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Garderobesystemen
Rechthoekige kleerkastbuizen 30x8 voor garderobe

RECTANGULAR TUBE 30x8 FOR WARDRO
RECTANGULAR TUBE 30x8 FOR WARDROBE
•
•
•

Voorzien van kunststof profiel bovenop de rail om
lak te beschermen tegen de kapstokken
Verkrijgbaar in 3 kleuren: zwartbruin, champagne
en ALU gelakt
Enkel verkrijgbaar in 3m

Bestelcode

Omschrijving

0709 DCWA061.BR

KASTBAAR RH 30x8mm 3M ZWARTBRUIN met rubber

0709 DCWA061.B1

Zijwandhouder voor KKB 30x8mm ZWARTBRUIN

0709 DCWA061.B2

Middenhouder voor KKB 30x8mm ZWARTBRUIN

0709 DCWA061.ZI

KASTBAAR RH 30x8mm 3M CHAMPAGNE met rubber

0709 DCWA061.Z1

Zijwandhouder voor KKB 30x8mm CHAMPAGNE

0709 DCWA061.Z2

Middenhouder voor KKB 30x8mm CHAMPAGNE

0709 DCWA061.AL

KASTBAAR RH 30x8mm 3M ALU GELAKT met rubber

0709 DCWA061.A1
0709 DCWA061.A2

RECTANGULAR TUBE 30x8 FOR WARDR

RECTANGULAR TUBE 3

RECTANGULAR TUBE 30X8
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Zijwandhouder voor KKB 30x8mm ALU GELAKT
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Middenhouder voor KKB 30x8mm ALU GELAKT



wao61.003.013

ENKEL VERKRIJGBAAR IN 3M
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Kleerkastbuis metaal
- Ovale kleerkastbuis met wanddikte 1.2mm zodat ook brede
kasten geen aanleiding geven tot doorbuigen.
- Afmeting 30x15x1.2mm.
- Verkrijgbaar in chromé glans op standaard lengte van 3000mm.
Bestelcode

0709 DC OVAAL (chromé glans)

Limon
- Houder voor ovale kleerkastbuis.
- Montage tegen de zijwand via schroeven of via drevels in de rijboring.
- Uitvoering vernikkeld.
Bestelcode

0709 7837 ZIJ (schroefversie)
0709 7839 5MM (met drevels voor rijboring 32mm)

- Houder voor ovale kleerkastbuis.
- Montage onder de legplank en/of tegen de zijwand.
- Montage tegen legplank via M6 vijs 25mm of 30mm lang.
- Uitvoering vernikkeld (vijs M6 apart bestellen!)
Bestelcode

0709 7845 (limon)
0709 7845 M6x25 (vijs M6x25)
0709 7845 M6x30 (vijs M6x30)
0709 7845 M6x35 (vijs M6x35)

Middenwandhouder ovaal
- Middensteun voor ovale kleerkastbuizen 30x15mm.
- In chromé uitvoering.
- Voor het ondersteunen van brede kleerkastbuizen.
- Hoogte instelbaar van 65 tot 80mm.
Bestelcode

0709 SUP162CH

GARDEROBESYSTEMEN

Limon

Glijhaak voor ovale buis
- Glijhaak die over de kleerkastbuis wordt geschoven.
- Gaatje voorzien voor vaste montage tegen de kleerkastbuis.
- Uitvoering vernikkeld en past dus uitermate bij de chromé glans
kleerkastbuizen.
Bestelcode

0709 H1205-93
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Kleerkastbuis aluminium
- Ovale kleerkastbuis met wanddikte 2mm, geschikt voor sterke
belasting en weinig aanleiding tot doorbuigen indien gecombineerd
met middenwandhouders (zie verder).
- Afmeting: 30 x 14 x 2mm
- Uitvoering: aluminium geanodiseerd
- Lengte: 5000mm (minimale afname, kan eventueel verzaagd worden)
Bestelcode

0709 ALU OVAAL (per M, per 5 te bestellen)

Kleerkastbuis aluminium INOX LOOK
- Ovale kleerkastbuis met wanddikte 2mm, geschikt voor sterke
belasting en weinig aanleiding tot doorbuigen indien gecombineerd
met middenwandhouders (zie verder).
- Afmeting: 30 x 14 x 2mm
- Uitvoering: aluminium geanodiseerd INOX LOOK
- Lengte: 5000mm (minimale afname, kan eventueel verzaagd worden)
Bestelcode

