
GROEP 5C

blz. 5c.2-5c.4

- Bureelinrichting - containers

blz. 5c.5-5c.8

- Bureellades

blz. 5c.9-5c.12

- Systema Top 2000

blz. 5c.18-5c.20

- Stopcontacten

blz. 5c.20-5c.24

- Kabelorganisatie
- Kabeldoorvoeren

blz. 5c.25

- Opbergsystemen voor CD/DVD

blz. 5c.26

- Power Lift voor flatscreens

blz. 5c.27-5c.29

- LED/LCD/PLASMA wandsteunen
- Luidspreker wandsteun
- TV-platen

blz. 5c.14-5c.15

- Kogelwerende laden

blz. 5c.16-5c.17

- Kantoororganisatie

blz. 5c.13

- Ribfolie
- Bureelladeindelingen
- Geldlades

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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5c



BUREELINRICHTING - CONTAINERS
SYSTEMA TOP 2000

392

392
complete sets voor bureaucontainers

Minimum inbouwdiepte: 530 mm
Kleur: alu finish & zwart
Inbouwbreedte: 392 mm

Rijboring: 32 mm

Alle setcomponenten & CAD-tekening 1:1 zijn verpakt in één karton klaar voor verzending. 
Eenvoudiger gaat het niet !!

omschrijving

Complete set voor bureaucontainer bestaande 
uit :

 
 1 schrijfartikelenlade
 3 stalen schuiflades
 3 uittrekbare geleidingen KA 270, 
  gedeeltelijk uittrekbare geleider, 
  belastbaarheid 250 N
 1 centraal vergrendelingssysteem
  stop-control met silent system

Zwart
Alu Finish

Min. 1 set

5140-9501
5140-9901 

code 

Complete set voor bureaucontainer bestaande 
uit :

 
 1 schrijfartikelenlade
 3 stalen schuiflades
 3 uittrekbare geleidingen Quadro 
  Duplex 25, volledig uittrekbare 
  geleider, belastbaarheid 250 N
 1 centraal vergrendelingssysteem
  stop-control met silent system

zwart
Alu Finish

Min. 1 set

5140-8501
5140-8901

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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complete sets voor bureaucontainers

Minimum inbouwdiepte: 530 mm
Kleur: alu finish & zwart
Inbouwbreedte: 392 mm

Rijboring: 32 mm

Alle setcomponenten & CAD-tekening 1:1 zijn verpakt in één karton klaar voor verzending. 
Eenvoudiger gaat het niet !!

omschrijving

Complete set voor bureaucontainer bestaande 
uit :

 
 1 schrijfartikelenlade
 1 stalen schuiflade
 1 stalen schuiflade met
  hangmapraam,
  hoogte 244 of 260 mm
 1 geleider KA 270, gedeeltelijk
  uittrekbare geleider, 
  belastbaarheid 250 N
 1 geleider Quadro Duplex 45,
  meer dan volledig uittrekbaar, 
  belastbaar 450 N
 1 centraal vergrendelingssysteem
  stop-control met silent system

Zwart
Alu Finish

Min. 1 set

5140-9503
5140-9903 

code 

Complete set voor bureaucontainer bestaande 
uit :

 
 1 schrijfartikelenlade
 1 stalen schuiflade
 1 stalen schuiflade met
  hangmapraam,
  hoogte 244 of 260 mm
 1 geleider Quadro Duplex 25,
  volledig uittrekbare geleider, 
  belastbaarheid 250 N
 1 geleider Quadro Duplex 45,
  meer dan volledig uittrekbaar, 
  belastbaar 450 N
 1 centraal vergrendelingssysteem
  stop-control met silent system

zwart
Alu Finish

Min. 1 set

5140-8503
5140-8903

392

392

BUREELINRICHTING - CONTAINERS
SYSTEMA TOP 2000

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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http://www.bermabru.be/documents/catalog/5140-9503.xml?lang=nl
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snelmontaGe complete sets voor bureaucontainers

Minimum inbouwdiepte: 530 mm
Kleur: alu-look

Inbouwbreedte: 404 mm

Alle setcomponenten & CAD-tekening 1:1 zijn verpakt in één karton klaar voor verzending. 
Eenvoudiger gaat het niet !!

omschrijving

Complete set voor bureaucontainer bestaande 
uit:
 

 1 set stalen afstelbare zijwanden 
  poedegespoten zwart
 1 vergrendelingsstang Stop Control
  en kopstuk, van tevoren gemonteerd
 1 set Quadro 12 met Silent System, van 
  tevoren gemonteerd
 3 sets volledig uittrekbare Quadro Duplex 
  25 geleiders met Silent System, van
  tevoren gemonteerd
 1 schrijfartikelenlade
 3 stalen schuiflades
 1 cilinderhefboomslot + binnencilinder

Alu-look

Min. 1 set

5140-6903

code 

Complete set voor bureaucontainer bestaande 
uit:
 

 1 set stalen afstelbare zijwanden 
  poedegespoten zwart
 1 vergrendelingsstang Stop Control
  en kopstuk, van tevoren gemonteerd
 1 set Quadro 12 met Silent System, van 
  tevoren gemonteerd
 1 set volledig uittrekbare Quadro Duplex 
  25 geleiders met Silent System, van
  tevoren gemonteerd
 1 set meer dan volledig uittrekbaar Quadro 
  Duplex 45 geleider met Silent System, 
  van tevoren gemonteerd
 1 schrijfartikelenlade
 1 stalen schuiflade
 1 stalen schuiflade met hangmapraam
 1 cilinderhefboomslot + binnencilinder

Alu-look

Min. 1 set

5140-6901

392

392

BUREELINRICHTING - CONTAINERS
SNELMONTAGESETS CONTAINER

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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omschrijving

5140-0300
5140-0600

zwart
alu-look

pennenlade in kunststof
inbouwbreedte: 392 mm

Frontbevestiging voor pennelade 5140-2000

Quadro 12 voor pennenlade
inbouwbreedte: 392 mm

Min. 1 paar

Quadro 12 voor pennenlade met Silent System
inbouwbreedte: 392 mm

Min. 1 paar

Quadro 12 voor pennenlade met Push to open
inbouwbreedte: 392 mm

Min. 1 paar

5143-0900

HT-9078565

HT-9111145

Extra te bestellen:

montage demontage

code uitv. 

schrijfartikelenlade

- inbouwbreedte: 392 mm
- Om aan te schroeven aan de bovenste bodem
- Belastbaarheid 2 kg.
- Kunststof zwart of aluminium finish

zwart
alu-look

5140-3300
5140-3900

BUREELLADES
SYSTEMA TOP 2000

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5c.5

5c
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5140-5300

5140-5900

metalen bureelschuif, zwart
inbouwbreedte: 392 mm

diepte: 530 mm

metalen bureelschuif, alu-look
diepte: 530 mm

BUREELLADES
SYSTEMA TOP 2000

5143-1900
5143-1901

uittrekbare kogelgeleider Ka 270
Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm

- Gedeeltelijk uittrekbare geleider
- 25 kg belastbaarheid
- Max. frontplaathoogte 3 HE (192 mm)
- Verzinkt staal

diepte: 530 mm
diepte: 730 mm

Min. 1 paar

uittrekbare geleider Quadro Duplex 25
Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm

- Volledig uittrekbare geleider met differentiaalrol
- 25 kg belastbaarheid
- Max. frontplaathoogte 3 HE (192 mm)
- Verzinkt staal

diepte: 530 mm
diepte: 730 mm

Min. 1 paar

5143-3900
HT-41085

uittrekbare geleider Quadro Duplex 45
Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm

- Meer dan volledig uittrekbare geleider (ca. 45 mm), met 
 differentiaalrol
- 45 kg belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Max. frontplaathoogte 5 HE (320 mm)
- Verzinkt staal

diepte: 530 mm
diepte: 730 mm

Min. 1 paar

5143-2900
5143-2901

omschrijving code 

82

12,4≥ 22

32

22,4
69,6

EB = 392+1
  0

69,6

32

12,4

45,2

82

≥ 22

EB = 392+1
  0

69,6

32

12,4

45,2

82

≥ 22

EB = 392+1
  0

82

12,4≥ 22

32

22,4
69,6

EB = 392+1
  0

69,6

32

12,4

45,2

82

≥ 22

EB = 392+1
  0

69,6

32

12,4

45,2

82

≥ 22

EB = 392+1
  0

82

12,4≥ 22

32

22,4
69,6

EB = 392+1
  0

69,6

32

12,4

45,2

82

≥ 22

EB = 392+1
  0

69,6

32

12,4

45,2

82

≥ 22

EB = 392+1
  0

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5c.6

5c

http://www.bermabru.be/documents/catalog/5140-5300.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5140-5900.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5143-1900.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5143-1901.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5143-3900.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5143-2900.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5143-2901.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/ht-41085.xml?lang=nl


omschrijving

5145-2320

alu-look
HT-9111409

zwart
HT-9111146

alu-look
HT-9111410

zwart
HT-9111147

behuizing met automatische terugloop stop control 
rechts met silent system

- Voor de éénzijdige demping van Systema Top stalen
 schuifladen.
- Voor Quadro Duplex en KA 270

opGepast
Per schuiflade moet 1 Stop Control behuizing rechts
worden besteld - niet voor de schrijfartikelenlade!

behuizing met automatische terugloop stop control
links met silent system

- Voor de extra demping aan beide zijden van Systema Top
 stalen schuifladen.
- Voor Quadro Duplex en KA 270

opGepast
Per schuiflade moet 1 Stop Control behuizing links worden 

besteld – niet voor de schrijfartikelenlade!

behuizing met push to open
- Voor Quadro Duplex en KA 270
- Voor een veilig uitschuiven wordt een max. belading van  
 30 kg geadviseerd.

opGepast
Per schuiflade moet 1 behuizing met geïntegreerd

openingssysteem ‘Push to open‘ worden besteld – niet voor 
de schrijfartikelenlade!

metalen hangraam, zwart

breedte: 350 mm, diepte: 530 mm - hoogte: 244 mm
breedte: 350 mm, diepte: 730 mm - hoogte: 244 mm

metalen hangraam, alu-look

breedte: 350 mm, diepte: 530 mm - hoogte: 244 mm

verdeelprofiel voor hangraam K400

zwart
alu-look

5145-7340
5145-7940

5145-6300
5145-6310

5145-6900

code 

BUREELLADES
SYSTEMA TOP 2000

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5c.7

5c

http://www.bermabru.be/documents/catalog/ht-9111409.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/ht-9111146.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/ht-9111410.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/ht-9111147.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5145-2320.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5145-7340.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5145-7940.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5145-6300.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5145-6310.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5145-6900.xml?lang=nl


Dit innoverende sluitsysteem is gebaseerd in het 32 mm systeem.

Voordelen:
- geen groef nodig in korpuszijden
- te monteren zonder gereedschap
- sperstuk reeds voorzien op de lade
- verhinderd het gelijktijdig openen van de lades
(- alleen rechtse sluiting mogelijk)

eenZiJDiGe sluitinG voor bureaulaDes

sluitstang

slotverbinding

montage volgorde 

omschrijving code 
vergrendelingsstangen stop control

Set bestaat uit:
- 1 vergrendelingsstang
- 1 slotverbinding
- 1 beveiligingsstop

De vergrendelingsstang is inkortbaar.

M = Min. 2 mm
512 mm
576 mm

Extra te bestellen
“Stop-controle” mechanisme: zie geleiders

5145-0070
5145-0080

cilinderhefboomslot prestige 2000

- Voor uitwisselbare binnencilinders:
 zonder rekening te houden met een sluitplan de sloten in de
 werkplaats monteren en later de binnencilinder ter plaatse 
 met de gewenste sluiting inzetten.

binnencilinder Z23
- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z23 met
 18 mm cilinderdiameter
- Vernikkeld hoogglans
- Inclusief 2 draaisleutels van vernikkeld staal

Verschillend sluitend
Gelijksluitend

5148-0700

HT-9078860
HT-9078862

BUREELLADES
SLUITING VOOR BUREELLADES

1695Technik für Möbel

30

16

18

17

2

32

4 2 20

15
25,5

Z23: ø 18
23

61

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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HANGMAPRAMEN

- Voor eindeloze en kastbouwwijze.
- Voor inbouw in kasten met frontplaten of draaideuren.
- Te gebruiken met uittrekbare geleiding Quadro Duplex.
- Trekstukken zijn vooraf gemonteerd aan het hangmapraam.
- Opschuifmontage zonder gereedschap.
- Staal met poedercoating.
- Speciale maten op aanvraag

De noodzakelijke frontplaathoogte is afhankelijk van het
organisatietoebehoren.

Minimale frontplaathoogte:
2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor hangmapraam en brede
schuiflade
2,5 hoogte-eenheden HE (160 mm) voor SysTech zijwand

Technische aanwijzing Quadro Duplex:
- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deurinsprong

Bij toepassing achter draaideuren wordt een afdekprofiel
geadviseerd.

kastbreedte

kastbreedte

KastDiepte 400 mm

KastDiepte 600 mm

KastDiepte 400 mm

KastDiepte 600 mm

indeling din a4

indeling din a4

buitenbreedte ab

buitenbreedte ab

binnenbreedte ib

binnenbreedte ib

code 

code 

code breedte omschrijving

WANDKASTEN
SYSTEMA TOP 2000

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

400

EB

X = 13 / 22

 IT
327

 AT 352  IT
327

 AT 352

AB = EB-2 x maat X

 ET 
≥ 392
achter
deuren

 ET 
≥ 372
achter
front-
platen

AB = buitenbreedte
AT = kastdiepte

EB = inbouwbreedte
ET = inbouwdiepte

IB = binnenbreedte
IT = binnendiepte

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

 IT
492

 AT
517

 IT
492

 AT
517

600

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

EB

ET 
≥ 558
achter
deuren

 ET 
≥ 538
achter
front-
platen

AB = EB - 2 x maat X

AB = buitenbreedte
AT = kastdiepte

EB = inbouwbreedte
ET = inbouwdiepte

IB = binnenbreedte
IT = binnendiepte

1.

