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Media 
Een 40 mm dikke vitrine met een zeer 
karakte ristieke vormgeving: de deur van 
4 mm dik veiligheidsglas zit zonder sponning 
gemonteerd én het slot zit onzichtbaar aan 
de zijkant. De achterwand is van (wit) staal 
en dus magnetisch. Standaard geleverd in 
geanodiseerd aluminium, maar ook 
leverbaar in RAL 9005, 3003 of 8015 (zonder 
meerprijs, wel iets langere levertijd).

type maat insertmaat
504220* 512 x 382 A3
504240* 512 x 679 A2
504260* 722 x 715 6 x A4
504290 722 x 976 A1
* uit voorraad leverbaar

Tradition dubbel-deurs 
Een mooie brede vitrine zonder dat u onhandig grote deuren heeft. En ondanks zijn grootte  
is hij slechts 29 mm dik. De ruit is uit 4 mm dik slagvast kunststof. Net als alle andere vitrines 
voorzien van een witte stalen achterwand. Geleverd met rubber afdichting en beluchtings-
gaten tegen condensatie. De twee sloten zitten mooi weg gewerkt in de sponningen.    

type maat insertmaat
505075 1200 x 750   2 x A2 
505076 1400 x 1050 12 x A4

Als u zelf informatie gemakkelijk en snel wilt kunnen wisselen, maar wel wilt voorkomen dat anderen dit 
even gemakkelijk doen, is een vitrine een uitkomst. Een degelijke, aluminium kast met een deur (die 

natuurlijk afsluitbaar is) biedt plaats aan iedere vorm van informatie. Of dat nu een plattegrond in een 
 winkelcentrum is, een fraai overzicht van de vogels in het natuurgebied of een plaats voor de mededelingen 
van de directie. Wij bieden u een breed programma: van 18 tot maar liefst 150 mm dik, mooi dun voor binnen 
of robuust voor buiten, voor op de wand of dubbelzijdig (gemonteerd tussen diverse soorten staanders), met 
of zonder  verlichting, in  aluminium geanodiseerd of in RAL kleur. Kijkt u op blz. 20 voor een helder overzicht 
van alle typen. Bij ieder type staat vermeld welke maten uit voorraad leverbaar zijn. Alle andere leverbare 
maten, speciale kleuren e.d. hebben een langere levertijd.

Tradition 
Door zijn geringe dikte van 29 mm is deze 
vitrine uitermate geschikt voor binnen, maar 
buiten mag ook. De ruit is van 4 mm dik 
slagvast kunststof. Net als alle andere 
vitrines is hij voorzien van een witte stalen 
achterwand. De deur kan links- of 
rechtsdraaiend worden gemonteerd. 
Voorzien van rubber afdichting en 
beluchtingsgaten tegen condensatie. 

type maat insertmaat
505000* 550 x 400 A3
505001* 550 x 750  A2
505002 750 x 750 6 x A4
505003* 750 x 1050 A1
* uit voorraad leverbaar
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Classic schuifdeur 
Deze 60 mm dikke schuifdeurvitrine is 
voorzien van deuren uit 6 mm 
veiligheidsglas en daarom ook leverbaar in 
grotere maten. De vitrine is afsluitbaar 
d.m.v. een slot dat tussen de twee deuren 
schuift. Standaard geleverd met een witte 
stalen achterwand, waarop u dus met 
magneetjes kunt werken.   

type maat insertmaat
513000 1000 x 750 A1 
513001 1400 x 750 12 x A4
513002 1800 x 1050 24 x A4
513003 2300 x 1050 30 x A4

Allure schuifdeur 
Omdat deze vitrine met schuifdeuren werkt, 
is hij bijzonder geschikt voor smalle gangen 
en kleinere ruimten. De 34 mm dikke vitrine 
is afsluitbaar door een slot dat tussen  
de twee deuren (4 mm dik acrylaat) schuift. 
Geleverd met een witte magne tische 
achterwand.    

Allure 
Een budgetvriendelijke vitrine, die door  
het ontbreken van rubber afdichting en 
condensatie gaten, uitsluitend geschikt is 
voor binnen. De deur, met daarin een 4 mm 
slagvast kunststof ruit, is afsluitbaar met 
een slot. Op de witte, stalen achterwand 
kunt u met magneetjes werken. De deur kan 
links- of rechtsdraaiend worden gemonteerd.

type maat insertmaat
505100 1000 x 750 A1 
505101 1400 x 750 12 x A4

type maat insertmaat
703007* 400 x 550 A3
505082 550 x 750 A2
505083* 750 x 750 6 x A4
505084  750 x 1050 A1
* uit voorraad leverbaar 

Classic 
Standaard wordt deze 58 mm dikke vitrine 
geleverd met een ruit van 4 mm dik 
veiligheidsglas. Op aanvraag is ook slagvast 
kunststof leverbaar. De rubber afdichting en 
de beluchtingsgaten zorgen ervoor dat 
condensatie (zoveel mogelijk) wordt 
voorkomen. De achterwand is van (wit) 
staal en de deur is afsluitbaar met een slot.   

type   maat insertmaat
506350   550 x 750 A2
506351*   750 x 750 6 x A4
506352*   750 x 1050 A1 
506353   750 x 1350 12 x A4
506354 1000 x 1350 A0
* uit voorraad leverbaar

Enkel-deurs
naam toepassing dikte
Media binnen 40 mm
Allure binnen 30 mm
Tradition binnen/buiten 30 mm
Classic buiten 58 mm
1000 buiten 75 mm
3000 buiten 150 mm
Innova binnen 70-80 mm
Medialight Compact buiten 40 mm
Medialight Deluxe buiten 56 mm

Dubbel-deurs
naam toepassing dikte
Tradition binnen/buiten 30 mm 
1000  buiten 75 mm 

Schuifdeuren
naam toepassing dikte
Allure binnen 34 mm
Classic binnen 60 mm

Classic met staanders 
De Classic vitrine is erg geschikt om tussen staanders te monteren. De staanders zijn  
60 mm rond en passen daarom goed bij de 58 mm diepe vitrine. De montage tussen de 
staanders wordt volledig voorbereid, zodat u dit in een handomdraai kunt doen. Wilt u een 
dúbbelzijdige vitrine (tussen staanders), dan kiest u voor het type 1000 of 3000 (zie blz. 22). 

