
laden // slimbox 

set voor lade - H:80mm

• Set voor het maken van een slimbox lade met stalen zijdes
van 80mm hoog

• Leverbaar met softclose of push-to-open
• Volledig uittrekbaar en een draagvermogen van 30kg
• Voor een bodem en achterwand met houtdikte 16mm
• Voor een binnenlade bestelt u bijbehorende set frontadap-

ters incl. afdekkappen en aluminium front mee
• De slimbox laden zijn ook compleet gemonteerd leverbaar

ARTIKELNUMMERS // 
SET VOOR LADE H:80MM - SOFTCLOSE

diepte (mm) afwerking artikelnr.

270 antraciet A318565

270 mat wit A318815

300 antraciet A318566

300 mat wit A318816

350 antraciet A318567

350 mat wit A318817

400 antraciet A318568

400 mat wit A318818

450 antraciet A318569

450 mat wit A318819

500 antraciet A318570

500 mat wit A318820

550 antraciet A318571

550 mat wit A318821

ARTIKELNUMMERS // 
SET VOOR LADE H:80MM - PUSH-TO-OPEN

diepte (mm) afwerking artikelnr.

270 antraciet A318772

270 mat wit A318836

300 antraciet A318773

300 mat wit A318837

350 antraciet A318774

350 mat wit A318838

400 antraciet A318775

400 mat wit A318839

450 antraciet A318776

450 mat wit A318840

500 antraciet A318777

500 mat wit A318841

550 antraciet A318778

550 mat wit A318842

frontlade:

binnenlade:

antraciet mat wit

kleuren:

ladegeleider

kunststof
afdekkap

ladezijde 80mm

frontbevestiging
(opschroefbaar)

clip-on
bevestiging

achterwand-
verbinder

houten achterwand 16mm
(incl. bij gemonteerde lade)

houten bodem 16mm
(incl. bij gemonteerde lade)

front
(exclusief)

set onderdelen:
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benodigde inbouwruimte:

NL=nominale lengte 



laden // slimbox 

frontset voor binnenlade - H:80mm

Voor een binnenlade bestelt u een set frontadapters incl. 
afdekkappen en een aluminium front mee.

ARTIKELNUMMERS // FRONTSET BINNENLADE H:80MM

type afwerking artikelnr.

set frontadapters incl. afdekkappen antraciet A319052

aluminium front 1200mm antraciet A318899

set frontadapters incl. afdekkappen mat wit A319053

aluminium front 1200mm mat wit A318900

lade compleet gemonteerd - H:80mm

Deze slimbox ladeset is ook gemonteerd leverbaar als front-
lade of binnenlade. De lade wordt dan compleet gemonteerd 
geleverd inclusief houten bodem en houten achterwand. Bij 
een binnenlade wordt tevens een frontset op maat meege-
leverd.

Zie pagina 11 voor meer informatie over kant-en-klare slim-
box laden op maat.

montage lade - H:80mm
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binnenwerkse kast maten

a=frontopdek hoogte
b=frontopdek breedte

a=frontopdek hoogte
b=frontopdek breedte

zaagmaten 16mm plaat
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BW

(BW-35) 0
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(BW-38) 0
-1

(NL-10) 0
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boorpatroon en positionering geleiders

BW=binnenwerkse kastbreedte
NL=nominale lengte

nominale lengte

270mm

400mm

350mm

300mm

voorkant kast
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550mm

500mm

450mm

128
224 37

voorkant kastnominale lengte
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frontadapters incl. 

afdekappen

front

Lb
Lb=(BW-127)±0.5

BW=binnenwerkse kastbreedte 

compleet gemonteerd leverbaar

•  De kleur van de bodem is gelijk aan de kleur
van de lade

•  De achterwand wordt afgeplakt met 2mm
ABS kantenband

•  De maximale breedte van de compleet
gemonteerde lade is 1200mm
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