3.

2.

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

400

EB

X = 13 / 22

 IT
327

 AT 352  IT
327

 AT 352

AB = EB-2 x maat X

 ET 
≥ 392
achter
deuren

 ET 
≥ 372
achter
front-
platen

AB = buitenbreedte
AT = kastdiepte

EB = inbouwbreedte
ET = inbouwdiepte

IB = binnenbreedte
IT = binnendiepte

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

 IT
492

 AT
517

 IT
492

 AT
517

600

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

EB

ET 
≥ 558
achter
deuren

 ET 
≥ 538
achter
front-
platen

AB = EB - 2 x maat X

AB = buitenbreedte
AT = kastdiepte

EB = inbouwbreedte
ET = inbouwdiepte

IB = binnenbreedte
IT = binnendiepte

1.

3.

2.

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

400

EB

X = 13 / 22

 IT
327

 AT 352  IT
327

 AT 352

AB = EB-2 x maat X

 ET 
≥ 392
achter
deuren

 ET 
≥ 372
achter
front-
platen

AB = buitenbreedte
AT = kastdiepte

EB = inbouwbreedte
ET = inbouwdiepte

IB = binnenbreedte
IT = binnendiepte

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

 IT
492

 AT
517

 IT
492

 AT
517

600

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

EB

ET 
≥ 558
achter
deuren

 ET 
≥ 538
achter
front-
platen

AB = EB - 2 x maat X

AB = buitenbreedte
AT = kastdiepte

EB = inbouwbreedte
ET = inbouwdiepte

IB = binnenbreedte
IT = binnendiepte

1.

3.

2.

435 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm

435 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm

afdekprofiel

- Voor gebruik bij hangmapramen en brede 
 schuiflade.
- Ter afdekking van de bevestigingsgaten bij 
 toepassing achter 
 deuren
- Kunststof

1 x A4
1 x A4 + rest

2 x A4
2 x A4 + rest
2 x A4 + rest
3 x A4 + rest

1 x A4
1 x A4 + rest

2 x A4
2 x A4 + rest
2 x A4 + rest
3 x A4 + rest

371 mm
536 mm
736 mm
836 mm
936 mm
1136 mm

371 mm
536 mm
736 mm
836 mm
936 mm
1136 mm

325 mm
490 mm
690 mm
790 mm
890 mm
1090 mm

325 mm
490 mm
690 mm
790 mm
890 mm
1090 mm

alu-look
5142-1904
5142-1900
5142-1901
HT-9011907
5142-1902
5142-1903

alu-look
5142-3904
5142-3900
5142-3901
HT-9011943
5142-3902
5142-3903

alu-look
HT-9133363
HT-9133362
HT-9132871
HT-9133364
HT-9133081
HT-9133082

371 mm
536 mm
736 mm
836 mm
936 mm
1136 mm

zwart
5142-1304
5142-1300
5142-1301
HT-1064097
5142-1302
5142-1303

zwart
5142-3304
5142-3300
5142-3301
HT-1078962
5142-3302
5142-3303

zwart
HT-9133360
HT-9133359
HT-9132813
HT-9133361
HT-9132814
HT-9132815

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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TRAPLOOS IN DE BREEDTE VERSTELBARE HANGMAPRAMEN

- Maakt het mogelijk om willekeurig brede bureaukasten te maken.
- Eenvoudige kastplanning van wand tot wand.
- Ook om probleemloos achteraf bestaande kasten mee uit te rusten.
- Voor inbouw in kasten met frontplaten of draaideuren.
- Te gebruiken met uittrekbare geleiding Quadro Duplex.
- Trekstukken zijn vooraf gemonteerd aan het hangmapraam.
- Opschuifmontage zonder gereedschap.
- Staal met poedercoating.

Set bestaat uit:
- 1 zijdeel rechts
- 1 zijdeel links
- 2 middenprofielen
- 4 verbindingsdelen
- Randbescherming

De noodzakelijke frontplaathoogte is afhankelijk van het
organisatietoebehoren.

Minimale frontplaathoogte:
2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor hangmapraam en brede
schuiflade.
(2,5 hoogte-eenheden HE (160 mm) voor SysTech zijwand)

Technische aanwijzing Quadro Duplex:
- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deurinsprong

Bij toepassing achter draaideuren wordt een afdekprofiel
geadviseerd.

KastDiepte 400 mm

KastDiepte 600 mm

KastDiepte 400 mm

KastDiepte 600 mm

buitenbreedte ab

buitenbreedte ab

binnenbreedte ib

binnenbreedte ib

code 

code 

code breedte omschrijving

WANDKASTEN
SYSTEMA TOP 2000

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

400

EB

X = 13 / 22

 IT
327

 AT 352  IT
327

 AT 352

AB = EB-2 x maat X

 ET 
≥ 392
achter
deuren

 ET 
≥ 372
achter
front-
platen

AB = buitenbreedte
AT = kastdiepte

EB = inbouwbreedte
ET = inbouwdiepte

IB = binnenbreedte
IT = binnendiepte

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

 IT
492

 AT
517

 IT
492

 AT
517

600

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

EB

ET 
≥ 558
achter
deuren

 ET 
≥ 538
achter
front-
platen

AB = EB - 2 x maat X

AB = buitenbreedte
AT = kastdiepte

EB = inbouwbreedte
ET = inbouwdiepte

IB = binnenbreedte
IT = binnendiepte

1.

3.

2.

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

400

EB

X = 13 / 22

 IT
327

 AT 352  IT
327

 AT 352

AB = EB-2 x maat X

 ET 
≥ 392
achter
deuren

 ET 
≥ 372
achter
front-
platen

AB = buitenbreedte
AT = kastdiepte

EB = inbouwbreedte
ET = inbouwdiepte

IB = binnenbreedte
IT = binnendiepte

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

 IT
492

 AT
517

 IT
492

 AT
517

600

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

EB

ET 
≥ 558
achter
deuren

 ET 
≥ 538
achter
front-
platen

AB = EB - 2 x maat X

AB = buitenbreedte
AT = kastdiepte

EB = inbouwbreedte
ET = inbouwdiepte

IB = binnenbreedte
IT = binnendiepte

1.

3.

2.

