
Schuifdeurkasten Sound and Vision zijn ontwikkeld om in een 

multidisciplinaire omgeving te plaatsen. 

De maatvoering en de eventuele afwerking met een topblad worden 

afgestemd op de plaats van deze meubelen in de ruimte. 

 

Vrijstaand, als ruimte bepalend object, of tegen een wand, kan de kast een 

belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de inrichting. De functionaliteit als 

kast is onovertroffen. Elk denkbaar bergingsaccessoire kan worden toegepast om 

optimale berging op de werkplek aan te kunnen bieden.  

De maatvoeringen en vormgeving van de kast maken het mogelijk de kasten als 

ruimtescheiders te gebruiken, zonder dat het open karakter van de inrichting 

verloren gaat. Door gebruik te maken van geluidsabsorberende deuren en 

achterwanden kan de kast een belangrijke bijdrage leveren aan de akoestiek van 

de ruimte, naast de in de bouw gebruikte materialen in plafond, vloer en wanden.  

 

De akoestische schuifdeurkast heeft een zeer degelijke constructie, bestaande 

uit een gelaste romp, en twee schuifdeuren opgehangen in een railsysteem met 

wielgeleiding. De rechter deur is voorzien van een doorlopende handgreep, de 

schuifdeuren zijn voorzien van een rechthoekig perforatiepatroon. In de deuren is 

een geluidsabsorberend polyesterwol verwerkt dat word afgedekt met een 

vuilafstotend, brandwerend vliesdoek. Kast is optioneel te voorzien van een 

akoestische achterwand. De kast is afsluitbaar door een slot in de linker deur. Slot 

is voorzien van 2 klapsleutels. Kasten zijn van binnenuit stelbaar met 

justeervoeten.  

 

Bladuitvoering 

Kastbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en decors leverbaar. Voor een 

overzicht van deze varianten zie productblad bladkleuren opbergmeubelen. 

 

Lakuitvoering  

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een 

standaard collectie. Voor een overzicht van deze varianten zie productblad 

lakkleuren. 

 

Maatvoering en assortiment 

Schuifdeurkasten zijn door hun fraaie vormgeving een aanwinst voor elk interieur. 

De hoogtematen van de kasten zijn telkens een veelvoud van de hoogte van een 

ordner A4 (OH). Er zijn vier hoogtematen beschikbaar: 2 OH (88cm), 3 OH 

(122cm), 4 OH (156cm) en 5 OH (190cm). Elke hoogte kan dus volledig met 

ordners worden gevuld. Deze hoogte maten zijn exclusief de topbladen.  
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Accessoires 

De kasten hebben een standaard breedtemaat van 160cm. Deze maatvoering is 

afgeleid van de gangbare stramienmaat. Achter elke schuifdeur is een optimaal 

toegankelijk opbergcompartiment. De maatvoering van dit compartiment is geschikt 

voor gebruik van  

legborden, uittrekframes (A4 en folio), uittrekladen. Het uittrekframe 

van de kast 160 cm is geschikt voor frontale presentatie van 2x A4 hangmappen. 

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 schuifdeuren. 

Een uittreklade kan voorzien worden van rechte ladeverdelers en een 

materiaalbakje. Een raadpleekplank 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 22mm vrij verstelbaar en naar eigen 

inzicht in te delen.  

 

Benodigde hoogte voor plaatsen van : 

1 uittrekframe   26 cm 

1 uittreklade   15 cm 

1 legbord met ordner  35 cm 

1 legbord met laterale hangmap   28 cm 

 

Maximale belasting accessoires : 

Legbord   60 KG 

Uittrekframe   50 KG 

Uittreklade   15 KG 

 

Kasthoogtes afgeleid van A4 ordner hoog : 

88 cm  ( 2x A4 ) 

122 cm ( 3x A4 ) 

156 cm ( 4x A4 ) 

190 cm ( 5x A4 ) 
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Bladkleuren  

opbergmeubelen 

  

