
1 

 

Pan-All N.V. Industrial Zoning Diebeke 13, 9500 Geraardsbergen, Belgium        
 T: +32 54 41 24 71 - F: +32 54 41 85 06 - info@pan-all.be - www.pan-all.be  

 
 
 
 
Systeem   Modulair kastensysteem. 
 
Korte beschrijving Gemoduleerd kastensysteem dat wat betreft design en opbouw nauw aansluit bij de 

Flush systeemwanden. Geïntegreerde of losstaande modules, standaard of volle 
hoogte, draai- of schuifdeuren kunnen gecombineerd worden met allerhande 
opbergsystemen.  

 De Flush-Creation kasten zijn toepasbaar in alle utiliteitsgebouwen en uitermate 
geschikt om op een snelle en efficiënte manier uw kantoorruimtes optimaal en 
hedendaags in te delen. Door het beperkt aantal onderdelen en eenvoudige opbouw 
kan ook de demontage en hermontage geschieden in een minimum van tijd.  

 
Brandweerstand Blijft behouden indien kasten voor de wand worden geplaatst. Raadpleeg hiervoor de 

technische fiche van de Flush-Line wand.  
 
Geluidsisolatie Blijft behouden indien kasten voor de wand worden geplaatst. Kasten kunnen ook 

opgebouwd worden met een dubbele rug waar tussen een isolatielaag wordt geplaatst.  
 Resultaten volgens de Europese normen EN ISO 717-1 en EN ISO 140-3 :  
 Volle wand Flush-Line spaan 47dB Rw. Verhoogbaar tot 51dB en 54dB Rw.  
 Volle wand Flush-Line staal 52dB Rw. Verhoogbaar tot 55dB Rw. 
  
Stabiliteit  Voldoet aan strengste normen.  
 
Kastdiepte  Standaard 420mm. Alle afmetingen zijn mogelijk.  
 
Kasthoogte Alle afmetingen zijn mogelijk. Van vloer tot plafond tot 3.1m met één paneel. Hoger 

kan mits horizontale voeg.  
 
Kastbreedte  Standaard breedte is 1200 mm. Andere modulaties zijn uiteraard mogelijk. 
 
Gewicht   Lege kastmodule van 1200 x 2055 x 420mm : ca.  50kg/m² 
 
Opbouw De corpus van de kasten wordt standaard uitgevoerd met witte gemelamineerde 

houtspaanplaten van 18mm dikte. De deurbladen worden uitgevoerd in afwerking 
naargelang keuze van de klant. Tal van afwerkingen zijn mogelijk zowel voor de corpus 
als voor de deurbladen. Iedere kast is voorzien van een sokkel van 4 regelbare 
stelvoeten waarmee hoogteverschillen kunnen opgevangen worden en de kast 
loodrecht kan geplaatst worden.  

 De kast wordt gemonteerd door middel van excentrische verbindingen. Hierdoor kan 
de kast uiteraard ook snel en eenvoudig gedemonteerd en gehermonteerd worden. De 
zijwanden van de kast zijn voorzien van rijboringen met een stap van 32mm. Hierdoor 
kunnen houten of metalen legborden ingevoegd worden waar nodig.  De onder- en/of 
bovenplinten kunnen worden uitgevoerd in dezelfde uitvoering als de kastdeuren of als 
onder- en bovenprofielen van de systeemwanden.  
 

Panelen Houtspaanplaten met een densiteit van ca. 650 kg/m³ in 18 mm dikte, klasse A 
meubelkwaliteit, laagste formaldehyde emissie klasse E1. De panelen kunnen naar 
wens verkregen worden afgewerkt in melamine, laminaat, houtfineer of lakwerk. De 
panelen worden aan hun 4 randzijden afgekant in dezelfde kleur van het 
plaatoppervlak. Op aanvraag kunnen ook beplatingen uit MDF, Multiplex of brand- of 
waterwerend behandelde houtspaanplaten verkregen worden. Glasdeuren zijn 
eveneens verkrijgbaar.  

 
Isolatie De kasten kunnen voorzien worden van isolatie in geval van opbouw met dubbele rug. 

Afhankelijk van de gewenste isolatie worden isolatiematten in verschillende diktes 
ingevoegd.  
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Kastbeslag Standaard regelbare scharnieren 110° opendraaiend en zelfsluitend vanaf 15°. Aantal 
scharnieren wordt steeds bepaald in functie van de kasthoogte en deurbreedtes. 
Scharnieren die opendraaien tot 180° zijn eveneens beschikbaar. Sluitvertragingen 
kunnen al dan niet worden toegevoegd.  

 Standaard zijn de kasten voorzien van U- of T-vormige inox trekkers, diameter 10mm. 
Driepuntsloten kunnen al dan niet aangeboden worden met of zonder sleutelplan. 
Uiteraard zijn alle bestaande collecties van beslag integreerbaar.  

 Schuifdeurkasten of kasten met rolluiken zijn eveneens mogelijk.  
    
Legborden De legborden worden standaard uitgevoerd in witte gemelamineerde houtspaanplaten 

van 18mm, 22mm of 36mm dikte afhankelijk van de kastbreedte. De legboorden 
worden standaard voorzien van 0.4, 1 of 2mm dikke ABS stootranden.  

 Metalen legborden zijn eveneens beschikbaar. Deze zijn standaard voorzien om 
visielaterale hangmappen DIN A4/330 te dragen. Deze stalen legborden worden gelakt 
in Ral naar keuze. 

 Verschillende gamma’s met toebehoren, zoals uittrekbare hangramen, kapstokhaken, 
etc., zijn beschikbaar.  

 
Afmetingen Breedte, hoogte en diepte zijn uiteraard aanpasbaar in functie van het project. Bij 

standaardkasten wordt de nuttige binnenmaat berekend door van buitenbreedte 
36mm en van de buitendiepte ‘30mm + kastdeurdikte’ af te trekken. De nuttige 
binnenhoogte wordt berekend door ’96mm + aantal legboorden x dikte’ af te trekken.  

 
 
*  *  *  * 
 

PAN-ALL behoudt zich het exclusief recht voor om op ieder moment wijzigingen, zonder voorafgaand bericht, aan beschrijvingen en details uit te 
voeren – uitgave maart 2014. 

      
 
 
 
 
 
  