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

400

EB

X = 13 / 22

 IT
327

 AT 352  IT
327

 AT 352

AB = EB-2 x maat X

 ET 
≥ 392
achter
deuren

 ET 
≥ 372
achter
front-
platen

AB = buitenbreedte
AT = kastdiepte

EB = inbouwbreedte
ET = inbouwdiepte

IB = binnenbreedte
IT = binnendiepte

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

 IT
492

 AT
517

 IT
492

 AT
517

600

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

EB

ET 
≥ 558
achter
deuren

 ET 
≥ 538
achter
front-
platen

AB = EB - 2 x maat X

AB = buitenbreedte
AT = kastdiepte

EB = inbouwbreedte
ET = inbouwdiepte

IB = binnenbreedte
IT = binnendiepte

1.

3.

2.

afdekprofiel

- Voor gebruik bij hangmapramen en brede 
 schuiflade.
- Ter afdekking van de bevestigingsgaten bij 
 toepassing achter 
 deuren
- Kunststof

394-584 mm
560-750 mm
726-916 mm
892-1082 mm
1058-1248 mm

394-584 mm
560-750 mm
726-916 mm
892-1082 mm
1058-1248 mm

368-540 mm
534-706 mm
700-872 mm
866-1038 mm
1032-1204 mm

368-540 mm
534-706 mm
700-872 mm
866-1038 mm
1032-1204 mm

alu-look
5142-5900
5142-5901
5142-5902
5142-5903
5142-5904

alu-look
5142-6900
5142-6901
5142-6902
5142-6903
5142-6904

alu-look
HT-9133363
HT-9133362
HT-9132871
HT-9133364
HT-9133081
HT-9133082

371 mm
536 mm
736 mm
836 mm
936 mm
1136 mm

zwart
5142-5300
5142-5301
5142-5302
5142-5303
5142-5304

zwart
5142-6300
5142-6301
5142-6302
5142-6303
5142-6304

zwart
HT-9133360
HT-9133359
HT-9132813
HT-9133361
HT-9132814
HT-9132815

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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WANDKASTEN
SYSTEMA TOP 2000

omschrijving code 
Quadro duplex

- Met differentiaalrol.
- Meer dan volledig uittrekbaar ca. 33 mm.
- Kastiepte 400 mm (Quadro duplex 60): 60 kg belastbaarheid.
- Kastiepte 600 mm (Quadro duplex 70): 65 kg belastbaarheid.
- Max. frontplaathoogte 5 HE (320 mm).
- Verzinkt staal
- Sluitstang extra te bestellen.

behuizing met automatische terugloop

behuizing met automatische terugloop met silent system

behuizing met push to open
- Voor X=13 mm
- Alleen te gebruiken met sluitsysteem Stop Control Plus
Set bestaat uit:
- 1 set behuizing met automatische terugloop met ‘Push to open‘
- 1 activator
- 1 schroef ter bevestiging van de activator

Frontbevestiging voor schuif met hangraam

Min. 1 paar
Frontsteun voor hangraam 

Min. 1 paar

verdeelprofiel voor hangraam

inbouwdiepte: 400 mm 
inbouwdiepte: 600 mm 

inbouwdiepte: 400 mm
inbouwdiepte: 600 mm

deurbeschermer
zwart

alu-look

Etikettenprofiel- buitenbreedte: 736 mm
2 x A4

Framebreedte AB

371 mm
536 mm
736 mm
836 mm
936 mm
1136 mm

397 mm
562 mm
762 mm
862 mm
962 mm
1162 mm

415 mm
580 mm
780 mm
880 mm
980 mm
1180 mm

Inbouwbreedte EB
X=13 mm

Inbouwbreedte EB
X=22 mm

Duplex 60
X=13 mm
5143-6963
X=22 mm
5143-6972

Duplex 70
X=13 mm
5143-7963
X=22 mm
5143-7972

X=13 mm
HT-9078709
X=22 mm

HT-9078710

X=13 mm
5143-8913
X=22 mm
5143-8922

alu-look
HT-9134833

zwart
HT-9134832

alu-look
5145-8900

zwart
5145-8300

alu-look
5145-8910

zwart
5145-8310

alu-look
5145-7940
5145-7960

zwart
5145-7340
5145-7360

5146-3300
5146-3900

5146-2312

22,5 6

X = 13 / X = 22

9164
32

46,2

41

5

14,2
>_

17,5

Deurafwijzer

Deurafwijzer

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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2-ZIJDIGE SLUITING VOOR WANDKASTEN
SYSTEMA TOP 2000

Dit sluitsysteem is gebaseerd op het 32 mm systeem.

Voordelen:
- geen groef nodig in korpuszijde
- sperstukken reeds voorzien aan de hangramen
- verhinderd het gelijktijdig uittrekken van de hangramen
- stangen eenvoudig te verlengen door clipsysteem
- “stop-controle” mechanisme reeds 2-zijdig bij de geleiders
- flexibele positionering van het slot

slotverbinding

5146-5310

2341-8720

5146-5300

5148-2700

5148-3700

slotverbinding
met sluithaak

rechts/links

trengel  2 m

sluitstang: 480 mm

naar believen te verlengen

centraal slot

draaiknop, vernikkeld mat

omschrijving

centraal slot

        sluitstang

sluithaak

trengel

HT-9078860
HT-9078862

binnencilinder:   verschillend sluitend met 2 sleutels

binnencilinder: gelijksluitend met 2 sleutels

DraaistanGslot hettich prestiGe 2000

code 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code uitv. b x l x h 

code hoogte omschrijving

RIBFOLIE

BUREELINRICHTING

5101-9760

5101-9780

600 mm

800 mm

zelfklevend rib-folie
 in wit kunststof

Min. 1 lengte

5100-7100bruin277 x 277 x 17 mm

code b x l x h 
5101-0300360 x 326 x 60 mm

omschrijving
geldlade om in een schuif te plaatsen

4 vakken voor biljetten (met veer)
8 vakken voor muntstukken.

5101-1300360 x 326 x 60 mmgeldlade om in een schuif te plaatsen
6 vakken voor biljetten (schuin)

8 vakken voor muntstukken
Bakje met munststukken is uitneembaar.

GELDLADE

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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335 x 545 x 147

335 x 545 x 147

430 x 630 x 147

430 x 630 x 147

code 

5113-0930

5113-0931

5113-0935

5113-0936

Voor universeel gebruik aan de balie. Bovenaan bevindt 
zich de ondiepe lade voor geld- en documentenverkeer.
Onderaan laat een diepe vorm met een vrije hoogte van 
95mm het doorgeven van grotere volumes toe.

