
OPEN OPZETKAST

TUSSENFRAME

OPZETKLEPKAST

VERSCHILLENDE 
FRONTUITVOERINGEN
+ Open schap
+ Draaideurkast
+ Jaloeziedraaideurkast
+ Schuifdeurkast
+ Verticale kast

ZIJPANEEL
(links of rechts  

naar keuze)

PLANTENBAK

GLIJDERS

SOKKEL
90 mm

SOKKEL
30 mm

FRAME
+ Vierkante buis (20 x 20 mm)
+ Rechthoekige buis  
   (40 x 20 mm)
+ Ronde buis (ø 35 mm)

AFDEKBLAD 
(optioneel)

ACTA.PLUS 
EXCLUSIVITEIT IN HET 
MODULAIRE SYSTEEM.



AANSLUITELEMENTEN 
OP DE MONTAGEPLEK

CONFIGURATIE
VOORBEELDEN

MULTIFUNCTIONELE 
RUIMTEVERDELER-KAST

PLAFONDAANSLUITING
Voor het aanpassen aan bouwkundige 
omstandigheden. Kan worden besteld in 
vaste breedtes en vaste hoogtes. Vanaf hoogte 
100 mm ook individueel op maat leverbaar. 
Andere afmetingen op aanvraag.

ACTA.PLUS en tussenframe

WANDAANSLUITING
Voor het aanpassen aan 
bouwkundige omstandigheden. 
Kan worden besteld in vaste 
breedtes en vaste hoogtes. 
Andere afmetingen op aanvraag.

ZIJKANTVERSTERKING/
AFSLUITLIJST
Bedekt de zichtbare kastzijde. Biedt van voren 
een uniform voegenbeeld en aan de achterzijde 
een aanpassing aan de ter plekke bestaande 
wandomstandigheden. Kan worden besteld in 
vaste breedtes en vaste hoogtes. 
Andere afmetingen op aanvraag.

VOORBEELDEN

ACTA.PLUS en boekensteunen 
van metaal

ACTA.PLUS en plantenbak

Breedte
Breedte

Hoogte

Hoogte

ZIJPANEEL
(links of rechts 

naar keuze)

FRAME
+ Vierkante buis (20 x 20 mm)
+ Rechthoekige buis (40 x 20 mm)
+ Ronde buis (ø 35 mm)

SOKKEL
30 mm of 90 mm

FRAME
bij 1600 mm breedte 
inspringend

GLIJDERS
rond (kunststof) of hoekig (chroom)

PLANTENBAK

VERSCHILLENDE HOOGTES
+ 1 tot 4 OH1

+ onderkant gesloten
+  vanaf 2 OH open, 

met metalen boekensteunen 
voor de stabiliteit

AFDEKBLAD
(optioneel)

BOEKENSTEUNEN VAN METAAL
in 2 designs 
(minimalistisch en organisch)

1OH = ordnerhoogte



ACTA.PLUS INFOKAART

koenig-neurath.com

■ Basisuitvoering   □ Optie  1OH = ordnerhoogte

Corpus 19 mm, met naar voren geplaatste fronten ■

Versterkte zij-afdekkingen, afdekbladen en achterwanden □

Hoogteraster 375 mm ■

Hoogtes met sokkel
405 mm (1 OH1), 780 mm (2 OH1), 
1155 mm (3 OH1), 1530 mm (4 OH1), 
1905 mm (5 OH1), 2280 mm (6 OH1)

Breedtes 450 mm, 600 mm, 800 mm, 
1000 mm, 1200 mm, 1600 mm

Dieptes 450 mm + 600 mm met front, 
430 mm + 580 mm zonder front

Sluiting
     Slot met wisselcilinder ■

     Verticaal uittrekelement met centrale sluiting en uittrekblokkering ■

Types
     Draaideuren, Jaloeziedeur, Schuifdeuren, Verticale geleiders ■

     Lockerkasten en kledingkasten ■

     Klepkasten ■

     Tussenschap ■

     Opzetkasten, 1-3 OH1 □

     Plantenbak ■

Ruimteverdeler-kast met boekensteunen van metaal 
(design minimalistisch of organisch) ■

4 | STABIELE METALEN LEGBORDEN 
Boekensteunen geven de nodige stevigheid.

5 | HANGMAPPENFRAMES MET 
PARALLELGELEIDING
Voor soepel en gelijkmatig in- en 
uitschuiven, ook bij intensief gebruik.

6 | UITTREKBARE KLEDINGHOUDER
De 450 mm diepe kast verandert in een 
garderobe voor kreukvrije opbergruimte.

7 | VERSCHILLENDE FRONTUITVOERINGEN
Elegante voorlopende fronten bij jaloezie- en 
schuifdeuren. Desgewenst zijn ook geïntegreerde 
fronten verkrijgbaar. 
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1 | AKOESTISCH WERKZAME FRONTEN
Dempen op effectieve wijze het geluid

2 | STOFFEN ACHTERWAND
De stoffen bekleding verbetert 
de ruimtelijke akoestiek.

3 | SCHAPMODULES
Verticale gatenrijboringen maken het mogelijk 
de legborden op elke hoogte te leggen.
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