0709 ALU INOX (per M, per 5 te bestellen)

Limon open voor zijwandmontage
- Limon, volledig in aluminium voor aluminium kleerkastbuis 30x14mm,
open zodat kleerkastbuis er in kan geklikt worden.
- Uitvoering: aluminium
Bestelcode

0709 H1170-01

Limon gesloten voor zijwandmontage
- Limon, volledig in aluminium voor aluminium kleerkastbuis 30x14mm,
gesloten zodat kleerkastbuis niet kan losklikken na montage.
- Uitvoering: aluminium
Bestelcode

0709 H1175-01
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Limon eindsteun (gesloten) voor onder legplank
- Limon volledig in aluminium voor kleerkastbuis 30x14mm, voor
montage onder legplank.
- Gesloten steun en dus te gebruiken als eindsteun voor montage onder
legplanken die verlegbaar blijven.
Bestelcode

0709 H1190-01

Limon middensteun (open) voor onder legplank
- Limon volledig in aluminium voor kleerkastbuis 30x14mm, voor
montage onder legplank.
- Open steun en dus te gebruiken als middensteun voor montage onder
brede legplanken die verlegbaar blijven
- In combinatie met 2 gesloten eindsteunen.
Bestelcode

0709 H1192-01

- Glijhaak enkel die over de kleerkastbuis wordt geschoven.
- Gaatje voorzien voor vaste montage tegen de kleerkastbuis.
- Uitvoering aluminium en past dus uitermate bij de aluminium
kleerkastbuizen.
Bestelcode

0709 H1205-01

Glijhaak dubbel voor ovale buis ALU
- Glijhaak dubbel die over de kleerkastbuis wordt geschoven.
- Gaatje voorzien voor vaste montage tegen de kleerkastbuis.
- Uitvoering aluminium en past dus uitermate bij de aluminium
kleerkastbuizen.
Bestelcode

0709 H1231-01

GARDEROBESYSTEMEN

Glijhaak enkel voor ovale buis ALU
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HOEKSTUK H1285
- Handige T-verbinder om in combinatie met onze
standaard aluminium kleerkastbuis (zie pagina
13-3) zelf een hoekoplossing op maat te creëren
in kleerkast of garderobe in hoekopstelling.

Bestelcode

0709 H1285-01

Kleerkastbuis HOEK
- Kleerkastbuis in een hoek van 90° voor hoekkast montage.
- Afmeting 1 meter x 1 meter in aluminium, zelf af te korten op de juiste maat.
- Bevestiging door middel van 2 limons voor zijwandmontage (0709 DC25012) in
ALU uitvoering en 1 middenhouder (0709 DC25014) in het midden van de hoek.
- Uitvoering: aluminium

Toebehoren voor kleerkastbuis HOEK
- Bevestiging door middel van 2 limons voor zijwandmontage
(0709 DC25012) in ALU uitvoering en 1 middenhouder (0709 DC25014)
in het midden van de hoek.
- Uitvoering: aluminium
Bestelcode

0709 DC25012 (limon voor zijwand montage)

Toebehoren voor kleerkastbuis HOEK
- Bevestiging door middel van 2 limons voor zijwandmontage
(0709 DC25012) in ALU uitvoering en 1 middenhouder (0709 DC25014)
in het midden van de hoek.
- Uitvoering: aluminium
Bestelcode

0709 DC25014 (middenhouder)
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Bestelcode

0709 DC1Mx1M (kleerkastbuis aluminium 1M x 1M)
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Uittrekbare kledinghouder
- Uitrekbare kledinghouder om uw gekozen kledij uit de kast even
aan te hangen.
- Boring 14mm, minstens 52mm diep.
- Uitvoering vernikkeld.
Bestelcode

0722 TIG193

Draaibare kledinghouder
- Draaibare kledinghouder om Uw gekozen kledij uit de kast even
aan te hangen.
- Kan perfect onder een legtablet bevestigd worden en na gebruik
terug in de kast gedraaid worden.
- Uitvoering vernikkeld.
Bestelcode

