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SAMENSTELLING MEDIUM 1

Ref.: JLS-MEDIUM1         Gencod: 3 148518 198509

Aan iedereen de plaats die hem past...
Enkele opbergvoorbeelden

MBS6T

MHSPP
PPAV1ELEC

CHD

MBSPP

PPAV1
JLS-PB3 A1000PP

KIT-TUBESUP x1 KIT-TUBES x2

®Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

Laden
> De schuifl aden gaan  voor 100% open.
> Ze werden getest voor 50.000 x openen/sluiten 

of 10 jaar gebruik.

Sluiting met sleutel
>   Alle meubels kunnen worden afgesloten met een sleutel 

en worden geleverd met 2 sleutels waarvan 1 geleed.

De kleuren
> Frame grijs ELIAN
> Deuren rood 3020

GlasDeurvleugelsSchuifdelenOpklapbaar

> De deuren zijn getest voor 10.000 x openen/sluiten.

Deuren

02

Staalplaat
>  Alle meubels werden uitgevoerd in plaatstaal 

geverfd met epoxy-verf  (dikte 12/10e).

Een algemeen aanbod
> Het JETLINE-systeem is compatibel met de accessoires van

de JETXL-bijzetkasten en de opbergmodules voor gereedschap.

De kwaliteit van FACOM
> Erkende productiekwaliteit die beantwoordt 

aan de wensen van de meest veeleisende 
gebruikers.

> 5 jaar garantie.

Gemakkelijk monteerbaar
> De meubels werden ontworpen om «klaar voor 

installatie» te zijn en werden in de fabriek volledig 
gemonteerd.

> Er is geen enkele gespecialiseerde vaardigheid nodig, 
en de montage gebeurt snel en zonder problemen.

Uw nieuwe generatie werk 
die mee



Opbergkasten (pagina 13).

Werkbladen (pagina 15).
3 afmetingen, 3 deklagen

Verticale
verankeringspanelen (pagina 14).

Enkelvoudige voet en dwarsbalk
(pagina 15).
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- Diepte van lage meubels en kasten: 507,4 mm.
- Diepte van hoge meubels: 277,8 mm.

®
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Geen muur meer nodig!
>  Dankzij de exclusieve zelfdragende structuur zijn

de meubels monteerbaar zonder dat er een muur nodig is.
> Een muur die niet recht is? Leidingen of kabels

die over de grond lopen hebben geen belang!
Doordat u van alle beperkingen bent verlost,
kunt u uw meubelen monteren waar u wilt!

> Een werkplaats op uw maat die modulair 
   meegroeit:
> Dankzij de vele voorgestelde opbergmeubelen kunt u het niveau van 

diensten en prijzen kiezen dat bij u past.
> Doordat ze moduleerbaar zijn, kunnen de onderdelen naast en 

 op elkaar worden geplaatst en volgens uw eisen worden samengesteld.
> U kunt uw uitrusting laten evolueren volgens veranderingen in

uw organisatie en/of gewijzigde werkmethoden. Hierdoor kunnen 
de kosten over een langere periode gespreid worden

Win plaats!

> Een georganiseerde werkplaats:
> Dankzij meerdere combinaties kunt u een organisatie

 op maat aanbrengen, volgens de verschillende activiteiten:
 werk, voorraad en opbergen. 

> Doordat uw werkplaats praktischer en beter georganiseerd is, 
 werkt u effi ciënter.

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op02

eld.

Uw nieuwe generatie werk 
die mee

Panelen, dwarsbalken, voeten en accessoires

15®
Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

HOUTEN PANEEL

Ref.: JLS-PB1           Gencod: 3 148518 190169
Ref.: JLS-PB2           Gencod: 3 148518 190329
Ref.: JLS-PB3           Gencod: 3 148518 190411

• Gelamineerd beukenhouten paneel. Dikte 40 mm garandeert weerstand en duurzaamheid.Behandeld 
met lijnolie voor een betere weerstand tegen vloeistoffen en voor gemakkelijker onderhoud. 

• 3 verschillende lengtes, perfect aangepast aan de afmetingen van lage meubels.
• Gemakkelijk en snel monteerbaar dankzij vooraf geplaatste metalen inzetstukken.
• Weerstand tegen lasten: 500 kg voor JLS-PB1 en 1 ton voor JLS-PB2 en JLS-PB3.

*Als u een eenvoudige werkbank wilt opstellen met een paneel, voeten en een dwarsblak, overweeg dan om een goot toe te voegen, nl. 
 de technische goot KIT-GTECH. Voorbeeld: voor een werkbank van 1455 mm, hebt u nodig: 1 JLS-PB2 + 2 KIT-GTECH

Réf. L Diepte
paneel alleen

Diepte
met de goot* Gewicht

JLS-PB1 727 mm 570 mm 635 mm 12 kg
JLS-PB2 1455 mm 570 mm 635 mm 24 kg
JLS-PB3 2182 mm 570 mm 635 mm 36 kg

HOUTEN REK

Ref.: EB1M                Gencod: 3 148518 190831
Ref.: EB2M                Gencod: 3 148518 190916

• Gelamineerd beukenhouten rek. Dikte: 20 mm.
Behandeling met lijnolie.

• Geleverd met twee steunen voor installatie
op de verticale panelen.

• Om ze tussen twee meubels te monteren, moet u de kast 
doorboren. 

• Afmetingen: 1 m (EB1M) of 2 m (EB2M).
• Gewicht: 3,9 kg (EB1M) of 8,3 kg (EB2M).

VERLICHTING

Ref.: JLS-LIGHT   Gencod: 3 148518 190756
• De onmisbare verlichting voor uw comfort en om precies 

te kunnen werken.
• Het geheel LIGHT kan worden bevestigd: ofwel direct onder 

een van de hoge koffers (CHS, CHD,...);
ofwel direct onder een houten rek  (EB1M, EB2M);
ofwel op een verticaal verankeringspaneel (PAV1, PAV2, 
PPAV1,...) dankzij een meegeleverde metalen steun. 

• Wit licht. Vermogen: 13 W/230 V.
• ON/OFF-knop.
• Lengte neonlamp 515 mm (724,5 mm met steun).
• Gewicht: 1,4 kg.

HOUTEN & GEGALVANISEERD PANEEL

Ref.: JLS-PBG1           Gencod: 3 148518 191395
Ref.: JLS-PBG2           Gencod: 3 148518 191470
Ref.: JLS-PBG3           Gencod: 3 148518 191555

*Als u een eenvoudige werkbank wilt opstellen met een paneel, voeten en een dwarsblak, overweeg dan om een goot toe te voegen, nl. 
 de technische goot KIT-GTECH. Voorbeeld: voor een werkbank van 1455 mm, heb u nodig: 1 JLS-PB2 + 2 KIT-GTECH

• Gelamineerd beukenhouten paneel van 40 mm dikte, bekleed met gegalvaniseerd staal 
12/10e voor een hogere schok- en hittebestendigheid (smalle kant ook bekleed).

