
Lin-X450 
en Lin-X600 

toegepast in 
keukenkasten

BESLAG VOOR ZIJDELINGSE ZWAAIDEUREN

MONOFLAT LIN-X
ZIJDELINGSE  
DEUROPENINGSSYSTEMEN

Meubeldeuren openen 
en sluiten zonder 
belemmeringen en 
ruimteverlies.

De Lin-X serie is ideaal voor zowel 
residentiële als commerciële 
toepassingen. Het maakt een 
intelligent gebruik van de 
vaak beperkte opslagruimte 
mogelijk en biedt een origineel 
ontwerpalternatief voor traditionele 
oplossingen.
LIN-X450 en LIN-X600 zijn ideaal 
voor toepassingen in keukenhoeken.
Door twee LIN-X600-systemen te 
combineren kan u bijvoorbeeld een 
TV-scherm verbergen als het niet 
wordt gebruikt.
LIN-X800 en vooral LIN-X1000 zijn 
unieke oplossing voor inloopkasten 
of verborgen keukens.

De deur loopt volledig gelijk 
met de wanden in gesloten 
toestand, waardoor een vloei-
ende vormgeving mogelijk is.

Compacte en uiterst soepele 
opening van de deur in één 
unieke zijdelingse beweging.

De geopende deur komt voor de wand of kast te 
staan en vormt een vlak aaneengesloten geheel, 
waardoor een volledige toegang vanuit alle richtin-
gen mogelijk is.
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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BESLAG VOOR ZIJDELINGSE ZWAAIDEUREN

-  Volledige toegang tot het kastinterieur: de deur staat 
niet in de weg als hij volledig geopend is.

-  Vrijloop: houdt positie op de gewenste plaats binnen 
de open radius.

-  Soft-closing: ingebouwde demper vertraagt de deur in 
de buurt van de sluitradius.

-  4 dimensionele regeling

= max. 90 kg/deur

= 2400 - 2980 mm

= 750 - 1100 mm

= 24 - 40 mm

omschrijving uitv. code

MONOFLAT LIN-X1000 Set (voor 1 deur) bestaat uit:

• 1 scharnier boven
• 1 scharnier onder
• 4 afdekkingen voor  

montageplaat (scharnierzijde)
• 4 afdekkingen voor  

montageplaat (deurzijde)
• 1 demper

zwart
wit

5900-0993 
5900-0997

• verbindingsstang  
(L = 2000 mm) 
1 stang nodig voor 1 deur

zwart
wit

5900-0994 
5900-0998

MONOFLAT LIN-X1000

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
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Greeppositiegebied is gecentreerd op 
de deurbreedte. De handgreep kan 
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= max. 40 kg/deur

= 1600 - 2400 mm

= 750 - 850 mm

= 24 - 40 mm

MONOFLAT LIN-X800
-  Innovatieve beweging houdt deuren discreet uit de 

weg. De deur sluit vlak met de omringende muren 
voor een strak design.

-  Opent volledig voor toegang tot de gehele kast.
-  Ingebouwd soft close mechanisme.
-  4 dimensionele regeling
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BESLAG VOOR ZIJDELINGSE ZWAAIDEUREN

omschrijving uitv. code

MONOFLAT LIN-X800 Set (voor 1 deur) bestaat uit:

• 1 scharnier boven
• 1 scharnier onder
• 4 afdekkingen voor montageplaat 

(scharnierzijde)
• 4 afdekkingen voor montageplaat 

(deurzijde)
• 2 stangkappen
• 1 verbindingsstang (L = 2100 mm)

zwart
wit

5900-0803 
5900-0807

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
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= max. 9 kg/deur

= 600 - 900 mm

= 550 - 650 mm

= 15 - 24 mm

MONOFLAT LIN-X600

- Bij het openen of geopend zullen kastdeurtjes niet in 
de weg zitten. Uniek en innovatief ontwerp.

-  Volledige toegang tot het kastinterieur: de deur staat 
niet in de weg als hij volledig geopend is.

-  Soepele werking: de deur is gemakkelijk te bewegen 
met weinig weerstand, ongeacht de positie.

-  Soft-closing: ingebouwde demper zorgt ervoor dat de 
deur zacht sluit, waardoor dichtslaan wordt voorkomen.

-  Diverse toepassingen waaronder hoekdeuren, dub-
bele deuren, overlappende deuren.

= max. 7 kg/deur

= 600 - 900 mm

= 400 - 500 mm

= 15 - 24 mm

MONOFLAT LIN-X450

BESLAG VOOR ZIJDELINGSE ZWAAIDEUREN

omschrijving uitvoering code

LIN-X600 Set (voor 1 deur) bestaat uit:

• 2 scharniersets met demper
• 1 verbindingsstang
• 2 eindkappen
• 2 montageplaatjes

vernikkeld 5900-0603

omschrijving uitvoering code

LIN-X450 Set (voor 1 deur) bestaat uit:

• 2 scharniersets met demper
• 1 verbindingsstang
• 2 eindkappen
• 2 montageplaatjes

vernikkeld 5900-0459

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
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