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De Caddy van Christoph Ingenhofen is 
een mobiel bergmeubel waaraan staand 
kan worden gewerkt.
Het biedt veel bergruimte voor het 
dagelijkse kantoorwerk. De Caddy is 
geschikt voor zowel niet-territoriaal als 
coöperatief werken en kan daarnaast ook 
als hulpmeubel voor gewone werkplekken 
worden ingezet.

De Caddy is bovendien uitgerust met 
eigen contactdozen, zodat u er ook een 
laptop, beamer, koffiezetapparaat of 
andere apparatuur op kwijt kunt.  

Caddy 
Christoph Ingenhoven, 2008 

Caddy aan MedaMorph

Caddy 1, Caddy 2 Media Caddy Catering Caddy

Materialen:

ƒ Body Body van staalplaat (tweedelig), 

uitgeschuimd en met poedercoating, vloer- en 

afdekplaat van persgietaluminium met 

poedercoating. Twee van de vier kunststof 

zwenkwielen voorzien van blokkering.

ƒ Deuren: deuren van aluminium persgietelemen-

ten met geïntegreerde greep, met poeder-

coating. Deuren automatisch geopend en 

gedempt door middel van een geïntegreerd 

mechanisme in de afdekplaat. De deuren liggen 

in geopende toestand op één lijn met het front; 

de deurscharnieren en het centrale deurslot zijn 

onzichtbaar weggewerkt in de afdekplaat.

http://www.deprojectinrichter.com
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Schuifvakken in drie grootten. Schuiflade 
van 5 HE past alleen op het middelste 
niveau. Optioneel gebruik van pennen-
bakje van zacht integraalschuim (70 x 335 
x 374, hxbxd). Front van de schuifladen 
naar keuze van aluminiumplaat met 
poedercoating of geëloxeerd aluminium. 
Alle schuifladen met soft stop. Bij gebruik 
van meer dan 2 schuifladen wordt een 
uittrekstop ingebouwd, zodat er slechts 

één lade tegelijk kan worden uitgetrokken 
(als achteraf nog een lade wordt geïnstal-
leerd, moet deze uittrekstop apart worden 
bijbesteld). Alle schuifladen zijn achteraf 
te installeren en hebben een draagver-
mogen van 30 kg. Schuifvak van kunststof, 
uitneem- en stapelbaar. Schuifladen zijn 
verkrijgbaar in de volgende afmetingen: 
3 HE (165 x 374 x 400, hxbxd), 5 HE (251 x 
374 x 400, hxbxd) en 6 HE  
(333 x 374 x 400 hxbxd).

Caddy 1, Caddy 2 
Christoph Ingenhoven, 2008 

Caddy 1, Caddy 2

Caddy 1 gesloten Caddy 2

ƒ Beschrijving: de standaard Caddy kan 

individueel worden ingericht.

ƒ Maximale ruimte: 2,5 ordnerhoogten of 17 

hoogte-eenheden .

ƒ Interieur: individueel in te delen met 

schuifvak, schuiflade (3 HE), schuiflade (5HE) 

met optioneel voorwerpenbakje van zacht 

integraalschuim of grote schuiflade  (6 HE) en 

verchroomd hangframe. De laden kunnen 

worden ingedeeld met vakverdelingen.
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Caddy 1 met legbord tussen 2de en 3de niveau  

Eerste niveau: zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken

inrichting cAddy 1

Caddy 1 met legbord tussen 2de en 3de niveau  

Eerste niveau: zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken

Caddy 1 met legbord tussen alle niveaus  

Eerste niveau: zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken
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inrichting cAddy 2

Caddy 2 zonder schuifvak op niveau 3  

Eerste niveau: zonder schuifvak, zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken, met 1 schuifvak 3 HE, met 2 schuifvakken 3 HE,  

met 1 schuifvak 6 HE

Caddy 2 met lade 6 HE op niveau 3  

Eerste niveau: zonder schuifvak, zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken, met 1 schuifvak 3 HE, met 2 schuifvakken 3 HE,  

met 1 schuifvak 6 HE

Caddy 2 met 2 laden 3 HE op niveau 3  

Eerste niveau: zonder schuifvak, zonder schuifvak, met 2 schuifvakken, met 2 schuifvakken, met 1 schuifvak 3 HE, met 2 schuifvakken 3 HE,  

met 1 schuifvak 6 HE
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Hoge ladenblok van staalbuis, met 
poedercoating (en met stopcontacten, 
kapstokhaak, geïntegreerd deurmecha-
nisme en soft stop bij schuifladen).
De Media Caddy heeft standaard in 
het midden een schuiflade (5 HE) met 
optioneel pennenpakje van zacht integ-
raalschuim met daarboven een legbord 
met geïntegreerde contactdoos

is verder uitbreidbaar met schuifladen en 
opbergvakken. De kabels worden via twee 
openingen in de afdekplaat naar buiten 
gevoerd (levering inclusief kabelafdekking 
van integraalschuim).

