
addit 

• Gebogen bovenkant met ribbels biedt grip wanneer 
men erop stapt

• Geschikt voor 6 kabels met een dikte van 7 mm

• Zorgt voor optimale scheiding van data- en 
stroomkabels

• Eenvoudig aan de vloer te bevestigen met plakband
• Afmetingen (b x d x h): 83 x 3000 x 15 mm

De kabelbeschermer beschermt niet alleen kabels die op 
de vloer liggen, maar zorgt er ook voor dat u er niet over 
struikelt. De kabelbeschermer heeft oplopende randen 
met antisliplaag en drie grote kabelgoten om data- en 
elektriciteitskabels van elkaar te scheiden vanwege 
interferentie.

Addit kabelafdekking 300 cm - 
straight 300

31.300



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelafdekking 300 cm - straight 300  2020/05/26

1,735 kg

320 x 320 x 115 mm 1 pcs

grijs



addit 

• Gebogen bovenkant met ribbels biedt grip wanneer 
men erop stapt

• Geschikt voor 6 kabels met een dikte van 7 mm

• Zorgt voor optimale scheiding van data- en 
stroomkabels

• Eenvoudig aan de vloer te bevestigen met plakband
• Afmetingen (b x d x h): 83 x 3000 x 15 mm

De kabelbeschermer beschermt niet alleen kabels die op 
de vloer liggen, maar zorgt er ook voor dat u er niet over 
struikelt. De kabelbeschermer heeft oplopende randen 
met antisliplaag en drie grote kabelgoten om data- en 
elektriciteitskabels van elkaar te scheiden vanwege 
interferentie.

Addit kabelafdekking 300 cm - 
straight 30

31.303



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelafdekking 300 cm - straight 30  2020/05/26

1,735 kg

320 x 320 x 115 mm 1 pcs

zwart



addit 

• Gemaakt van 80% gerecycled aluminium
• Geribbelde bovenkant voor een veilig, 

slipvast oppervlak
• Draagkracht tot 500 kg
• Geschikt voor 10 kabels met een dikte van 7 mm

• Het klapdeksel biedt praktische toegang tot de 
kabelgoten vanaf de bovenzijde

• De ribbels en wrijvingsstrips aan de onderzijde bieden 
grip op alle soorten vloeren

• Volledig recyclebare aluminium onderdelen
• Afmetingen (b x d x h): 145 x 1500 x 20 mm

Met deze Addit kabelbeschermer kunt u gemakkelijk en veilig kabels naar de gewenste plek 
leiden. De stevige constructie van aluminium beschermt zowel mensen als kabels door ze 
bij elkaar uit de weg te houden. Daarnaast kunt u dankzij het klapdeksel heel gemakkelijk 
in een paar seconden een kabel plaatsen, verwijderen of omwisselen. 
 
Zoekt u iets specifieks? 
Ook leverbaar in de volgende lengtes: 60 cm, 90 cm, 118 cm, 180 cm 
We kunnen de lengte van de kabelbeschermer aanpassen op basis van uw behoeften. 
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Addit kabelbeschermer 150 cm - 
recht 422

31.422



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelbeschermer 150 cm - recht 422  2020/05/26

3,2 kg

1535 x 180 x 45 mm 1 pcs

zilver



addit 

• Gemaakt van 80% gerecycled aluminium
• Geribbelde bovenkant voor een veilig, 

slipvast oppervlak
• Draagkracht tot 500 kg
• Geschikt voor 10 kabels met een dikte van 7 mm

• Het klapdeksel biedt praktische toegang tot de 
kabelgoten vanaf de bovenzijde

• De ribbels en wrijvingsstrips aan de onderzijde bieden 
grip op alle soorten vloeren

• Volledig recyclebare aluminium onderdelen
• Afmetingen (b x d x h): 145 x 1800 x 20 mm

Met deze Addit kabelbeschermer kunt u gemakkelijk en veilig kabels naar de gewenste plek 
leiden. De stevige constructie van aluminium beschermt zowel mensen als kabels door ze 
bij elkaar uit de weg te houden. Daarnaast kunt u dankzij het klapdeksel heel gemakkelijk 
in een paar seconden een kabel plaatsen, verwijderen of omwisselen. 
 
