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Afmetingen trolley Afmetingen werkblad
TROLLEY B D H B D H
Model 4023-045 430 480 1100
Model 4024-045 430 480 1120 650 485 190
Model 4033-045 430 480 1100
Model 4034-045 430 480 1120 650 485 190

Model 4023-055 530 480 1100
Model 4024-055 530 480 1120 1000 485 190
Model 4023-085 750 480 1100

Maten in mm

PRODUCTBESCHRIJVING
Wanneer het gaat om mobiele opbergruimte op kantoor, bewijzen float-fx trolleys
goede diensten. Door de uitrusting met wielen en handgrepen kunnen deze snel
overal daarheen worden verplaatst waar ze op dat moment nodig zijn. In de
versie met werkblad fungeren de trolleys ook als tijdelijke sta-werkplek of als
plek voor staande besprekingen.
In de vele details komen de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de float-fx
trolleys, tot uitdrukking: Zo zijn de loopwielen niet afzonderlijk bevestigd, maar
zijn telkens twee wielen via een robuuste stalen onderconstructie met
geïntegreerde hoekbescherming bevestigd. De dikkere roldeurfronten met
bredere lamellen en een hoogwaardige, stabiele aluminium beugelgreep zorgen
ook voor veel stabiliteit. De van kogellagers voorziene uittrekbare ladegeleiders
van de merkfabrikant Hettich® zorgen voor maximaal bedieningsgemak.
float-fx trolleys bieden veel opbergruimte op een kleine oppervlakte. Ze kunnen
in variabele modules afhankelijk van model worden uitgerust met maximaal 5
laden en een schrijfmaterialenlade.
Kortom: float-fx trolleys staan voor rendabiliteit in de kantoorinrichting - groot
voordeel bij in vergelijking geringe investering.

BIJZONDERE KENMERKEN
 mobile opbergruimte – ideaal voor een tijdelijke arbeidsplek
 het werkblad maakt tijdelijk staand werken en staande besprekingen mogelijk
 van kogellagers voorziene uittrekbare ladegeleiders van de merkfabrikant

Hettich® garanderen een lichte loop en een hoge maximale belastbaarheid
 kastinrichting is in vele variaties mogelijk
 meer opbergruimte door uitrusting tot maximaal 5 laden
 hogere stabiliteit door dikkere verticale roldeuren, nl. 12 mm ipv. 8 mm
 robuuste staalconstructie met geïntegreerde hoekbescherming voor opname

van de wielen

http://www.deprojectinrichter.com
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CONSTRUCTIE

Romp:
zijkanten, boven- en onderkant, legborden, scheidingsschot en werkblad: 19 mm.
Achterwand: 8 mm. Naar keuze melamine of beuken, eiken of ahorn fineer.
Frontafdekking van de middenlade voor model 4023-045 en 4024-045: 16 mm.
Hoge stabiliteit door achterwand die aan vier zijden via ingefreesde groef is bevestigd,
en zijkanten en boven- en onderkant die via deuvels met elkaar zijn verbonden. De
romp is vast verlijmd.
OK 1, 2 en 3 kunnen gecombineerd worden.

Front:
Verticale roldeur: polypropyleen met matzilvere coating, lamellendikte 12 mm,
lamellenbreedte 30 mm, beugelgreep van aluminium.
Trolley 4023-045 / 4024-045: frontafdekking van de middenlade naar keuze melamine
of beuken-, eiken- of ahornfineer.

Legborden en scheidingsschot:
Trolley breedte 430 mm open front:
Legborden naar keuze melamine of beuken, eiken of ahorn fineer.
Trolley breedte 530 mm en 750 mm met front:
alleen in melamine pastelgrijs (D22).
Uitgezonderd: bij model 4023-045, 4024-045, 4034-045 is de kleur als OK 3 naar
keuze.
Veiligheids-legborddragers, in hoogte verstelbaar, geschroefd.
Maximale belasting: 20 kg.
Legborden volgens DIN Norm 68874 L 75.

Werkblad:
Naar keuze melamine of beuken, eiken of ahorn fineer.
Kleur als OK 5.
Model 4024-045, 4034-045: werkblad (breedte 650 mm) vast gemonteerd.
Model 4024-055, werkblad (breedte 1000 mm) deels neerklapbaar.

