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Het atepgates™ gamma biedt een ruime keuze uit geluiddempende- 
en stofwerende kasten voor printer, computer, server, beeldscherm, 
projector, plotter en telefax. 

GELUIDDEMPENDE OPLOSSINGEN 
 
Volgens de Europese Richtlijn mag een printer niet meer dan 43 dB(A) 
produceren. Matrix- en hoge snelheidsprinters zitten daar al snel bo-
ven. Maar ook vaak laserprinters, inkjet printers en servers. Met hun 
geratel en geronk maken ze het nodige lawaai, dat snel op de zenu-
wen gaat werken. Met geluiddempende kappen van Atep kunnen deze 
rustverstoorders definitief het zwijgen worden opgelegd. 

 
STOFWERENDE OPLOSSINGEN  
 
Wat geldt voor printers geldt ook voor Computer (CPU) en Servers. 
Het irritante gebrom en de stofgevoeligheid van de centrale eenheid 
worden beiden opgelost met dit ruime gamma van afsluitbare CPU/
Server kasten. Stof ligt en zweeft overal in de lucht die ons omgeeft. 
Stof is niet alleen een bron van gevaren voor de menselijke gezond-
heid maar ook de centrale computer eenheid, vooral de koppen en de 
schijven zijn overgevoelig voor stof. Door de statische elektriciteit die 
ervan uit gaat, worden de stofdeeltjes in grote getale aangetrokken. Op 
ca. 20 cm van de grond vindt men de grootste concentratie aan stof. 
Juist daar waar de server zich in vele gevallen bevindt. 

TONERSTOF OPLOSSINGEN 
 
Laserprinters zijn niet meer weg te denken op kantoor. Toch heeft de 
één meer kans op blootstelling aan schadelijke tonerstof of andere 
stoffen die door deze apparatuur worden geproduceerd. Een aantal 
stoffen kan hinder veroorzaken aan de luchtwegen, en in sommige 
gevallen schade aan de gezondheid. Met de toner stofwerende kappen 
van AtepGates kan er een verbetering van het werkplek/klimaat bereikt 
worden. Een geruisloze ventilator met een fijnstof filter systeem zorgt 
dat de schadelijke deeltjes worden opgevangen.  

Één op de drie geluiddempende kappen op de wereld is 
van AtepGates. Daarom zijn wij nummer 1. 

MAATWERK OPLOSSINGEN 
 
Atep heeft meer dan 25 jaar ervaring. Kiest u voor Atep, dan 
kiest u voor kwaliteit en zekerheid met nummer 1. 
Al ons kappen worden geconstrueerd volgens de Europese 
standaards. De wanden zijn vervaardigd van Density board 
met krasvast melamine. De binnenzijde is bekleed met 20 mm 
polyether foam met een hoog absorptievermogen voor gelui-
den met frequenties tussen 1500 en 3000 Hz. Dit zijn juist de 
tonen die printers en servers voortbrengen en waarvoor het 
menselijk gehoor zo gevoelig is. De plexi doorzichtige kap laat 
visuele controle toe. Het deksel opent en sluit zich met een 
vingerdruk dankzij de hoogkwalitatieve gasdrukveren. Alle 
elektrische aansluitingen zijn gecentraliseerd. De ingebouwde 
fluisterstille ventilator heeft een verlichte schakelaar aan de 
buitenzijde.  
 

PASSEND MODEL  
 
Voor het juiste model meet de breedte, diepte en hoogte van 
de printer en houdt rekening met stekkers, kabels en uitsteken-
de delen. Neem vervolgens een toeslag van 100mm in de 
breedte, 100mm in de diepte en 50mm in de hoogte en kies 
het juiste model aan de hand van de binnenafmetingen.  
AtepGates maakt maatoplossingen 
volgens specifieke wens. Bel ons. 
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Geluiddempende kappen voor laserprinter  

Universele geluiddempende laserprinterkast     
Voor kleuren laserprinters of printers met meerdere papierladen geruis-loos onder te brengen • filtert de stofdeeltjes in stoffige omgevingen en zorgt voor een maximale geluiddemping • aangezogen lucht wordt door een vervangbare stoffilter gereinigd • een fluisterstille ventilator voor aanvoer van lucht, ventilatie opening in de achterzijde • vervaardigd van 20mm MDF met 25mm geluiddempend foam • acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • acryl voordeur • een verlichte schake-laar aan de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL 7035)     Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen. 

 €    865,00 €    890,00          €      29,00 

 10.311 10.312          11.745 

 500x680x1100mm 690x680x1100mm          set van 10 stuks 

Onderkast in hoogte verstelbaar voor laserprinterkap   
De printerkast is in hoogte aan te passen op werkhoogte en is een passend onderstel voor laserprinterkappen • opbergkast met afsluitbare deur, hoogte van 33cm en geschikt voor ordners en papierpakken • bovenblad in stappen van 3 cm op werkhoogte te monteren van mini-maal 51cm tot 75cm hoogte • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 3 uitvoeringen • ge-schikt voor gebruik met geluiddempende– en stofwerende kasten.    

 540x610x510/750mm 620x710x510-750mm 760x800x510/750mm  

 10.360 10.361 10.362  

 €    440,00 €    470,00 €    540,00 

Geluiddempende kast voor multi functional “MFP” copiers       
Speciaal ontwikkeld voor het geruisloos onderbrengen van kopieerma-chines of MFP printers met meerdere papierlades • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs met 20mm • de zijwanden en de achterwand zijn be-kleed met 20 mm polyether geluiddempend foam met een hoog absorp-tie vermogen • gescheiden voordeur boven van glashelder acryl met aluminium profiel voor uitnemen van gedrukt materiaal en onder van 20mm MDF met greep voor toegang tot papierlades • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer en ventilator • verlichte cen-traal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • staat stevig op 4 in hoogte verstelbare stelvoeten • zonder bodem.   Andere maatvoeringen op aanvraag. 

 10.800  
 650x800x1600mm  € 1.390,00  

bestel nr. prijs  omschrijving binnenafmeting (bxdxh) verkoopprijs exclusief BTW  
Geluiddempende laserprinter kappen 
Geluiddempende kappen voor bijna alle laserprinters • filtert niet alleen de stofdeeltjes in stoffige omgevingen, maar zorgt ook voor een maxi-male geluiddemping • aangezogen lucht wordt door een vervangbare stoffilter gereinigd • voorzien van een fluisterstille ventilator voor aan-voer van lucht, ventilatie opening in de achterzijde • vervaardigd van 20mm MDF met 25mm geluiddempende foam materiaal • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • een verlichte schakelaar aan de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL 7035)     Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen. 

 €    550,00 €    560,00 €    570,00 €    580,00 €    600,00 €    610,00      €      29,00 

 10.400 10.401 10.402 10.403 10.404 10.405      11.745 

 510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 520x600x600mm 660x700x460mm      set van 10 stuks 
Geluiddempende laserprinter kappen met gedeelde deksel 
Eenvoudige toegang tot papier en speciaal ontwikkeld voor geluiddem-ping van laserprinters met meerdere laden • kast met openslaande deksel aan de bovenzijde voor papierverwijdering • neerslaande deksel aan de voorzijde voor toegang tot papiercassette(s) • 6mm acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • met een fluisterstille ventilator voor het aanzuigen van lucht, welke door een vervangbare stoffilter gerei-nigd wordt •  ventilatie opening in de achterzijde • kast vervaardigd van 20mm MDF met 25mm geluiddempende foam materiaal zorgt voor een maximale geluiddemping • getint acryl deksel met draagframe en gas-drukveren • een verlichte schakelaar aan de achterzijde • kleur: licht-grijs   

 €    585,00 €    595,00 €    615,00 €    620,00 €    625,00 €    625,00 €    630,00 €    650,00    €      29,00 

 10.450 10.451 10.452 10.456 10.457 10.453 10.458 10.454    11.745 

 510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 460x660x420mm 520x550x450mm 550x600x400mm 550x600x520mm 520x600x600mm    set van 10 stuks 

Geluiddempende kappen voor Multi Functional Printer 
Speciaal ontwikkeld voor geluiddemping van “MFP” printers en laser-printers met meerdere laden. Kast met openslaande deksel aan de bovenzijde voor papierverwijdering • openslaande deur aan de voorzij-de voor toegang tot papiercassette(s) • 6mm acryl deksel met draagfra-me en gasdrukveren • met een fluisterstille ventilator voor het aanzui-gen van lucht, welke door een vervangbare stoffilter gereinigd wordt •  ventilatie opening in de achterzijde • kast vervaardigd van 20mm MDF met 25mm geluiddempende foam materiaal zorgt voor een maximale geluiddemping • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • een verlichte schakelaar aan de achterzijde • kleur: lichtgrijs   Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen. 

