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ZARGES kastsystemen.

Optimale oplossingen voor een ergonomisch arbeidsproces
1 Dragersystemen. Zoals dragerwand, telescopische geleiders en multifunctionele inschuifrails maken eenvoudige toegang 

mogelijk. Zie vanaf pagina 28. 2 Kastaccessoires Het doordachte kastsysteem bestaat uit veel accessoires, bijv. houders 

voor de opslag van katheters, roosterbodems, modulaire opnameframes voor telescopische geleiders, verzamelunits voor 

herbruikbare afvalstoffen, legplanken. Zie vanaf pagina 32. 3 Kastelementen Het modulaire ZARGES kastsysteem kan 

6

5 3

1

Met het complete ZARGES opslagsysteem zijn alle medische verbruiksgoederen en apotheekgoederen plaatsbesparend 

en volgens de hoogste hygiënische standaards optimaal ondergebracht en altijd binnen handbereik.
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3 4 2

1 3 2

5

worden samengesteld uit afzonderlijke kastelementen, bijv hoge kast, onderkast, wandhangkast en opzetkast. Zie vanaf 

pagina 38. 4 Materiaal/oppervlak. Voor individuele toepassingen biedt ZARGES verschillende materialen en oppervlakken 

aan. Zie vanaf pagina 43. 5 Modules en modulemanden. ZARGES ISO-modules en modulemanden. Zie vanaf pagina 16. 

6 Etiketteersysteem. ZARGES etiketteersysteem. Zie vanaf pagina 22.

2

1
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Frontvarianten voor hoge kasten.

Gesloten deur 
Verkrijgbaar in twee varianten:

u   Met kunststof beklede spaanplaat E1, 19 mm dik, 

aan beide zijden bekleed met melaminehars volgens 

DIN 14322.

u   Massieve kunststof platen met zwarte kern. 

u   ABS-kantenband op de romp van de kast. 

Glazen deur 
u    Veiligheidsglas.

u   Glasframe van kunststof of massief kunststof. 

u   ABS-kantenband op de romp van de kast. 
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Rolluik 
u    Ruimtebesparend openen.

u   Materiaal: Kunststof-PP.

u   Thermisch gevormd, bestaat uit één stuk. 

u   Kan zonder gereedschap gedemonteerd  

en gereinigd worden. 

u   Kleur: lichtgrijs.
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Benodigde bevestigingselementen

Belastbaar, functioneel, universeel: draagwanden voor eenvoudige montage.

Draagwand voor hoge kast, recht
u ABS, grijswit.

u Voorzien voor uittrekstop.

u Spuitgietwerk.

u Eén uitvoering, links/rechts identiek.

u Per inschuifniveau tot 20 kg belastbaar.

u  Hygiënische afsluiting tussen draagwand en kastromp.

u Montage met en zonder draag-/hoekprofiel.

u  Eenvoudig te monteren en demonteren bij bevestiging 

met draag- en hoekprofiel.

u  Met 6 ribben/oplegrichels per segment.

Draagwand voor hoge kast met kantelfunctie
u ABS, grijswit.

u Voorzien voor uittrekstop.

u Spuitgietwerk.

u Eén uitvoering, links/rechts identiek.

u  Per inschuifniveau tot 20 kg belastbaar.

u  Hygiënische afsluiting tussen draagwand en kastromp.

u Montage met en zonder draag-/hoekprofiel.

u   Eenvoudig te monteren en demonteren bij bevestiging 

met draag- en hoekprofiel.

u  Met 6 ribben/oplegrichels per segment.

u Kantelfunctie ca. 25°.

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, D × H, mm

46196 ABS-draagwand recht, geleider voor ISO 618 364 × 300

46198 ABS-draagwand recht, geleider voor ISO 418 564 × 300

Bestelnr. Omschrijving Bedoeld voor

46517 Draagprofiel lengte 900 mm 3 segmenten

46518 Hoekprofiel lengte 900 mm 3 segmenten

46519 Draagprofiel lengte 600 mm 2 segmenten

46520 Hoekprofiel lengte 600 mm 2 segmenten

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, D × H, mm

46197 ABS-dragerwand met kantelfunctie, voor ISO 618 364 × 300

46199 ABS-dragerwand met kantelfunctie, voor ISO 418 564 × 300
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De ideale draagwand voor wandhangkasten.

Draagwand voor wandhangkast
u ABS, grijswit.

u Voorzien voor uittrekstop.

u Thermisch gevormd.

u Eén uitvoering, links/rechts identiek.

u  Hygiënische afsluiting tussen draagwand en kastromp.

