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Materiaal

Inbouwunit Twist

Kunststof behuizing met rvs of chroom mat afwerking, of
plaatstaal voorzien van een poedercoating.

Kleur
 chroom-mat
 RVS
 wit glanzend RAL9010
 zwart glanzend RAL9005
 wit mat RAL9010
 zwart mat RAL9005
Overige kleuren op aanvraag

Afmetingen

De Twist van het fabricaat Bachmann is een ideale inbouwunit

Inbouwdiepte: 40 mm (gemeten vanaf onderzijde oplegrand)

voor in loungebanken bureau- en vergadertafels maar vooral in

Oplegrand: 2,5 mm

keukenbladen. Met een zeer geringe inbouwdiepte van slechts

Totale hoogte: 42,5 mm

40 mm en compacte bouw vorm van Ø 115 mm is de Twist

Diameter oplegrand: Ø 115 mm

overal inzetbaar.

Zaag diameter: Ø 105 mm

Met één simpele beweging opent en sluit u de Twist. De

Verpakkingseenheid

bediening, in het midden geplaatst, zorgt voor feilloze toegang
tot de 230V en / of data en multimedia aansluitingen. De Twist

Per stuk

is leverbaar in keuken- en kantoor uitvoering in een aantal
combinaties;

Twist keuken
Twist keuken is voorzien van een 230V aansluitsnoer van 2

Artikelnummer

Twist keuken

Artikelnummer

2x 230V RA - RVS look

931.000

2x 230V RA – chroom mat

931.021

2x 230V RA – zwart glanzend

931.100

2x 230V RA – wit glanzend

931.200

2x 230V RA – zwart mat

931.150

2x 230V RA – wit mat

931.250

meter voorzien van een los bijgeleverde stekker.

Twist kantoor
Twist kantoor is voorzien van een 230V aansluitkabel in een
lengte van 0,2 meter en is voorzien van een Wieland GST183-stekker. De data en multimedia aansluitingen worden
geleverd in een bus/bus uitvoering.

Twist kantoor

Artikelnummer

1x 230V + 2x keystone uitsparing –
chroom mat
1x 230V RA + 2x CAT6 UTP – chroom
mat

931.001
55.10.117

1x 230V + 1x CAT6 UTP + 1x USB chroom mat

55.10.118

1x 230V + 1x CAT6 UTP + 1x HDMI –
chroom mat

55.10.119

1x 230V + 2x keystone uitsparing –
zwart glanzend

931.101

1x 230V + 2x keystone uitsparing – wit
glanzend

931.201

Gatenboor

Artikelnummer

Gatenboor Ø 105 mm

55.10.156

Twist wit glanzend

Bijlage

Schets met afmetingen

Gerelateerde producten

Twist zwart glanzend

Gatenboor Ø 80

Keuken

Keuken

mm - 105 mm
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Pop-up