 €    660,00 €    660,00 €    705,00 €    735,00        €      29,00 

 10.460 10.461 10.462 10.463        11.745 

 660x700x460mm 640x600x540mm 620x650x640mm 620x650x720mm        set van 10 stuks 



Geluiddempende kasten voor labelprinters  

www.gatesweb.nl 4 

ww
w.g

ate
sw

eb.
nl/

AG
18

.ht
m 

bestel nr. omschrijving binnenafmeting (bxdxh) verkoopprijs exclusief BTW  prijs  

Geluiddempende etiketten-barcode printerkap type 4  
Speciaal ontwikkeld voor barcode en etiketten printers waarbij de dek-sel opzij naar boven wordt gedraaid voor het wisselen van de etiketten-rol • printer wordt overdwars geplaatst • 6mm acryl deksel met gasve-ren voor toegang tot eenvoudige label wissel • kast vervaardigd van 20 mm MDF met 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde • geluid-demping 18-24 dB(A) bij 2.500 Hz.• stille ingaande ventilator met stoffil-ter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • etiketten invoersleuf in de rechterzijwand, uitvoersleuf in linksdraaiende deur in de linker zij-wand • 2 in hoogte instelbare draadmanden • binnenafmetingen: 600x500x460mm • buitenafmetingen: 720x615x515mm • wordt op maat gemaakt.  

 600x540x420mm 
 16.403 

Afsluitbare veiligheidskast voor printer of telefax     
Een veiligheidskast voor het inbouwen van een telefax of printer(maximale afmetingen: 55x55x55cm) • het ondoorzichtige en afsluitba-re acrylaat deksel zorgt dat binnenkomende berichten niet gelezen of weggenomen kunnen worden • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • kast van 20 mm lichtgrijs Density Board (MDF) • acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • kleur; lichtgrijs      N.B. andere maten op aanvraag.  

 14.203 14.204 
 600x600x400mm 600x600x600mm   

Onderkast in hoogte verstelbaar voor labelprinter kappen  
De printerkast is in hoogte aan te passen op werkhoogte en is een passend onderstel voor printerkappen • opbergkast met afsluitbare deur, hoogte van 33cm en geschikt voor ordners en papierpakken • bovenblad in stappen van 3 cm op werkhoogte te monteren van mini-maal 51cm tot 75cm hoogte • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 3 uitvoeringen • ge-schikt voor gebruik met geluiddempende– en stofwerende kasten.  

 €  1.200,00 

 €     590,00 €     690,00 

 €     440,00 €     470,00 €     540,00 

 10.360 10.361 10.362 

 540x610x510/750mm 620x710x510-750mm 760x800x510/750mm  

Geluiddempende etiketten-barcode printerkap type 2  
Geschikt voor barcode en etiketten printers waarbij het deksel naar achteren openslaat voor het wisselen van de etiketten rol • vervaardigd van 20 mm MDF • 6mm acryl deksel met gasveren met label uitvoer-sleuf • 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde • geluiddemping 18-24 dB(A) bij 2.500 Hz. • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • binnenafmetingen: 450x600x500mm • buitenafmetingen: 570x715x555mm • wordt op maat gemaakt. Andere maatvoeringen mogelijk. Vraag naar de voorwaarden   Optie: verrijdbaar onderstel 10.360 

 16.401  450x600x500mm  
 €     780,00 

Geluiddempende etiketten-barcode printerkap type 1  
Geschikt voor de meeste kleinere labelprinters waarbij het deksel naar achteren openslaat voor het wisselen van de etiketten rol • vervaardigd van 20 mm MDF • 6mm acryl deksel met gasveren met label uitvoer-sleuf • 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde • geluiddemping 18-24 dB(A) bij 2.500 Hz. • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • binnenafmetingen: 400x500x400mm • buitenafmetingen: 520x615x455mm • wordt op maat gemaakt. Andere maatvoeringen mogelijk. Vraag naar de voorwaarden   Optie: verrijdbaar onderstel 10.360 

 16.402            

 400x500x400mm  €     730,00            

Geluiddempende etiketten-barcode printerkap type 3  
Speciaal ontwikkeld voor barcode en etiketten printers waarbij de dek-sel opzij naar boven wordt gedraaid voor het wisselen van de etiketten-rol • printer wordt overdwars geplaatst • 6mm acryl deksel met gasve-ren voor toegang tot eenvoudige label wissel • openslaande deur met label uitvoersleuf • kast vervaardigd van 20 mm MDF • 20mm geluid-dempend foam aan de binnenzijde • geluiddemping 18-24 dB(A) bij 2.500 Hz. • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • binnenafmetingen: 600x500x460mm • buitenaf-metingen: 720x615x515mm • wordt op maat gemaakt.  Optie: verrijdbaar onderstel 10.360 

 16.400  600x615x515mm            

 €     850,00            
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bestel nr. prijs  omschrijving binnenafmeting (bxdxh) verkoopprijs exclusief BTW  

Onderkast voor zware printers      
Extra stabiele printertafel, speciaal ontwikkeld voor gebruik met een zware matrixprinter • oog in combinatie met een geluiddempende- of stofwerende printerkap • gescheiden topblad van 28mm MDF met papierdoorvoer sleuven • tussenblad en bodempaneel voor papier aanvoer en opvang • papier frontgeleiding om printertafel tegen een achtermuur te plaatsen • maximale belasting tot 100kg • staat stevig op 4 stelvoeten • bladen MDF met melamine 20mm dik • in lichtgrijs (RAL7035) • wordt gemonteerd geleverd. 

 €    445,00  
 10.380  

 940x680x720mm   

Onderkast voor printerkap - AG10370 serie   
Uiterst stabiele printertafel, speciaal ontwikkeld voor gebruik met een geluiddempende- of stofwerende printerkap • gescheiden topblad van 28mm MDF met papierdoorvoer sleuven • tussenblad en bodempaneel voor papier aanvoer en opvang • papier frontgeleiding om printertafel tegen een achtermuur te plaatsen • maximale belasting tot 80kg • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • bladen MDF met mela-mine 20mm dik • in lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 2 uitvoering; model A; afmetingen 640x680x720mm (bxdxh) - model B; 830x680x720mm • wordt gemonteerd geleverd. 

 €    375,00 €    395,00  

 10.370 10.375  

 640x680x720mm 830x680x720mm  

Geluiddempende printerkap “Budget” - AG10200 serie   
Voor kleine matrix printers, die niet continu in gebruik zijn • de wanden zijn vervaardigd van 20mm Density board met krasvast melamine en bekleed met 20 mm polyether foam met een hoog absorptie vermogen, de bodemplaat met anti slip vilt • 6mm acryl deksel met draagframe en gasdrukveren laat het deksel in elke stand staan • een in hoogte ver-stelbare papiergeleiding leidt het papier probleemloos uit de printer-kap • bodemplaat met 2 papiersleuven, ook geschikt voor printers met voor invoer • kabeldoorvoer in de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • wordt geleverd zonder ventilator. 

 10.201 10.202 10.203 10.204  

 520x470x230mm 630x480x280mm 700x450x420mm 740x670x410mm 

 €    370,00 €    390,00 €    455,00 €    450,00 

Geluiddempende printerkast “universeel”    
Geschikt voor matrixprinters tot 25 cm hoog • papiermanagement inge-bouwd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm Density Board (MDF) • 20 mm geluiddempen-de foam materiaal • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukve-ren • dubbele deuren aan de voorzijde • dubbele deuren aan de achter-zijde • in hoogte verstelbaar printerblad 400mm diep • papier legbord 320mm diep • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • buiten-afmetingen: 650/830x760x1020 mm.  