Melamine  gemelamineerd spaanplaat voorzien van een rechte 2mm kunststof afwerkrand. Bladdikte 18 mm*  

Grijs 01 Wit beuken 06 Eiken 12 

Wit 17 Noten 19  

Ahorn 14 

Walnoot 31 Steeneiken 32  

HPL  spaanplaat, afgewerkt met HPL (High Pressure Laminate) voorzien van 2 mm kunststof afwerkrand Bladdikte 18 / 24  mm* 
  

Volkern  massief HPL plaat, met recht gefreesde rand. Bladdikte 12 mm  

Grijs 01 Wit beuken 06 Eiken 12 

Wit 17 Noten 19  

 

Ahorn 14 

Alle decors zijn op aanvraag leverbaar in Volkern 

snel leverbaar snel leverbaar 

snel leverbaar snel leverbaar 
Bruin eiken 20 

Bruin eiken 20 

 Overzicht  type kast en bladuitvoeringsmogelijkheden 

Sound and Vision 2.0 eenzijdig toegankelijk melamine 18 mm  

Sound and Vision 2.0 tweezijdig toegankelijk melamine 18 mm  

Sound and Vision   melamine 18 mm hpl 24 mm* 

Roldeurkasten   melamine 18 mm hpl 18 mm 

Ladeblokken   melamine 18 mm hpl 18 mm  



Lakkleuren 

 opbergmeubelen   

Uni  

Metallic 

Structuur 

03 Wit  
      RAL 9016 

05 diepzwart  
      RAL 9005 

09 Lichtgrijs  
      RAL 7035 

70 Zwartgrijs   
      RAL 7021 

01 Wit aluminium 
 

06 Aluminium  17 Donkergrijs 

     metallic 

19 Bronsgrijs  

     metallic 

29 Zwart metallic 

08 Champagne 

     structuur 

12 Zilver  

     structuur 
14 Donkerbruin 

     structuur 

Interieurkleur akoestische schuifdeurkasten  

30 Lichtgrijs 70 Zwartgrijs  
      RAL 7021 

Interieurkleur roldeurkasten 



Schuifdeurkasten Sound and Vision zijn ontwikkeld om in een 

multidisciplinaire omgeving te plaatsen. 

De maatvoering en de eventuele afwerking met een topblad worden 

afgestemd op de plaats van deze meubelen in de ruimte. 

 

Vrijstaand, als ruimte bepalend object, of tegen een wand, kan de kast een 

belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de inrichting. De functionaliteit als 

kast is onovertroffen. Elk denkbaar bergingsaccessoire kan worden toegepast om 

optimale berging op de werkplek aan te kunnen bieden.  

De maatvoeringen en vormgeving van de kast maken het mogelijk de kasten als 

ruimtescheiders te gebruiken, zonder dat het open karakter van de inrichting 

verloren gaat. Door gebruik te maken van geluidsabsorberende deuren en 

achterwanden kan de kast een belangrijke bijdrage leveren aan de akoestiek van 

de ruimte, naast de in de bouw gebruikte materialen in plafond, vloer en wanden.  

 

De akoestische schuifdeurkast heeft een zeer degelijke constructie, bestaande 

uit twee gelaste rompen en twee schuifdeuren opgehangen in een railsysteem met 

wielgeleiding. De rechter deur is voorzien van een doorlopende handgreep, de 

schuifdeuren zijn voorzien van een rechthoekig perforatiepatroon. In de deuren is 

een geluidsabsorberend polyesterwol verwerkt dat word afgedekt met een 

vuilafstotend, brandwerend vliesdoek. Kast is optioneel te voorzien van een 

akoestische achterwand. De kast is afsluitbaar door een slot in de linker deur. Slot 

is voorzien van 2 klapsleutels. Kasten zijn van binnenuit stelbaar met 

justeervoeten.  

 

Bladuitvoering 

Kastbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en decors leverbaar.. 

 

Lakuitvoering  

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een 

standaard collectie. 

