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CASUS
Systeembeschrijving

Over het algemeen worden spaanplaten bestaande uit drie lagen conform de emissieklasse E1 volgens DIN EN 14322, 
met een melamine coating aan beide kanten en een lichte structuur, gebruikt. De spaanplaten worden door middel van de 
nieuwste lasertechnologie met een PP-kantenband naadloos aan elkaar verbonden. Door de hoog effi ciënte laserverlijming 
heeft CASUS uiterlijk zonder voegen. Alle plaatmaterialen met een melamine coating laag voldoen aan de emissieklasse 
E1 volgens DIN EN 14322.

CASUS is een representatief receptiemeubel programma met integreerbare bureaus, vrij te kiezen uit de volgende bureau-
typen

• CREW
• CALDO
• SINAC
• SYSTO·TEC
• PENSUM

in de varianten; vaste hoogte, hoogte instelbaar en hoogte instelbaar met hendel.
Passende zit- en statafels met begrensde hoogteverstelling tussen 650 – 1100 mm zijn in de CASUS-prijslijst opgenomen. Bij 
gebruik van in hoogte verstelbare tafels is een bereik van 720 – 820 mm mogelijk. Met gasveer verstelbare tafels kunnen niet 
gebruikt worden. 

De CASUS -receptiebalie en is verbonden door  front en zijpanelen welke in een sandwich verbinding verbonden worden.
De buitenste voorste elementen zijn 40 x 40 mm stevig vastgeschroefd aan stalen profi elen en worden visueel gescheiden 
door een 25 mm open voeg. Het bovenste voorpaneel met een 160 mm diep werkblad wordt gefreesd verlijmt en geeft zo een 
homogeen beeld in L-vorm. Receptiebalie is verbonden door front en zijpanelen welke als een sandwich gemonteerd worden.
Eén dwarsbalk stabiliseert in de lengterichting. Een met magnetische sluitingen voorzien en afneembaar functie paneel dient 
als een inwendige bekleding van de dragende delen en vergemakkelijkt elektrische aansluitingen. Accessoires zoals trays, 
CD-opslagplaats, penhouder etc. kunnen aan het geïntegreerde aluminiumprofi el worden bevestigd. Door stelelementen in 
het staalprofi el is een tolerantiebereik van 10 mm mogelijk. De voor- en zijelementen worden compleet gemonteerd en als 
segment geleverd. Toepassingen in verschillende hoogglans-lakkleuren dienen als verbetering voor de bovenste voorelementen. 
Optioneel zijn vrij te plaatsen schrijfplanken in soft lak-zijdemat en tasdragers beschikbaar in melamine in verschillende 
breedtes. De 25 mm open voeg kan worden uitgerust met een hoge kwaliteit LED-lichtbalk die ter plaatse gemonteerd wordt. 
Deze wordt samengesteld uit 1 meter lange gegoten siliconen strips die aan elkaar worden gekoppeld via plug-verbindingen. 
Ze zijn zelfklevend en kunnen op een lengte van 333 mm worden afgesneden. Ingekorte strips kunnen niet lineair met elkaar 
verbonden worden. Door het gebruik van de power LED-lichtbalk achter een acryl overlap ontstaat een egale verlichting 
met keuze uit warm of koud wit licht. De lichtbalk is als compleet product met trafo en afstandsbediening met dimfunctie, 
beschikbaar in afmetingen van 1 tot 10 meter.
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zijpaneel
links hoekkoppeling / rechts gesloten

frontpaneel
links hoekkoppeling  / rechts lineaire koppeling

frontpaneel
links  lineaire koppeling / rechts hoekkoppeling