Réf. L Diepte
paneel alleen

Diepte
met de goot* Gewicht

JLS-PBG1 727 mm 570 mm 635 mm 16,2 kg
JLS-PBG2 1455 mm 570 mm 635 mm 32,3 kg
JLS-PBG3 2182 mm 570 mm 635 mm 48,5 kg

• Gewicht: 14,5 kg

Buitenafmetingen:
L P H

497 mm 100 mm 985 mm

ENKELVOUDIGE VOET

Ref.: JLS-PS           Gencod: 3 148518 179935
• Voet in plaatstaal, geverfd in epoxy (dikte 12/10e).
• Voet uitgerust met afstelvijzel, geeft u de garantie van

een perfecte stabiliteit ongeacht de ondergrond.
• Kleur grijs ELIAN.

DWARSBALK WERKBANK

Ref.: JLS-TRAA2           Gencod: 3 148518 185158
Ref.: JLS-TRAA3           Gencod: 3 148518 185233

• Gewicht: 4,3/7,5 kg

• Verbindings- en versterkingsdwarsbalk voor werkbank met 
werkblad van 1455 mm (JLS-TRAA2) of 2182 mm (JLS-TRAA3).

• Uitgevoerd in plaatstaal geverd met epoxy (dikte 12/10e).
• Kleuren grijs rood 3010.

Buitenafmetingen:
L P H

240 mm 40 mm 1053/1780 mm
Ref.: KIT-GTECH              Gencod: 3 148518 191043

• De technische goot is een multifunctioneel : 
- Voor het doorhalen en beschermen van elektrische kabels
zodat deze onopvallend zijn en beschermd worden tegen stof.

   - Voor snel en gemakkelijk monteren van hoge meubels,
dankzij een doorboring voor het doorhalen van 
montagebuizen.
- Werkt als rand tegen vallen van onderdelen.

• De KIT-GTECH wordt gebruikt samen met werkbladen als u geen
hoge meubels wilt gebruiken (als u hoge meubels hebt 
gekozen, moet u KIT-TUBES of KIT-TUBESUP kiezen).

• Uitgevoerd in gegalavaniseerd staal.
• Om elk risico op schade te vermijden is de goot uitgerust met 

rubberen doorgangen voor kabels. 
• De lengte van een goot stemt overeen met een module 

van 727 mm.
Voor een werkblad van 727 mm is er een 1 KIT-GTECH nodig.
Voor een werkblad van 1455mm zijn er dus 
2 KIT-GTECH’s nodig.
Voor een werkblad van 2182 mm zijn er 3 KIT-GTECH’s nodig.

• Afmetingen:  L 727 x D 65 x H 70 mm.

TECHNISCHE GOOT
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ruimte op uw maat
groeit met uw behoeften!

03

>  Ons doel:
u een geoptimaliseerde, functionele en comfortabele 
ruimte aanbieden, waardoor u een beter resultaat 
krijgt met minder inspanningen. 

> De oplossing: 
- Een comfortabeler werkhouding ; dankzij 

hogere meubels dan standaard meubels.
- Dat is het antwoord op de toegenomen 

lichaamslengte. 
- Het is ook een methode om de opbergruimte 

te optimaliseren: de gereedschapswagen 
in de werkplaats krijgt eindelijk zijn plaats 
onder het werkblad!!

Kies comfort 
en ergonomie

Creëer uw werkruimte 
met de confi gurator
> U kunt in alle vrijheid rustig uw eigen werkplaats online 

op de site facom.com ontwerpen.

>  Het atelier is een werkplaats, maar ook 
een levensruimte. Jetline System kiezen 
is kiezen om in alle veiligheid te werken 
in een harmonieuze, gebruiksvriendelijke 
en functionele ruimte.

Doe uzelf elke dag 
een plezier

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

Moduleerbaar Evoluerend Innoverend Aanpasbaar
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SAMENSTELLING MEDIUM 1

Ref.: JLS-MEDIUM1         Gencod: 3 148518 198509

Aan iedereen de plaats die hem past... Enkele opbergvoorbeelden
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PPAV1ELEC
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MBSPP

PPAV1
JLS-PB3A1000PP

KIT-TUBESUP x1KIT-TUBES x2

®
Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

Laden
> De schuifl aden gaan  voor 100% open.
> Ze werden getest voor 50.000 x openen/sluiten 

of 10 jaar gebruik.

Sluiting met sleutel
>   Alle meubels kunnen worden afgesloten met een sleutel 

en worden geleverd met 2 sleutels waarvan 1 geleed.

De kleuren
> Frame grijs ELIAN
> Deuren rood 3020

Glas Deurvleugels Schuifdelen Opklapbaar

> De deuren zijn getest voor 10.000 x openen/sluiten.

Deuren

02

Staalplaat
>  Alle meubels werden uitgevoerd in plaatstaal 

geverfd met epoxy-verf  (dikte 12/10e).

Een algemeen aanbod
> Het JETLINE-systeem is compatibel met de accessoires van

de JETXL-bijzetkasten en de opbergmodules voor gereedschap.

De kwaliteit van FACOM
> Erkende productiekwaliteit die beantwoordt 

aan de wensen van de meest veeleisende 
gebruikers.

> 5 jaar garantie.

Gemakkelijk monteerbaar
> De meubels werden ontworpen om «klaar voor 

installatie» te zijn en werden in de fabriek volledig 
gemonteerd.

> Er is geen enkele gespecialiseerde vaardigheid nodig, 
en de montage gebeurt snel en zonder problemen.

Uw nieuwe generatie werk 
die mee
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Moduleerbaar Evoluerend Innoverend Aanpasbaar

- Diepte van lage meubels en kasten: 507,4 mm.
- Diepte van hoge meubels: 277,8 mm.

Geen muur meer nodig!
>  Dankzij de exclusieve zelfdragende structuur zijn

de meubels monteerbaar zonder dat er een muur nodig is.
> Een muur die niet recht is? Leidingen of kabels

die over de grond lopen hebben geen belang!
Doordat u van alle beperkingen bent verlost,
kunt u uw meubelen monteren waar u wilt!

> Een werkplaats op uw maat die modulair 
   meegroeit:
> Dankzij de vele voorgestelde opbergmeubelen kunt u het niveau van 

diensten en prijzen kiezen dat bij u past.
> Doordat ze moduleerbaar zijn, kunnen de onderdelen naast en 

 op elkaar worden geplaatst en volgens uw eisen worden samengesteld.
> U kunt uw uitrusting laten evolueren volgens veranderingen in

uw organisatie en/of gewijzigde werkmethoden. Hierdoor kunnen 
de kosten over een langere periode gespreid worden

Win plaats!

> Een georganiseerde werkplaats:
> Dankzij meerdere combinaties kunt u een organisatie

 op maat aanbrengen, volgens de verschillende activiteiten:
 werk, voorraad en opbergen. 