Zoekt u iets specifieks? 
Ook leverbaar in de volgende lengtes: 60 cm, 90 cm, 118 cm, 150 cm 
We kunnen de lengte van de kabelbeschermer aanpassen op basis van uw behoeften. 
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Addit kabelbeschermer 180 cm - 
recht 432

31.432



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelbeschermer 180 cm - recht 432  2020/05/26

2,6 kg

1835 x 180 x 45 mm 1 pcs

zilver



addit 

• Gemaakt van 80% gerecycled aluminium
• Geribbelde bovenkant voor een veilig, 

slipvast oppervlak
• Draagkracht tot 500 kg
• Geschikt voor 10 kabels met een dikte van 7 mm

• Het klapdeksel biedt praktische toegang tot de 
kabelgoten vanaf de bovenzijde

• De ribbels en wrijvingsstrips aan de onderzijde bieden 
grip op alle soorten vloeren

• Volledig recyclebare aluminium onderdelen
• Afmetingen (b x d x h): 145 x 1180 x 20 mm

Met deze Addit kabelbeschermer kunt u gemakkelijk en veilig kabels naar de gewenste plek 
leiden. De stevige constructie van aluminium beschermt zowel mensen als kabels door ze 
bij elkaar uit de weg te houden. Daarnaast kunt u dankzij het klapdeksel heel gemakkelijk 
in een paar seconden een kabel plaatsen, verwijderen of omwisselen. 
 
Zoekt u iets specifieks? 
Ook leverbaar in de volgende lengtes: 60 cm, 90 cm, 150 cm, 180 cm 
We kunnen de lengte van de kabelbeschermer aanpassen op basis van uw behoeften. 
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Addit kabelbeschermer 118 cm - 
recht 452

31.452



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelbeschermer 118 cm - recht 452  2020/05/26

2,5 kg

1215 x 180 x 45 mm 1 pcs

zilver



addit 

• Gemaakt van 80% gerecycled aluminium
• Geribbelde bovenkant voor een veilig, 

slipvast oppervlak
• Draagkracht tot 500 kg
• Geschikt voor 10 kabels met een dikte van 7 mm

• Het klapdeksel biedt praktische toegang tot de 
kabelgoten vanaf de bovenzijde

• De ribbels en wrijvingsstrips aan de onderzijde bieden 
grip op alle soorten vloeren

• Volledig recyclebare aluminium onderdelen
• T-verbinding

Met deze Addit kabelbeschermer kunt u gemakkelijk en veilig kabels naar de gewenste plek 
leiden. De stevige constructie van aluminium beschermt zowel mensen als kabels door ze 
bij elkaar uit de weg te houden. Daarnaast kunt u dankzij het klapdeksel heel gemakkelijk 
in een paar seconden een kabel plaatsen, verwijderen of omwisselen. 
 
Deze T-verbinding is de ideale oplossing voor het aansluiten van kabels die van verschil-
lende kanten komen.

Addit kabelbeschermer - 
T-verbinding 462

31.462

Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
addit



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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805410314620

31.462

805410314620

Addit kabelbeschermer - T-verbinding 462  2022/01/27

1,4 kg

420 x 300 x 30 mm 1 pcs

zilver



addit 

• Koppelstuk voor kabelbeschermer
• Inbussleutel meegeleverd

• Eenvoudige montage

Met deze smalle metalen strip kunt u eenvoudig twee 
stukken kabelbeschermer aan elkaar bevestigen.

