
  

Overzichtelijk opbergen 

Altijd een passende oplossing! 

Óók voor: 

 Werkbanken “OP MAAT” 

 Schuifladekasten 

 Lade indelingsmaterialen 

 Gereedschapsborden 

 Gereedschapshaken 

 Werkbladen 
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 

 

Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.  

In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool,       

minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de   

lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze     

laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft           

gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een 

laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 μm dik. 

Standaardkleuren: 

RAL 5012 (lichtblauw)          

(bestelnummer: …………./04) 

 

RAL 7035 (lichtgrijs)         

(bestelnummer: …………./07) 

Speciale kleuren: 

Tegen geringe meerprijs is het moge-

lijk uw kasten, schuifladen, deuren en 

de meeste andere onderdelen te  

leveren in een RAL kleur naar keuze. 

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk. 
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Het overzichtelijk en desgewenst afsluitbaar opbergen van onderdelen,                 

componenten en gereedschappen geeft veel voordelen in zowel werkplaats als     

magazijn. U kunt alles eenvoudig en snel terug vinden en uw kostbare voorraad tot 

een beheersbare omvang beperken. Bovendien met minimaal ruimtegebruik. 

U vindt in deze brochure een overzicht van een breed scala aan schuifladekasten en 

schuifladen, indelingsmaterialen, kasten, stellingen, rekken en Unibox kantelbakken. 

 

 

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op. 
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schuifladekasten       

572 mm diep 

Famepla 27x27Eh  (564 x 572 mm) 

 voorzien van een centrale sluiting en ladeblokkering 

 leverbare hoogtes:                                                          

283, 383, 533, 650, 700, 800, 850 & 1000 mm 

 schuifladen 90% uitschuifbaar (fronthoogte):            

50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 & 300 mm 

 schuifladen 100% uitschuifbaar (fronthoogte):          

75, 100, 125, 150, 200, 250 & 300 mm 

 diverse sokkels en topbladen leverbaar 

Famepla 36x27Eh  (717 x 572 mm) 

 voorzien van een centrale sluiting en ladeblokkering 

 leverbare hoogtes:                                                           

550, 700, 850, 1000 & 1450 mm 

 schuifladen 90% uitschuifbaar (fronthoogte):            

50, 75, 100, 125, 150, 200 & 300 mm 

 schuifladen 100% uitschuifbaar (fronthoogte):          

75, 100, 125, 150, 200, 250 & 300 mm 

 diverse sokkels en topbladen leverbaar 

Famepla 54x27Eh  (1023 x 572 mm) 

 voorzien van een centrale sluiting en ladeblokkering 

 leverbare hoogtes:                                                           

550, 700, 850, 1000 & 1450 mm 

 schuifladen 90% uitschuifbaar (fronthoogte):            

50, 75, 100, 125, 150, 200 & 300 mm 

 schuifladen 100% uitschuifbaar (fronthoogte):          

75, 100, 125, 150, 200, 250 & 300 mm 

 diverse sokkels en topbladen leverbaar 
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schuifladekasten       

725 mm diep 

Famepla 27x36Eh  (564 x 725 mm) 

 voorzien van een centrale sluiting en ladeblokkering 

 leverbare hoogtes:                                                          

283, 383, 533, 650, 700, 800, 825, 850 & 1000 mm 

 schuifladen 90% uitschuifbaar (fronthoogte):            

50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 & 300 mm 

 schuifladen 100% uitschuifbaar (fronthoogte):          

75, 100, 125, 150, 200, 250 & 300 mm 

 diverse sokkels en topbladen leverbaar 

Famepla 36x36Eh  (717 x 725 mm) 

 voorzien van een centrale sluiting en ladeblokkering 

 leverbare hoogtes:                                                          

700, 800, 850, 1000, 1150, 1325, 1450 & 1625 mm 

 schuifladen 90% uitschuifbaar (fronthoogte):            

50, 75, 100, 125, 150, 200 & 300 mm 

 schuifladen 100% uitschuifbaar (fronthoogte):          