Rollenprofiel voor dragerwand
u POM, grijswit.

u Voorzien voor uittrekstop.

u Spuitgietwerk.

u Een set bestaat uit rechter en linker profiel.

u  Voorzien van soepel lopende wielen.

u  Monteerbaar op de standaard dragerwanden.

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, L × B, mm

46120 ABS-draagwand met kantelfunctie 517 × 262

46049 ABS-draagwand recht 497 × 262

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, L × B × H, mm

46485 Rollenprofiel voor draagwand
Set bestaat uit rechter en linker profiel

300 × 35 × 27 mm
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Snelle en eenvoudige toegang: Telescopische geleiders.

Telescopische geleiders voor ISO-norm-kasten, 
variabel in te hangen
u Staal, verzinkt.

u   Volledig uittrekbaar op precisiegeleiders met 

dubbele kogellagers.

u   Pennen voor het direct opnemen van de modules, 

modulemanden en legplanken.

u Vastklikken van geleider in eindpositie, vergrendeling.

u  2 inhanglussen per telescooprail voor het inhangen 

in rasterrails.

Rasterrails voor variabele inbouw 
van uitschuifbare geleiders en 
multifunctionele inschuifrails
u Staal, verzinkt.

u  Met corrosiewering.

u Inhangsleuven in rasterstappen van 25 mm.

u Vastgeschroefd aan de binnenwand van de kast.

Telescopische geleiders voor ISO-norm-kasten 
voor vaste inbouw
u Staal, verzinkt.

u   Volledig uittrekbaar op dubbel gelagerde precisielade.

u  Direct opnemen van de modulemanden en modules 

door extra noodzakelijke adapters.

u   Automatisch vastklikken van geleider in eindpositie, 

gedempt met softclose.

u Twee bevestigingslussen per telescooprail.

Telescopische geleiders, variabel inhangbaar
Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, L, ca. mm

46346 Telescopische geleider, rechts 600

46347 Telescopische geleider, links 600

46344 Telescopische geleider, rechts 400

46345 Telescopische geleider, links 400

46368 Telescopische geleider, rechts, met softclose 600

46369 Telescopische geleider, links, met softclose 600

46366 Telescopische geleider, rechts, met softclose 400

46367 Telescopische geleider, links, met softclose 400

Rasterrails voor telescopische geleider
Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, L, ca. mm

46522 8 stuks voor 1 hoge kast 900

46521 4 stuks voor 1 onderkast 600

Telescopische geleiders, vast ingebouwd
Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, L, ca. mm

46218 Telescopische geleider, rechts, met softclose 600

46219 Telescopische geleider, links, met softclose 600

46216 Telescopische geleider, rechts, met softclose 400

46217 Telescopische geleider, links, met softclose 400

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, L, ca. mm

46118 Telescopische geleider, rechts/links 600

Telescopische geleiders, variabel inhangbaar,  
aan beide zijden uitschuifbaar
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Praktisch en gemakkelijk te monteren: accessoires.

Multifunctionele inschuifrails voor hangkasten
u Inschuifrail: aluminium, U-profi el, geanodiseerd.

u Eindkappen: kunststof.

u  In lengte verstelbaar door verstellen van de eindkappen 

op de inschuifrail.

u Kan in rasterrails worden ingehangen.

u  Kan in 3 standen worden ingehangen: 

horizontaal, 15° en 30°.

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, L, ca. mm

46234/46237 2 inschuifrails 400

46235/46236 2 inschuifrails 600

355908/355909 2 inschuifrails 310

Horizontale stand 15°-stand 30°-stand

Bestelnr. Uitvoering Omschrijving Afmetingen, L, mm

46159 rechts Voor 46155 600

46160 links Voor 46156 600

46161 rechts Voor 46157 400

46162 links Voor 46158 400

Bestelnr. Materiaal Afmetingen, L, mm

46254 kunststof, wit 60 

Bestelnr. Materiaal Afmetingen, L, mm

46129 kunststof, wit 60 

Insteekborging voor slanghouder 
en uitschuifsysteem voor katheters

Kunststof houder voor roosterbodem
en kathetermagazijn

Adapter voor vast ingebouwde 
telescooprails

u Staal, verzinkt.

u  Telescooprails voor vaste 

inbouw hebben geen op de rails 

geplaatste pennen.

u   Voor het opnemen van accessoires 

zijn adapters nodig.
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Het doordachte systeem voor de opslag van katheters.