Addit kabelbeschermer - koppel-
stuk 492

31.492



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelbeschermer - koppelstuk 492 2020/05/26

1,2 kg

182 x 125 x 30 mm 1 pcs 

805410314927zilver



viewgo 

• Wordt onder het bureaublad gemonteerd
• Ondersteunt zowel horizontale als verticale bevestiging
• Zowel in hoogte als in breedte verstelbaar
• Bestaat uit twee beugels
• Draagvermogen van max. 35 kg

• Vervaardigd uit staal
• Max. afmetingen CPU: verticaal tussen 150 - 250 mm 

breed en 340 - 460 mm hoog
• Max. afmetingen CPU: horizontaal tussen 

350 - 600 mm breed en 155 - 310 mm hoog

Deze computerhouder bestaat uit computerbevestigingsbeugels die 
onder een bureaublad worden gemonteerd om een computer van de 
vloer te houden. Op die manier verzamelt de computer veel minder 
stof en is deze eenvoudiger te bereiken en te onderhouden. De beugels 
kunnen horizontaal of verticaal worden gemonteerd en ondersteunen 
zo een breed scala aan computers.

Viewgo computerhouder - bureau 
182

32.182



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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805410321826

Viewgo computerhouder - bureau 182  2020/05/26

2,25 kg

410 x 195 x 70 mm 1 pcs

zilver



addit 

• Afmetingen (l x b): 250 mm x 12 mm
• Verpakt als set van 10 stuks

• Eindeloos herbruikbaar
• Geschikt voor 64 kabels met een dikte van 7 mm

Ze zijn niet alleen sterk, maar ook duurzaam en vrijwel 
oneindig vaak te hergebruiken. Kabels tot een diameter 
van 65 mm kunnen ermee gebundeld worden.

Addit kabellussen 001
33.001



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabellussen 001  2020/05/26

0,025 kg

250 x 25 x 20 mm 10 pcs

grijs



addit 

• Afmetingen (l x b): 250 mm x 12 mm
• Verpakt als set van 10 stuks

• Eindeloos herbruikbaar
• Geschikt voor 64 kabels met een dikte van 7 mm

Ze zijn niet alleen sterk, maar ook duurzaam en vrijwel 
oneindig vaak te hergebruiken. Kabels tot een diameter 
van 65 mm kunnen ermee gebundeld worden.

Addit kabellussen 003
33.003



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabellussen 003  2020/05/26

0,025 kg

250 x 25 x 20 mm 10 pcs

zwart



addit 

• Wordt geleverd als haspel van 25 m
• Flexibel synthetisch kabelmanagement
• Kan gemakkelijk om kabels worden gewikkeld

• Kabels zijn eenvoudig af te splitsen van of toe te voegen 
aan de spiraal

• Geschikt voor 5 kabels met een dikte van 7 mm

Een product dat snel en eenvoudig signaal- en elektriciteitskabels 
wegwerkt. Draai gewoon de spiraalkabelmanager om uw kabels 
om er een stevige en nette bundel van te maken. Het afsplitsen 
van kabels uit de bundel of het toevoegen van een kabel is al net 
zo eenvoudig.

Addit kabelspiraal 252
33.252



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelspiraal 252  2020/05/26

0,53 kg

300 x 300 x 60 mm 1 pcs

zilver



addit 

• Bespaart tijd en ergernis
• Gemakkelijk aan te brengen met het bijgeleverde 

handgereedschap

• Kabelrups inclusief handgereedschap, samen verpakt
• Afmetingen (ø x l): 15 mm x 3 m
• Geschikt voor 3 kabels met een dikte van 7 mm

Een geweldige manier om signaal- en elektriciteitskabels weg te 
werken. Pak de kabels gewoon met uw hand bij elkaar, pas het 
handgereedschap van de kabelrups toe en voer de kabels door de 
kabelrups heen. Wordt geleverd met 1 handgereedschap.