75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 & 400 mm 

 diverse sokkels en topbladen leverbaar 

Famepla 45x36Eh  (870 x 725 mm) 

 voorzien van een centrale sluiting en ladeblokkering 

 leverbare hoogtes:                                                          

700, 850, 1000 & 1450 mm 

 schuifladen 90% uitschuifbaar (fronthoogte):            

50, 75, 100, 125, 150, 200 & 300 mm 

 schuifladen 100% uitschuifbaar (fronthoogte):          

75, 100, 125, 150, 200, 250 & 300 mm 

 diverse sokkels en topbladen leverbaar 
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schuifladekasten       

725 mm diep 

Famepla 54x36Eh  (1023 x 725 mm) 

 voorzien van een centrale sluiting en ladeblokkering 

 leverbare hoogtes:                                                          

700, 850, 1000 & 1450 mm 

 schuifladen 90% uitschuifbaar (fronthoogte):            

50, 75, 100, 125, 150, 200 & 300 mm 

 schuifladen 100% uitschuifbaar (fronthoogte):          

75, 100, 125, 150, 200, 250 & 300 mm 

 diverse sokkels en topbladen leverbaar 

Famepla 64x36Eh  (1193 x 725 mm) 

 voorzien van een centrale sluiting en ladeblokkering 

 leverbare hoogtes:                                                          

700, 1000, 1325 & 1450 mm 

 schuifladen 100% uitschuifbaar (fronthoogte):          

75, 100, 125, 150, 200, 250 & 300 mm 

 diverse sokkels en topbladen leverbaar 

Famepla 78x36Eh  (1431 x 725 mm) 

 voorzien van een centrale sluiting en ladeblokkering 

 leverbare hoogtes:                                                          

700, 1000, 1325 & 1450 mm 

 schuifladen 100% uitschuifbaar (fronthoogte):          

75, 100, 125, 150, 200, 250 & 300 mm 

 diverse sokkels en topbladen leverbaar 
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indelingen       

Famepla (slagvast) kunststof bakje 75 x 75 mm 

 26 mm hoog 

 46 mm hoog 

 

Famepla (slagvast) kunststof bakje 75 x 150 mm 

 26 mm hoog 

 46 mm hoog 

 71 mm hoog 

Famepla (slagvast) kunststof bakje 150 x 150 mm 

 26 mm hoog 

 46 mm hoog 

 71 mm hoog 

Famepla (slagvast) kunststof borengoten 150 x 150 x 27 mm 

 2-delig 

 3-delig 

 4-delig 

Famepla gleufschotten 

 leverbare lengtes:          

304, 456, 507 & 610 mm 

 voor lade hoogtes:                    

50, 75, 100-125, 150-175, 200-250 & 300-400 mm 

Famepla scheidingsschotten 

 leverbare lengtes:             

30, 47, 64, 81, 98, 115, 132 & 149 mm 

 voor lade hoogtes:            

50, 75, 100-125, 150-175, 200-250 & 300-400 mm 
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Kasten        

kasten & legbordstellingen 

Famepla Schuifdeurkasten 

 leverbaar in 3 hoogtes:                                                  

1000, 1200 & 2000 mm 

 leverbaar in 2 dieptes:                        

450 & 600 mm 

 leverbaar in 4 breedtes:         

1026, 1200, 1500 & 2052 mm 

 diverse praktische accessoires, zoals extra legborden, 

scheidingsschotten, afrolranden & schuifladen 

Famepla Vleugeldeurkasten 

 leverbaar in 4 afmetingen:                                                  

512 x 555 mm, 1026 x 555 mm, 1026 x 400 mm &          

800 x 400 mm 

 diverse praktische accessoires, zoals extra legborden, 

scheidingsschotten, afrolranden & schuifladen 

 

Famepla Legbordstellingen 

 leverbaar in 5 hoogtes:                                                  

1000, 2000, 2200, 2500 & 3000 mm 

 leverbaar in 4 dieptes:                        

300, 400, 500 & 600 mm 

 leverbaar in 2 breedtes:         