 560x660x910mm 740x660x910mm  
 10.560 10.740  

 €   845,00 €   865,00 

Geluiddempende printerkap “Standaard”- AG10100 serie 
De standaard geluiddempende kap absorbeert tot 90% irriterende printer geluid • de wanden zijn vervaardigd van 20mm Density board met krasvast melamine • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • de binnenzijde is bekleed met 25 mm polyether foam met een hoog absorptie vermo-gen • geluiddemping 20 db(A) bij 2.500 Hz • voorzien van een fluister-stille uitblazende ventilator • een in hoogte verstelbare papiergeleiding leidt het papier probleemloos uit de printerkap • bodemplaat met pa-piersleuven voor papieraanvoer • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • verlichte schakelaar en CEE stekker aansluiting aan de zijkant • printerkabeldoorvoer aan de achterzijde.   Andere maatvoeringen op aanvraag. 

 €    449,00 €    505,00 €    479,00 €    465,00 €    475,00 €    549,00 €    535,00 €    515,00 €    565,00 €    559,00 €    555,00 

 10.100 10.114 10.125 10.101 10.102 10.124 10.103 10.104 10.105 10.113 10.127 

 520x420x280mm 520x520x465mm 610x520x280mm 670x420x280mm 670x520x280mm 690x580x465mm 740x660x345mm 740x520x345mm 740x660x465mm 740x570x530mm 760x560x425mm  
Geluiddempende printerkap “Premium”- AG10700 serie 
De professionele geluiddempende kap om grote en middelgrote matrix printers zeer stil te maken • de wanden zijn vervaardigd van 20mm MDF board met krasvast melamine • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • de binnenzijde is bekleed met 25 mm polyether foam met een hoog ab-sorptie vermogen • geluiddemping 24 db(A) bij 2.500 Hz • voorzien van een fluisterstille uitblazende ventilator • een in hoogte verstelbare pa-piergeleiding leidt het papier probleemloos uit de printerkap • bodem-plaat met papiersleuven voor papieraanvoer • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • verlichte centraal schakelaar en CEE  aansluiting aan de zijkant • printerkabeldoorvoer aan de achterzijde.   Andere maatvoeringen op aanvraag. 

 €    515,00 €    535,00 €    635,00 €    598,00 €    670,00 €    715,00 €    780,00 €    625,00 €    645,00 

 10.700 10.702 10.724 10.704 10.705 10.713 10.727 10.409 10.410  

 510x420x280mm 730x520x280mm 690x610x500mm 740x600x380mm 740x700x500mm 720x630x600mm 760x670x640mm 750x500x450mm 850x500x450mm*  * Voor OKI 4410 
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bestel nr. prijs  omschrijving binnenafmeting (bxdxh) verkoopprijs exclusief BTW  
Geluiddempende printerkast AG10110     
Geschikt voor matrixprinters tot 25 cm hoog • papiermanagement inge-bouwd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 18 mm Density Board (MDF) • 20 mm geluiddempen-de foam materiaal • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukve-ren • dubbele deuren aan de voorzijde • in hoogte verstelbaar printer-blad • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • staat op 4 zwenk-wielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • buitenafme-ting.: 760x610x840 mm.  

 10.110  670x520x700mm  

Geluiddempende printerkast AG10140    
De ideale oplossing voor “hoge snelheidsprinters” ( > 400 cps) tot 36 cm hoog • biedt gemakkelijke toegang aan voor/achterzijde door dub-bele deuren aan de voor- en achterzijde • met een fluisterstille ventila-tor voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm Density Board (MDF) • 20 mm geluiddempende foam materiaal • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • in hoogte verstel-baar printerblad • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • buitenafmeting.: 940x695x1220 mm.   Ook leverbaar als geluiddempende kap speciaal voor OKI 4410  

 10.140          10.441 

 840x620x1010mm          850x500x450mm  
Universele stofwerende printerkast    
Geschikt voor de meest gangbare printers in een industriële, stoffige omgeving • aangezogen lucht wordt door vervangbare stoffilters gerei-nigd.• ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20mm MDF • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • 2 draaideuren voor en achter • printerblad op vaste hoogte voor printers tot 54 cm hoog en 400 mm breed • kast staat op 4 stelvoeten • kleur: lichtgrijs (RAL 7035)     Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.  

 13.305           11.745 

 720x840x1200mm           set van 10 stuks 
Geluiddempende printerkast voor 2 printers    
Geschikt om 2 printers geruisloos in onder te brengen • 2 fluisterstille ventilatoren zorgen voor een constante aan- en afvoer van lucht • ver-vaardigd van 20 mm MDF • 20 mm geluiddempende foam materiaal • twee getint acryl draaideuren • printerbladen in hoogte verstelbaar • onderste printerblad kan worden uitgetrokken • de printerkast staat op 4 stelvoeten • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • 2 uitvoeringen; met printer compartiment van 300mm hoogte en met printer compartiment van 500mm hoogte 

 740x690x1770mm 740x690x1370mm 
 13.300 13.301   

Geluiddempende printerkast     
De ideale oplossing voor het geruisloos onderbrengen van een printer onder het bureau tot 72 cm hoog • biedt gemakkelijke toegang aan de voorzijde door openslaande deur • met een fluisterstille ventilator met stoffilter voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm Density Board (MDF) • keuze uit: uittrekbaar printerblad 740x435 mm of papierblad met sleuf en papierblad 540x435x270mm • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • staat stevig op 4 stelvoe-ten • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • binnenafmetingen: 740x690x640mm, buitenafmeting.: 872x800x720 mm.   

 13.550          

 740x690x640mm          

 €     860,00           

 €  1.295,00          €     645,00 

 € 1.150,00           €      29,00 
 €  1.290,00 €  1.130,00 

 €     890,00        

Universele geluiddempende kast      
Universele geluiddempende kast voor lijnprinters met vast onderstel of voor A1 plotters • kast van 20mm Medium Density Board met 25mm geluiddempende foam aan de binnenzijde • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • voorzijde met 2 draaideuren • stille ven-tilator voor uitgaande lucht • voorzijde met 2 draaideuren • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • CEE stekkeraansluiting en kabeldoor-voer op de achterzijde • kleur lichtgrijs • buitenafmetingen 1000x1000x1150mm (bxdxh).      Andere maatvoeringen op aanvraag. 

 €  1.625,00  
 10.500  

 860x860x1050mm   
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bestel nr. prijs  omschrijving binnenafmeting (bxdxh) verkoopprijs exclusief BTW  
Geluiddempende computerkast AG32240 serie 
Beschermd de computer/server tegen stoten, stof en vuil en vooral geluiddemping, voor tower servers tot 65cm diep • voorzien van 1 of 2** fluisterstille ventilatoren (GS-CE keurmerk) in de uitneembare achter-wand • stoffilter in de afsluitbare voordeur • de wanden zijn vervaardigd van 20 mm MDF board met krasvast melamine • in lichtgrijs (RAL7035) • de binnenzijde bekleedt met 25 mm polyether foam • voor-deur van getint acryl voor visuele controle • zelfsluitende kabeldoorvoer in de achterwand • centraal schakelaar voor server en ventilator • bui-tenafmetingen: +90mm in de breedte, +130mm in de diepte en 105mm in de hoogte. Opties;  Extra stoffilters 10x (FI30) Zwenkwielen 2+2 geremd (kast + 45mm verhoogd)  

Geluiddempende computerkast voor 2 computers AG32800     
Functionele computerkast om 2 kleine servers of computers tot 60cm diep stil in onder te brengen • met uitrekbare en afsluitbare toetsenbord lade • naar keuze in zittende (720mm hoogte) of staande (1000mm hoogte) uitvoering • vervaardigd van 20 mm MDF • voorzien van 2 afsluitbare 6mm acryl deuren • 2 ventilatoren voor uitgaande lucht in het achterpaneel en 2 luchtrooster met stoffilter voor ingaande lucht • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • staat op 4 stelvoeten • optioneel verkrijg-baar; 4 heavy duty zwenkwielen • buitenafmetingen: 800x730x820mm (32.800), 800x730x1100mm (32.801) • kleur lichtgrijs (RAL7035). 

 €    915,00 €    990,00 
 32.800 32.801   

 704x660x600mm 704x660x880mm   

Geluiddempende Serverkast AG32280 serie 
Voor tower servers tot 83cm diep • optimale geluiddemping en bescher-ming van de server tegen stoten, stof en vuil • kan tegen een achter-wand geplaatst worden • uitgaande lucht afvoer door 2** of 3*** fluister-stille, ventilatoren (GS-CE keurmerk) in de rechter zijwand • luchtaan-voer openingen (D=60mm) in de zijwanden • kast van 20 mm MDF board met krasvast melamine in lichtgrijs (RAL 7035) • de binnenzijde bekleedt met 25 mm polyether foam • voordeur van getint acryl voor visuele controle • zelfsluitende kabeldoorvoer in de achterwand • cen-traal schakelaar voor server en ventilatoren • mobiel door zwenkwielen, 2+2 geremd • voor de juiste serverkast neem een toeslag van 60mm in de breedte, 70mm in de diepte en 40mm in de hoogte of bel ons.  