Uitvoering: 
zichtbare profielen in geanodiseerd aluminium (mat) bin-
nenbekleding in zwarte ‘Skinplate’.

b 30/35
Diepe kogelwerende doorgeeflade

320 x 505 x 145

met vergrendeling
320 x 505 x 145

415 x 590 x 145

met vergrendeling
415 x 590 x 145

inbouwmaten

br x d x h

B30

B30V

B35

B35V

uitvoering buitenmaten

br x d x h

335 x 545 x 32

335 x 545 x 32

430 x 630 x 57

430 x 630 x 57

code 

5113-1930

5113-1931

5113-1935

5113-1936

Voor financiële verrichtingen. De lade laat het doorgeven 
van voorwerpen toe tot een hoogte van 32 mm.

Uitvoering: 
zichtbare profielen in geanodiseerd aluminium (mat)
binnenbekleding in zwarte ‘Skinplate’.

c 30/35
ondiepe kogelwerende doorgeeflade

325 x 505 x 55

met vergrendeling
325 x 505 x 55

420 x 590 x 55

met vergrendeling
420 x 590 x 55

inbouwmaten

br x d x h

C30

C30V

C35

C35V

uitvoering buitenmaten

br x d x h

KOGELWERENDE LADEN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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406 x 347 x 53

code 

5113-2975

Deze ondiepe doorgeeflade laat vlot geld- en
documentenverkeer toe.

KW75
ondiepe kogelwerende doorgeeflade

382 x 333 x 51

inbouwmaten

br x d x h

KW75

uitvoering buitenmaten

br x d x h

406 x 347 x 163

code 

5113-3978

Dit type is speciaal ontworpen voor kleine balies waar 
staande het geld- en documentenverkeer wordt verricht.

De ondiepe lade bovenaan kan gebruikt worden voor het 
doorgeven van geld en documenten.

De onderste lade die dieper is, is geschikt om grotere 
volumes door te geven.

Dit type wordt standaard geleverd met een vergrendeling 
op beide laden.

KW78
Kogelwerende geldlade voor kleine balies

382 x 333 x 163

inbouwmaten

br x d x h

KW78

uitvoering buitenmaten

br x d x h

KOGELWERENDE LADEN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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KANTOORORGANISATIE
HANGKLASSEMENT OP STEUNPROFIELEN

proFiel 360 in pvc
Hangklassement op steunprofielen

Doorboorde staven van 3,60 m

Bevestiging :
Houtschroef of pneumatische nieten
Doorboorde staven ongeveer 120 mm

uitvoering code 
7047-8700

7047-8300

wit

zwart

omschrijving

proFiel 120 in GeanoDiseerD alu Hangklassement op steunprofielen
Doorboorde staven van 1 m

Bevestiging:
Met houtschroeven

Doorboord om de 192 mm

7047-8010gesatineerd 
zilver

hangmappen

hangmappen

hanGmappen
Hangmap

B x H= 330 x 250 mm

Wordt verkocht per doos van
25 stuks.

type

5104-0900

5104-0915

V-bodem

bodem: 15 mm

BUREAU-ONDERSTELLEN

ANDERE ONDERSTELLEN EN TAFELPOTEN ZIE GROEP 7

80
0

1200 min
2000 max

10
00

 m
in

14
00

 m
ax

1400 min
2200 max

80
0

Trade Pack I Trade Pack I + Trade Pack 
II

code omschrijving uitvoering

Bureau-onderstel, met telescopisch kabelkanaal.
Wordt geleverd in setverpakking, zonder tablet, niet gemonteerd.

Trade Pack I basisset 1200-2000 mm

Trade Pack II uitbreidingsset 1000-1400 mm

Min. 1 set (5)

alu-look
(RAL 9006)

alu-look
(RAL 9006)

7600-2610

7600-2620

101 opstellingen met slechts 2 verpakkingen.

raadpleeg ons voor andere
uitvoeringen of opstellingen.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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KANTOORORGANISATIE
KLAVIERHOUDER MET MUISHOUDER

code omschrijving

Klavierhouder met muishouder
 - met pennenhouder en polssteun

 - met terugloopblokkering
 - houder in kunststof grijs

 - de muishouder kan links of rechts gemonteerd worden
  - geleverd in afzonderlijke box met sjabloon en schroeven

uittrekbaar houder voor klavier onder het werkblad

lengte: 600 mm
klavier: 550 mm
uitvoering: zwart

5149-0500 

5146-4300

41
5

29
7

18
18

22
4

20
6

10
0

32552
635

32
89

69

omschrijving uitvoering

pc-houder
Geschikt voor alle gangbare rechtstaande pc’s

2 bevestigingsmogelijkheden:
- onder het tafelblad

- zijdelingse bevestiging (op effen vlak)

hoogte regelbaar van 370-630 mm
breedte regelbaar van 85-230 mm

SLOT-SET voor PC-houder

hangslot inbegrepen
(PC-houder apart te bestellen)

ideaal voor scholen, bibliotheken, e.d.

Min. 1 set

zwart

alu-look
(RAL 9006)

zwart

alu-look
(RAL 9006)

7600-0300

7600-0600

7600-0399

7600-0699

code 

Steun voor TFT schermen

Hoogte regelbaar.
Afstand regelbaar d.m.v. 3 scharnierpunten.

zilver 5469-1600

40
 c

m

28,5 cm 28 cm

Max. 4 cm

600 mm

550 mm

Quadro
uitschuifblad 25

inbouwdiepte: 388 mm
Draagkracht: 25 kg.

Min. 1 paar

5264-3941

terugloopstop

ø3,5

22

12
ø6

27

9,5

30,5

ø6,3

mini. 5

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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STOPCONTACTEN

uitvoering

evoline poWerport

Aluminium profiel met 3 ingebouwde
stopcontacten, netaansluitkabel 2,5 meter 

en los bijgeleverde stekker. Kan
ingebouwd worden in werkbladen of

panelen met een maximum dikte
van 50 mm.

Inbouwring: ø 102 mm
Diepte: 290 mm

evoline poWerport
met usb oplaaDstation

Aluminium profiel met 2 ingebouwde
stopcontacten, 1 usb laadunit,
netaansluitkabel 3 meter en los

bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd
worden in werkbladen of panelen met een 

maximum dikte van 40 mm.

Inbouwring: ø 102 mm
Diepte: 312 mm

Deksel/inbouwring
alu-look gelakt/grijs

massief rvs/rvs-look

wit/grijs

zwart/grijs

Deksel/inbouwring
alu-look gelakt/grijs

massief rvs/rvs-look

wit/grijs

6341-5600
6341-5601

6341-5900
6341-5901

6341-5700

6341-5300

6341-5620
6341-5621

6341-5920
6341-5921

6341-5720
6341-5721

Optie
gatzaag met schacht voor POWERPORT, 

max. materiaaldikte 47 mm
0305-0102

B

B

FR

FR

B

B

B

B

B

FR

FR

FR

FR

FR

code 

NL

NL

L

L

D

D

NL

NL

NL

L

L

L

D

D

D

omschrijving

1111
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uitvoering

netboX - point

RVS inbouwstopcontact met 2
openingen voor RJ45, USB 2.0 of HDMI 

aansluitingen (aparte connector te
bestellen).