 

Maatvoering en assortiment 

Schuifdeurkasten zijn door hun fraaie vormgeving een aanwinst voor elk interieur. 

De hoogtematen van de kasten zijn telkens een veelvoud van de hoogte van een 

ordner A4 (OH). Er zijn vier hoogtematen beschikbaar: 2 OH (88cm), 3 OH 

(122cm), 4 OH (156cm) en 5 OH (190cm). Elke hoogte kan dus volledig met 

ordners worden gevuld. Deze hoogte maten zijn exclusief de topbladen.  
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Accessoires 

De kasten hebben een standaard breedtemaat van 260cm. Deze maatvoering is 

afgeleid van de gangbare stramienmaat. Achter elke schuifdeur is een optimaal 

toegankelijk opbergcompartiment. De maatvoering van dit compartiment is geschikt 

voor gebruik van  

legborden, uittrekframes (A4 en folio), uittrekladen. Het uittrekframe 

van de kast 240 cm is geschikt voor frontale presentatie van 3x A4 hangmappen. 

Door twee dieptegeleiders 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 schuifdeuren. 

Een uittreklade kan voorzien worden van rechte ladeverdelers en een 

materiaalbakje. Een raadpleekplank 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 22mm vrij verstelbaar en naar eigen 

inzicht in te delen.  

 

Benodigde hoogte voor plaatsen van : 

1 uittrekframe   26 cm 

1 uittreklade   15 cm 

1 legbord met ordner  35 cm 

1 legbord met laterale hangmap   28 cm 

 

Maximale belasting accessoires : 

Legbord   60 KG 

Uittrekframe   50 KG 

Uittreklade   15 KG 

 

Kasthoogtes afgeleid van A4 ordner hoog : 

88 cm  ( 2x A4 ) 

122 cm ( 3x A4 ) 

156 cm ( 4x A4 ) 

190 cm ( 5x A4 ) 
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Bladkleuren  

opbergmeubelen 

  

Melamine  gemelamineerd spaanplaat voorzien van een rechte 2mm kunststof afwerkrand. Bladdikte 18 mm * 

Grijs 01 Wit beuken 06 Eiken 12 

Wit 17 Noten 19  

Ahorn 14 

Walnoot 31 Steeneiken 32  

HPL  spaanplaat, afgewerkt met HPL (High Pressure Laminate) voorzien van 2 mm kunststof afwerkrand Bladdikte 18 / 24  mm* 
  

Volkern  massief HPL plaat, met recht gefreesde rand. Bladdikte 12 mm  

Grijs 01 Wit beuken 06 Eiken 12 

Wit 17 Noten 19  

 

Ahorn 14 

Alle decors zijn op aanvraag leverbaar in Volkern 

snel leverbaar snel leverbaar 

snel leverbaar snel leverbaar 
Bruin eiken 20 

Bruin eiken 20 

 Overzicht  type kast en bladuitvoeringsmogelijkheden 

Sound and Vision 2.0 eenzijdig toegankelijk melamine 18 mm  

Sound and Vision 2.0 tweezijdig toegankelijk melamine 18 mm  

Sound and Vision   melamine 18 mm hpl 24 mm* 

Roldeurkasten   melamine 18 mm hpl 18 mm 

Ladeblokken   melamine 18 mm hpl 18 mm  



Lakkleuren 

 opbergmeubelen   

Uni  

Metallic 

Structuur 

03 Wit  
      RAL 9016 

05 diepzwart  
      RAL 9005 

09 Lichtgrijs  
      RAL 7035 

70 Zwartgrijs   
      RAL 7021 

01 Wit aluminium 
 

06 Aluminium  17 Donkergrijs 

     metallic 

19 Bronsgrijs  

     metallic 

29 Zwart metallic 

08 Champagne 

     structuur 

12 Zilver  

     structuur 
14 Donkerbruin 

     structuur 

Interieurkleur akoestische schuifdeurkasten  

30 Lichtgrijs 70 Zwartgrijs  
      RAL 7021 

Interieurkleur roldeurkasten 