> Doordat uw werkplaats praktischer en beter georganiseerd is, 
 werkt u effi ciënter.

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

Uw nieuwe generatie werk 
die mee

Panelen, dwarsbalken, voeten en accessoires

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

HOUTEN PANEEL

Ref.: JLS-PB1           Gencod: 3 148518 190169
Ref.: JLS-PB2           Gencod: 3 148518 190329
Ref.: JLS-PB3           Gencod: 3 148518 190411

• Gelamineerd beukenhouten paneel. Dikte 40 mm garandeert weerstand en duurzaamheid.Behandeld 
met lijnolie voor een betere weerstand tegen vloeistoffen en voor gemakkelijker onderhoud. 

• 3 verschillende lengtes, perfect aangepast aan de afmetingen van lage meubels.
• Gemakkelijk en snel monteerbaar dankzij vooraf geplaatste metalen inzetstukken.
• Weerstand tegen lasten: 500 kg voor JLS-PB1 en 1 ton voor JLS-PB2 en JLS-PB3.

*Als u een eenvoudige werkbank wilt opstellen met een paneel, voeten en een dwarsblak, overweeg dan om een goot toe te voegen, nl. 
 de technische goot KIT-GTECH. Voorbeeld: voor een werkbank van 1455 mm, hebt u nodig: 1 JLS-PB2 + 2 KIT-GTECH

Réf. L Diepte
paneel alleen

Diepte
met de goot* Gewicht

JLS-PB1 727 mm 570 mm 635 mm 12 kg
JLS-PB2 1455 mm 570 mm 635 mm 24 kg
JLS-PB3 2182 mm 570 mm 635 mm 36 kg

HOUTEN REK

Ref.: EB1M                Gencod: 3 148518 190831
Ref.: EB2M                Gencod: 3 148518 190916

• Gelamineerd beukenhouten rek. Dikte: 20 mm.
Behandeling met lijnolie.

• Geleverd met twee steunen voor installatie
op de verticale panelen.

• Om ze tussen twee meubels te monteren, moet u de kast 
doorboren. 

• Afmetingen: 1 m (EB1M) of 2 m (EB2M).
• Gewicht: 3,9 kg (EB1M) of 8,3 kg (EB2M).

VERLICHTING

Ref.: JLS-LIGHT   Gencod: 3 148518 190756
• De onmisbare verlichting voor uw comfort en om precies 

te kunnen werken.
• Het geheel LIGHT kan worden bevestigd: ofwel direct onder 

een van de hoge koffers (CHS, CHD,...);
ofwel direct onder een houten rek  (EB1M, EB2M);
ofwel op een verticaal verankeringspaneel (PAV1, PAV2, 
PPAV1,...) dankzij een meegeleverde metalen steun. 

• Wit licht. Vermogen: 13 W/230 V.
• ON/OFF-knop.
• Lengte neonlamp 515 mm (724,5 mm met steun).
• Gewicht: 1,4 kg.

HOUTEN & GEGALVANISEERD PANEEL

Ref.: JLS-PBG1           Gencod: 3 148518 191395
Ref.: JLS-PBG2           Gencod: 3 148518 191470
Ref.: JLS-PBG3           Gencod: 3 148518 191555

*Als u een eenvoudige werkbank wilt opstellen met een paneel, voeten en een dwarsblak, overweeg dan om een goot toe te voegen, nl. 
 de technische goot KIT-GTECH. Voorbeeld: voor een werkbank van 1455 mm, heb u nodig: 1 JLS-PB2 + 2 KIT-GTECH

• Gelamineerd beukenhouten paneel van 40 mm dikte, bekleed met gegalvaniseerd staal 
12/10e voor een hogere schok- en hittebestendigheid (smalle kant ook bekleed).

Réf. L Diepte
paneel alleen

Diepte
met de goot* Gewicht

JLS-PBG1 727 mm 570 mm 635 mm 16,2 kg
JLS-PBG2 1455 mm 570 mm 635 mm 32,3 kg
JLS-PBG3 2182 mm 570 mm 635 mm 48,5 kg

• Gewicht: 14,5 kg

Buitenafmetingen:
L P H

497 mm 100 mm 985 mm

ENKELVOUDIGE VOET

Ref.: JLS-PS           Gencod: 3 148518 179935
• Voet in plaatstaal, geverfd in epoxy (dikte 12/10e).
• Voet uitgerust met afstelvijzel, geeft u de garantie van

een perfecte stabiliteit ongeacht de ondergrond.
• Kleur grijs ELIAN.

DWARSBALK WERKBANK

Ref.: JLS-TRAA2           Gencod: 3 148518 185158
Ref.: JLS-TRAA3           Gencod: 3 148518 185233

• Gewicht: 4,3/7,5 kg

• Verbindings- en versterkingsdwarsbalk voor werkbank met 
werkblad van 1455 mm (JLS-TRAA2) of 2182 mm (JLS-TRAA3).

• Uitgevoerd in plaatstaal geverd met epoxy (dikte 12/10e).
• Kleuren grijs rood 3010.

Buitenafmetingen:
L P H

240 mm 40 mm 1053/1780 mm
Ref.: KIT-GTECH              Gencod: 3 148518 191043

• De technische goot is een multifunctioneel : 
- Voor het doorhalen en beschermen van elektrische kabels
zodat deze onopvallend zijn en beschermd worden tegen stof.

   - Voor snel en gemakkelijk monteren van hoge meubels,
dankzij een doorboring voor het doorhalen van 
montagebuizen.
- Werkt als rand tegen vallen van onderdelen.

• De KIT-GTECH wordt gebruikt samen met werkbladen als u geen
hoge meubels wilt gebruiken (als u hoge meubels hebt 
gekozen, moet u KIT-TUBES of KIT-TUBESUP kiezen).

• Uitgevoerd in gegalavaniseerd staal.
• Om elk risico op schade te vermijden is de goot uitgerust met 

rubberen doorgangen voor kabels. 
• De lengte van een goot stemt overeen met een module 

van 727 mm.
Voor een werkblad van 727 mm is er een 1 KIT-GTECH nodig.
Voor een werkblad van 1455mm zijn er dus 
2 KIT-GTECH’s nodig.
Voor een werkblad van 2182 mm zijn er 3 KIT-GTECH’s nodig.

• Afmetingen:  L 727 x D 65 x H 70 mm.

TECHNISCHE GOOT
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Samenstellingen

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

STERVORMIGE WERKPLEK

Ref.: JLS-STARSTATION          Gencod: 3 148518 198844

T-VORM

Ref.: JLS-TSTATION           Gencod: 3 148518 198769

CHS

MBAPP

PPAVA

PPAVA

JLS-PB2

2201PB

MBS6T
JLS-PS

JLS-LIGHT

PPAV1ELEC

KIT-TUBESUP x1 KIT-TUBES x2
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Samenstellingen

05Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op
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m

40
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mm

HOEK

MBS7T MBS7T

PPAV1ELECPPAV1ELEC

MBAPP

PPAV1 PPAV1PPAVA

JLS-PB2 JLS-PB2

JLS-PSJLS-PS

Deze schets is voor een eiland.

