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Functioneel, rendabel en uiterst variabel – zo biedt float_fx de ideale opbergruimte-
oplossing voor alle Office-bereiken. Met een kastdiepte van 425 mm worden de aan-
wezige kantooroppervlakten optimaal benut. Door de mooi afgewerkte achterwan-
den is het ook mogelijk om de kasten vrij in de ruimte te plaatsen – opbergruimte en
afscheiding in één. Gestoffeerde achterwanden (optioneel) verbeteren de akoestiek 
in de ruimte, kunnen worden gebruikt als prikbord en zorgen voor kleuraccenten op 
kantoor. float_fx – dat wil zeggen kwaliteit tot in het kleinste detail. Zo garanderen 
het hoogwaardige beslag en uittrekelementen van Hettich® een soepel, betrouwbaar 
en onderhoudsvrij functioneren van alle bewegende delen.
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Uitvoering:

Front: naar keuze melamine met ABS-rand, met fineer of 
edelfineer (noten) met bladrand herlijst.
Romp: bovenpaneel, zijpanelen en achterwand naar keuze 
melamine met ABS-rand, met fineer of edelfineer (noten) 
met bladrand herlijst. Bodemplaat melamine met ABS-rand.  
Indien de zijpanelen in melamine is de bodemplaat in dezelfde 
kleur, bij zijpanelen in fineer is de bodemplaat in melamine 
pastelgrijs (D22).
Zitkussen: optioneel voor containers met een hoogte van 600 mm. 
Kantelbeveiliging: uittrekblokkering bij alle containers, extra 
contragewicht bij containers met hangmappenframe. 

Model trend:
Uittrekelementen zelfsluitend, schuiflade kunststof bij diepte
600 mm, staal bij diepte 800 mm. Schrijfmaterialenlade
25 mm hoog.

Model comfort:
Uittrekelementen met Silent®-systeem (zelfsluitend en dem-
pend), schuifladen staal, schrijfmaterialenlade 40 mm hoog.

Model touch:
Uittrekelementen met push to open®-systeem, schuifladen
staal, schrijfmaterialenlade 40 mm hoog, greeploze fronten.

Met kantelbeveiliging.
Uitneembaar metalen 
hangmappenframe.

Wieldrager van staal.
Stabiele bevestiging van de wielen met 
elk een draagvermogen van 70 kg.

Schrijfmaterialenlade 25 mm diep,
PS-zwart PS kunststof, voor float_fx trend.

Schuiflade zwart staal
voor float_fx trend, diepte 800 mm evenals 
float_fx comfort en touch.

Schuiflade zwart PS kunststof
voor float_fx trend met diepte 600 mm.

Schrijfmaterialenlade 40 mm diep, 
zelfsluitend en dempend, voor float_fx comfort 
en touch.

Eenvoudig, functioneel en flexibel in te richten 
float_fx containers, waarmee u persoonlijke 
opbergruimte creëert op uw werkplek. In vele 
details komen de gestelde kwaliteitseisen tot 
uitdrukking. Zo wordt bijv. een nieuw vast te 
zetten dubbel wiel met een draagvermogen van 
70 kg gebruikt. De van kogellagers voorziene 

uittrekbare ladegeleiders van Hettich® staan 
garant voor een hoog draagvermogen en een 
nauwkeurige lichte loop. Gedempte aanslagen 
zorgen ervoor dat de laden comfortabel openen 
en sluiten. De verschillende uitvoeringen van het 
float_fx containerprogramma reiken van het 
basismodel trend via het model comfort met 

geïntegreerd Silent®-systeem (zelfsluitend en 
dempend) tot het model touch, dé innovatie op 
het gebied van kantoorcontainers: Het greeploze 
“push-to-open®”-systeem van het model touch 
verenigt een minimalistisch ontwerp met de 
modernste techniek.

Rolcontainer Rolcontainer Rolcontainer

Tiefe 600 
B 430 / H 600
10 HE, 1/3/3/3 HE

Tiefe 600
B 430 / H 600
10 HE, 1/3/6 HE 

Tiefe 800
B 430 / H 600
10 HE, 1/3/3/3 HE

Rolcontainer Container Container

diepte 800
B 430 / H 600
10 HE, 1/3/6 HE

diepte 800 resp. 600
B 430 / H 740
12,5 HE, 1/2,5/3/3/3 HE

diepte 800 resp. 600
B 430 / H 740
12,5 HE, 1/2,5/3/6 HE

B = breedte, H = hoogte, HE = hoogte-eenheid (1 hoogte-eenheid = 50 mm).
Alle vermelde afmetingen zijn verkrijgbaar in de modellen trend, comfort en touch.

Alle fronten ook met greep (modellen trend en comfort).
Alternatieve greepvormen: profielgreep, beugelgreep, 
gebogen greep en verzonken handgreep.

f loat_fx rol- en staande containers.
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Uitvoering:

Front: roldeur polypropyleen met matzilveren coating, lamellendikte 12 mm, lamellenbreedte 
30 mm. Aluminium greeplijst, zilver, met slot. 
Romp: naar keuze melamine met ABS-rand, met fineer of edelfineer (noten) met bladrand 
herlijst. 
Trolley 530 en 750 mm met horizontale roldeur: legborden en scheidingsschot melamine 
met ABS-rand. Indien de zijpanelen in melamine zijn de legborden en het scheidingsschot in 
dezelfde kleur, bij zijpanelen in fineer zijn de legborden en het scheidingsschot in melamine 
pastelgrijs (D22).