Onderconstructie / pootuitvoering:
Wieldrager staal, dikte 3 mm, met telkens 2 wielopnames, verzinkt. Geïntegreerde 4-
zijdige hoekbescherming van zwart Polyethyleen.
Wielen: 4 dubbele zachte wielen, kunststof, met rem, Ø 75 mm, hoogte 90 mm.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem met 20 verschillende sluitingen.
Modellen met front: slot geïntegreerd.

Uittrekelementen, schuiflades:
Systema TOP 2000, fabrikant Hettich®.
Uittrekelementen, zelfsluitend met aanslagdemping en afzonderlijke uittrekblokkering
(met uitzondering van de schrijfmaterialenlade).

Verticale roldeur:
Polypropyleen met matzilveren coating, lamellendikte 12 mm, breedte 30 mm,
handgreep van aluminium.
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Beugelgreep:
Rondstaal Ø 10 mm poedercoating volgens stalenkaart.
Positie van de beugelgreep:
greep in bovenpaneel voor model 4023-045, 4024-045, 4033-045, 4034-045
greep in bovenpaneel zijkant model 4023-055, 4023-085
greep in werkblad voor model 4024-055

MODELSPECIFIEKE UITVOERINGEN

Trolley 4023-045 / 4024-045, 4033-045 / 4034-045
Breedte 430 mm, open front

Uittrekelementen:
Hettich A 4 System,
schuiflade, zwart plaatstaal, gedeeltelijk uittrekbare kogelladegeleider KA 270 80%,
max. draagvermogen per schuiflade 10 kg, met Silent® System (zelfsluitend en
dempend).
Schrijfmaterialenlade:
Polystyrol, ladehoogte 25 mm, uittrekbare kogelladegeleider KA 1730, max.
draagvermogen 6 kg, uitsluitend aan de onderkant van het legbord gemonteerd.
Kastinrichting:
Naar keuze:
- 2 legborden in hoogte verstelbaar of
- 1 “Combinatie”.
De “Combinatie” bestaat uit 1 legbord, 1 schrijfmaterialenlade en 1 schuiflade inclusief
frontafdekking.

Trolley 4023-055 / 4024-055
Breedte 530 mm, met verticale roldeur

Uittrekelementen:
Hettich A 4 System,
schuiflade, zwart plaatstaal, gedeeltelijk uittrekbare kogelladegeleider KA 270 80%,
max. draagvermogen per schuiflade 10 kg.
Hangmappenframe, zwart plaatstaal, met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
Duplex 105% (extra uittreklengte), max. draagvermogen 15 kg, incl.
hangmappenframe.
Schrijfmaterialenlade:
Polystyrol, ladehoogte 25 mm, uittrekbare kogelladegeleider KA 1730, max.
draagvermogen 6 kg, uitsluitend aan de onderkant van het legbord gemonteerd.

Kastinrichting:
Keuze uit diverse varianten (in de prijslijst vermeld onder Kastinrichting).
De “Combinatie” bestaat uit 1 legbord, 1 schrijfmaterialenlade en 1 schuiflade met
gedeeltelijk uittrekbare kogelladegeleider.
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Trolley 4023-085
Breedte 750 mm, met verticale roldeur

Uittrekelementen:
Hettich kastsystem,
schuifladen, zwart plaatstaal, met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex
105% (extra uittreklengte), max. draagvermogen 20 kg.
Hangmappenframe, zwart plaatstaal, met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro
Duplex 105% (extra uittreklengte), max. draagvermogen 20 kg, incl.
hangmappenframe.
Schrijfmaterialenlade:
Polystyrol, ladehoogte 25 mm, uittrekbare kogelladegeleider KA 1730, max.
draagvermogen 6 kg, uitsluitend aan de onderkant van het legbord gemonteerd.
De “Combinatie” bestaat uit 1 legbord, 1 schrijfmaterialenlade en 1 schuiflade met
volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 105% (extra uittreklengte).