Inclusief aansluitkabel van 2000 mm.

- Voor werkbladen tot 65 mm dik.
- Boring: ø 80 mm

rvs

code 

STOPCONTACTEN

Extra te bestellen
RJ45 connector

USB 2.0 connector
HDMI connector

B FR
6341-9500

6341-9501
6341-9502
6341-9503

rvs

rvs

rvs

6341-8900
6341-8901

6341-8903

6341-8906
4 stopcontacten

anDere uitvoerinGen leverbaar op bestellinG

3 stopcontacten 
+ 2 RJ45

2 stopcontacten 
+ 2 USB + 2 RJ45

B

B

B

FR

FR

FR

NL LD

Inbouwmaten:
A= L:227 mm x B:157 mm

B= max. 95 mm

evoline Fliptop

Inbouwstopcontact met 4 aansluitingen.
Het deksel kan gesloten worden met

ingeplugde stekkers.
Afdichting met rubber-lip.

B

A

1

2

3

2 3

1111

omschrijving

1
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alunetboX - 3 stopcontacten

- max. 3680 W
- pinaarding

- Voor werkbladen tot 70 mm
- Boring: 260 x 101,5 mm

- Hoek: R 8 mm

Extra te bestellen
Aansluitkabel 3 meter

6341-9600

6341-9610

code omschrijving uitvoering

verticaal kabelkanaal tWister

- Om kabels op een optische attractieve 
 en afschermende manier van het
 vloerstopcontact naar het tafelblad 
 te leiden.
- Set bestaat uit:
 - kabelkanaal met 15 elementen
 - vloeradapter
 - tafelbladbevestiging
 - kabelontlasting
 - 3 bevestigingsvijzen.
- Hoogte: 800 mm.

horizontaal kabelkanaal tWister

- Om kabels op een ordelijke manier   
 onder het werkblad verder te leiden.
- Kan moeiteloos alle bochten nemen.
- Set bestaat uit: 20 elementen,
 20 clipsen, 20 bevestigingsvijzen.
- Lengte: 1000 mm
- Montage:
 - Klipsen onder tafelblad.
 - Monteren in de gewenste richting.   
 - Kabelkanaal hierop vastclipsen.

zilvergrijs

zilvergrijs

6292-1600

6292-1601

Flexibel kabelkanaal “TWISTER”
 - 3-dimensioneel draaibaar.
 - 4 gescheiden kanalen om kabels in te clipsen.
 - kan verlengd worden door meerdere elementen bij in te clipsen.

STOPCONTACTEN

Extra te bestellen
voeding met 2000 mm kabel
voeding met 3000 mm kabel

B

B FR

versapull

- aluminium omhulsel
- kunststof kap
- IP 54

versaelite

- aluminium omhulsel
- rvs kap
- IP 54
- inclusief ring
- inclusief 2000 mm kabel

6341-1010

6341-1012
6341-1013

6341-1020

FR
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omschrijving code 
Kabeldoorgang Flap verticaal

Hoogte 720 mm, 7 klapelementen, kunststof, aluminium.

Hoogte 2400 mm, 26 klapelementen, kunststof, aluminium.

Kabeldoorgang Flap horizontaal

Lengte 650 mm, 7 klapelementen, kunststof, aluminium.

Lengte 1200 mm, 13 klapelementen, kunststof, aluminium.

Kabelklemmen eXit

Hoogte 30 mm, lengte 91 mm, grijs.

Hoogte 30 mm, lengte 135 mm, grijs.

Kabeldoorgang eXit Floor

Lengte 75 x 18 x 2000 mm,
onderdeel in kunststof, bovendeel in aluminium.

Hoek 90°,
onderdeel in kunststof, bovendeel in aluminium.

Kabeldoorgang i-twin

Lengte 386,65 mm, kunststof aluminium.

Kabeldoorgang i-pass

413 x 105,5 mm, zilver.

813 x 105,5 mm (2 elementen), zilver

6292-7007

6292-7026

6292-7107

6292-7113

6292-7209

6292-7213

6292-7302

6292-7390

6292-7400

6292-7410

6292-7420

KABELORGANISATIE
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KABELDOORVOEREN

2-delige kabeldoorvoer

uitvoering in metaal om te verlijmen in boringen van
ø 60 mm of ø 80 mm.

6292-9660
6292-9960
6292-9260

alu-look
inox-look
chroom

code omschrijving uitvoering

ø 60 mm 

ø 85 mm
6292-8600

geanodiseerd
aluminium

2-delige kabeldoorvoer

In massief aluminium om te verlijmen in boringen van
ø 85 mm.

6292-9661
6292-9961
6292-9261

alu-look
inox-look
chroom

ø 60 mm 2-delige kabeldoorvoer

uitvoering in metaal om te verlijmen in boringen van
ø 60 mm. 70 x 93 mm

6292-9680
6292-9980

ø 80 mm 

1,2
66/88

60/80

22

1,2
90

85

29

1,2
66/88

60/80

22

1,2
90

85

29

1,2
70

60

22

1,2
66/88

60/80

22

1,2
90

85

29

Kabeldoorvoer uit aluminium met flexibele
borsteldichting.

Voorzien van deksel met magnetische
sluiting.

Kabeldoorvoer uit aluminium. zilverkleur 6292-3678

Buitenmaat: 80 x 80 mm

Min. 1 garnituur

alu 6292-3608

78 mm

67/72 mm
25 mm

metalen kabeldoorvoer “soul”
90 x 90 mm

Metalen kabeldoorvoer met
borsteldichting. 

Buitenmaat: 90 x 90 mm
boordiameter: 80 mm

chroom
rvs-look
alu-look

6292-0280
6292-0980
6292-0680

 90 

 9
0 

 13  Ø 79 

 80
,2

0 

 90 

 9
0 

 13  Ø 79 

 80
,2

0 
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KABELDOORVOEREN

code omschrijving uitvoering

Kabeldoorvoer uit aluminium.
 

breedte
70 mm

100 mm

geanodiseerd
aluminium

geanodiseerd
aluminium

6292-3670

6292-3699

Kabeldoorvoer uit aluminium met
flexibele borsteldichting.

Voorzien van recht klapdeksel.

Geringe hoogte van 13 mm
 Buitenmaat: 100 x 100 mm

Uitsparing: 95 x 95 mm

alu 6292-3610

alu 6292-3632Kabeldoorvoer uit
aluminium met

flexibele borsteldichting.

Voorzien van rechthoekig klapdeksel.

Geringe hoogte van 25 mm
 Buitenmaat: 110 x 320 mm

350 mm

70 mm
100 mm

338 mm

58 mm
88 mm

metalen kabeldoorvoer met borsteldichting.