CHD CHS

MBSPP MBAPPMBSPV

PPAV2 PPAVA

PPAVA

JLS-LIGHT

2201PB 2201PBA1000PV

MBS7T MBS6T

JLS-PB1 JLS-PB1JLS-PB3
PPAV1ELEC

FULL 2

Ref.: JLS-FULL2           Gencod: 3 148518 198417

KIT-TUBESUP x1 KIT-TUBES x5

KIT-TUBESUP x2 KIT-TUBES x3

-  Diepte ter hoogte van het werkblad: 635 mm.
-  Diepte op de bodem: 507 mm.
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Samenstellingen

FULL 1

Ref.: JLS-FULL1           Gencod: 3 148518 198332

MEDIUM 2

Ref.: JLS-MEDIUM2           Gencod: 3 148518 198684

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

A1000PP

MBS7T MBS7T

CHD

MBSPP

2201PB 2201PB
PPAV1

JLS-LIGHT

PPAV1ELEC
JLS-PB1 JLS-PB3

MBS6T MBS6T

MHSPV2201PB

A1000PV

CHS

PPAV1ELEC
JLS-PB3

JLS-LIGHT

KIT-TUBESUP x1 KIT-TUBES x2

KIT-TUBESUP x1 KIT-TUBES x5
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Samenstellingen

07Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

BASIC 1

Réf : JLS-BASIC1           Gencod : 3 148518 198172

BASIC 2

Réf : JLS-BASIC2           Gencod : 3 148518  198257

TRAA2

JLS-PB2

JLS-PB3

PPAV1

PAV1

A1000PP

A1000PV

PPAV1ELEC

CHDPPAV1

PPAV2PPAV1ELEC

TRAA3

JLS-PS JLS-PS

JLS-LIGHT

-  Diepte ter hoogte van het werkblad: 635 mm.
-  Diepte op de bodem: 507 mm.KIT-TUBESUP x2 KIT-GTECH x1

JLS-PS JLS-PS

KIT-TUBESUP x2
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Lage meubels

EENDELIGE GLAZEN DEUREN

• Gewicht: 57 kg

Réf : MBSPV          Gencod : 3 148518 185400

• Dankzij de doorzichtige deuren kunt u direct het materiaal en 
de ordening en zuiverheid ervan controleren. 

• 22 doorzichtige deurvleugels in plexiglas dikte 3 mm 
opening van 110°. 
De deuren zijn getest voor 10.000 x openen/sluiten.

• 1 rek, geverfd in epoxy, afstelbare hoogte, geschikt voor een 
lading van  50 kg.

Buitenafmetingen (waarvan voet 168,7 mm):
L D H

721,4 mm 507,4 mm 985 mm

EENDELIGE VOLLE DEUREN

• Gewicht: 58,5 kg

Réf : MBSPP          Gencod : 3 148518 185318

• 1 deurvleugel gemonteerd op scharnier met onzichtbare 
naad voor een opening van 110°. De deuren zijn getest 
voor 10.000 x openen/sluiten.

• 1 rek, geverfd in epoxy, afstelbare hoogte 
geschikt voor een last van 50 kg.

Buitenafmetingen (waarvan voet 168,7 mm):
L D H

721,4 mm 507,4 mm 985 mm

HOEK VOLLE DEUR

• Gewicht: 62 kg

Réf : MBAPP           Gencod : 3 148518 187268

• Geen verloren plaats meer dankzij dit ideale meubel 
voor hoeken

• 1 deurvleugel gemonteerd op scharnier met onzichtbare
naad voor een opening van 110°. De deuren zijn getest
voor 10.000 x openen/sluiten.

• 1 rek, geverfd in epoxy, afstelbare hoogte, geschikt voor 
een last van 50 kg.

• Uitgerust met een reeks gelamineerde beukenhouten 
panelen behandeld met lijnolie. 

Buitenafmetingen (waarvan voet 168,7 mm):
L D H

819 x 819 mm 648 mm 985 mm

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

DUBBELE VOLLE DEUREN

• Gewicht: 91 kg

Réf : MBDPP           Gencod : 3 148518 189118

• In het dubbele meubel kunnen lange en plaatsrovende 
gereedschappen en/of voorwerpen worden opgeborgen 
waarvoor geen plaats is in een standaard meubel.

• De glijdeuren zijn minder plaatsrovend,
de opening is ideaal voor kleine ruimten.

• 2 stalen glijdeuren.
• 1 rek, geverfd in epoxy, afstelbare hoogte, geschikt voor een

lading van  75 kg.

Buitenafmetingen (waarvan voet 168,7 mm):
L D H

1448,8 mm 507,4 mm 985 mm
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Lage meubels
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6 LADEN

• Gewicht: 79 kg

Réf : MBS6T           Gencod : 3 148518 185585

• Samenstelling van de laden: 6 laden
 4 laden hoogte 60 mm 

   1 lade hoogte 130 mm
   1 lade hoogte 270 mm
• Last per lade: 50 kg.
• Bruikbare afmetingen van de laden: L569 x D421 x H60 mm.
• Laden uitgerust met een selectief openingssysteem.
• Volledige opening van de laden.
• Centrale vergrendeling, slot met gelede sleutel.
• Voorkant van de laden in composietmateriaal zodat ze werken 

als echte schokdempers.

Buitenafmetingen (waarvan voet 168,7 mm):
L D H

721,4 mm 507,4 mm 985 mm

7 LADEN

• Gewicht: 82,5 kg

Réf : MBS7T           Gencod : 3 148518 185660

• Samenstelling van de laden: 7 laden
5 laden hoogte 60 mm
1 lade hoogte 130 mm
1 lade hoogte 200 mm

• Last per lade: 50 kg.
• Bruikbare afmetingen van de laden: L569 x D421 x H60 mm.
• Laden uitgerust met een selectief openingssysteem.
• Volledige opening van de laden.
• Centrale vergrendeling, slot met gelede sleutel.
• Voorkant van de laden in composietmateriaal zodat ze werken 

als echte schokdempers.

Buitenafmetingen (waarvan voet 168,7 mm):
L D H

721,4 mm 507,4 mm 985 mm

> VOETEN
Het meubel is uitgerust met voetjes gemonteerd op een vijzel om een 
afstelling voor een perfecte stabiliteit ongeacht de ondergrond 
te garanderen. 

> MULTIFUNCTIONELE TECHNISCHE GOOT
• Voor het doorhalen en beschermen van elektrische kabels
   zodat ze onopvallend zijn en beschermd worden tegen stof.
• Voor snel en gemakkelijk monteren van hoge meubels, dankzij
   een doorboring vooraf voor het doorhalen van montagebuizen.
• Werkt als rand tegen vallen van onderdelen. 