 €    535,00 €    745,00 €    750,00 €    785,00 €    795,00 €    815,00 

 32.280 32.281 32.282 32.283 32.284 32.285  

 260x570x550mm* 300x700x650mm** 320x800x600mm**  400x800x600mm** 400x900x600mm*** 400x900x740mm***  

 €    460,00 €    480,00 €    525,00 €    535,00 €    550,00      €      29,00 €      19,00 

 32.240 32.241 32.242 32.243 32.244      11.745 32.526 

 210x500x550mm* 260x570x550mm* 230x750x630mm* 300x700x600mm** 350x700x600mm**      stoffilters (10st.) FI30 zwenkwielen (4) zwart 

Stofwerende computerkast “Dusty” voor industriële omgeving     
Beschermd de computer tegen stof, gas en vloeistoffen • geschikt voor computers tot 63cm diep • voorzien van 2 fluisterstille aanzuigende ventilatoren (GS-CE keurmerk) met stoffilter zorgen voor overdruk • de kast is vervaardigd van 20 mm MDF met krasvast melamine • in licht-grijs • afsluitbare deuren van 18mm MDF voor en achter • centraalscha-kelaar aan de binnenzijde voor computer en ventilatoren • zelfsluitende kabeldoorvoer aan de bovenzijde • compleet met 4 zwenkwielen, waar-van 2 met rem.     Optie: het is aan te raden de stoffilter 2x per jaar te vervangen.  

 32.250 32.251 32.252 32.253 32.254 32.255      32.745 

 260x570x440mm 260x570x550mm 260x570x630mm 300x700x650mm 380x635x685mm 300x700x520mm      stoffilters (10st.) FI45 

 €    490,00 €    510,00 €    530,00 €    565,00 €    595,00 €    560,00      €      29,00 
Stofwerende computerkast “Dusty Plus” AG32260 serie     
Beschermd de computer tegen stof, gas en vloeistoffen • geschikt voor computers tot 63cm diep • voorzien van 3 fluisterstille aanzuigende ventilatoren (GS-CE keurmerk) met stoffilter zorgen voor overdruk • de kast is vervaardigd van 20 mm MDF met krasvast melamine • in licht-grijs • afsluitbare deuren van 18mm MDF voor en achter • centraalscha-kelaar aan de binnenzijde voor computer en ventilatoren • zelfsluitende kabeldoorvoer aan de bovenzijde • compleet met 4 zwenkwielen, waar-van 2 met rem.     Optie: het is aan te raden de stoffilter 2x per jaar te vervangen.  

 260x570x440mm 260x570x550mm 260x570x630mm 300x700x650mm 380x635x685mm 300x700x520mm      stoffilters (10st.) FI45 

 32.260 32.261 32.262 32.263 32.264 32.265      32.745 

 €    565,00 €    585,00 €    605,00 €    640,00 €    670,00 €    635,00      €      29,00 

CPU box - afsluitbare computer kast  
De afsluitbare CPU kast verschaft de oplossing voor het beveiligen van gegevens en systeem • panelen van 20mm density board met melami-ne toplaag kleur lichtgrijs • glasheldere acryldeur met slot • op de ach-terzijde 2 horizontale panelen van elk 10cm hoog, boven en in het midden van de kast voor extra stevigheid en veiligheid • voldoende open voor ventilatie en kabeldoorvoer • optioneel leverbaar 4 zwenk-wielen • wordt gemonteerd geleverd.     Optie:  
4 zwenkwielen - 2 met rem. De kast wordt met 45 mm verhoogd.  

 €    245,00 €    255,00 €    265,00 €    350,00 €    360,00       €      19,00 

 32.100 32.101 32.102 32.103 32.104       32.526 

 260x570x440mm 260x570x550mm 260x570x630mm 300x700x650mm 380x635x685mm       zwart 



www.gatesweb.nl 8 

Stofwerende kasten voor laserprinters 
ww

w.g
ate

sw
eb.

nl/
AG

08
.ht

m 

bestel nr. prijs  omschrijving binnenafmeting (bxdxh) verkoopprijs exclusief BTW  
Stofwerende laserprinterkappen    
Stofvrije printerkast met een enkele deksel welke naar achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier • getint acryl dek-sel met draagframe en gasdrukveren • geschikt voor industriële, stoffi-ge omgevingen • aangezogen lucht wordt door vervangbare stoffilters gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aanvoer van lucht • ver-lichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • vervaardigd van 20 mm MDF • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).    Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.  

 13.611 13.612 13.613 13.614 13.615 13.616      11.745 

 510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 520x600x600mm 660x700x460mm      set van 10 stuks  

 €    530,00 €    540,00 €    545,00 €    550,00 €    565,00 €    575,00      €      29,00 

Stofwerende laserprinterkast    
Voor kleurenprinters of printer met meerdere papierladen in industriële, stoffige omgevingen te plaatsen • aangezogen lucht wordt door ver-vangbare stoffilters gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm MDF • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • printerblad in hoogte verstel-baar • de printerkast staat op 4  zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).     Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen. 

 13.311 13.310          11.745 

 530x680x1000mm 720x680x1000mm          tonerstof filter (1st.) 

 €    740,00 €    765,00          €      29,00 

Tonerstof vrije laserprinter kasten      
Voor kleuren laserprinters of printers met meerdere papierladen •  met een toner/stofwerende laserprinterkast worden de emissies van to-nerstof en ozon volledig opgeheven • voorzien van een fluisterstille uitgaande ventilator met een vervangbaar fijnstoffilter op de achterzijde voor de luchtafvoer • aparte luchtaanvoer • kast vervaardigd van 20mm MDF kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • CEE stekkeraansluiting en kabeldoorvoer op de achterzijde • in hoogte ver-stelbare printerbladen • mobiel op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd.   Optie: het is aan te raden de stoffilter 2x per jaar te vervangen.  

 13.314 13.315          13.810 

 530x680x1000mm 720x680x1000mm          tonerstof filter (1st.) 

 €     765,00 €     785,00          €       48,00 

Tonerstof vrije laserprinter kappen     
Met een toner/stofwerende laserprinterkap worden de emissies van tonerstof en ozon volledig opgeheven • voorzien van een fluisterstille uitgaande ventilator met een vervangbaar fijnstoffilter op de achterzijde voor de luchtafvoer • aparte luchtaanvoer • kast vervaardigd van 20mm MDF kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • CEE stekkeraansluiting en kabeldoorvoer op de achterzijde.      Optie: het is aan te raden de stoffilter 2x per jaar te vervangen.  

 13.800 13.801 13.802 13.803 13.804 13.805      13.810 

 510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 520x600x600mm 660x700x460mm      tonerstof filter (1st.) 

 €     615,00 €     620,00 €     625,00 €     630,00 €     635,00 €     645,00      €       35,00 

Laserprinterkap “Laser-Thermomatic”  
Speciaal ontwikkeld voor gebruik van een laserprinter in gekoelde ruimtes • kast voorzien van 2 separaat instelbare thermostaten voor ventilatoren en verwarming • verwarming 500 Watt met ventilator • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs • voordeur van glashelder acryl met alumi-nium profiel • deksel aan de bovenzijde voor uitnemen van gedrukt materiaal • printerblad van 600 mm diep in hoogte instelbaar • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer, verwarming en venti-latoren • 3 meter lange printerkabel met oprol haspel • verlichte centraal schakelaar • zelfsluitende kabeldoorvoeren op de achterzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem.  

 17.530 17.720  

 530x710x860mm 720x710x860mm 
 €    950,00 €    975,00   

Stofwerende laserprinterkappen voor Multifunctional Printers   
Stofvrije printerkast met een dubbele deksel welke achter wordt open-geslagen voor het uitnemen van gedrukt papier en een onderklpen voor toegang tot pa pierlades • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • ge-schikt voor industriële, stoffige omgevingen • aangezogen lucht wordt door vervangbare stoffilters gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aanvoer van lucht • verlichte centraal schakelaar op de ach-terzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • vervaardigd van 20 mm MDF • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).    