Zodra uw vitrine breder dan 1000 mm is, 
wordt hij standaard met 2 gasveren  
geleverd. De vitrines type 1000 (enkel-
deurs) en 3000 kunnen ook dubbelzijdig 
worden geleverd. Ook zijn nagenoeg 
alle typen  vitrines leverbaar in een 
willekeurige kleur! Om het helemaal  
te completeren zijn  
alle types leverbaar  
met verlichting.

type maat lengte staanders
906351* 750 x 750 2200
906352* 750 x 1050 2500
906353 750 x 1350 2900
906354  1000 x 1350 2900
* uit voorraad leverbaar

Welke vitrine kiest u?

Alles kan!

Voorraad, maten en bijzonderheden. Bij de foto’s van alle typen treft u een uitgebreide beschrijving 
aan; ook kunt u lezen welke maten leverbaar zijn en welke maten wij voor u op voorraad hebben. 
Andere dan genoemde maten zijn op aanvraag leverbaar.

NIEUW!
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 Medialight Compact 
Een verlichte vitrine van top-design. Uw 
poster wordt zeer gelijkmatig vanaf de 
achterzijde verlicht. Het wisselen van de 
poster gaat heel eenvoudig, omdat de 
aluminium deur (met kunststof ruit) in zijn 
geheel wordt afgenomen. De totale dikte is 
slechts 40 mm.

 Medialight Deluxe 
Een verlichte vitrine met uniek design.  
Uw poster wordt zeer gelijkmatig (vanaf de 
achterzijde) verlicht. De gehard glazen deur 
(met een zwart gezeefdrukt kader) draait 
naar boven open met gasveren, zodat het 
wisselen van de poster erg eenvoudig gaat. 
De totale dikte is slechts 56 mm. 

Innova 
Uniek design door een volledig uit slagvast 
kunststof gevormde kap. Het openen en 
sluiten is, mits je het weet, heel gemakkelijk 
middels licht indrukken van de kap. De 
achterwand is standaard uit wit staal, maar 
ook leverbaar in RAL 9005, 3003 of 7033 
(zonder meerprijs, wel iets langere levertijd).
Deze vitrine is niet afsluitbaar met een slot.     

type maat insertmaat
404327 480 x 320 A3 
404347* 480 x 617 A2
404367 654 x 653  6 x A4
404387* 654 x 863 A1
* uit voorraad leverbaar

type maat insertmaat
514020  1200 x 750 2 x A2 
514021 1800 x 1050 2 x A1
514022 2300 x 1050 2 x 15 A4

1000 dubbel-deurs 
Met dit 75 mm dikke type heeft u een grote 
vitrine zonder dat u onhandig grote deuren 
heeft. Voorzien van rubber afdichting en 
beluchtingsgaten om condensatie tegen te 
gaan. Standaard met 4 mm dik slagvast 
kunststof geleverd. De achterwand is van 
wit gelakt staal. De deuren zijn afsluitbaar 
met een slot.   

3000 
De reus uit ons programma, met een dikte 
van 150 mm. Standaard met geronde 
hoekstukken, twee sloten (aan de onder-
zijde) en gasveren geleverd. De naar boven 
openslaande deur is voorzien van  
4 mm dik veiligheidsglas. Voorzien van 
rubber afdichting en beluchtingsgaten 
tegen condensatie. Ook een dubbelzijdige 
versie is leverbaar. De achterwand is van 
wit gelakt staal.     

type maat insertmaat
513100 1000 x 1350  A0 
513101 1710 x 1350  28 x A4
513102 1350 x 1710 28 x A4

1000 
Een robuuste vitrine van 75 mm dik. 
Voorzien van rubber afdichting en 
beluchtingsgaten om condensatie tegen te 
gaan. De deur, die afsluitbaar is, kan links- 
of rechtsdraaiend worden gemonteerd;  
de maten boven 1000 mm hebben een naar 
boven openslaande deur die voorzien is van 
twee gasveren. Standaard met 
veiligheidsglas geleverd. De achterwand is 
van wit gelakt staal. Op aanvraag ook 
dubbelzijdig leverbaar met staanders van  
90 mm rond én met geronde hoeken.

type maat insertmaat
507352  750 x 1350 12 x A4
507353* 1000 x 1350 A0 
507401* 1350 x 1000 A0
507402 1600 x 1000 21 x A4
507403 2010 x 1000 27 x A4
* uit voorraad leverbaar

type maat insertmaat
ME50* 512 x 676 A2
ME60* 686 x 922 A1
ME100* 792 x 1082 700 x 1000
ME120* 932 x 1270 A0
* uit voorraad leverbaar

type   maat insertmaat
MEL120*   983 x 1308 A0
MEL140 1330 x 1870 1187 x 1750
* uit voorraad leverbaar
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