Addit kabelrups ø15 mm/3 m & 
handgereedschap 731

33.731



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelrups ø15 mm/3 m & handgereedschap 731  2020/05/26

0,32 kg

465 x 350 x 50 mm 1 pcs

wit



addit 

• Bespaart tijd en ergernis
• Gemakkelijk aan te brengen met het bijgeleverde 

handgereedschap

• Kabelrups inclusief handgereedschap, samen verpakt
• Afmetingen (ø x l): 25 mm x 3 m
• Geschikt voor 6 kabels met een dikte van 7 mm

Een geweldige manier om signaal- en elektriciteitskabels weg te 
werken. Pak de kabels gewoon met uw hand bij elkaar, pas het 
handgereedschap van de kabelrups toe en voer de kabels door de 
kabelrups heen. Wordt geleverd met 1 handgereedschap.

Addit kabelrups ø25 mm/3 m & 
handgereedschap 783

33.783



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelrups ø25 mm/3 m & handgereedschap 783  2020/05/26

0,32 kg

465 x 350 x 50 mm 1 pcs

zwart



addit 

• Bevestigingsclips geschikt voor alle kabelrupsen
• Uitgerust met supersterk plakband en een ø5 mm 

schroefopening

• Gemakkelijk te monteren en te openen/sluiten
• Verpakt als een set van 5 stuks
• Schroeven niet bijgeleverd

Leid de kabelrups naar waar u deze nodig hebt en bevestig 
deze op elk oppervlak. Dat is precies wat deze eenvoudig te 
installeren bevestigingsclips doen. De klemmen worden 
geleverd met supersterk plakband en een schroefopening 
van 5 mm breed.

Addit kabelrups ø15/25 mm - 
bevestigingsklemmen 903

33.903



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelrups ø15/25 mm - bevestigingsklemmen 903  2020/05/26

0,03 kg

200 x 130 x 30 mm 1 pcs

zwart



addit 

• Beheert wirwar van kabels onder het bureau
• Ruimte voor verschillende kabels
• Verpakt als een set van 2 stuks

• Eenvoudig in het gebruik
• Geschikt voor alle kabeldiameters voor IT hardware 
• Geschikt voor 10 kabels met een dikte van 7 mm

Kabelgolven worden met 4 parkerschroeven (niet meegeleverd) onder een 
bureaublad gemonteerd en bieden ruimte aan diverse kabels. Kabels 
worden gewoon tussen de klemelementen gedrukt, die de kabels netjes op 
hun plaats houden. Geschikt voor vrijwel elk type kabel.

Addit kabelgolf 302
34.302



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelgolf 302  2020/05/26

0,21 kg

180 x 120 x 80 mm 1 pcs

zilver



addit 

• Beheert wirwar van kabels onder het bureau
• Ruimte voor verschillende kabels
• Verpakt als een set van 2 stuks

• Eenvoudig in het gebruik
• Geschikt voor alle kabeldiameters voor IT hardware 
• Geschikt voor 10 kabels met een dikte van 7 mm

Kabelgolven worden met 4 parkerschroeven (niet meegeleverd) onder een 
bureaublad gemonteerd en bieden ruimte aan diverse kabels. Kabels 
worden gewoon tussen de klemelementen gedrukt, die de kabels netjes op 
hun plaats houden. Geschikt voor vrijwel elk type kabel.

Addit kabelgolf 303
34.303
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Addit kabelgolf 303  2020/05/26

0,21 kg

184 x 124 x 84 mm 1 pcs

zwart



addit 

• Voor het opruimen en bundelen van kabels onder 
het bureau

• Makkelijk aan te passen door items toe te voegen/ te 
verwijderen 

• Geschikt voor bureauhoogte tot 820 mm
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)
• Geschikt voor 18 x 7 mm kabels
• Verzwaarde vloerplaat voor stabiliteit

• Lengte: 825 mm
• Geproduceerd in Nederland: Nederlands ontwerp, 

Nederlandse kwaliteit
• Inclusief stickers en schroeven om de kabelgeleider aan 

het bureau te bevestigen.
• Komt in aanmerking voor het Dataflex 

retourneringsprogramma

De Addit kabelgeleider is geschikt voor bureaus tot 82 cm hoog en is de perfecte manier om kabels op te ruimen. De 
verzwaarde vloerplaat zorgt voor extra stabiliteit en zodat de geleider recht blijft. Gemaakt van 100% gerecycled PP. 
 