 13.651 13.652 13.653 13.654 13.655 13.656      11.745 

 510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 520x600x600mm 660x700x460mm      set van 10 stuks 

 €    580,00 €    595,00 €    590,00 €    595,00 €    605,00 €    615,00      €      29,00 
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bestel nr. prijs  omschrijving binnenafmeting (bxdxh) verkoopprijs exclusief BTW  

Stofwerende label / barcode printerkast   
Speciaal ontwikkeld voor barcode printer en/of etiketten printers in industriële, stoffige ruimtes. Labelprinters zijn gevoelig voor stof. Onze labelprinter kasten zorgen voor een optimale bescherming • papierwis-sel is eenvoudig door het uittrekbare printerblad • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs • opendraaiende deur • printerblad van 700 mm diep uittrek-baar en in hoogte instelbaar met 3 ventilatie openingen • maximale printerhoogte 430mm • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer, ventilator met stoffilter op de achterzijde • verlichte centraal schakelaar • zelfsluitende kabeldoorvoeren op de achterzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • buitenafmetingen: 570/760x880x1005mm  

 €     815,00 €     835,00   

 16.630 16.620  

 530x710x860mm 720x710x860mm  

Printer/computer “rollboy        
Verrijdbare lage printertafel/computerkast voor veilig plaatsen van printer en desktop PC onder het bureau “340mcm hoog • topblad 600x550mm (bxd) • bodempaneel binnen 560x475mm(bxd), hoogte 250mm • staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • bladen melami-ne 20mm MDF • in lichtgrijs (RAL7035) • belasting: 40kg • afmetingen 600x500x340mm (bxdxh) • wordt gemonteerd geleverd.     Ook geschikt in combinatie met kleine printerkappen voor plaatsing onder bureau.  

 10.365   

 560x475x250mm  
 €     169,00  

Etiketten printerkap “Eti-Thermomatic”  
Speciaal ontwikkeld voor gebruik van een labelprinters in gekoelde ruimtes • kast voorzien van 2 separaat instelbare thermostaten voor ventilatoren en verwarming • verwarming 400 Watt met ventilator • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs • opendraaiende deur • printerblad van 700 mm diep uittrekbaar en in hoogte instelbaar • maximale printerhoogte 430mm • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer, ver-warming en ventilatoren • stoffilter op de achterzijde • lange printerka-bel met oprol haspel • verlichte centraal schakelaar • zelfsluitende ka-beldoorvoeren op de achterzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • twee handgrepen boven • buitenafmetingen: 760x880x1005mm  

 €  1.025,00 €  1.045,00 
 16.500 16.501  

 530x710x860mm 720x710x860mm  

Stofwerende label / barcode printerkap type 3  
Speciaal ontwikkeld voor barcode en etiketten printers waarbij de dek-sel opzij naar boven wordt gedraaid voor het wisselen van de etiketten-rol • printer wordt overdwars geplaatst • 6mm acryl deksel met gasve-ren voor toegang tot eenvoudige label wissel • openslaande deur met label uitvoersleuf • kast vervaardigd van 20 mm MDF • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schake-laar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • binnenafmetingen: 600x500x460mm • buitenafmetingen: 700x585x510mm • wordt op maat gemaakt. Meer maatvoeringen mo-gelijk. Vraag naar de voorwaarden  Optie: verrijdbaar onderstel 10.360 

 16.600            

 600x615x515mm            
Stofwerende label / barcode printerkap type 2  
Geschikt voor barcode en etiketten printers waarbij het deksel naar achteren openslaat voor het wisselen van de etiketten rol • vervaardigd van 20 mm MDF • 6mm acryl deksel met gasveren met label uitvoer-sleuf • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • ver-lichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • binnenafmetingen: 450x600x500mm • buitenaf-metingen: 550x685x550mm • wordt op maat gemaakt. Meer maatvoe-ringen mogelijk. Vraag naar de voorwaarden    Optie: verrijdbaar onderstel 10.360 

 16.601  450x600x500mm  

Stofwerende label / barcode printerkap type 1  
Geschikt voor de meeste kleinere labelprinters waarbij het deksel naar achteren openslaat voor het wisselen van de etiketten rol • vervaardigd van 20 mm MDF • 6mm acryl deksel met gasveren met label uitvoer-sleuf • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • ver-lichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • binnenafmetingen: 400x500x400mm • buitenaf-metingen: 500x585x450mm • wordt op maat gemaakt. Meer maatvoe-ringen mogelijk. Vraag naar de voorwaarden    Optie: verrijdbaar onderstel 10.360 

 16.602            

 400x500x400mm            

 €     730,00            
 €     690,00 

 €     640,00            



www.gatesweb.nl 10 

Stofwerende computer- en beamerkasten 
ww

w.g
ate

sw
eb.

nl/
AG

04
.ht

m 

bestel nr. prijs  omschrijving binnenafmeting (bxdxh) verkoopprijs exclusief BTW  
Stofwerende computerkast (staand werken) type 1   
Een doordacht concept voor de installatie van gezamenlijk computer of  server, beeldscherm en toetsenbord • vervaardigd van 20 mm MDF • voorzien van 2 afsluitbare 6 mm acryl deuren • een uittrekbare en uit-klapbare toetsenbordlade op 100cm hoogte voor staand werken • 2 ventilatoren voor ingaande lucht en 2 ventilatoren voor uitgaande lucht • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • staat op 4 stelvoeten • optioneel verkrijgbaar; 4 heavy duty zwenkwielen • buitenafmetingen: 756x730x1690mm • hoogte bovenkast: 55cm • hoogte toetsenbordlade; 8cm • hoogte onderkast 86cm.   Optie: heavy duty zwenkwielen (2=2 geremd)  

 13.330           19.229 

 660x660x1600mm           zwenkwielen  
Stofwerende computerkast (zittend werken) type 2   
Een doordacht concept voor de installatie van gezamenlijke computer, server, beeldscherm en toetsenbord • vervaardigd van 20 mm MDF • voorzien van 2 afsluitbare 6 mm acryl deuren • een uittrekbare en uit-klapbare toetsenbordlade op 72cm hoogte voor zittend werken • 2 ventilatoren voor ingaande lucht en 2 ventilatoren voor uitgaande lucht • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • staat op 4 stelvoeten • optioneel verkrijgbaar; 4 heavy duty zwenkwielen • buitenafmetingen: 956x730x1690mm • hoogte bovenkast: 84cm • hoogte toetsenbordlade; 8cm • hoogte onderkast; 57cm .   Optie: heavy duty zwenkwielen (2=2 geremd) 

 13.340           19.229 

 860x660x1600mm           zwenkwielen  
Stofwerende computerkast (type 3)   
Stofwerende kast speciaal ontworpen voor bescherming tegen stof van een “Thin Client” of small desktop computer met beeldscherm tot 19 inch en toetsenbord • vervaardigd van 20 mm MDF • voorzien van een afsluitbare 6 mm acryl deur • een uittrekbare en uitklapbare toetsen-bordlade • ventilator met stoffilter voor ingaande lucht en een ventilator voor uitgaande lucht • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • buitenafmetingen: 740x600x730mm • binnen afmetingen: bovenkast: 55cm • hoogte toet-senbordlade; 8cm.     Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen 

 660x550x682mm           set van 10 stuks 

 13.820           11.745 

 €   1.198,00           €        39,00 
 €   1.298,00           €        39,00 
 €      698,00           €        29,00 

Afsluitbare beamerkast     
Functionele veiligheidskast voor het inbouwen van standaard beamers, randapparatuur etc. in bijvoorbeeld presentatieruimtes en op scholen • uiterst gebruiksvriendelijk is de neerklapbare werkruimte voor notebook en toetsenbord • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een con-stante aan- en afvoer van lucht • kast van 18 mm lichtgrijs Density Board (MDF) • getinte acryl draaideuren • centraal schakelaar en stek-kerdoos met 8 meter verlengkabel • mobiel door 4 met rubberband uitgevoerde zwenkwielen (2 geremd) • opties; legborden, opberglade en 19 inch server profielen. 