0722 TIG293

- Kapstokhouder, opplooibaar.
- Diepte 295mm.
- Uitvoering: chromé glans.
Bestelcode

0718 600.124.05

Kapstokhouder
- Kapstokhouder ondiep D.319mm x H.175mm x Br.84mm.
- Uitvoering: grijs.
Bestelcode

0722 PEN615GR

Kapstokhouder
- Uittrekbare kapstokhouder voor ophangen in de diepte.
- Voorzien van een uittrekbeugel.
- Vereiste minimale inbouwdiepte 526mm, hoogte 163mm,
breedte 84mm.
- Uitvoering: grijs

GARDEROBESYSTEMEN

Kapstokhouder

Bestelcode

0722 AAESP
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VERSTELBAAR

DRAAGVERMOGEN

44-61 cm
60-100 cm
77-120 cm

max 10 kg
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Garderobeliften SERVETTO 2004

GARDEROBELIFT
WIT

GARDEROBELIFT
GRIJS

GARDEROBELIFT
ZWART

Garderobelift SERVETTO 450
Kleur

Bestelcode

Wit

0722 GARD450WI

Grijs

0722 GARD450AL

Zwart

0722 GARD450

- Garderobelift, verstelbaar in de breedte van 440 tot 610mm
- In uitvoering wit, grijs en zwart
- Draagvermogen max 10kg
- Breedte: 440-610mm

Kleur

Bestelcode

Wit

0722 GARD600WI

Grijs

0722 GARD600AL

Zwart

0722 GARD600

- Garderobelift, verstelbaar in de breedte van 630 tot 1020mm
- In uitvoering wit, grijs en zwart
- Draagvermogen max 10kg
- Breedte: 600-1000mm

Garderobelift SERVETTO 830
Kleur

Bestelcode

Wit

0722 GARD830WI

Grijs

0722 GARD830AL

Zwart

0722 GARD830

Optioneel: - met softclose dempers - geleverd in paar
- uitvoering grijs, wit of zwart
Dempers grijs

0722 GARDSCGR

Dempers wit

0722 GARDSCWI

Dempers zwart

0722 GARDSCZW

- Garderobelift, verstelbaar in de breedte van 770 tot 1200mm
- In uitvoering wit, grijs en zwart
- Draagvermogen max 10kg
- Breedte: 770-1200mm

GARDEROBESYSTEMEN

Garderobelift SERVETTO 600
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Garderobelift SERVETTO SUPERPRO
-

Garderobelift SUPERPRO 18KG tot 1100mm
Uitvoering grijs/ALU en wit/wit
Bestaat uit 2 delen: liftsysteem + buis/versterkingskit zelf af te korten
Max. binnenbreedte kast 1100mm

Bestelcode

Omschrijving

0722 GARDZW-GR

Garderobelift superpro grijs/alu

0722 GARDZW-WIT

Garderobelift superpro wit/wit

Bestelcode

Omschrijving

0722 GARD83ECW

Garderobelift 770-1200mm wit/chromé

Garderobelift SERVETTO met afstandsbediening
- Garderobelift 770 - 1200mm
- Uitvoering wit/chromé
- Elektrisch met afstandsbediening (inbegrepen)
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LED verlichting maatwerk

13.

Nu ook maatwerk LED verlichting
Aangepaste verlichting in garderobekasten, dressings en interieurs zijn niet meer weg te denken.
Wij kunnen u een oplossing bieden waarbij wij, aan de hand van uw tekening of schets, alle profielen
meeleveren, de gepaste verlichting voorzien en ook de juiste transfo met correct vermogen bijleveren.
Ook de juiste bedrading nemen wij voor onze rekening. We leveren tevens de nodige aluminium profielen
met matte plexi cover mee. Zo krijgt u een afgewerkt geheel dat, indien u de juiste frezingen aanbrengt,
maar in te klikken is! Als u daarna de stekker nog in het stopcontact steekt, heeft u uw verlichting op maat
reeds geïnstalleerd.
Wij bieden tevens de mogelijkheid tot dimmen en schakelen volgens uw wensen, kunnen zowel koud wit
licht, warm wit licht als RGB (verschillende kleuren met bijgeleverde afstandsbediening) voorzien en
hebben verlichting tot 240 LEDS per meter (zeer functioneel licht!)
Nieuw in ons programma de LED strips variabel van koud wit naar warm wit en RGB met wit!!
Voor klanten die zelf met deze verlichting aan de slag willen, bieden wij zeer interessante prijsvoorwaarden
voor profielen, LED rollen en bijhorende transfo’s en accessoires.
Vraag naar onze mogelijkheden voor dit maatwerk of contacteer uw vertegenwoordiger.