Op zoek naar een perfecte match met uw interieur?  
Wij kunnen de kleur en de lengte aanpassen aan uw exacte wensen.

Addit kabelgeleider 82 cm  
– bureau 450

34.450

Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
addit
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Addit kabelgeleider 82 cm – bureau 450  2021/08/24

0,60 kg

210 x 200 x 60 mm 1 pcs

wit (RAL9016)



addit 

• Voor het opruimen en bundelen van kabels onder 
het bureau

• Makkelijk aan te passen door items toe te voegen/ te 
verwijderen 

• Geschikt voor bureauhoogte tot 820 mm
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)
• Geschikt voor 18 x 7 mm kabels
• Verzwaarde vloerplaat voor stabiliteit

• Lengte: 825 mm
• Geproduceerd in Nederland: Nederlands ontwerp, 

Nederlandse kwaliteit
• Inclusief stickers en schroeven om de kabelgeleider aan 

het bureau te bevestigen.
• Komt in aanmerking voor het Dataflex 

retourneringsprogramma

De Addit kabelgeleider is geschikt voor bureaus tot 82 cm hoog en is de perfecte manier om kabels op te ruimen. De 
verzwaarde vloerplaat zorgt voor extra stabiliteit en zodat de geleider recht blijft. Gemaakt van 100% gerecycled PP. 
 
Op zoek naar een perfecte match met uw interieur?  
Wij kunnen de kleur en de lengte aanpassen aan uw exacte wensen.

Addit kabelgeleider 82 cm  
– bureau 452

34.452



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelgeleider 82 cm – bureau 452  2021/08/24

0,60 kg

210 x 200 x 60 mm 1 pcs

grijs (RAL9006)



addit 

• Voor het opruimen en bundelen van kabels onder 
het bureau

• Makkelijk aan te passen door items toe te voegen/ te 
verwijderen 

• Geschikt voor bureauhoogte tot 820 mm
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)
• Geschikt voor 18 x 7 mm kabels
• Verzwaarde vloerplaat voor stabiliteit

• Lengte: 825 mm
• Geproduceerd in Nederland: Nederlands ontwerp, 

Nederlandse kwaliteit
• Inclusief stickers en schroeven om de kabelgeleider aan 

het bureau te bevestigen.
• Komt in aanmerking voor het Dataflex 

retourneringsprogramma

De Addit kabelgeleider is geschikt voor bureaus tot 82 cm hoog en is de perfecte manier om kabels op te ruimen. De 
verzwaarde vloerplaat zorgt voor extra stabiliteit en zodat de geleider recht blijft. Gemaakt van 100% gerecycled PP. 
 
Op zoek naar een perfecte match met uw interieur?  
Wij kunnen de kleur en de lengte aanpassen aan uw exacte wensen.

Addit kabelgeleider 82 cm  
– bureau 453

34.453



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelgeleider 82 cm – bureau 453  2021/08/24

0,60 kg

210 x 200 x 60 mm 1 pcs

zwart (RAL9005)



addit 

• Voor het opruimen en bundelen van kabels onder 
het bureau

• Makkelijk aan te passen door items toe te voegen/ te 
verwijderen

• Geschikt voor zit-sta-bureaus tot 1300 mm hoog
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)
• Geschikt voor 18 x 7 mm kabels
• Verzwaarde vloerplaat voor stabiliteit

• Lengte: 1340 mm
• Geproduceerd in Nederland: Nederlands ontwerp, 

Nederlandse kwaliteit
• Inclusief magneethouder (34.480) plus stickers/

schroeven om de kabelgeleider aan het bureau te 
bevestigen

• Komt in aanmerking voor het Dataflex 
retourneringsprogramma

Met de Addit kabelgeleider voor zit-sta-bureaus bergt u kabels netjes op en worden ze van uw bureau naar de vloer 
geleid. De extra lengte maakt het de ideale oplossing voor zit-sta-werkplekken, en het is eenvoudig aan te passen door 
het toevoegen/verwijderen van componenten. De magneetbevestiging zorgt ervoor dat de kabelgeleider op zijn plaats 
blijft, terwijl de verzwaarde vloerplaat voor nog meer stabiliteit zorgt. Gemaakt van 100% gerecycled PP. 
 
