptegeleider te gebruiken is het mogelijk om de hangmappen frontaal te presenteren.
In het folio uittrekframe kunnen hangmappen met folioformaat lateraal opgehangen worden.
De mappenvanger voorkomt het uitsteken van dossiers buiten het frame en garandeert daarmee het goed
openen en sluiten van de roldeuren.
Een uittreklade kan voorzien worden van rechte ladeverdelers en een materiaalbakje.
Een raadpleegplank is een handige accessoire om snel inzage te nemen in ordners of dossiers in hoge
roldeurkasten.
Alle volledig uittrekbare interieurs zijn voorzien van een blokkeerinrichting. Het voorkomt dat de
interieurs tegelijk open getrokken kunnen worden en daarmee het kantelen van de kast. Alle interieurs zijn
per 22 mm vrij verstelbaar en naar eigen inzicht in te delen.

Type kast

Binnenmaat kast

Legborden lateraal			

Uittrekframe A4

nodig
nodig
HxB*
HxBxD in cm.
Ordner Max		
Hangmappen		
Maximaal
						Advies*
72 x 80,5

68 x 72 x 39

2 hoog

1

2 rij

2

2

195 x 80,5

179 x 72 x 39

5 hoog

4

6 rij

5

4*

72 x 120

68 x 107 x 39

2 hoog

1

2 rij

2

2

111 x 120

103 x 107 x 39

3 hoog

2

3 rij

3

3

135 x 120

119 x 107 x 39

3 hoog

2

4 rij

3

4

163 x 120

147 x 107 x 39

4 hoog

3

5 rij

4

4*

195 x 120

179 x 107 x 39

5 hoog

4

6 rij

5

4*

*Kasthoogte exclusief blad

Samenstelling

Maximale belasting accessoires:
Legbord:
60 kg
Uittrekframe:
50 kg
Uittreklade:
50 kg
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Afmetingen

Roldeurkast 80,5 cm breed

Roldeurkast 120 cm breed
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Kwaliteit en duurzaamheid
Voortman Kantoormeubelen BV is gecertificeerd volgens
de internationale kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:
2015 en milieunorm NEN-EN-ISO 14001: 2015. Voor ons
duurzaamheidsbeleid hanteren wij NEN-ISO 26000: 2010.
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