Media Caddy 
Christoph Ingenhoven, 2008 

Media Caddy

Media Caddy, Stawerkplek Media Caddy, Vergadersituatie met beamer
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Media Caddy, zonder schuiflade op niveau 3  

Eerste niveau: zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken

Media Caddy, met 1 schuiflade 6 HE op niveau 3  

Eerste niveau: zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken

Media Caddy, met 2 schuifladen 3 HE op niveau 3  

Eerste niveau: zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken

inrichting mediA cAddy
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eLectrificAtie mediA cAddy

De Caddy is leverbaar in twee uitvoerin-
gen: ‘stroom’ en ‘stroom/data’. ‘Stroom’: 
contactdoos met 3 x variant ‘stroom/data’: 
contactdoos 3x stroom plus 1 x LAN, 1 x 
VGA, 1x audio (geïntegreerd in scheidings-
plaatje) 

Stroomuitgang in de vorm van een 
3-voudige contactdoos (met geïntegreer-
de zekering) op het middelste legbord.  
De 5 meter lange stroomkabel onder aan 
de achterkant van de Caddy wordt met 
een kabelspoel opgerold en weggebor-
gen.

Netwerk (extra bij de uitvoering ‘stroom/
data’). De data- en netwerkaansluitingen 
bevinden zich dicht bij de vloer aan de 
achterkant van de Caddy. De uitgangen 
voor de datakabels zijn geïntegreerd in 
een scheidingsplaatje achter de contact-
doos.

Algemene opmerking over electrificatie 
Volgens de voorschriften van de (Duitse) 
VDE mogen werkzaamheden aan de 
stroomvoorziening uitsluitend worden 
uitgevoerd door bevoegde elektromon-
teurs. Het installeren en aansluiten van 
leidingen via stop- en steekcontacten kan 
zelfstandig worden uitgevoerd. Voor een 
vlotte afhandeling van een bestelling van 
elektra-artikelen, bevelen we aan om het 
aantal en de kwaliteit van de apparaten te 
controleren.

Media Caddy, stroomvoorziening

Media Caddy, stroomaansluitingen 

Uitgangen voor datakabel

Stroom: de stroomaansluitingen bevinden zich dicht bij de vloer aan 

de achterkant van de Caddy.
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Caddy met inzetten voor serviesgoed, 
koffiegerei en andere zaken. 
De Catering Caddy heeft standaard vier 
laden (2 x 3 HE, 1 x 5 HE, 1 x 6 HE) en een 
contactdoos voor de stroomvoorziening.

De onderste lade optioneel met flessen-
houder (voor 20 flessen, max. Ø 65 mm 
– fleshoogte 300 mm). Alle laden kunnen 
naar believen worden ingedeeld met 
vakverdelers. De 3 HE laden hebben een 
speciale diepte van 350 mm.

Catering Caddy 
Christoph Ingenhoven, 2008 

Catering Caddy

Uitvoering: Nespresso Cups

Inrichting: bovenste schuiflade (3 HE) 
optioneel met speciaal inlegvak voor 
Nespresso-capsules (49 cups voor Home-
apparaten en 90 pads voor Business-
apparaten). De op een na bovenste  
(3 HE) en de middelste lade (5 HE) 
optioneel met vakverdelers voor bv. 
serviesgoed en koffiegerei.

Nespresso-vak voor cups 

voor lade 3 HE
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toebehoren cAtering cAddy

Basisset vakverdelers 

voor lade 3 HE of 5 HE

Accessoirebakje met integraalschuim 

voor lade 5 HE

Flessenhouder voor 20 flessen 

voor lade 6 HE

Uitbreidingsset vakverdelers 

voor lade 3 HE of 5 HE

Nespresso-vak voor pads  

voor lade 3 HE

Accessoirebakje 

voor lade 5 HE

Uitvoering: lade met vakverdeling

Uitvoering: Nespresso-pads

Uitvoering: lade met flessenhouder

Uitvoering: lade met bakje
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toebehoren ALLe cAddies

Corpus
Body van staalplaat (tweedelig), uitge-
schuimd en met poedercoating, vloer- en 
afdekplaat van persgietaluminium met 
poedercoating. Twee van de vier kunststof 
zwenkwielen voorzien van blokkering.

Deuren
Deuren van aluminium persgietprofielen 
met geïntegreerde greep, met poeder-
coating. Deuren automatisch geopend en 
gedempt door middel van een geïnteg-
reerd mechanisme in de afdekplaat. De 
deuren liggen in geopende toestand op 
één lijn met het front; de deurscharnieren 
en het centrale deurslot zijn onzichtbaar 
weggewerkt in de afdekplaat.

Kapstokhaak
De kapstokhaak aan de achterkant van de 
Caddy is van kunststof en is uittrekbaar in 
de afdekplaat verzonken. De haak komt 
naar voren door hem even in te drukken en 
wordt met de hand weer teruggeduwd.

Plaatstaal met poedercoating

Geïntegreerd deurmechanisme 

optioneel met sluitsysteem 

Kleerhanger
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oPPerVLAKKen en KLeUren

Body, vleugeldeuren, 

tussenplank, metaal

52 
soft light

Afmetingen

Caddy

28  
classic red

30 
basic dark

http://www.deprojectinrichter.com