> VOETLIJSTEN
Om de meubels perfect af te werken zijn ze uitgerust met voetlijsten.
Ze zijn uitgevoerd in geverfd staal en zijn eenvoudig vastgeschroefd en 
gemakkelijk demonteerbaar voor eventueel schoonmaken of verplaatsen 
van het meubel

> PERFORATIES AAN DE ZIJKANT
De zijkanten van de meubels zijn geperforeerd, voor het bevestigen 
van accessoires JETXL (zie assortiment accessoires in catalogus F08)

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

DUBBELE GLAZEN DEUR

• Gewicht: 88 kg

Réf : MBDPV            Gencod : 3 148518 189293

• In het dubbele meubel kunnen lange en plaatsrovende 
gereedschappen en/of voorwerpen worden opgeborgen waarvoor
geen plaats is in een standaard meubel.

• De deuren zijn minder plaatsrovend door de glijdeuren, 
de opening  is ideaal voor kleine ruimten.

• Door de doorzichtige deuren kan direct worden gecontroleerd
of het materiaal goed is opgeborgen en zuiver is. 

• 2 doorzichtige glijdeuren in plexiglas dikte 3 mm. 
• 1 rek, geverfd in epoxy, afstelbare hoogte, geschikt 

voor een lading van 75 kg.

Buitenafmetingen (waarvan voet 168,7 mm):
L D H

1448,8 mm 507,4 mm 985 mm

- Alle meubels zijn uitgevoerd in plaatstaal geverfd met epoxy-verf. (dikte 12/10e).
- Alle meubels met deuren of laden hebben een sluiting met sleutel en worden geleverd met 2 sleutels
  waarvan 1 geleed.

- Frame kleuren grijs ELIAN          deuren rood 3020
- De rekken worden geleverd in staal geverfd in epoxy en zijn afstelbaar in de hoogte.
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Hoge meubels

EENDELIGE GLAZEN DEUREN

• Gewicht: 26 kg

Réf : MHSPV          Gencod : 3 148518 189453

• Dankzij de doorzichtige deuren kunt u direct het materiaal 
en  de ordening en zuiverheid ervan controleren.

• Die kasten zijn perfect geschikt voor het toepassen van de 
5S-regels: SEIRI (ontruimen), SEITON (rangschikken), 
SEISO (reinigen), SEIKETSU (opbergregels vastleggen),
SHITSUKE (ze doen naleven).

• Doorzichtige deurvleugels in plexiglas, dikte 3 mm, 
een opening van 110°. De deuren zijn getest voor 
10.000 x openen/sluiten.

• 2 rekken, geverfd in epoxy, afstelbare hoogte
Geschikt voor een last van 20 kg.

• Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij 
de montagekit «KIT-TUBES» of «KIT-TUBESUP».

Buitenafmetingen:
L D H

719 mm 277,8 mm 810 mm

EENDELIGE VOLLE DEUREN

• Gewicht: 27,5 kg

Réf : MHSPP           Gencod : 3 148518 189378

• 2 deurvleugels, gemonteerd met scharnieren met onzichtbare 
naad, met een opening van 110°. De deuren zijn getest voor 
10.000 x openen/sluiten.

• 2 geverfde rekken. Epoxy, afstelbare hoogte.
Geschikt voor een last van 20 kg.

• Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij 
de montagekit «KIT-TUBES» of «KIT-TUBESUP».

Buitenafmetingen:
L D H

719 mm 277,8 mm 810 mm

MUURKAST, 1 LADE

• Gewicht: 31 kg

Réf : 2201PB           Gencod : 3 148517 919730

• Deze kast is compact en effi  ciënt: ze maakt meerdere
rangschikkingen voor het opbergen mogelijk.

• De kast combineert een verticaal verankeringssysteem met een 
lade.
Deel met verticaal verankeringssysteem: opbergoppervlak: 1 m2
De bodem en de zijkanten van de kast, en de binnenkant van de 
deuren, zijn geperforeerd om gereedschap te kunnen ophangen 
met het CKS-systeem. 
De 2 deurvleugels gaan 180° open voor een betere zichtbaarheid 
en voor een maximale toegankelijkheid.
Deel met lade: 1 lade met slee op kogellagers, opening 100%. 
Bruikbare afmetingen van de lade: 569 x 60 x 210 mm. Centrale
vergrendeling van de deuren en de lade met sleutel.

• Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij 
de montagekit «KIT-TUBES» of «KIT-TUBESUP».

Buitenafmetingen
L D H

719 mm 277,8 mm 810 mm

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op
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Hoge meubels
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OPEN HOEK HOGE OPEN HOEKKOFFER

• Gewicht: 13,5 kg

Réf : MHA          Gencod : 3 148518 189613

• Ideale aanvulling voor lage hoekmeubels om optimaal 
te kunnen opbergen in ruimten die gewoonlijk verloren zijn.

• 2 rekken, geverfd in epoxy, afstelbare hoogte, geschikt voor 
en last van  20 kg.

• Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij 
de montagekit «KIT-TUBES» of «KIT-TUBESUP».

Réf : CHA          Gencod : 3 148518 189880

• Open koffer voor snelle toegang
• Ideaal voor het opbergen van documentatie

of verbruiksgoederen.
• Ideale aanvulling voor lage hoekmeubels om optimaal 

te kunnen opbergen in ruimten die gewoonlijk verloren zijn.
• Toegelaten lading 30 kg.
• Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij 

de montagekit «KIT-TUBES» of «KIT-TUBESUP».

Buitenafmetingen
L D H

815 x 815 mm 391,6 mm 810 mm

Buitenafmetingen:
L D H

815 x 815 mm 391,6 mm 405 mm
• Gewicht: 10 kg

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

DUBBELE GLAZEN DEUREN

• Gewicht: 31 kg

Réf : MHDPV           Gencod : 3 148518 189538

• In het dubbele meubel kunnen lange en plaatsrovende 
gereedschappen en/of voorwerpen worden opgeborgen 
waarvoor geen plaats is in een standaard meubel.

• Door de verticale verankeringspanelen is
het gereedschap direct zichtbaar en toegankelijk.

• Door de doorzichtige deuren kan direct worden gecontroleerd
of het materiaal goed is opgeborgen en zuiver is.

• 2 doorzichtige deurvleugels in plexiglas dikte 3 mm.
• Uitgerust met een geperforeerd paneel (6 x 6 mm op een hart-

afstand van 12 mm) voor ophangen van gereedschap met het 
gamma haken CKS (zie het assortiment in de  catalogus F08).

• Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij 
de montagekit «TUBES» of «TUBESUP».

Buitenafmetingen:
L D H

1446,4 mm 277,8 mm 810 mm

- Alle meubels zijn uitgevoerd in plaatstaal geverfd met epoxy-verf. (dikte 12/10e).
- Alle meubels met deuren of laden hebben een sluiting met sleutel en worden geleverd met 2 sleutels
  waarvan 1 geleed.