GARDEROBESYSTEMEN

Bestelformulier voor LED verlichting op maat nodig? Ga naar onze website www.du-pont.be en klik
bovenaan op ‘Bestelformulieren’
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POLARIS LED
Polaris LED kleerkastbuizen met bewegingssensor
- Kleerkastbuizen met geïntegreerde LED verlichting en
PIR bewegingsmelder
- Belastbaarheid tot 25kg
- Standaard voorzien van 1.8M kabel met snelverbinder
- Beschikbaar voor binnenbreedte 560mm (kastcorpus 600mm),
860mm (kastcorpus 900mm) en 1160mm (kastcorpus 1200mm)
- Bevestigingsset zijwand en schroeven inbegrepen

In functie van wattage lamp en aantal lampen juiste transfo (15W of 50W) apart bij te bestellen.
Bestelcode

Omschrijving

1002 POL1-560

LED kleerkastbuis 560MM ALU 4,68W + bewegingsmelder
Transfo apart te bestellen in functie van wattage en aantal kleerkastbuizen per transfo - 1002 POLTRXXX

1002 POL2-860

LED kleerkastbuis 860MM ALU 7,20W + bewegingsmelder
Transfo apart te bestellen in functie van wattage en aantal kleerkastbuizen per transfo - 1002 POLTRXXX

1002 POL3-116

LED kleerkastbuis 1160MM ALU 10,2W + bewegingsmelder
Transfo apart te bestellen in functie van wattage en aantal kleerkastbuizen per transfo - 1002 POLTRXXX

1002 POLTR-15W

Transfo 15W voor LED kleerkastbuizen + 6 weg verdeler
Transfo apart te bestellen in functie van wattage en aantal kleerkastbuizen per transfo - 1002 POLTRXXX

1002 POLTR-50W

Transfo 50W voor LED kleerkastbuizen + 6 weg verdeler
Transfo apart te bestellen in functie van wattage en aantal kleerkastbuizen per transfo - 1002 POLTRXXX
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Garderobe inrichting
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Orgalux voor TA'OR

TA’OR CUBICS is een programma indelingen voor TA’OR BOX en
LEGRABOX lades van Blum. Ze creëren orde en organisatie voor elk
individu en voor alle woonruimtes.
De cubics zijn ontwikkeld in doordachte formaten. Aan de basis ligt een
intelligent raster waardoor ze perfect passen in alle ladedieptes. Ze geven
elk meubel, voorzien van een TA’OR BOX of LEGRABOX lade, extra
dimensies: opbergen, koesteren en overzicht bewaren.
Ook in materiaalkeuze hebt u de volledige vrijheid. Combineer houten
cubics met vilt, melamine of leder. Of bestel de voorgedefinieerde sets die
u verder in de brochure vindt.
U kunt deze downloaden via www.du-pont.be.
Maak nieuwe combinaties. Speel. Experimenteer. Geniet van de kunst van
het organiseren.
TA’OR CUBICS: breng organisatie in uw TA’OR BOX
Uniek voor deze lade is het organisatiesysteem TA’OR CUBICS:
een programma lade-inzettten in diverse materialen en kleuren.
U geeft elke lade een persoonlijk karakter. De afmetingen van TA’OR
CUBICS zijn perfect afgestemd op de ladedieptes van TA’OR BOX.
Elke TA’OR BOX kunt u in de diepte passend vullen met cubics.