BLADOPPERVLAKKEN
( ) Decorspaanplaat (melamine) volgens stalenkaart
( ) Beuken, ahorn of eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart

De houten oppervlakken worden met milieuvriendelijke UV-waterlakken afgewerkt.
Het houten oppervlak heeft een zeer grote weerstand tegen chemische en
mechanische invloeden.
Eigenschappen:
- Categorie 1B conform DIN 68861 of 1B1 conform ÖNORM A-1605
- Bestand tegen waterdamp conform DIN 53799
- Speeksel- en zweetvast conform DIN 53160
- Geringe brandbaarheid conform ÖNORM A-1605 (weerstand tegen

ontstekingsbronnen)
- Geringe brandbaarheid conform ÖNORM B 3800 (brandclassificatie van

bouwmaterialen)

Front – OK1
( ) Decorspaanplaat (melamine) volgens stalenkaart
( ) Beukenfineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) Eikenfineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) Ahornfineer

Bovenpaneel en bodemplaat OK2
( ) Decorspaanplaat (melamine) volgens stalenkaart
( ) Beukenfineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) Eikenfineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) Ahornfineer

Zijpanelen, achterwand, legborden (alleen bij trolley met open front) OK3
( ) Decorspaanplaat (melamine) volgens stalenkaart
( ) Beukenfineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) Eikenfineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) Ahornfineer
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Werkblad – OK5
( ) Decorspaanplaat (melamine) volgens stalenkaart
( ) Beukenfineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) Eikenfineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) Ahornfineer

BLADRANDEN
Voor blad in melamine:
200 ABS volgens WH collectie
Voor blad in Fineer:
420 Herlijst, naar keuze beuken, ahorn of eiken.

METALEN OPPERVLAKKEN 1 – Aluminium beugelgreep
Alle zichtbare metalen oppervlakken worden met milieuvriendelijke poederlakken
gecoat.
Voordelen:

geen oplosmiddelen, grote weerstand en oppervlaktehardheid, werkplek- en
milieuvriendelijk, geen druppels of druipers, vrijwel volledig
materiaalrendement door recycling (duidelijke energiebesparing), betere
bescherming tegen corrosie, weerstand tegen chemicaliën, gegarandeerde
kleurechtheid en kleurconsistentie.

( ) Poedercoating volgens stalenkaart

POOTUITVOERING
110 Zachte wielen

SLUITSYSTEEM
801 Sluitsysteem met niet gedefinieerde sleutelnummers,

modelnr. 2500Z00 (sleutelnr.’s 2001-2005)
802 Sluitsysteem met gedefinieerde sleutelnummers,

modelnr. 2500Z01 (volgens sluitplan 2001-2020)

SPECIALE UITVOERING
Voor alle trolleys:
20 Meerprijs kleurbeits

KASTINRICHTING
Voor alle trolleys met verticale roldeuren:
volgens prijslijst
0 zonder inrichting
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TOEBEHOREN
903 Kledinghaak

9401-000 Scheidingsschot A4, dwarsdeling 1 st., alleen bij model 045-055
9402-000 Scheidingsschot A5, lengtedeling 1 st.
9403-000 Scheidingsschot A6, lengtedeling 1 st.
9404-000 Set: 2x scheidingsschot A4, 1x A6
9407-000 Scheidingsschot A4, lengtedeling 1 st., 2x adapter per schot,

alleen bij model 4023-085

Richtlijnen en normen:
FLOAT-FX trolleys zonder werkblad voldoen aan de geldende DIN EN Normen.

DIN vakrapport 147, uitgave 2006:
Kantoormeubelen – Eisen en controles.
DIN EN 14073-2, uitgave 2004:
Kantoormeubelen – Bergmeubels – Deel 2: Veiligheidseisen.
DIN EN 14073-3, uitgave 2004:
Kantoormeubelen – Bergmeubels – Deel 3: Beproevingsmethoden voor de bepaling
van de stabiliteit en sterkte van de constructie.
DIN EN 14074, uitgave 2004:
Kantoormeubelen – Tafels en bureaus en bergmeubelen – Beproevingsmethoden voor
de bepaling van de sterkte en duurzaamheid van bewegende delen.
BGl 650 (informatie van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering), uitgave 2006:
Bildschirm- und Büroarbeitsplätze, Leitfaden für die Gestaltung. (beeldscherm- en
kantoorwerkplekken, beknopte handleiding voor de vormgeving.)

http://www.deprojectinrichter.com