- Frame kleuren grijs ELIAN          deuren rood 3020
- De rekken worden geleverd in staal geverfd in epoxy en zijn afstelbaar in de hoogte.
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Hoge meubels

ENKELVOUDIGE HOGE KOFFER MET DEUR

• Gewicht: 13,5 kg

Réf : CHSPP           Gencod : 3 148518 189965

• Ideaal voor het opbergen van documentatie
of verbruiksgoederen.

• Stalen opklapdeur met een blokkeerscharnier, 
getest voor 10.000 x openen/sluiten.

• Toegelaten lading 30 kg.
• Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij 

de montagekit «KIT-TUBES» of «KIT-TUBESUP».

Buitenafmetingen
L D H

719 mm 277,8 mm 405 mm

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

ENKELVOUDIGE HOGE OPEN KOFFER

Réf : CHS          Gencod : 3 148518 186971

• Open koffer voor een snelle toegang.
• Ideaal voor het opbergen van documentatie of 

verbruiksgoederen.
• Toegelaten lading 30 kg.
• Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij 

de montagekit «KIT-TUBES» of «KIT-TUBESUP».

Buitenafmetingen
L D H

719 mm 277,8 mm 405 mm
• Gewicht: 8,5 kg

DUBBELE HOGE KOFFER MET DEUR

• Gewicht: 19 kg

Réf : CHDPP          Gencod : 3 148518 190084

• Ideaal voor het opbergen van documentatie
of verbruiksgoederen.

• Stalen opklapdeur met een blokkeerscharnier, 
getest voor 10.000 x openen/sluiten.

• Toegelaten lading 50 kg.
• Sluiting met sleutel.
• Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij 

de montagekit «KIT-TUBES» of «KIT-TUBESUP».

Buitenafmetingen :
L D H

1446,4 mm 277,8 mm 405 mm
• Gewicht: 14 kg

DUBBELE HOGE OPEN KOFFER

Réf : CHD           Gencod : 3 148518 187183

• Open koffer voor snelle toegang
• Ideaal voor het opbergen van documentatie

of verbruiksgoederen.
• Toegelaten lading 50 kg.
• Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij 

de montagekit «KIT-TUBES» of «KIT-TUBESUP».

Buitenafmetingen:
L D H

1446,4 mm 277,8 mm 405 mm
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2 GLAZEN DEUREN

Réf : A1000PV          Gencod : 3 148518 186544

• De onmisbare kast voor goed georganiseerd en effi ciënt 
opbergen van alle gereedschap en verbruiksgoederen.

• Door de doorzichtige deuren kan direct worden gecontroleerd 
of het materiaal goed is opgeborgen en zuiver is.

• Doorzichtige deurvleugels in plexiglas, dikte 3 mm, 
gemonteerd met scharnieren met onzichtbare naad met 
een opening van 110°.

• Om te garanderen dat de kast stevig en veilig is, zijn de deuren   
volledig dubbel uitgevoerd met staal van 12/10e.

• De deuren zijn getest voor 10.000 x openen/sluiten.
• 3 rekken, geverfd in epoxy, afstelbare hoogte

(hartafstand van 100 mm). Geschikt voor een last van kg.
• Sluiting met sleutel, 2 punten: boven en onder.

Buitenafmetingen (waarvan voet 168,7 mm):
L D H

1000 mm 507,4 mm 1835 mm

1 GLAZEN DEUR

Réf : A500PV          Gencod : 3 148518 191210

• Geringe breedte, geschikt voor beperkte ruimte.
• Dankzij de doorzichtige deuren kunt u direct het materiaal 

en de ordening en zuiverheid ervan controleren.
• Die kasten zijn perfect geschikt voor het toepassen van 

de 5S-regels: SEIRI (ontruimen), SEITON (rangschikken), 
SEISO (reinigen), SEIKETSU (opbergregels vastleggen), 
SHITSUKE (ze doen naleven).

• 1 doorzichtige deurvleugel in plexiglas dikte 3 mm, gemonteerd
op scharnieren met onzichtbare naad en een opening van
110°. De deuren zijn getest voor 10.000 x openen/sluiten.

• 3 rekken geverfd in epoxy met afstelbare hoogte
(hartafstand 100 mm) geschikt voor een last van 35 kg.

• Sluiting met sleutel, 2 punten: boven en onder.

Buitenafmetingen (waarvan voet 168,7 mm):
L D H

500 mm 507,4 mm 1835 mm

1 VOLLE DEUR

• Gewicht: 70 kg • Gewicht: 66,5 kg • Gewicht: 102 kg • Gewicht: 95 kg

Réf : A500PP           Gencod : 3 148518 191128

• Geringe breedte, geschikt voor beperkte ruimte.
• Bruikbaar als standaard kast of als kleerkast.
• 1 deurvleugel gemonteerd op scharnieren met onzichtbare

naad en een opening van 110°.
De deuren zijn getest voor 10.000 x openen/sluiten.

• 3 rekken, geverfd in epoxy, afstelbare hoogte,
(hartafstand van 100 mm). Geschikt voor een last van 35 kg.

• 1 stang voor kleerhangers voor gebruik als kleerkast.
• Handvat volledig geïntegreerd in de deur om 

comfortabel en ergonomisch te openen.
• Sluiting met sleutel, 2 punten: boven en onder.

Buitenafmetingen (waarvan voet 168,7 mm):
L D H

500 mm 507,4 mm 1835 mm

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

2 VOLLE DEUREN

Réf : A1000PP           Gencod : 3 148518 186896

• De onmisbare kast voor goed georganiseerd en effi ciënt 
opbergen van alle gereedschap en verbruiksgoederen.

• Deurvleugels gemonteerd met scharnieren met onzichtbare 
naad, met een opening van 110°.

• Om te garanderen dat de kast stevig en veilig is, zijn de deuren 
volledig dubbel uitgevoerd met staal van 12/10e.

• De deuren zijn getest voor 10.000 x openen/sluiten 
of voor 10 jaar gebruik.

• 3 rekken, geverfd in epoxy, afstelbare hoogte
(hartafstand van 100 mm). Geschikt voor een last van 75 kg.

• Handvat volledig geïntegreerd in de deur om comfortabel 
en ergonomisch te openen.

• Sluiting met sleutel, 2 punten: boven en onder.

Buitenafmetingen (waarvan voet 168,7 mm):
L D H

1000 mm 507,4 mm 1835 mm

- Alle meubels zijn uitgevoerd in plaatstaal geverfd met epoxy-verf. (dikte 12/10e).
- Alle meubels met deuren of laden hebben een sluiting met sleutel en worden geleverd met 2 sleutels
  waarvan 1 geleed.