Op zoek naar een perfecte match met uw interieur?  
Wij kunnen de kleur en de lengte aanpassen aan uw exacte wensen.

Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm 
set – bureau 460

34.460



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm set – bureau 460  2021/08/24

0,80 kg

245 x 245 x 60 mm 1 pcs

wit (RAL9016)



addit 

• Voor het opruimen en bundelen van kabels onder 
het bureau

• Makkelijk aan te passen door items toe te voegen/ te 
verwijderen

• Geschikt voor zit-sta-bureaus tot 1300 mm hoog
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)
• Geschikt voor 18 x 7 mm kabels
• Verzwaarde vloerplaat voor stabiliteit

• Lengte: 1340 mm
• Geproduceerd in Nederland: Nederlands ontwerp, 

Nederlandse kwaliteit
• Inclusief magneethouder (34.482) plus stickers/

schroeven om de kabelgeleider aan het bureau te 
bevestigen

• Komt in aanmerking voor het Dataflex 
retourneringsprogramma

Met de Addit kabelgeleider voor zit-sta-bureaus bergt u kabels netjes op en worden ze van uw bureau naar de vloer 
geleid. De extra lengte maakt het de ideale oplossing voor zit-sta-werkplekken, en het is eenvoudig aan te passen door 
het toevoegen/verwijderen van componenten. De magneetbevestiging zorgt ervoor dat de kabelgeleider op zijn plaats 
blijft, terwijl de verzwaarde vloerplaat voor nog meer stabiliteit zorgt. Gemaakt van 100% gerecycled PP. 
 
Op zoek naar een perfecte match met uw interieur?  
Wij kunnen de kleur en de lengte aanpassen aan uw exacte wensen.

Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm 
set – bureau 462

34.462



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com
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Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm set – bureau 462  2021/08/24

0,80 kg

245 x 245 x 60 mm 1 pcs

grijs (RAL9006)



addit 

• Voor het opruimen en bundelen van kabels onder 
het bureau

• Makkelijk aan te passen door items toe te voegen/ te 
verwijderen

• Geschikt voor zit-sta-bureaus tot 1300 mm hoog
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)
• Geschikt voor 18 x 7 mm kabels
• Verzwaarde vloerplaat voor stabiliteit

• Lengte: 1340 mm
• Geproduceerd in Nederland: Nederlands ontwerp, 

Nederlandse kwaliteit
• Inclusief magneethouder (34.483) plus stickers/

schroeven om de kabelgeleider aan het bureau te 
bevestigen

• Komt in aanmerking voor het Dataflex 
retourneringsprogramma

Met de Addit kabelgeleider voor zit-sta-bureaus bergt u kabels netjes op en worden ze van uw bureau naar de vloer 
geleid. De extra lengte maakt het de ideale oplossing voor zit-sta-werkplekken, en het is eenvoudig aan te passen door 
het toevoegen/verwijderen van componenten. De magneetbevestiging zorgt ervoor dat de kabelgeleider op zijn plaats 
blijft, terwijl de verzwaarde vloerplaat voor nog meer stabiliteit zorgt. Gemaakt van 100% gerecycled PP. 
 
Op zoek naar een perfecte match met uw interieur?  
Wij kunnen de kleur en de lengte aanpassen aan uw exacte wensen.

Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm 
set – bureau 463

34.463



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com
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Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm set – bureau 463  2021/08/24

0,80 kg

245 x 245 x 60 mm 1 pcs

zwart (RAL9005)



addit 

• Voor het opruimen en bundelen van kabels onder 
het bureau

• Makkelijk aan te passen door items toe te voegen/ te 
verwijderen

• Geschikt voor zit-sta-bureaus tot 1300 mm hoog
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)
• Geschikt voor 18 x 7 mm kabels
• Verzwaarde vloerplaat voor stabiliteit

• Lengte: 1340 mm
• Geproduceerd in Nederland: Nederlands ontwerp, 

Nederlandse kwaliteit
• Inclusief stickers en schroeven om de kabelgeleider aan 

het bureau te bevestigen
• Komt in aanmerking voor het Dataflex 

retourneringsprogramma

Wij bieden een stijlvolle kabeloplossing voor uw zit-sta-bureau. De Addit-kabelgeleider verbergt en geleidt kabels voor 
bureaus tot 130 cm. Hij wordt geleverd met een verzwaarde vloerplaat voor extra stabiliteit en stickers/schroeven om 
alles op zijn plaats te houden. En omdat hij gemaakt is van 100% gerecycled PP, is hij niet alleen slim en stijlvol, maar 
ook duurzaam. 
 
Op zoek naar een perfecte match met uw interieur?  
Wij kunnen de kleur en de lengte aanpassen aan uw exacte wensen.

Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm 
– bureau 470

34.470



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com
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Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm – bureau 470  2021/08/24

0,80 kg

245 x 245 x 60 mm 1 pcs

wit (RAL9016)



addit 

• Voor het opruimen en bundelen van kabels onder 
het bureau

• Makkelijk aan te passen door items toe te voegen/ te 
verwijderen

• Geschikt voor zit-sta-bureaus tot 1300 mm hoog
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)
• Geschikt voor 18 x 7 mm kabels
• Verzwaarde vloerplaat voor stabiliteit

• Lengte: 1340 mm
• Geproduceerd in Nederland: Nederlands ontwerp, 

Nederlandse kwaliteit
• Inclusief stickers en schroeven om de kabelgeleider aan 

het bureau te bevestigen
• Komt in aanmerking voor het Dataflex 

retourneringsprogramma

Wij bieden een stijlvolle kabeloplossing voor uw zit-sta-bureau. De Addit-kabelgeleider verbergt en geleidt kabels voor 
bureaus tot 130 cm. Hij wordt geleverd met een verzwaarde vloerplaat voor extra stabiliteit en stickers/schroeven om 
alles op zijn plaats te houden. En omdat hij gemaakt is van 100% gerecycled PP, is hij niet alleen slim en stijlvol, maar 
ook duurzaam. 
 
Op zoek naar een perfecte match met uw interieur?  
Wij kunnen de kleur en de lengte aanpassen aan uw exacte wensen.

Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm 
– bureau 472

34.472



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com
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Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm – bureau 472  2021/08/24

0,80 kg

245 x 245 x 60 mm 1 pcs

grijs (RAL9006)



addit 

• Voor het opruimen en bundelen van kabels onder 
het bureau

• Makkelijk aan te passen door items toe te voegen/ te 
verwijderen

• Geschikt voor zit-sta-bureaus tot 1300 mm hoog
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)
• Geschikt voor 18 x 7 mm kabels
• Verzwaarde vloerplaat voor stabiliteit

• Lengte: 1340 mm
• Geproduceerd in Nederland: Nederlands ontwerp, 

Nederlandse kwaliteit
• Inclusief stickers en schroeven om de kabelgeleider aan 

het bureau te bevestigen
• Komt in aanmerking voor het Dataflex 

retourneringsprogramma

Wij bieden een stijlvolle kabeloplossing voor uw zit-sta-bureau. De Addit-kabelgeleider verbergt en geleidt kabels voor 
bureaus tot 130 cm. Hij wordt geleverd met een verzwaarde vloerplaat voor extra stabiliteit en stickers/schroeven om 
alles op zijn plaats te houden. En omdat hij gemaakt is van 100% gerecycled PP, is hij niet alleen slim en stijlvol, maar 
ook duurzaam. 
 