 13.500  620x620x260mm (beamerkast)  540x600x910mm (onderkast)  703x670x1330mm buitenafmetingen 

 €      899,00  

Verkrijgbare opties voor afsluitbare beamerkast     
• hoogte verstelbaar legbord  • uittrekbaar toetsenbordblad  • uittrekbaar opberglade   

 13.501 13.502 13.503 

 540x450mm (bxd) 520x450mm (bxd) 480xx410x76mm  

 €        40,00 €        50,00 €      125,00   

Stofwerende beamerkast      
Uiterst functionele stofwerende kast voor het inbouwen van beamers in een industriële, stoffige omgeving • de zijwanden zijn onderling uitwis-selbaar en aan te passen aan elke beamer of situatie d.i. het maakt niet uit of de toevoer van lucht, of de lens naar voor of achter, in de lengte of breedte geplaatst • boven en onderzijde van 18 mm MDF in licht-grijs • zijwanden van glashelder acryl met aluminium profiel • twee fluisterstille ventilatoren met stoffilter zorgen voor de juiste koeling en voor een overdruk • centrale schakeling • 2 zelfsluitende kabeldoorvoe-ren.    Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen 

 13.400           11.745 

 370x550x275mm  of 550x370x275mm         set van 10 stuks (FI30) 

 €      690,00           €        29,00 
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW  
Sta-werk PC tafel met 4 bladen      
Stabiele metalen onderstel met kunststof zijpanelen • monitorblad van 68x50cm (bxd) op een hoogte van 110cm, het uitschuifbare  toetsen-bordblad van 53x35cm en muisblad van 28x23cm op 98cm hoogte •  tussenpaneel 53x35cm op 62cm hoogte • het bodempaneel 57x31mm (bxd) • kabelgeleiding d.m.v. kunststof zijpanelen • stalen staanders en frame epoxy coating met kunststof afdekkap in lichtgrijs • staat op 4  zwenkwielen, waarvan 2 met rem • bladen melamine 19mm dik in kleur wit met grijze kant • in lichtgrijs of beuken • belasting: 80kg • totaalaf-metingen 68x54x110cm (bxdxh) • wordt ongemonteerd geleverd. 

 €    250,00  
 10.545   

 lichtgrijs/wit 

Printertafel 389       
Heavy Duty hoge printertafel 74cm hoog • topblad 680x500mm (bxd) • tussen paneel 590x440mm (bxd) • bodempaneel 590x315mm (bxd) • kabelgeleiding in de kunststof zijpanelen • stalen staanders en frame epoxy coating in lichtgrijs • staat op 4 stelvoeten • bladen melamine 19mm dik in wit • belasting: 80kg • afmetingen 680x500x738 (bxdxh) • wordt ongemonteerd geleverd. 

 10.389  
 lichtgrijs/wit  €    195,00  

Printertafel 387       
Verrijdbare hoge printertafel 74cm hoog • topblad 680x500mm (bxd) • tussen paneel 590x440mm (bxd) • bodempaneel 590x315mm (bxd) • kabelgeleiding in de kunststof zijpanelen • stalen staanders en frame epoxy coating in lichtgrijs • staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 ge-remd • bladen melamine 19mm dik in wit • belasting: 30kg • afmetingen 680x500x738 (bxdxh) • wordt ongemonteerd geleverd. 

 lichtgrijs/wit 
 10.387  

 €    185.00  

Printertafel 385       
Verrijdbare lage printertafel 38cm hoog • topblad 460x390mm (bxd) • bodempaneel 460x390mm (bxd) • kabelgeleiding in de kunststof zijpa-nelen • stalen staanders en frame epoxy coating in lichtgrijs • staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • bladen melamine 19mm dik in wit • belasting: 30kg • afmetingen 510x440x380 (bxdxh) • wordt ongemon-teerd geleverd. 

Onderkast voor printerkap - AG10370 serie   
Uiterst stabiele printertafel, speciaal ontwikkeld voor gebruik met een geluiddempende- of stofwerende printerkap • gescheiden topblad van 28mm MDF met papierdoorvoer sleuven • tussenblad en bodempaneel voor papier aanvoer en opvang • papier frontgeleiding om printertafel tegen een achtermuur te plaatsen • maximale belasting tot 80kg • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • bladen MDF met mela-mine 20mm dik • in lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 3 uitvoering; model A; afmetingen 640x680x720mm (bxdxh) - model B; 830x680x720mm • - model C; 940x680x720mm • wordt gemonteerd geleverd. 

 €    375,00 €    395,00 €    445,00 

 10.370 10.380 10.385 

 640x680x720mm 830x680x720mm 940x680x720mm  

 €    113,00  
 10.385  

 lichtgrijs/wit 

Onderkast in hoogte verstelbaar voor labelprinter kappen  
De printerkast is in hoogte aan te passen op werkhoogte en is een passend onderstel voor printerkappen • opbergkast met afsluitbare deur, hoogte van 33cm en geschikt voor ordners en papierpakken • bovenblad in stappen van 3 cm op werkhoogte te monteren van mini-maal 51cm tot 75cm hoogte • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 3 uitvoeringen • ge-schikt voor gebruik met geluiddempende - en stofwerende kasten 

 €     440,00 €     470,00 €     540,00 

 10.360 10.361 10.362 

 540x610x510/750mm 620x710x510-750mm 760x800x510/750mm  
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Afsluitbare notebook kasten en 
oplaadbare laptop / tablet kasten 

bestel nr. prijs  omschrijving binnenafmeting (bxdxh) verkoopprijs exclusief BTW  
Afsluitbare notebook trolley - 8 laptops + apparatuur  
Voor 8 laptops met AV apparatuur veilig in op te bergen en op te la-den • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine •  8x individueel afsluitbare uitreklades met verschillende sleutels aan de voorzijde • afsluitbare ruimte voor printer of AV apparatuur • met kabel-haspels met 5 meter netsnoer en kabeldoorvoer • 10 stuks 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwie-len met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen 1692x660x1232mm (bxdxh) • binnenafmetingen 652x640x1084mm (bxdxh) • notebook vakafmetingen 458x570x72mm (bxdxh) • kleur lichtgrijs • wordt gemon-teerd geleverd.  

 15.300  652x640x1084mm           

 €   1.979,00            

Afsluitbare notebook trolley - 10 laptops + apparatuur  
Voor 10 laptops met AV apparatuur veilig in op te bergen en op te laden • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine • vak/legborden van 8mm MDF • afsluitbare deuren voorzijde met lucht-roosters • afsluitbare deuren achterzijde met kabelhaspels met 5 meter netsnoer en kabeldoorvoer • 2 stuks 5/weg 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloop-vlak en rem • buitenafmetingen 1000x780x1050mm (bxdxh) • binnenaf-metingen 940x730x902mm (bxdxh) • notebook vakafmetingen 470x402x83mm (bxdxh) • 2 legborden 470x630mm (bxd) in hoogte te monteren • kleur lichtgrijs • wordt gemonteerd geleverd.  

 15.500  940x730x902mm  

Afsluitbare notebook trolley - 20 laptops      
Voor 20 laptops veilig in op te bergen en op te laden • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine • vak/legborden van 8mm MDF • afsluitbare deuren voorzijde met luchtroosters • afsluitbare deu-ren achterzijde met kabelhaspels met 5 meter netsnoer en kabeldoor-voer • 2 stuks 10/weg 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buiten-afmetingen 1000x690x1050mm (bxdxh) • binnenafmetingen 940x640x902mm (bxdxh) • notebook vakafmetingen 470x402x83mm (bxdxh) • kleur lichtgrijs • wordt gemonteerd geleverd. 

 940x640x902mm           

 15.400 

 €   1.759,00 

 €   1.689,00            

Afsluitbare notebook trolley - 10 laptops  
Voor 10 laptops veilig in op te bergen en op te laden • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine • vak/legborden van 8mm MDF • afsluitbare deur voorzijde met luchtroosters • afsluitbare deur achterzijde met kabelhaspel met 5 meter netsnoer en kabeldoorvoer •  met 10/weg 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen 500x690x1050mm (bxdxh) • binnenafmetingen 460x640x902mm (bxdxh) • notebook vakafmetingen 459x402x83mm (bxdxh) • kleur lichtgrijs • wordt gemonteerd geleverd. 