Hoogte van 18,5 mm (zonder kabelgoot)

Hoogte van 98,5 mm (met kabelgoot)

alu-look
alu-look

alu-look

zonder kabelgoot
300 x 95 mm
600 x 95 mm

met kabelgoot
400 x 95 mm

6292-2230
6292-2260

6292-2140

lengte (x+33 mm)

91
 m

m

longueur (x+33 mm)

91
 m

m

lengte (x+8 mm)

68
,5

 m
m

72
,5

 m
m

220/600 (x+40 mm)
x

x

300/400/600 (x+40 mm)

95
 m

m

longueur (x+8 mm)

68
,5

 m
m

lengte (x+33 mm)

91
 m

m

longueur (x+33 mm)

91
 m

m

lengte (x+8 mm)

68
,5

 m
m

72
,5

 m
m

220/600 (x+40 mm)
x

x

300/400/600 (x+40 mm)

95
 m

m

longueur (x+8 mm)

68
,5

 m
m

UITSPARINGMet kabelgoot

metalen kabeldoorvoer met borsteldichting.

Hoogte van 18,5 mm 

alu-look
alu-look

220 x 72,5 mm
600 x 72,5 mm

6292-2022
6292-2060

lengte (x+33 mm)

91
 m

m

longueur (x+33 mm)

91
 m

m

lengte (x+8 mm)

68
,5

 m
m

72
,5

 m
m

220/600 (x+40 mm)
x

x

300/400/600 (x+40 mm)

95
 m

m

longueur (x+8 mm)

68
,5

 m
m

lengte (x+33 mm)

91
 m

m

longueur (x+33 mm)

91
 m

m

lengte (x+8 mm)

68
,5

 m
m

72
,5

 m
m

220/600 (x+40 mm)
x

x

300/400/600 (x+40 mm)

95
 m

m

longueur (x+8 mm)

68
,5

 m
m

UITSPARING
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KABELDOORVOEREN

exit ncs

Kabeldoorvoer in zwart zonder deksel met
borsteldichting in zwart.

exit nct

Kabeldoorvoer in alu zonder deksel met
borsteldichting in grijs.

400 x 34 x 25 mm
800 x 34 x 25 mm

450 x 45 x 19 mm
450 x 69 x 19 mm

code omschrijving afmetingen

6292-3340
6292-3380

6292-3645
6292-3646

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5c.23.2

5c

http://www.bermabru.be/documents/catalog/6292-3340.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6292-3380.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6292-3645.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6292-3646.xml?lang=nl


Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5c.23.3

5c



KABELDOORVOEREN

code omschrijving uitvoering

wit
bruin
zwart

donkergrijs

papierdoorvoer

Uitvoering in kunststof

6292-6700
6292-6100
6292-6300
6292-6400

zwart
lichtgrijs

wit
beige

donkerbruin
nikkel

donkergrijs

2-delige kabelset

Om te verlijmen in boringen
van ø 60 mm of ø 80 mm.

Uitvoering in kunststof

6292-5360
6292-5560
6292-5760
6292-5860
6292-5160
6292-5660
6292-5460

ø 60 mm

6292-5380
6292-5580
6292-5780
6292-5880
6292-5180
6292-5680
6292-5480

ø 80 mm

ø 72 22
ø 

61

ø 93 22

ø 
81

ø 72 22

ø 
61

ø 93 22

ø 
81

72

72

22

ø 
61

93

93

22

ø 
81

72

72

22

ø 
61

93

93

22

ø 
81

zwart
lichtgrijs

nikkel

2-delige kabelset

Om te verlijmen in boringen
van ø 60 mm of ø 80 mm.

Uitvoering in kunststof

6292-4360
6292-4560
6292-4660

72 x 72 mm

6292-4380
6292-4580
6292-4680

93 x 93 mm
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OPBERGSYSTEMEN VOOR CD, DVD

150 mm 2000 mm

14 mm

106 mm

22 mm

2000 mm

106 mm

22 mm

2000 mm

 cD Flip strip

CD-houder, lengte 2000 mm

- CD-houder om te kleven
- Kan 8 CD’s bevatten in de diepte
- Handig “bladeren” door de CD’s
- Breedte willekeurig aanpasbaar
- Kan achter mekaar geplaatst worden 

omschrijving

5112-1710grijs

 DvD Flip strip

DVD-houder, lengte 2000 mm

- DVD-houder om te kleven
- Kan 4 DVD’s bevatten in de diepte
- Handig “bladeren” door de DVD’s
- Breedte willekeurig aanpasbaar
- Kan achter mekaar geplaatst worden 

5112-1720grijs

cD-houDer, lenGte 3000 mm 5112-3000alu

code uitv.

cD/DvD-houDer, lenGte 2750 mm

- Horizontaal

5112-2750alu

cD/DvD-houDer, lenGte 3000 mm

- Vertikaal

5112-3010alu

   

   

   

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5c.25

5c

http://www.bermabru.be/documents/catalog/5112-1710.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5112-1720.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5112-3000.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5112-2750.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5112-3010.xml?lang=nl


POWER LIFT VOOR FLATSCREENS

hoogte diepte

4 cm64,5 cm - 110,5 cm

code 
POWER LIFT VOOR SMALL-FLATSCREEN TV

Elektrische TV-lift voor plasma/LCD

Ook geschikt voor
computerschermen.
draagkracht: max. 50 kg.
incl. remote control

Extra te bestellen
montageplaat

5465-0050

5465-0000

hoogte diepte

5465-010011 cm86,5 cm - 161,5 cm

code 

hoogte diepte

5465-01057,2 cm60 cm - 130 cm

code 

hoogte diepte

5465-01107,2 cm75 cm - 175 cm

code 

Elektrische TV-lift voor plasma/LCD

draagkracht: max. 100 kg.
incl. remote control

oPtie
Draaistuk (30°) - 5465-0005

oPtie
Draaistuk (30°) - 5465-0005
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POWER LIFT VOOR MONITORS

uitvoeringomschrijving

19 inch
22 inches

monitor lift

Monitor lift is een elektrisch lift systeem 
dat u een design oplossing biedt voor

verschillende toepassingen. Dit systeem 
geeft u de mogelijkheid uw monitor te 

gebruiken wanneer nodig en is ook
regelbaar tot 15°.

code 
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www.vogels.com

LED/LCD/PLASMA WANDSTEUNEN

Vogel’s is toonaangevend op het gebied van audio/video steunen en biedt een 
ruim aanbod aan bevestigingsoplossingen.

Onderstaande modellen volgen wij op voorraad. Op bestelling kunnen ook andere 
Vogel’s modellen snel bekomen worden, zoals steunen voor hotelkamers
directiekamers, vergaderruimtes, onderwijs, enz...

