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Design: neunzig° design

cage is hiermee een creatieve speeltuin voor archi-
tecten en ontwerpers. cage kan worden gebruikt als 
traditionele opbergruimte maar is tevens een room-
divider. De onderste twee (ordnerhoge) segmenten 
zijn met name bedoeld als opbergruimte. Het boven-
ste segment kan zowel gesloten als open worden 
uitgevoerd. Gesloten voor opslag of open voor pre-
sentatie-doeleinden in bijvoorbeeld een showroom. 
Het bovenste segment kan worden aangevuld met 
een dienblad en/of een tijdschriftenhouder.

cage.

Een kastsysteem met de uitstraling van een dressoir, 
uniek door zijn mix van vormen en materialen. cage 
is de perfecte oplossing als opbergruimte én het ma-
ken van zones in een openruimte (bijv. kantoortuin).
De basis is steeds een stalen raamwerk (kooi). Het 
raamwerk kan worden ingedeeld met open en ge-
sloten segmenten, horizontale en verticale kubus-
sen. Door de bijzondere en verrassende afwerkings-
materialen krijgt iedere cage zijn eigen karakter en 
is er een haast oneindig aantal mogelijkheden.

Een kooi 
vol ideeën.



Overzicht. 

Systeemoverzicht Binnenwerkse

Uitvoering:

Raamwerk:
Vormprofiel 20/20, 1,5mm. Hoekverbindingen zink spuitgietwerk.

Bovenpaneel – kast 3 OH:
Naar keuze melamine, HPL-Fenix met ABS laserkantenband, fineer, edelfineer 
(bladrand herlijst) of gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie.

Romp:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer, edelfineer (bladrand 
herlijst).

Schuifdeur groot:
Naar keuze melamine, HPL Fenix met ABS laserkantenband, fineer, edelfineer 
(bladrand herlijst), eterniet of gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie.

Schuifdeur klein:
Naar keuze melamine, HPL Fenix met ABS laserkantenband, fineer, edelfineer 
(bladrand herlijst) of geperforeerde ijzerplaat.

Achterwand:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer, edelfineer (bladrand 
herlijst) of en geperforeerde ijzerplaat. De achterwand is mooi afgewerkt – 

voor vrije plaatsing in de ruimte. Optie: gestoffeerde achterwand, geschikt 
als prikbord.

Afdekblad – kasten 2 + 1 OH en hoekmodule:
Optioneel. Naar keuze melamine of HPL-Fenix met ABS laserkantenband, 
fineer, edelfineer (bladrand herlijst) of gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke 
houtolie.

Achterwand en zijkanten 3e OH – kast 2 + 1 OH:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer of edelfineer (blad-
rand herlijst) of strekmetaal.

Pootuitvoering:
Stelglijders metaal, in hoogte verstelbaar tot 15 mm.

Slot:
Optioneel, alleen mogelijk bij schuifdeur groot en schuifdeur boven klein.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 20 verschillende 
sluitingen.

Hoekmodule – B 450 mm

4543-055
B 450 / D 450 / H 1080

B=breedte / D=diepte / H=totale hoogte / maten in mm

Raamwerk Legborden en bodemplaat Afdekblad

Maten in mm

Raamwerk Romp Schuifdeur groot

Achterwand 2 OH Achterwand en zijwanden 3e OH

Schuifdeur klein

cage 2 + 1 OH – B 1200 mm cage 2 + 1 OH – B 1600 mm

4562-125
B 1200 / D 450 / H 1080

4562-165
B 1600 / D 450 / H 1080

B=breedte / D=diepte / H=totale hoogte / maten in mm

Afdekblad

Raamwerk Romp Schuifdeur groot

Achterwand Bovenpaneel

Schuifdeur klein

cage 3 OH – B 1200 mm cage 3 OH – B 1600 mm

4563-125
B 1200 / D 450 / H 1080

4563-165
B 1600 / D 450 / H 1080

B=breedte / D=diepte / H=totale hoogte / maten in mm

YB02 gerecycled eikenhout v.v.      
             natuurlijke houtolie

X12 eterniet kwarts X14 eterniet leisteen W04*geperforeerde ijzerplaat W06*strekmetaal

* poedercoating volgens stalenkaart.

9488-000 Dienblad 9489-000 Tijdschriftenhouder
Toebehoren
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