1000 & 1300 mm 

 diverse praktische accessoires, zoals extra legborden, 

scheidingsschotten, schuifladen, achter-  en               

zijwanden, vleugeldeuren & schuifdeuren 
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schuifladekasten       

bakkenrekken, kasten & wagens 

Famepla Bakkenrek (modulair) 

 leverbaar in 2 hoogtes:                                                  

1100 & 2000 mm 

 leverbaar in 2 dieptes:                        

350 & 500 mm 

 leverbaar in 2 breedtes:         

222 & 322 mm 

 eenvoudig uit te breiden in de breedte 

 bakken los verkrijgbaar 

Famepla Bakkenwagen 

 leverbaar in 2 afmetingen:                                                  

0805 x 605 x 1553 mm (b x d x h)                     

1212 x 540 x 1553 mm (b x d x h) 

 voorzien van 2 bokwielen en 2 zwenkwielen (geremd) 

 duwhandgreep 

 bakken los verkrijgbaar 

 ook leverbaar met gereedschapsborden 

 

Famepla Bakkenkasten 

 leverbaar in 2 afmetingen:                                                  

700 x 270 x 1650 mm (b x d x h)                      

700 x 270 x 2000 mm (b x d x h) 

 leverbaar met of zonder vleugeldeuren 

 bakken los verkrijgbaar 
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Unibox kantelbakken            

breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x   artikelnr. 

            RAL 7000 (d.grijs)   RAL 7035 (l.grijs)

 600 mm     51 mm   77 mm   99-60901    99-60907 

behuizing met 9 bakjes 

behuizing met 6 bakjes 

breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x   artikelnr. 

            RAL 7000 (d.grijs)   RAL 7035 (l.grijs)

 600 mm     91 mm   112 mm   99-60601    99-60607 

behuizing met 5 bakjes 

breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x   artikelnr. 

            RAL 7000 (d.grijs)   RAL 7035 (l.grijs)

 600 mm     133 mm   164 mm   99-60501    99-60507 

behuizing met 4 bakjes 

breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x   artikelnr. 

            RAL 7000 (d.grijs)   RAL 7035 (l.grijs)

 600 mm     170 mm   206 mm   99-60401    99-60407 

behuizing met 3 bakjes 

breedte:     diepte:   hoogte          artikelnr.   x  x   artikelnr. 

            RAL 7000 (d.grijs)   RAL 7035 (l.grijs)

 600 mm     200 mm   240 mm   99-60301    99-60307 
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afmetingen: 750 x 660 mm (b x d) wielen ø 100 mm afmetingen: 600 x 750 x 1365 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-64141-03 

RAL 7035 (l. grijs)            99-64147-03  

4 stuks 6-vaks uitvoering          

4 stuks 5-vaks uitvoering          

4 stuks 4-vaks uitvoering          

2 stuks 3-vaks uitvoering          

Unibox kantelbakken                                             transportwagens  

hoogte opbouwhoogte  belastb. artikelnr. 

1365 mm        1200 mm  300 kg  99-64147   

           

Ral 7035 (lichtgrijs) 

afmetingen: 600 x 750 x 1365 mm (b x d x h) afmetingen: 600 x 750 x 1365 mm (b x d x h) 

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-64141-07 

RAL 7035 (l. grijs)            99-64147-07  

6 stuks 6-vaks uitvoering          

8 stuks 5-vaks uitvoering          

2 stuks 4-vaks uitvoering          

           

uitvoering      artikelnr. 

RAL 7000 (d. grijs)            99-64141-01 

RAL 7035 (l. grijs)            99-64147-01  

2 stuks 9-vaks uitvoering          

6 stuks 6-vaks uitvoering          

4 stuks 5-vaks uitvoering          

2 stuks 4-vaks uitvoering          

2 stuks 3-vaks uitvoering          
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Voor informatie en advies: 

Famepla Nederland 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 245 14 14 

fax : 010 - 245 14 15  

info@famepla.nl 

www.famepla.nl 


