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poort. De 230V aansluitkabel heeft een lengte van 0,5 meter
en is voorzien van een Wieland GST18-3-stekker. De data en

Inbouwunit Elevator

multimedia aansluitingen zijn voorzien van een snoer van 3
meter (stekker / bus).

Materiaal

Kunststof behuizing zwart met RVS look of chroom-mat top
afwerking.

Kleur
 chroom-mat
 RVS

Afmetingen

Inbouwdiepte: 135 mm (gemeten vanaf onderzijde oplegrand)
Oplegrand: 2,5 mm
Totale hoogte boven werkblad: 94,6 mm
Diameter oplegrand: Ø 86 mm
Diameter wcd module: 65 mm
Zaag diameter: Ø 79-80 mm
De Elevator van het fabricaat Bachmann is een ideale
inbouwunit voor in loungebanken bureau- en vergadertafels

Verpakkingseenheid

maar vooral in keukenbladen. Met een zeer geringe
inbouwdiepte van 135 mm en compacte bouw vorm van Ø 80

Per stuk

mm is de Elevator overal inzetbaar.
Artikelnummer
Met een licht drukkende beweging komen de aansluitingen
naar boven en zorgen voor een feilloze toegang tot de 230V
en / of data en multimedia aansluitingen. De Elevator is
leverbaar in keuken- en kantoor uitvoering in een aantal

Elevator keuken

Artikelnummer

2x 230V RA

928.002

1x 230V RA + 2x Euro 230V

928.003

1x 230V + 1x 2-voudige USB charger

928.017

combinaties;

Elevator keuken
Elevator in geborsteld RVS look. Elevator keuken is voorzien
van een 230V aansluitsnoer van 2 meter voorzien van een los
bijgeleverde stekker.

Elevator kantoor
Elevator in chroom mat met 1 x 230V + 2x module-eenheden
voorzien van van een data aansluiting en / of HDMI- of USB

Elevator kantoor

Artikelnummer

1x 230V RA + 2x CAT6 STP

928.004

1x 230V +1 x CAT6 STP + 1x USB3.0

928.005

1x 230V +1 x CAT6 STP + 1x HDMI

928.006

Gatenboor

Artikelnummer

Gatenboor Ø 80 mm – 44 mm diepte

55.10.166

Bijlage

Schets met afmetingen

Gerelateerde producten

Elevator in keukenblad

Gatenboor

Keuken inbouw-

Keuken

Ø 80 mm

unit Pop-up

inbouwunit Twist