GARDEROBESYSTEMEN

TA'OR CUBICS

Download de volledige catalogus op onze website www.du-pont.be
Vul elke TA’OR BOX met TA’OR
CUBICS. Combineer cubics in
verschillende formaten en materialen
en creëer de organisatie die past bij
uw karakter.
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Broekenhouder
- Broekenhouder, verstelbaar in de breedte van 570 tot 1000mm
- Uitvoering aluminium grijs
- Breedte: 570-1000mm

Bestelcode

0722 PORPANEX

Broekenhouder
- Uittrekbare broekhouder geschikt voor 10 broeken
- Armen zwenkbaar om keuze te vergemakkelijken
- Voorzien van antislip op de draagarmen om afschuiven te vermijden
- Diepte 505mm - breedte 465mm
Bestelcode

0718 600.097.05

Broekenhouder
- Asymmetrische broekenhouder geschikt voor montage onder legplank
- Gemonteerd op volledig uitrekbare kogelgeleiders
- Voorzien van 11 draagarmen en trekhaak vooraan
- Diepte 455mm - breedte 351mm
Bestelcode

0722 APPS35VG

Broekenhouder
- Symmetrische broekenhouder geschikt voor montage onder legplank
- Gemonteerd op volledig uittrekbare kogelgeleiders
- Voorzien van 2 x 9 draagarmen en trekhaak vooraan
- Diepte 463mm - breedte 641mm
Bestelcode

0722 APPS65VG
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Dassenhouder
- Dassenhouder uitschuifbaar
- Uitvoering: zwart/grijs
- Diepte: 500mm

Bestelcode

0722 SSNBP1615

Dassen- en riemhouder
- Dassen- en riemhouder
- Afmetingen: 255x70x300mm
- Compleet met ophanghaken
- Uitvoering chromé glans
Bestelcode

0718 600.107.05

Dassen- en riemhouder grijs
- Dassen- en riemhouder grijs
- Diepte 500mm
9

Bestelcode
94

0722 APCLALGS
14

Riemhouder
- Riemhouder uitschuifbaar
- Uitvoering zwart grijs
- Diepte 500mm

Bestelcode

0722 SSNCP1525

Sjaalhouder

5

GARDEROBESYSTEMEN

49

- Sjaalhouder uitschuifbaar
- Uitvoering zwart grijs
- Diepte 500mm

Bestelcode

0722 SSNCP1515
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Schoenenrek
- Schoenenrek verstelbaar in breedte van 560-1000mm
- Uirtvoering zwart grijs
- Breedte 560-1000mm

Bestelcode

0722 TAC 560

Schoenenrek
- Schoenenrek uitrekbaar voor frontmaat 600mm
- Draagvermogen 25kg
- Diepte 525mm
- Hoogte 130mm
- Uitvoering grijs
Bestelcode

0718 200.627.18

Schoenenrek
- Schoenenrek
- Verstelbaar in de breedte van binnenmaat corpus 564 tot 1000mm
- Gemonteerd op volledig uitrekbare kogelgeleiders
- Diepte 467mm
Bestelcode

0722 ASR56100

Laarzenhouder
- 1 laarzenhouder geschikt voor 1 paar laarzen
- Kan tegen muur of kastwand gemonteerd worden
- Houdt de laarzen mooi recht
- Uitvoering grijs
Bestelcode

0722 121/A GR

Schoenenrek
- Schoenenrek voorzien van verschillende etages
- Hoogte 789mm, breedte 306mm, diepte 504mm
- Rechtse montage
- Uitvoering: grijs
Bestelcode

50

4

50

4

50

330

330

789

330
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Bezemhouder
- Bezemhouder
- Afmetingen 425x42x42mm
- Uitvoering zwart/verzinkt
- Spiraal om borstelstelen tussen te steken
- Vlakke wandmontage mogelijk
Bestelcode

0718 600.072.04

Hakenlijst
- Hakenlijst voorzien van 5 ophanghaken
- Vlakke wandmontage mogelijk
- Afmetingen 350x43x49mm
- Uitvoering chromé glans
Bestelcode

0718 600.122.05

- Stofzuigslanghouder
- Vlakke wandmontage mogelijk
- Afmetingen 310x78x224mm
- Uitvoering chromé glans
Bestelcode

0718 600.145.05

Linnenmand
- Linnenmand, via ophanghaak vlak te monteren tegen wand
- Uitneembaar van de haak
- Uitvoering chromé glans
- Afmetingen 237x260x420mm en 387x260x420mm
Bestelcode