Plankdragers in hoogte verstelbaar, geschroefd, nuttige belasting max. 20 kg. 
Werkblad: naar keuze melamine met ABS-rand, met fineer of edelfineer (noten) met bladrand 
herlijst.
Wielen: 4 dubbele wielen kunststof met rem, zacht. Wieldrager staal met telkens 2 wielop-
names, kunststof hoekbescherming aan alle kanten.
Mediatrolley 587 mm met front: zonder kastinrichting, voor 19 inch mediatechniek. Overige 
uitvoering als boven.

Wanneer het gaat om mobiele opbergruimte 
bewijzen float_fx trolleys goede diensten. Door 
de uitrusting met wielen en handgrepen kun-
nen deze snel overal daarheen worden ver-
plaatst waar ze op dat moment nodig zijn. In 
de versie met werkblad fungeren trolleys ook 

als tijdelijke sta-werkplek of als plek voor sta-
ande besprekingen. float_fx trolleys bieden veel 
opbergruimte op een kleine oppervlakte. Ze kun-
nen in variabele modules afhankelijk van model 
worden uitgerust met maximaal vijf laden en 
een schrijfmaterialenlade. De van kogellagers 

voorziene uittrekbare ladegeleiders van Het-
tich® zorgen voor maximaal bedieningsgemak. 
Kortom: float_fx trolleys staan voor rendabiliteit 
op kantoor – groot voordeel bij in vergelijking 
geringe investering.

Trolley met horizontale roldeuren Trolley met horizontale roldeuren

B 530 / D 480 / H 1120
2 legborden 
met neerklapbaar werkblad

B 530 / D 480 / H 1100
2 legborden

Trolley voor 19” mediatechniek Trolley met horizontale roldeuren

B 590 / D 600 / H 1100
Trolley met verticale roldeur, zonder inrichting,
Kabeldoorvoer rond in bovenpaneel en bodemplaat.

B 530 / D 480 / H 1100
2 legborden

Hangmappenframe A4 
105 % (extra uittreklengte) 
en steekbaar hangmap-
penframe.

Kastinrichting- 
combinatie
bijvoorbeeld voor de 
trolleys met horizontale 
roldeuren.

Uitklapbare kledinghaak,
optioneel voor alle trolleys met horizontale 
roldeuren.

Werkblad
deels neerklapbaar, bij de 530 mm 
brede trolley.

Schuiflade
zelfsluitend en met 
afzonderlijke uittrek-
blokkering.

Beugelgreep 
voor moeiteloos voortbewegen 
van de  trolleys.

B = breedte, D = diepte, H = hoogte

f loat_fx trolleys.
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Het float_fx kastprogramma biedt een groot assortiment kasttypes, afgestemd 
op verschillende eisen: kasten met open front, kasten met draaideuren, schuif-
deuren, horizontale roldeuren en verticale roldeuren. De systeemmaten richten 
zich – uitgaande van een uniforme kastdiepte van 425 mm – naar gangbare 
rasterbreedtes in de ordnerhoogtes van twee tot zes OH. Schuifdeurkasten 
in een rasterbreedte van 1200 en 1600 mm zijn bovendien verkrijgbaar in 
een diepte van 600 mm, bijzetkasten in tafelhoogte 740 mm en opzetkasten 
maken het programma compleet.

f loat_fx kasten.

De apothekerskast zorgt voor opbergruimte binnen 
handbereik met directe toegang. Het interieur kan 
flexibel worden ingericht. Bovendien kan met het meu-
bel een ruimte worden ingedeeld en is met een hoogte 
van 1100 mm open communicatie staand mogelijk.
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De achterkanten van alle float_fx kasten zijn allemaal mooi afgewerkte achterwan-
den. Daardoor kunnen de kasten ook vrijstaand in de ruimte worden geplaatst en 
vervullen zo tevens een ruimte verdelende functie. Desgewenst zijn de achterwanden 
ook gestoffeerd verkrijgbaar, zodat ze als prikbord kunnen worden gebruikt. De 
keuze uit verschillende stoffen biedt vele mogelijkheden om in het kader van kan-
toorarchitectuur kleuraccenten te plaatsen. De kastinrichting van float_fx is uiterst 
variabel. Legborden, schuifladen en hangmappenframes kunnen naar individuele 
behoefte worden geplaatst. Kwalitatief hoogwaardige uittrekelementen van Hettich® 

garanderen soepel en comfortabel functioneren. De kantelbeveiliging van de kasten 
is gewaarborgd door een algemene uittrekblokkering, door speciale montagesets 
voor wandbevestiging of door contragewichten.

Uittreklegbord.
Aan het legbord van de vierde ordnerhoogte kan in-
dien gewenst een uittreklegbord worden gemonteerd.