Op www.flatscreenfitter.com kan je zien welke Vogel’s steunen bij je Flatscreen 
passen.

uitvoeringomschrijving

thin 245
- Formaat: 66 t/m 107 cm / 26 t/m 42”
- Draagvermogen: max. 18 kg.
- Schermdikte: max.: 45 mm
- Kan tot 180° draaien.
- Kan tot 20° kantelen.
- Slechts 3,5 cm van de wand.
- 3 draaipunten.
- Kan tot 51 cm worden uitgetrokken.
- Cable Inlay System, verberg uw snoeren.

thin 345
- Formaat: 81 t/m 140 cm / 32 t/m 55”
- Draagvermogen: max. 25 kg.
- Schermdikte: max.: 45 mm
- Kan tot 180° draaien.
- Kan tot 20° kantelen.
- Slechts 3,5 cm van de wand.
- 3 draaipunten.
- Kan tot 63 cm worden uitgetrokken.
- Cable Inlay System, verberg uw snoeren.

Wall 1045
- Formaat: 43 t/m 66 cm / 17 t/m 26”
- Draagvermogen: max. 15 kg.
- Kan tot 180° draaien.
- Kan tot -10/+10° kantelen.
- 3 draaipunten.
- Kan tot 41 cm worden uitgetrokken.
- Eenvoudige geleiding van uw snoeren.

Wall 1145
- Formaat: 48 t/m 81 cm / 19 t/m 32”
- Draagvermogen: max. 15 kg.
- Kan tot 180° draaien.
- Kan tot -10/+10° kantelen.
- 3 draaipunten.
- Kan tot 41 cm worden uitgetrokken.
- Eenvoudige geleiding van uw snoeren.

Wall 1245
- Formaat: 66 t/m 107 cm / 26 t/m 42”
- Draagvermogen: max. 30 kg.
- Kan tot 180° draaien.
- Kan tot -10/+10° kantelen.
- 3 draaipunten.
- Kan tot 53 cm worden uitgetrokken.
- Eenvoudige geleiding van uw snoeren.

zilver/alu 

zilver/alu 

zilvergrijs

zilvergrijs

zilvergrijs

5468-1245

5468-1345

5468-7603

5468-7610

5468-7621

code 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5c.27

5c

http://www.bermabru.be/documents/catalog/5468-1245.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5468-1345.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5468-7603.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5468-7610.xml?lang=nl


www.vogels.com

LED/LCD/PLASMA WANDSTEUNEN

uitvoeringomschrijving

Wall 1345
- Formaat: 81 t/m 165 cm / 32 t/m 65”
- Draagvermogen: max. 45 kg.
- Kan tot 180° draaien.
- Kan tot -10/+10° kantelen.
- 3 draaipunten.
- Kan tot 53 cm worden uitgetrokken.
- Eenvoudige geleiding van uw snoeren.

eFW 6245 plus
- Formaat: 57 t/m 94 cm / 23 t/m 37”
- Draagvermogen: max. 35 kg.
- Kan tot 120 draaien.
- Kan tot -15/+15° kantelen.
- Uniek Screen Protection System (SPS).

eFW 6345 plus
- Formaat: 81 t/m 165 cm / 32 t/m 65”
- Draagvermogen: max. 45 kg.
- Kan tot 120 draaien.
- Kan tot -15/+15° kantelen.
- Uniek Screen Protection System (SPS) dat   
 zowel het scherm als de muur beschermt.

Wall 1115
- Formaat: 48 t/m 81 cm / 19 t/m 32”
- Draagvermogen: max. 30 kg.
- Kan tot 15° kantelen.
- Steeds 2,3 cm van de wand.
- 4 standen verstelbaar.

Wall 1205
- Formaat: 66 t/m 107 cm / 26 t/m 42”
- Draagvermogen: max. 70 kg.
- 2,5 cm van de wand

Wall 1305
- Formaat: 81 t/m 203 cm / 32 t/m 80”
- Draagvermogen: max. 70 kg.
- 2,5 cm van de wand

Wall 1315
- Formaat: 81 t/m 203 cm / 32 t/m 80”
- Draagvermogen: max. 70 kg.
- Kan tot 15° kantelen.
- Steeds 2,3 cm van de wand.
- 4 standen verstelbaar.

zilvergrijs

zilvergrijs/
zwart

zilvergrijs/
zwart

zwart

zwart

zwart

zwart

5468-7630

5468-4620

5468-4621

5468-5611

5468-1601

5468-2601

5468-2611

code 

104

35
6

94-461

15°

15°

120°

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5c.28

5c

http://www.bermabru.be/documents/catalog/5468-4620.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5468-4621.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5468-5611.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5468-1601.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5468-2601.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5468-2611.xml?lang=nl


omschrijving uitv.

- 180°
- 240 mm uittrekbaar
- draagktacht: 80 kg

- BxDxH: 650 x 362 x 33 mm
- plaat: 650 x 362 mm

5461-1600grijs RAL 9006

- 180°
- volledig uittrekbaar
- draagktacht: 80 kg

- BxDxH: 650 x 400 x 71 mm
- plaat: 650 x 345 mm

5461-2600grijs RAL 9006

- 360°
- BxDxH: 160 x 160 x 19 mm

- plaat: 160 x 160 mm

5462-0900ijzer brut

- 360°
- op wieltjes

- BxDxH: 57 x 57 x 11 mm
- plaat: 57 x 57 mm

TV-wieltjes

5462-1900

7400-7500

verzinkt

ijzer plaatje

- 360°
- 180 mm uittrekbaar
- draagkracht: 80 kg.

- BxDxH: 370 x 300 x 33 mm
- plaat: 370 x 300 mm

Draaiplateau voot TV-plaat in kunststof.

ø: 230 mm

draagkracht: 
max. 170 kg.

5461-5100

5461-4100

bruin

zwart

code 
TV-PLATEN

LUIDSPREKERWANDSTEUN

DRAAIPLATEAUS

uitvoering

uitvoering

omschrijving

omschrijving

eFF 8340
- Formaat: 81 t/m 127 cm / 32 t/m 50”
- Draagvermogen: max. 45 kg.
- 60° draaibereik.
- In hoogte verstelbaar.
- AV multi-drager inbegrepen.
- Geïntegreerde opslag.
- Cable Inlay System (CIS).
- Autolock.
- Geïntegreerde waterpas.

elW 6605
- Draagvermogen: max. 10 kg.
- Voor thuisbioscoop en hifiluidsprekers.
- De functies kantelen en draaien
 garanderen een optimale luisterstand.
- Richt uw luidsprekers voor het beste geluid.
- Compact en fraai design.
- Zeer eenvoudig om te installeren.
- 2 stuks per verpakking.

zwart

zwart

5468-8000

5466-2301

code 

code 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5c.29

5c

http://www.bermabru.be/documents/catalog/5461-1600.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5461-2600.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5462-0900.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5462-1900.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/7400-7500.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5461-5100.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5461-4100.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5468-8000.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/5466-2301.xml?lang=nl