Afmetingen

0718 600.143.05

237x260x420mm

0718 600.144.05

387x260x420mm

0718 600.140.05

Ophanghaak

GARDEROBESYSTEMEN

Stofzuigslanghouder
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Opklap bedsysteem VERTIKAAL
- Vertikaal opklap bedsysteem voor enkel of dubbel bed
- Handig te monteren met speciale meegeleverde scharnieren
- Handvaten om te openen dienen ook als steun voor het neergelaten bed
- Verkrijgbaar in 3 bedafmetingen
- Uitvoering grijs
- Levertijd 3tal weken
Verschillende andere mogelijkheden, uitvoeringen en opstellingen.
Bel ons even op om uw project te bespreken.

Bestelcode

Bedafmetingen

0711 CV90200

90 x 200cm

0711 CV140200

140 x 200cm

0711 CV160200

160 x 200cm

Opklap bedsysteem HORIZONTAAL
- Horizontaal opklap bedsysteem voor enkel of dubbel bed
- Handig te monteren met speciale meegeleverde scharnieren
- Handvaten om te openen dienen ook als steun voor het neergelaten bed
- Verkrijgbaar in 3 bedafmetingen
- Uitvoering grijs
- Levertijd 3tal weken
Verschillende andere mogelijkheden, uitvoeringen en opstellingen.
Bel ons even op om uw project te bespreken.

Bestelcode

Bedafmetingen

0711 CO90200

90 x 200cm

0711 CO140200

140 x 200cm

0711 CO160200

160 x 200cm

Kluis met klavier
- Kluis met klavier ZWART te bevestigen in een kast
- Voorzien van 2 programmeerbare codes (gebruiker en meestercode)
- Noodopening met sleutel mogelijk
- Zichtbaarheid van de afgelopen 200 acties
- Openen via gemotoriseerde deur
- Overschakeling naar externe voeding mogelijk bij lege batterijen
- Buitenafmeting 310x380x1 10mm
Bestelcode

Afmetingen

0722 KLUIS

310x380x1 10mm
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Schuifdeurbeslag vloer tot plafond

13.

Systeem vloer tot plafond
Dit schuifdeursysteem is volledig vervaardigd uit aluminium, verkrijgbaar in verschillende decors,
wielen verwerkt in het profiel waardoor ze ook als tussenwand kunnen fungeren.
Geluidsloos lagersysteem met hoogwaardige afwerkingsaccenten.
Verkrijgbaar gemonteerd met glas, hout of gecombineerd en zelfs mogelijk als zelfbouwpakket.
Snelle levertijd (3 weken) en handige berekeningsformule om zelf uw prijzen te kennen.
Vraag onze aparte info met documentatie, demokoffer en prijslijst aan via: 03/464.00.91

GARDEROBESYSTEMEN

Ook verkrijgbaar HANGEND zonder onderrail!
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Schuifdeurbeslag vloer tot plafond
DISCRETO vloer tot plafond zonder kader
Schuifdeuren van vloer tot plafond, met greepprofielen en eindprofielen in ALU of zwart.
Complete wielenset voor deuren 18mm.
Bestelcode

Omschrijving

0660 DISHAR

DISCRETO wielenset compleet voor 1 deur

0660 DISL+LALU

DISCRETO L profiel MET lip 2600mm ALU

0660 DISL+ZZWA

DISCRETO L profiel MET lip 2600mm ZWART

0660 DISLALU

DISCRETO L profiel 2600mm ALU

0660 DISLZWA

DISCRETO L profiel 2600mm ZWART

0660 DISDUBBOA

DISCRETO bovenrail dubbel ALU per meter

0660 DISDUBBAZ

DISCRETO bovenrail dubbel ZWART per meter

0660 DISDUBONA

DISCRETO onderrail dubbel ALU per meter

0660 DISDUBONZ

DISCRETO onderrail dubbel ZWART per meter
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Verkrijgbaar in
2M - 3M - 4M of 6M

Vraag onze folder met prijslijst en technische info aan!
03/464.00.91 of info@du-pont.be

GARDEROBESYSTEMEN
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