Garderobekast.
Kastinrichting van de garderobekast met hoedenplank,
uittrekbare kleerhanger en spiegel (optioneel).

Handgrepen.
Alternatieve greepvormen voor draaideurkasten: profielgreep, 
beugelgreep, gebogen greep, verzonken handgreep en draaiknop. 
De verzonken handgreep is ook verkrijgbaar bij schuifdeurkasten als 
alternatief voor de greeplijst.

Hangmappenframe.
De uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte) 
van Hettich® garandeert een comfortabele toegang tot het hangmap-
penframe. Het zelfsluitende systeem en de afzonderlijke uittrekblokkering 
zorgen voor comfortabele bediening en kantelbeveiliging.

Schuifladen.
Ook de schuifladen van staal hebben een extra uittreklengte (105 %), 
zijn zelfsluitend en voorzien van een afzonderlijke uittrekblokkering.

f loat_fx kasten.

Gestoffeerde achterwand.
Optioneel bij de kasten tot vier ordnerhoogtes (1480 mm):
als prikbord geschikte gestoffeerde achterwand.

Kastinrichting.
De kastinrichting 
is optioneel 
verkrijgbaar. Bij 
de apothekerskast 
is er b.v. keuze uit 
het organisatiepa-
neel met prikbord, 
het afsluitbaar 
vak, het hang-
mappenframe en 
de  schrijfmateria-
lenlade.
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Draaideur- en garderobekasten Kasten met horizontale roldeuren

Kasten met open front Schuifdeurkasten

Draaideurkasten

Garderobekasten

Beistellschränke

Facultatief.

Diepte 425

Opmerking: MET sokkel hoogte + 30 mm.

Opmerking: hoogte gelijk aan tafelhoogte.

Bijzetkasten

Diepte 425

Opmerking: MET sokkel hoogte + 30 mm.

Opmerking: hoogte gelijk aan tafelhoogte.

Diepte 600 Bijzetkasten, Diepte 425

Diepte 425

Opmerking: MET sokkel hoogte + 30 mm.

Bijzetkasten

Opmerking: MET sokkel hoogte + 30 mm.

Opmerking: hoogte gelijk aan tafelhoogte.
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Facultatief.

Uitvoering:

Front:
Draaideuren, schuifdeuren: naar keuze melamine met ABS-rand, met fineer of 
edelfineer (noten) met bladrand herlijst.
Roldeuren: polypropyleen met matzilveren coating, dikte 12 mm.
Romp: bovenpaneel en bodemplaat resp. zijpanelen naar keuze melamine met 
ABS-rand, met fineer of edelfineer (noten) met bladrand herlijst.
Achterwand: naar keuze melamine, met fineer of edelfineer (noten). Buitenzijde van 
de achterwand altijd mooi afgewerkt uitgevoerd. Optioneel: gestoffeerde achter-
wand, geschikt als prikbord (mogelijk tot kasthoogte 4 OH).
Legborden: Steekbare veiligheids-plankdragers, in hoogte verstelbaar. 
Voor kasten met open front: naar keuze melamine met ABS-voorkant, met fineer 
of edelfineer (noten) met multiplex voorkant.
Voor kasten met front: legborden melamine met ABS-voorkant: bij zijpanelen in 
melamine zijn legborden in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer 
zijn legborden in melamine pastelgrijs (D22).
Legborden staal: RAL 7035 lichtgrijs.
Uittreklegbord:
Voor kasten 4 OH en hoger: Uitvoering in de kleur van de legborden. Gemonteerd 

aan de onderkant van het legbord 4 OH.
Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Optioneel: sokkel staal, met poedercoating volgens stalenkaart, hoogte 40 mm, tot 
15 mm in hoogte verstelbaar. Optioneel rondlopend of te kiezen voor elke zijde.
Bijzetkasten: stelglijders van zwarte kunststof, in hoogte verstelbaar tot 8 mm. 
Uittrekelementen, achteraf te monteren (Hettich® Systema TOP 2000):
Lade (voor schuiflade en hangmappenframe) staal met poedercoating zwart, 
schuiflade: uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105% (extra uittreklengte), 
zelfsluitend en met afzonderlijke uittrekblokkering.
Hangmappenframe: hangmappenframe staal met coating zwart, uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte). Zelfsluitend en afzonderlijke 
uittrekblokkering.
Sluitsysteem: centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 20 verschil-
lende sluitingen. 

Kantelbeveiliging: uittrekblokkering bij alle kasten met uittrekelementen, wandbe-
vestiging of optioneel schroefverbinding rug aan rug.

Wij werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van onze producten. Afwijkingen in uitvoering en afmetingen behouden wij ons daarom voor.
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Opmerking: MET sokkel hoogte + 30 mm.

Kasten met verticale roldeurenApothekerskast

2de niveau:
afsluitbaar vak schrijfmaterialenlade

1ste niveau:
1 hangmappenframe

3de niveau:
organisatiepaneel met prikbord

Kastinrichting (tegen meerprijs):

Systeemoverzicht:

Apothekerskast links Apothekerskast rechts
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