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                 TECHNISCH DOSSIER 
 

             A 491 ROLDEURKAST  

             3 PUNTSLUITING 

             NF ENVIRONNEMENT 
 

 

VOORDELEN VAN DE ROLDEURKASTEN MET GREEP OVER DE 
TOTALE HOOGTE 

 

 
 

KAST MET CERTIFICAAT  NF ENVIRONNEMENT  
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             NF ENVIRONNEMENT 

 
 

NF ENVIRONNEMENT Ameublement is een keurmerk 
toegekend door het FCBA (par délégation de AFAQ AFNOR 

Certification) 
 

Het certificaat NF ENVIRONNEMENT  steunt op de norm 
ISO 14024. 
 

VINCO INDUSTRIE heeft besloten deze certificatie  procedure te volgen die 
milieuvriendelijke producten en bedrijven in de verf zet.  
 

Vinco Industrie bewijst milieuvriendelijkheid voorop te plaatsen bij de conceptie 
en productie van onze producten. Hiervoor worden de beste technieken gebruikt.  
 

De kasten van VINCO INDUSTRIE beantwoorden aan de strengste van 
kracht zijnde milieunormen. Ook de fabriek volgt deze normen nauwgezet 
op in de exploitatie van de site.  
Alle afvalstoffen mbt de productie worden gesorteerd en volgen nauwgezet het 
voorgeschreven recyclage proces (staal, PP rolluiken, kartonnen, …) om 
enerzijds nieuwe energiebronnen te vormen of anderzijds gecontroleerd 
afgebroken te worden. ( verf, olie,…)  
Het geheel van de productie installatie heeft een uitstoot van 0 %. 
 

De roldeurkasten van  VINCO INDUSTRIE, die het label NF 
ENVIRONNEMENT dragen, bevatten geen PVC.  
 

Het recyclage percentage van deze kasten bedraagt meer dan 97 %. 
 

Het materiaal gebruikt voor de rolluiken, polipropyleen, heeft 70 
% minder impact op de klimaatverandering tov PVC.  
 
 
 
 
 
 

ALS U KIEST VOOR DE A 491 ROLDEURKASTEN DAN STELT U 
KWALITEIT VOOROP MET BEHOUD VAN DE NATUUR! 
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CERTIFICAAT NF ENVIRONNEMENT voor deze kasten : 
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VOORDELEN VAN DEZE KAST :  

 

                      
 
Stabiele gelaste metalen ombouw uit                            Extra tablet bovenaan in de kast los 

één geheel: gemiddelde staaldikte 0,8                           van het dak, zorgt voor extra 

mm. Zijwanden gelast aan achterkant                           draagcapaciteit voor hangmappen, 

van de kast, die de stabiliteit verhoogt                          zonder doorbuiging van de bovenkant 

en het gewicht beter verdeelt over de                            van de kast. De rolluiken blijven dus 

kast. ( cfr. Bij telescopisch                                            steeds soepel en geruisloos lopen. 

hangframes) Geen scherpe randen                                 
aan de kast. 

 
 

          
 
Zeer sterke sokkel uit één geheel, voorzien van 4                            Conform aan de Europese en Franse 

steldoppen regelbaar van binnenuit met een bereik                          normen GS en NF bureau Sécurité 

van 15 mm.                                                                                        Confortique.   
Verstevigingsstang in het midden van de sokkel. 
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 VOORDELEN VAN DE KAST 

 
 

                
 
Rolluiken openen volledig: inhoud is 100 %                         Rolluik uit PP, met een brandvertraging 

zichtbaar en bereikbaar.                                                         M3. Stalen geprofileerde eindlamel bedekt  

                                                                                               met een epoxyverf. Gebruiksvriendelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
Vouwbare sleutel met huls en          Tabletten verstelbaar per 25 mm. Snelopbouw dankzij 

2 genummerde sleutels.                    icoontjes: rond voor hangmappen, ruit voor klasseermappen. 

Moedersleutel beschikbaar.              Centrale versteviging onder de tablet vermijdt vervorming. 

                                                          Met plooi voor het bevestigen van hangmappen. 

                                                          Elke tablet heeft een draagcapaciteit van 110 kg. ( 60 kg 

                                                          boven/ 50 kg onder). Tabletten in het kleur van het corpus.
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VOORDELEN VAN DE KAST 

                                              
 

Extra voordeel om de veiligheid van de kastinhoud te verzekeren : 
 

Hoge kasten (H.198cm) en tussen hoogte (H.160cm) uitgerust met 3 PUNTSLUITING 

(Haken staan in omgekeerde richting van elkaar) 
 

Tussenhoogtes    (H.136 et 120cm) en lage kasten  (H.100cm) uitgerust met 2 
PUNTSLUITING (Het slot is dan hoger geplaatst voor een betere ergonomie en 
gebruiksvriendelijkheid) 
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STERKE PUNTEN VAN DE KAST 

       
 
Platte bodem : De rail is ingebouwd in       Versteviging van de hoeken met MIG laspunten 
de bodem wat zorgt voor een platte               die zorgen voor meer stabiliteit van de kast 
En gebruiksvriendelijke bodem.                     Verhoogt het gemak en stevigheid bij het 
Geleidingsrail met deurstopper met klik         verplaatsen van de kasten 
Systeem voor een stil en soepel lopen 
van de rolluiken. 
 
23 afmetingen beschikbaar :  
 

7 hoogtes : 1980, 1608, 1360, 1200, 1000, 695 et 440mm 
 

4 breedtes : 1200, 1000, 800 et 600mm 
 

1 extra diepe multimedia kast  600mm : H.1608 x L.1000mm 

 
Beschikbare kleuren :  
 

7 monokleuren : Wit BL RAL 9010, zwart NR RAL 9005, lichtgrijs GR RAL 7035, antraciet AN 
RAL 7016, alu classique LC of alu hoge kwaliteit AL RAL 9006, beige BG RAL 1015 en basalt 
= taupe BS. 
Combinatie wit/basalt (BLBS) en Basalt / wit (BSBL) 
 
8  houtdecors (combinatie met  corpus aluminium LC/AL, wit BL, zwart NR en antraciet 
AN) : kerselaar DM, esdoorn ER, beuk HE, zalmrose perelaar PI, lichte eikr CH, wengé WG, 
Honfleur appelhout HO, Frans appelhout PF 