- Frame kleuren grijs ELIAN          deuren rood 3020
- De rekken worden geleverd in staal geverfd in epoxy en zijn afstelbaar in de hoogte.
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Panelen en montagekits
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•  Geperforeerd paneel: 6 x 6 mm met hartafstand 
van 12 mm.

•  Bevestiging van gereedschap met het assortiment haken 
CKS (zie catalogus F08).

• Kan ook worden gecombineerd met rekken
(perforaties aanwezig voor rekdragers).

• Stapelen van 2 halve panelen mogelijk.

• Bevestiging met de montagebuizen KIT-TUBES
(voor aanvullende installatie bij een meubel) of KIT-
TUBESUP (voor installatie van een eenvoudig werkblad).

• Uitgevoerd in plaatstaal geverfd in epoxy
(dikte 12/10e).

• Kleur rood 3020.

PANELEN

Ref.:  PAV1           Gencod: 3 148518 185912
Ref.:  PAV2           Gencod: 3 148518 186032

Buitenafmetingen:
Réf. L H Dikte Gewicht
PAV1 724,5 mm 805 mm 45 mm 5,3 kg
PAV2 1452 mm 805 mm 45 mm 9,1 kg

Ref.:  PPAV1           Gencod: 3 148518 186117
Ref.:  PPAV2           Gencod: 3 148518 186384

Buitenafmetingen:
Réf. L H Dikte Gewicht

PPAV1 724,5 mm 402,5 mm 45 mm 3,5 kg
PPAV2 1452 mm 402,5 mm 45 mm 6 kg

HALVE PANELEN

HALF HOEKPANEEL HALF PANEEL 1 MODULE + 
BLOK STOPCONTACTEN

Ref.:  PPAVA           Gencod: 3 314851 8187343 Ref.:  PPAV1ELEC           Gencod: 3 148518 186469

• Gewicht: 5 kg • Gewicht: 4,1 kg

• Uitgerust met een blok voor 6 stopcontacten met aan/uit-schakelaar.• Stapelen van 2 panelen mogelijk.

Buitenafmetingen:
L H Dikte

816 x 816 mm 402,5 mm 45 mm

Buitenafmetingen:
L H Dikte

724,5 mm 402,5 mm 45 mm

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

>  Plaatswinst: de muurvlakken worden opbergvlakken.
>  Tijdwinst: direct toegang tot het gereedschap.

De KIT-TUBES 
wordt gebruikt 

voor de montage van hoge 
onderdelen 

op lage meubels. 
Hij bestaat uit 2 metalen 
buizen geverfd in epoxy. 
Afmetingen: Ø 30 mm.

Lengte: 1188 mm.

De KIT-TUBESUP wordt gebruikt voor de montage
van hoge onderdelen op een enkelvoudig werkblad. 
Het bestaat uit: werkblad en een multifunctionele technische goot.
Afmetingen: Ø 30 mm. Lengte: 841 mm.

MONTAGEKITS

Ref.: KIT-TUBES                Gencod: 3 148518 185745
Ref.: KIT-TUBESUP           Gencod: 3 148518 185820

>  Een FACOM-vernieuwing: geen muur 
nodig voor bevestiging van hoge meubels!

Dankzij het buizensysteem is de structuur zelfdragend.
De montage is daardoor eenvoudig en snel:
1. U plaatst uw lage meubels.
2. U monteert de buizen en bevestigt de technische goot.
3. U versterkt het geheel door het werkblad aan te brengen.
4. U installeert uw hoge meubels.
Door de afmetingen van de buizen worden de stabiliteit en de veiligheid 
van het geheel gegarandeerd.
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A500PP

MHSPP CHSMHSPV CHD CHSPP2201PB CHDPP

KIT-TUBES JLS-PS JLS-TRAA2/JLS-TRAA3KIT-TUBE SUPJLS-PBG1 JLS-LIGHT EB1M/EB2M

JLS-PB1

KIT GTECH

A500PV A1000PP A1000PV

MBSPPMBAPP

MBS6T MBS7T

MBDPP

MBSPV MBDPV

PAV1 PAV2

L: Breedte – H: Hoogte
L

H

PPAV1

PPAV1 ELEC

PPAV2

PPAVA
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- Diepte van lage meubels en kasten: 507,4 mm.
- Diepte van hoge meubels: 277,8 mm.

®

®

Geen muur meer nodig!
>  Dankzij de exclusieve zelfdragende structuur zijn

de meubels monteerbaar zonder dat er een muur nodig is.
> Een muur die niet recht is? Leidingen of kabels

die over de grond lopen hebben geen belang!
Doordat u van alle beperkingen bent verlost,
kunt u uw meubelen monteren waar u wilt!

> Een werkplaats op uw maat die modulair 
   meegroeit:
> Dankzij de vele voorgestelde opbergmeubelen kunt u het niveau van 

diensten en prijzen kiezen dat bij u past.
> Doordat ze moduleerbaar zijn, kunnen de onderdelen naast en 

 op elkaar worden geplaatst en volgens uw eisen worden samengesteld.
> U kunt uw uitrusting laten evolueren volgens veranderingen in

uw organisatie en/of gewijzigde werkmethoden. Hierdoor kunnen 
de kosten over een langere periode gespreid worden

Win plaats!

> Een georganiseerde werkplaats:
> Dankzij meerdere combinaties kunt u een organisatie

 op maat aanbrengen, volgens de verschillende activiteiten:
 werk, voorraad en opbergen. 

> Doordat uw werkplaats praktischer en beter georganiseerd is, 
 werkt u effi ciënter.

Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op02

eld.

Uw nieuwe generatie werk 
die mee

Panelen, dwarsbalken, voeten en accessoires

15®
Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

HOUTEN PANEEL

Ref.: JLS-PB1           Gencod: 3 148518 190169
Ref.: JLS-PB2           Gencod: 3 148518 190329
Ref.: JLS-PB3           Gencod: 3 148518 190411

• Gelamineerd beukenhouten paneel. Dikte 40 mm garandeert weerstand en duurzaamheid.Behandeld 
met lijnolie voor een betere weerstand tegen vloeistoffen en voor gemakkelijker onderhoud. 

• 3 verschillende lengtes, perfect aangepast aan de afmetingen van lage meubels.
• Gemakkelijk en snel monteerbaar dankzij vooraf geplaatste metalen inzetstukken.
• Weerstand tegen lasten: 500 kg voor JLS-PB1 en 1 ton voor JLS-PB2 en JLS-PB3.

*Als u een eenvoudige werkbank wilt opstellen met een paneel, voeten en een dwarsblak, overweeg dan om een goot toe te voegen, nl. 
 de technische goot KIT-GTECH. Voorbeeld: voor een werkbank van 1455 mm, hebt u nodig: 1 JLS-PB2 + 2 KIT-GTECH

Réf. L Diepte
paneel alleen

Diepte
met de goot* Gewicht

JLS-PB1 727 mm 570 mm 635 mm 12 kg
JLS-PB2 1455 mm 570 mm 635 mm 24 kg
JLS-PB3 2182 mm 570 mm 635 mm 36 kg

HOUTEN REK

Ref.: EB1M                Gencod: 3 148518 190831
Ref.: EB2M                Gencod: 3 148518 190916

• Gelamineerd beukenhouten rek. Dikte: 20 mm.
Behandeling met lijnolie.

