Accessoires

Voor de diverse Bruynzeel producten is een breed scala aan accessoires beschikbaar,
die helpen de ruimte in uw opslagsysteem zo efficiënt mogelijk in te delen. U creëert
hiermee een ideaal overzicht, waardoor opgeslagen materialen gemakkelijk te vinden
en te hanteren zijn. Het werk van de gebruikers wordt vergemakkelijkt.

Accessoires

Legbord,
geperforeerd
2 of 3 rijen

Versterkingsrib

Display-legbord

Tijdschriftenklep

Uittrekbaar legbord

Lade

ZT pendelframe voor
hangmappen en CD’s

Elba pendelframe

Voor het maken van
vakverdelingen met behulp
van sperstangen of stalen
verdeelschotten.

Voor het verhogen van de
belastbaarheid van een
legbord. Alleen voor legborddieptes van ND 350 mm of meer.

Display-legbord, voor het
presenteren van
documenten.

De tijdschriftenklep
combineert de functie van
presentatie en opslag van
documenten.

Voor het gebruik als werkblad
of voor het tijdelijk
opbergen van documenten
of kleingoed. Alleen voor
rekdieptes van ND 250 tot
450 mm.

Voor het opbergen van
kleingoed. In de lade
kunnen vakverdelingen
worden aangebracht. Alleen
voor rekdieptes van ND 300
tot 450 mm.

Voor het opbergen van
laterale hangmappen met
een 1-punts ophanging van
het type Zippel of Jalema.
Voor rekdieptes van ND
350, 370, 390, 400 of
450 mm. Tevens voor CD
opbergmappen van het type
Jalema. Voor rekdiepte van
ND 200 mm.

Voor het opbergen van
laterale hangmappen met
een 1-punts ophanging
van het type Elba, Leitz of
Pendex. Alleen voor
rekdieptes van ND 350,
370, 390, 400 of 450 mm.

Legbordaanslag

Middenaanslag

Frontstop

Etikethouder A5 / A6

l’Oblique/
TUB frame

LF frame

Uittrekbaar
hangmappenframe

Multi-file

Voor het creëren van een
opstaande rand aan de voor- of
achterzijde van een legbord.

Voor het creëren van een
opstaande rand tussen
twee legborden. Alleen bij
dubbele opstellingen te
gebruiken.

Voor het creëren van een
stop aan de voorzijde van
een legbord.

Voor het aanbrengen van
gangpad-identificatie.

Voor het opbergen van
laterale hangmappen van het
type l’Oblique/TUB. Alleen
voor rekdieptes van ND 350,
370, 390, 400 of 450 mm.

Voor het opbergen van
laterale hangmappen met
een 2-punts ophanging.
Alleen voor rekdieptes van
ND 350, 370, 390, 400 of
450 mm.

Voor het opbergen van
frontale hangmappen. Alleen
voor rekdieptes van ND 300
tot 450 mm.

Multifunctionele hangmap
voor documenten in A4
formaat. Geschikt voor
opslag onder legborden
met ND 390 mm en
opslag in uittrekbare
hangmappenframes.
1 hangmap is geschikt voor
V-, 15 mm-, en 30 mmbodem.

Accessoires

Verschuifbare
boekensteun

Verdeelklem

Stalen verdeelschot

Verdeelstangen

Voor het maken van een
gesloten vakverdeling.
Kan alleen gebruikt
worden in combinatie met
geperforeerde legborden.

Voor het maken van een
aantal open vakverdelingen.
Kunnen alleen gebruikt
worden in combinatie met
geperforeerde legborden.

Schuifdeuren en
roldeuren

Gangpadbeveiliging
voor Compactus® en
Compactus® Office

Handwielvergrendeling
voor Compactus®

Vloervergrendeling
voor Compactus® Office

Voor het ombouwen van een
open legbordstelling in een
dichte kast.

Drukknop in handwiel voor
elke verrijdbare stelling.
Zorgt voor veiligheid van
de gebruiker bij betreding
van het gangpad doordat de
stelling niet meer verreden
kan worden.

Centrale vergrendeling door
middel van een sleutel.
Te installeren op de laatste
verrijdbare stelling van een
installatie. Sluit de gehele
installatie af en zorgt voor
beveiliging van vertrouwelijk
materiaal.

Centrale vergrendeling. Sluit
de gehele installatie af en
zorgt voor beveiliging van
vertrouwelijk materiaal.

Voor het staande houden
van een rij boeken, ordners
of documenten. Verkrijgbaar
in een linkse en een rechtse
uitvoering. De boekensteun
kan op iedere gewenste
positie worden vastgezet.

De in deze folder opgenomen afbeeldingen kunnen uitvoeringen tonen die niet standaard zijn.
Productwijzigingen voorbehouden. ASB 2.3

Voor het creëren van een
open vakverdeling of voor
het staande houden van
een rij boeken, ordners of
documenten. U-vorm voor
legborddieptes van ND 200,
250 en 270 mm. W-vorm
voor legborddieptes van
ND 300 tot 450 mm.

Wagenwagenkoppeling
voor Compactus®

Koppelt twee wagens aan
elkaar. De twee wagens kunnen
als één blok verreden worden.