Op zoek naar een perfecte match met uw interieur?  
Wij kunnen de kleur en de lengte aanpassen aan uw exacte wensen.

Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm 
– bureau 473

34.473



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com
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Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm – bureau 473  2021/08/24

0,80 kg

245 x 245 x 60 mm 1 pcs

zwart (RAL9005)



addit 

• Probleemloze montageset voor Addit-kabelgeleiding
• Verbetert de geleiding van de kabelworm
• Klikt op elk metalen element op elke hoogte
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)
• Magnetische montage via boven- en middenelementen
• Geen schroeven, geen schade aan het bureau

• Bestaat uit 1 clip en 2 magneten
• Geproduceerd in Nederland: Nederlands ontwerp, 

Nederlandse kwaliteit
• Komt in aanmerking voor het Dataflex 

retourneringsprogramma

Met deze magneetbevestiging kan de installatie van uw Addit-kabelgeleider niet eenvoudiger zijn. Er zijn geen schroe-
ven, dus geen gedoe en geen schade aan uw bureau. Het magnetische element klikt de kabelgeleider eenvoudig vast 
aan elk metalen punt op een bureaupoot of traverse, en aan de bovenzijde voor extra ondersteuning.

Addit kabelgeleider – magneetbe-
vestiging 480

34.480



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com
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Addit kabelgeleider – magneetbevestiging 480  2021/08/24

0,04 kg

182 x 125 x 30 mm 1 pcs

wit (RAL9016)



addit 

• Probleemloze montageset voor Addit-kabelgeleiding
• Verbetert de geleiding van de kabelworm
• Klikt op elk metalen element op elke hoogte
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)
• Magnetische montage via boven- en middenelementen
• Geen schroeven, geen schade aan het bureau

• Bestaat uit 1 clip en 2 magneten
• Geproduceerd in Nederland: Nederlands ontwerp, 

Nederlandse kwaliteit
• Komt in aanmerking voor het Dataflex 

retourneringsprogramma

Met deze magneetbevestiging kan de installatie van uw Addit-kabelgeleider niet eenvoudiger zijn. Er zijn geen schroe-
ven, dus geen gedoe en geen schade aan uw bureau. Het magnetische element klikt de kabelgeleider eenvoudig vast 
aan elk metalen punt op een bureaupoot of traverse, en aan de bovenzijde voor extra ondersteuning.

Addit kabelgeleider – magneetbe-
vestiging 482

34.482



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")
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Addit kabelgeleider – magneetbevestiging 482  2021/08/24

0,04 kg

182 x 125 x 30 mm 1 pcs

grijs (RAL9006)



addit 

• Probleemloze montageset voor Addit-kabelgeleiding
• Verbetert de geleiding van de kabelworm
• Klikt op elk metalen element op elke hoogte
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen)
• Magnetische montage via boven- en middenelementen
• Geen schroeven, geen schade aan het bureau

• Bestaat uit 1 clip en 2 magneten
• Geproduceerd in Nederland: Nederlands ontwerp, 

Nederlandse kwaliteit
• Komt in aanmerking voor het Dataflex 

retourneringsprogramma

Met deze magneetbevestiging kan de installatie van uw Addit-kabelgeleider niet eenvoudiger zijn. Er zijn geen schroe-
ven, dus geen gedoe en geen schade aan uw bureau. Het magnetische element klikt de kabelgeleider eenvoudig vast 
aan elk metalen punt op een bureaupoot of traverse, en aan de bovenzijde voor extra ondersteuning.

Addit kabelgeleider – magneetbe-
vestiging 483

34.483



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com
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Addit kabelgeleider – magneetbevestiging 483  2021/08/24

0,04 kg

182 x 125 x 30 mm 1 pcs

zwart (RAL9005)