 15.310  
 460x640x902mm   €   1.299,00  
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Afsluitbare notebook trolley - 16 laptops      
Door het ingebouwde power-management systeem zijn tot 16 laptops niet alleen veilig opgeborgen, maar kunnen tevens worden opgeladen • linker en rechter helft worden separaat voorzien van stroom (2x stroom-kabel moeten worden aangesloten) • stroombelasting gevuld 2x3500W • kast vervaardigd van staal met epoxy laag, kleur antraciet (RAL7021) • deuren van staal, kleur lichtgrijs (RAL7035) met veiligheid cilinderslot • bovenblad van 18mm krasvaste melamine • binnenafme-tingen per vak: 110x440x460mm (hxbxd), max. gewicht 10kg • hand-grepen aan de zijkant, steken 9cm uit aan weerszijde  • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen: 1000x506x1187mm (bxdxh) • gewicht 92kg • wordt gemonteerd gele-verd. 

 80.141  1000x506x1187mm  €   1.190,00 

Lapop Lockers wandsysteem met oplaadmogelijkheid        
De laptoplockers bieden bedrijven en scholen de mogelijkheid efficiën-ter gebruik te maken van computervoorzieningen. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit in het gebruik en opslagmogelijkheden. Ideaal voor het opladen van de laptop of mobiele apparatuur in de pauze of na werktijd. 10-vak locker met Eurolock cilinder slot • iedere locker voorzien van een aparte sleutel • binnenmaat locker: 445x495x140mm (bxdxh) • beluchtingsrooster boven/onder aan de voorzijde • naamkaarthouder 6,5cm/papierruimte 4,5cm • kast vervaardigd van staal met epoxy laag, kleur zwart (RAL9005) • deuren van staal, kleur rood (RAL3020) • an-dere kleuren of andere slotsoorten zoals code slot, munt slot etc op aanvraag • buitenafmetingen: 500x500x1800mm (bxdxh) • gewicht 80kg • wordt gemonteerd geleverd. 

 80.140   

 500x500x1800mm  €      799,00  
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW  

Laptop/tablet security trolley met oplading voor 16 tablets 
Een nieuwe generatie laptop trolleys geschikt voor het veilig opbergen tot 16 tablets of laptops • voorzien van een (2x8) stopcontact per op-bergvak • aan de rechterkant is een gezekerde aansluiting zodat met een stekker alles in een keer is aangesloten in welke ruimte dan ook • standaard met 3 meter aansluitkabel • openslaande deuren met een veilig slot en 2-punt vergrendeling • mobiel door 4 grote comfortabele zwenkwielen Ø 100mm, belasting tot 150 kg • bovenblad van 18mm melamine (hygienic Klasse E11 • kast van staal voorzien van perfora-tiegaten voor een optimale luchtcirculatie en om oververhitting te voor-komen • 2 handgrepen aan de zijkant • max. laptop afmeting 470x340x90mm (17inch) • kast in lichtgrijs, deuren rood • wordt gemon-teerd geleverd. 

 920x500x1060mm  
 80.201  

 €  1.395,00 

Laptop/tablet security trolley met oplading voor 10 tablets 
Een nieuwe generatie laptop trolleys geschikt voor het veilig opbergen tot 10 tablets of laptops • voorzien van een (1x10) stopcontact per opbergvak • aan de rechterkant is een gezekerde aansluiting zodat met een stekker alles in een keer is aangesloten in welke ruimte dan ook • standaard met 3 meter aansluitkabel • openslaande deur met een veilig slot en 2-punt vergrendeling • mobiel door 4 grote comfortabele zwenk-wielen Ø 100mm, belasting tot 150 kg • bovenblad van 18mm melami-ne (hygienic Klasse E11 • kast van staal voorzien van perforatiegaten voor een optimale luchtcirculatie en om oververhitting te voorkomen • 2 handgrepen aan de zijkant • max. laptop afmeting 470x340x90mm (17inch) • kast in lichtgrijs, deuren rood • wordt gemonteerd geleverd. 

 80.200  
 530x500x1250mm  

 €     795,00  

Laptop/tablet security trolley met oplading voor 30 laptops 
Een nieuwe generatie laptop trolleys geschikt voor het veilig opbergen tot 30 tablets of laptops • voorzien van een (3x10) stopcontact per opbergvak • aan de rechterkant is een gezekerde aansluiting zodat met een stekker alles in een keer is aangesloten in welke ruimte dan ook • standaard met 3 meter aansluitkabel • openslaande deuren met een veilig slot en 2-punt vergrendeling • mobiel door 4 grote comfortabele zwenkwielen Ø 100mm, belasting tot 150 kg • bovenblad van 18mm melamine (hygienic Klasse E11 • kast van staal voorzien van perfora-tiegaten voor een optimale luchtcirculatie en om oververhitting te voor-komen • 2 handgrepen aan de zijkant • max. laptop afmeting 470x340x90mm (17inch) • kast in lichtgrijs, deuren rood • wordt gemon-teerd geleverd. 

 €  2.149,00 
 80.204   

 1310x500x1250mm  

Laptop trolley voor zittend of staand werken      
Stijlvolle laptop trolley voor zittend of staand werken. Het bovenblad biedt plaats aan laptop of monitor met keyboard. Voorzien van uitdraai-bare muisplateau en cuphouder. Zeer geschikt voor presentatieruimte of leslokaal • vloerframe epoxy coating op 3 zwenkwielen met rem • hoogteverstelling minimaal 70cm - maximaal 95,5cm • stijlvolle 5mm gehard veiligheidsglas top plateau geschikt voor apparatuur tot 15 kg belasting • afmetingen: 575x320mm (bxd) • geleverd met veiligheids-beugel en riem voor veilige installatie • bodem plateau geschikt voor printer of PC tot 10kg belasting (afmetingen: 420x270mm=bxd) • totaal afmetingen 630x625x755/1010mm (bxdxh) • kleur: zwart.  

 €     198,00  
 15.892   

 630x625x755/1010mm  

Laptop/tablet security trolley met oplading voor 26 tablets 
Een nieuwe generatie laptop trolleys geschikt voor het veilig opbergen tot 26 tablets of laptops • voorzien van een (2x13) stopcontact per opbergvak • aan de rechterkant is een gezekerde aansluiting zodat met een stekker alles in een keer is aangesloten in welke ruimte dan ook • standaard met 3 meter aansluitkabel • openslaande deuren met een veilig slot en 2-punt vergrendeling • mobiel door 4 grote comfortabele zwenkwielen Ø 100mm, belasting tot 150 kg • bovenblad van 18mm melamine (hygienic Klasse E11 • kast van staal voorzien van perfora-tiegaten voor een optimale luchtcirculatie en om oververhitting te voor-komen • 2 handgrepen aan de zijkant • max. laptop afmeting 470x340x90mm (17inch) • kast in lichtgrijs, deuren rood • wordt gemon-teerd geleverd. 

 €  1.895,00  
 80.203  

 920x500x1540mm 

Laptop/tablet security trolley met oplading voor 20 laptops 
Een nieuwe generatie laptop trolleys geschikt voor het veilig opbergen tot 20 tablets of laptops • voorzien van een (2x10) stopcontact per opbergvak • aan de rechterkant is een gezekerde aansluiting zodat met een stekker alles in een keer is aangesloten in welke ruimte dan ook • standaard met 3 meter aansluitkabel • openslaande deuren met een veilig slot en 2-punt vergrendeling • mobiel door 4 grote comfortabele zwenkwielen Ø 100mm, belasting tot 150 kg • bovenblad van 18mm melamine (hygienic Klasse E11 • kast van staal voorzien van perfora-tiegaten voor een optimale luchtcirculatie en om oververhitting te voor-komen • 2 handgrepen aan de zijkant • max. laptop afmeting 470x340x90mm (17inch) • kast in lichtgrijs, deuren rood • wordt gemon-teerd geleverd. 

 €  1.469,00 
 80.202  

 920x500x1250mm  
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bestel nr. prijs  omschrijving binnenafmeting (bxdxh) verkoopprijs exclusief BTW  

Security cash boxAccessoires        
Een onopvallende verschijning in de boekenkast. Biedt beveiliging voor geld, waardepapieren en kleine waardevolle spullen als telefoon of sieraden. Deze booksafe is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren: blauw & zwart • uitgevoerd met sleutelslot incl. reservesleutel • formaat A5 • binnen afmetingen 50x148x230mm •  buiten afmetingen 55x155x240mm (bxdxh) staand. 