• Geleverd met twee steunen voor installatie
op de verticale panelen.

• Om ze tussen twee meubels te monteren, moet u de kast 
doorboren. 

• Afmetingen: 1 m (EB1M) of 2 m (EB2M).
• Gewicht: 3,9 kg (EB1M) of 8,3 kg (EB2M).

VERLICHTING

Ref.: JLS-LIGHT   Gencod: 3 148518 190756
• De onmisbare verlichting voor uw comfort en om precies 

te kunnen werken.
• Het geheel LIGHT kan worden bevestigd: ofwel direct onder 

een van de hoge koffers (CHS, CHD,...);
ofwel direct onder een houten rek  (EB1M, EB2M);
ofwel op een verticaal verankeringspaneel (PAV1, PAV2, 
PPAV1,...) dankzij een meegeleverde metalen steun. 

• Wit licht. Vermogen: 13 W/230 V.
• ON/OFF-knop.
• Lengte neonlamp 515 mm (724,5 mm met steun).
• Gewicht: 1,4 kg.

HOUTEN & GEGALVANISEERD PANEEL

Ref.: JLS-PBG1           Gencod: 3 148518 191395
Ref.: JLS-PBG2           Gencod: 3 148518 191470
Ref.: JLS-PBG3           Gencod: 3 148518 191555

*Als u een eenvoudige werkbank wilt opstellen met een paneel, voeten en een dwarsblak, overweeg dan om een goot toe te voegen, nl. 
 de technische goot KIT-GTECH. Voorbeeld: voor een werkbank van 1455 mm, heb u nodig: 1 JLS-PB2 + 2 KIT-GTECH

• Gelamineerd beukenhouten paneel van 40 mm dikte, bekleed met gegalvaniseerd staal 
12/10e voor een hogere schok- en hittebestendigheid (smalle kant ook bekleed).

Réf. L Diepte
paneel alleen

Diepte
met de goot* Gewicht

JLS-PBG1 727 mm 570 mm 635 mm 16,2 kg
JLS-PBG2 1455 mm 570 mm 635 mm 32,3 kg
JLS-PBG3 2182 mm 570 mm 635 mm 48,5 kg

• Gewicht: 14,5 kg

Buitenafmetingen:
L P H

497 mm 100 mm 985 mm

ENKELVOUDIGE VOET

Ref.: JLS-PS           Gencod: 3 148518 179935
• Voet in plaatstaal, geverfd in epoxy (dikte 12/10e).
• Voet uitgerust met afstelvijzel, geeft u de garantie van

een perfecte stabiliteit ongeacht de ondergrond.
• Kleur grijs ELIAN.

DWARSBALK WERKBANK

Ref.: JLS-TRAA2           Gencod: 3 148518 185158
Ref.: JLS-TRAA3           Gencod: 3 148518 185233

• Gewicht: 4,3/7,5 kg

• Verbindings- en versterkingsdwarsbalk voor werkbank met 
werkblad van 1455 mm (JLS-TRAA2) of 2182 mm (JLS-TRAA3).

• Uitgevoerd in plaatstaal geverd met epoxy (dikte 12/10e).
• Kleuren grijs rood 3010.

Buitenafmetingen:
L P H

240 mm 40 mm 1053/1780 mm
Ref.: KIT-GTECH              Gencod: 3 148518 191043

• De technische goot is een multifunctioneel : 
- Voor het doorhalen en beschermen van elektrische kabels
zodat deze onopvallend zijn en beschermd worden tegen stof.

   - Voor snel en gemakkelijk monteren van hoge meubels,
dankzij een doorboring voor het doorhalen van 
montagebuizen.
- Werkt als rand tegen vallen van onderdelen.

• De KIT-GTECH wordt gebruikt samen met werkbladen als u geen
hoge meubels wilt gebruiken (als u hoge meubels hebt 
gekozen, moet u KIT-TUBES of KIT-TUBESUP kiezen).

• Uitgevoerd in gegalavaniseerd staal.
• Om elk risico op schade te vermijden is de goot uitgerust met 

rubberen doorgangen voor kabels. 
• De lengte van een goot stemt overeen met een module 

van 727 mm.
Voor een werkblad van 727 mm is er een 1 KIT-GTECH nodig.
Voor een werkblad van 1455mm zijn er dus 
2 KIT-GTECH’s nodig.
Voor een werkblad van 2182 mm zijn er 3 KIT-GTECH’s nodig.

• Afmetingen:  L 727 x D 65 x H 70 mm.

TECHNISCHE GOOT
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FACOM BENELUX – Egide Walschaertsstraat 14-16 
2800 MECHELEN - BELGIUM

Tel : +32(0)15 47 39 35 - Fax : +32(0)15 47 39 71 Uw dealer

13
27

9.
10

SAMENSTELLING MEDIUM 1

Ref.: JLS-MEDIUM1         Gencod: 3 148518 198509

Aan iedereen de plaats die hem past...
Enkele opbergvoorbeelden

MBS6T

MHSPP
PPAV1ELEC

CHD

MBSPP

PPAV1
JLS-PB3 A1000PP

KIT-TUBESUP x1 KIT-TUBES x2

®Creëer uw JETLINE-werkruimte in 3D op

Laden
> De schuifl aden gaan  voor 100% open.
> Ze werden getest voor 50.000 x openen/sluiten 

of 10 jaar gebruik.

Sluiting met sleutel
>   Alle meubels kunnen worden afgesloten met een sleutel 

en worden geleverd met 2 sleutels waarvan 1 geleed.

De kleuren
> Frame grijs ELIAN
> Deuren rood 3020

GlasDeurvleugelsSchuifdelenOpklapbaar

> De deuren zijn getest voor 10.000 x openen/sluiten.

Deuren

02

Staalplaat
>  Alle meubels werden uitgevoerd in plaatstaal 

geverfd met epoxy-verf  (dikte 12/10e).

Een algemeen aanbod
> Het JETLINE-systeem is compatibel met de accessoires van

de JETXL-bijzetkasten en de opbergmodules voor gereedschap.

De kwaliteit van FACOM
> Erkende productiekwaliteit die beantwoordt 

aan de wensen van de meest veeleisende 
gebruikers.

> 5 jaar garantie.

Gemakkelijk monteerbaar
> De meubels werden ontworpen om «klaar voor 

installatie» te zijn en werden in de fabriek volledig 
gemonteerd.

> Er is geen enkele gespecialiseerde vaardigheid nodig, 
en de montage gebeurt snel en zonder problemen.

Uw nieuwe generatie werk 
die mee