 €       10,00 €       10,00  
 80.486 80.487   

 blauw zwart 

Inbraakwerende kluis - Security Safe SM-1  
De SM-1 inbraakwerende kluis is uitermate geschikt om uw waardevol-le spullen, papieren en sieraden met een gerust hart op te bergen • deze kluis heeft het een inhoud van 9,9L en is voorzien van een 6-anker sleutelslot • door de bescheiden afmetingen van 20x31x20cm is deze kluis gemakkelijk uit het zicht te plaatsen • het is mogelijk de kluis aan de muur of bodem te bevestigen • bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd • staaldikte: 2 mm/4 mm (body/deur) • bodemplaat voor-zien van bekleding • deurvergrendeling d.m.v. 2 bewegende sluitbou-ten • keurmerk CE / RoHS • gewicht 7 kg • uitwendige afmeting: 200x310x200 mm • kleur: donkergrijs.  

 80.501  196x306x165mm 

Inbraakwerende hotel kluis - Security Safe SE-L        
De inbraakwerende hotel/laptop kluis is geschikt om waardevolle spul-len, papieren en sieraden met een gerust hart op te bergen. Deze kluis heeft een inhoud van 25L en is voorzien van een elektronisch slot en met een noodsleutel • door de bescheiden afmetingen van 19x43x37cm is deze kluis gemakkelijk uit het zicht te plaatsen • het is mogelijk de kluis aan de muur of bodem te bevestigen • bevestigings-materiaal wordt meegeleverd • staaldikte: 2 mm/4 mm (body/deur) • bodemplaat voorzien van bekleding • vergrendeling d.m.v. 2 bewegen-de sluitbouten • keurmerk CE / RoHS • gewicht 12 kg • uitwendige afmeting: 190  x430x370 mm • kleur: donkergrijs.  

 80.478  grijs/grijs  

 €       49,00 

 €       79,00 

Inbraakwerende kluis - Security Safe SE-4  
De SE-4 inbraakwerende kluis is uitermate geschikt om uw waardevolle spullen, papieren en sieraden met een gerust hart op te bergen • door de uitneembare legplanken is de ruimte naar wens in te delen • deze kluis heeft een ruime inhoud van 78L en is voorzien van elektronisch slot, met noodsleutel • er is voldoende ruimte om een notebook of A4 mappen en papieren veilig op te bergen • het is mogelijk de kluis aan de muur of bodem te bevestigen • bevestigingsmateriaal wordt meege-leverd • staaldikte: 2 mm/4 mm (body/deur) • 2x uitneembare legplank • vergrendeling d.m.v. 3 bewegende sluitbouten • keurmerk CE / RoHS • gewicht 27 kg • uitwendige afmeting: 390x410x607mm • kleur: donkergrijs.  

 80.480   

 335x386x603mm  €     169,00  

Inbraakwerende kluis - Security Safe SE-2 
De SE-2 inbraakwerende kluis is uitermate geschikt om uw waardevolle spullen, papieren en sieraden met een gerust hart op te bergen • deze kluis heeft het een inhoud van 16,6L en is voorzien van een elektro-nisch slot met reserve sleutel • door de bescheiden afmetingen van 250x350x250mm is deze kluis gemakkelijk uit het zicht te plaatsen • het is mogelijk de kluis aan de muur of bodem te bevestigen • bevestigings-materiaal wordt meegeleverd • staaldikte: 2 mm/4 mm (body/deur) • bodemplaat voorzien van bekleding • deurvergrendeling d.m.v. 2 bewe-gende sluitbouten • keurmerk CE / RoHS • gewicht 10 kg • uitwendige afmeting: 350x250x250mm • kleur: donkergrijs.  

 80.502  346x195x246mm  €       69,00 

Inbraakwerende kluis - Security Safe SE-3 
De SE-3 inbraakwerende kluis is uitermate geschikt om uw waardevolle spullen, papieren en sieraden met een gerust hart op te bergen • door de uitneembare legplanken is de ruimte naar wens in te delen • deze kluis heeft een ruime inhoud van 38,5L en is voorzien van elektronisch slot, met noodsleutel • er is voldoende ruimte om een notebook veilig op te bergen • het is mogelijk de kluis aan de muur of bodem te beves-tigen • bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd • staaldikte: 2 mm/4 mm (body/deur) • uitneembare legplank • bodemplaat voorzien van bekleding • deurvergrendeling d.m.v. 2 bewegende sluitbouten • keur-merk CE / RoHS • gewicht 16 kg • uitwendige afmeting: 310x430x350mm • kleur: donkergrijs.  

 80.503   

 426x295x306mm    €       89,00 
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Bestelling 
Informatie over producten, levertijden en prijzen kunt u aanvragen bij Gates Benelux BV.  
Om het uitleveren te bespoedigen en verkeerde levering te voorkomen, verzoeken wij u uw  
bestelling schriftelijk per post, per fax of per email te doen en bij iedere bestelling de volgende  
informatie te geven: 
  
- uw klantnummer (nieuwe klanten KvK nummer en BTW nummer) 
 
- artikel bestelnummer 
 
- productomschrijving 
 
 
U kunt zelf kiezen uit: 
Complete levering: u ontvangt uw zending zodra alle goederen voorradig zijn. 
 
Deellevering: indien u deellevering wenst, kunt u dit aangeven op uw bestelformulier. Kruis die  
producten aan, waarvan u geen deellevering wenst. Alle producten leveren wij zodra die op  
voorraad zijn, natuurlijk zo snel mogelijk. 
 
 
Leveringsvoorwaarden 
De verzending vindt plaats met onze eigen auto’s of met onze vervoerder. Levering vindt plaats  
franco huis Benelux bestemming bij een order met een factuurwaarde van minimaal € 450,- exclusief 
BTW: af te leveren op één goederenadres.  
 
Voor zendingen tot € 450,- netto exclusief BTW worden alleen vrachtkosten berekend. Levering vindt 
plaats volgens Algemene Leveringsvoorwaarden van Gates Benelux BV.  
 
 
Betalingsvoorwaarden 
Levering geschiedt uitsluitend volgens de Algemene Betalingsvoorwaarden van Gates Benelux BV, 
welke u kunt downloaden: www.gatesweb.nl/voorwaarden.htm.  
Levering op krediet vindt uitsluitend plaats na gebleken kredietwaardigheid en acceptatie door een 
kredietverzekeraar. 
 
 
Retourzendingen 
Controleer direct na ontvangst, de zending op juistheid. Geeft u eventuele onjuistheden zo snel  
mogelijk schriftelijk aan. Voor alle klachten betreffende onjuiste hoeveelheden en /of producten kunt u 
zich wenden tot onze afdeling verkoop binnendienst. 
 
Wij verzoeken u de artikelen in de originele verpakking terug te sturen. Voeg een kopie van de pak-
bon bij de terug te sturen goederen alsmede een kopie van de retourbon met vermelding van het 
door ons verstrekte autorisatienummer. Verkeerde leveringen moeten binnen 8 dagen gemeld  
worden. Daarna is terugname niet meer mogelijk. Uitsluitend retourzendingen met een door ons  
verstrekt autorisatienummer zullen worden geaccepteerd.  
Retourzendingen zonder autorisatienummer zullen worden geweigerd. 
 
Gates Benelux BV behoudt zich het recht voor alleen die goederen te accepteren die zich in  
dezelfde toestand bevinden als bij de uitlevering.   
 
Beschadigde en onjuist verpakte goederen kunnen tot gevolg hebben dat de garantie komt te  
vervallen. Indien een zending niet binnen de verwachte tijdsduur arriveert verzoeken wij u om contact 
op te nemen met onze afdeling verkoop binnendienst. Telefoon +31 (0)343 477500  

Distributeur:  
 
Gates Benelux BV 
 
 
Postadres: 
Postbus 147    
NL-3940 AC Doorn  
Nederland 
 
Kantooradres: 
Vossenweg 30 
NL-3941 GT Doorn   
Nederland    
 
Telefoon: 
+31 (0)343 477500 
  
Fax: 
+31 (0)343 477600 
 
Email: 
info@gatesweb.nl   
 
Internet: 
www.gatesweb.nl 
 
Handelsregister: 
30123912 (Utrecht)   
 
BTW nummer: 
NL8033.61.890.B01 
 
ABN Amro Bank: 
NL70ABNA0549812857 
BIC: ABNANL2A 
 
ING Bank: 
NL39INGB0005174753 
BIC: INGBNL2A 
 



Gates Benelux B.V. 
Postbus 147 
NL-3940 AC Doorn 
Nederland 
Tel +31 (0)343 477500 
Fax +31 (0)343 477600  
www.gatesweb.nl 

MUCH MORE T O O FF ER  