Kathetermagazijn ISO
u Roestvrij staal CNS, elektrolytisch gepolijst.

u Voor staande opslag.

u Geschikt voor telescopische geleiders.

u Incl. 1 lengte- en 2 dwarsverdelers.

u Montage met kunststof houder 46254.

Katheterkoker
u Roestvrij staal CNS.

u Andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag.

Moduleframe voor katheterkoker
u  Voor staande opslag.

u  Voor 8 katheterkokers.

u Geschikt voor telescopische geleiders.

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen,  
L × B × H, ca. mm

46045 Kathetermagazijn ISO met flexibele indeling 600 × 400 × 600

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen,  
L × B × H, ca. mm

46605 Moduleframe voor katheterkokers, kunststof ABS 600 × 400 × 100

46606 Moduleframe voor katheterkokers, kunststof ABS 400 × 600 × 100

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen,  
L × B × H, ca. mm

46046 Katheterkoker 150 × 100 × 280

46047 Katheterkoker 150 × 100 × 480

46048 Katheterkoker 150 × 100 × 550
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Verdere oplossingen voor de opslag van katheters.

Uitschuifsysteem voor katheters, staal,  
met poedercoating
u Voor hangende opslag.

u Geschikt voor telescopische geleiders.

u Montage met insteekborging 46129.

ABS-katheterhouder
u Materiaal: ABS. 

u Geschikt voor staande opslag.

u    Bestaand uit: 2 × modulemand 46005, 2 × lengte- 

en dwarsverdeler, verbindingselementen.

u Geschikt voor telescopische geleiders en draagwand.

Slanghouder
u  Voor hangende opslag.

u Geschikt voor telescopische geleiders.

u Montage met insteekborging 46129.

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen,  
L, ca. mm

46507 Slanghouder, staal, met poedercoating 600

46508 Slanghouder, staal, met poedercoating 400

46509 Slanghouder, roestvrij staal 600

46510 Slanghouder, roestvrij staal 400

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, 
L × B , ca. mm

46511 Uitschuifsysteem voor katheters 600 × 400

46512 Uitschuifsysteem voor katheters 400 × 600

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen,  
L × B × H, ca. mm

345515 Katheterhouder, 600 lang 600 × 400 × 825

345514 Katheterhouder, 600 lang 600 × 400 × 600

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen,  
L × B × H, ca. mm

363810 Katheterhouder, 400 lang 400 × 600 × 600

Inschuifdiepte 600 mm

Inschuifdiepte 400 mm
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Orde gemakkelijk gemaakt: kastaccessoires.

Legplank
u Geschikt voor draagwand en rasterrail.

Roosterbodem
u Chroomnikkelstaal 1.4301, elektrolytisch gepolijst. 

u Framedraad: 6 mm 

u Roosterdraad: 3 mm 

u Maaswijdte: 25 × 25 mm. 

u Geschikt voor steriele containers.

u Montage met kunststof houder 46254.

ISO-frame voor laden
u Staal, met poedercoating.

u Voor telescopische geleiderails.

u Voor het opnemen van ISO-norm-modules.

u Montage zonder kunststof houder.

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, L × B × H, ca. mm

46550 CNS-legger, in de lengte en de breedte te gebruiken, 
incl. kunststof houders voor telescopische geleider,  

met veiligheidsframe

600 × 400 × 19
Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, L, ca. mm

46188 Voor telescopische geleiders 46155/46156 600

46189 Voor telescopische geleiders 46157/46158 400

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen,  
L × B × H, ca. mm

46100 Legplank* 600 × 400 × 10

46101 Legplank* 300 × 400 × 10

46214 Legplankdrager, 4 st./legplank –

46215 Rubber voor legplankdrager, 4 st./legplank, antislip –

46212 Legplank, massieve kunststof 600 × 400 × 10

* houtvezelplaat met melamineharslaag

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen,  
L × B × H, ca. mm

46213 Legplank, massieve kunststof met boorgaten voor 
telescopische geleiders en passend voor uittrekstop

600 × 400 × 10
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Ideale oplossingen voor dagelijks werk: kastaccessoires.

Verzamelunit voor herbruikbare afvalstoffen 
u  Aluminium, geanodiseerd.

u 2 handgrepen.

Geneesmiddelenkoelkast en vriezer
u Vrijstaand en geschikt voor inbouw in modulekasten. 

u   Diverse modellen op aanvraag van klant.

u Overeenkomstig de geldende voorschriften. 

u Prijs op aanvraag.

Kluis voor verdovingsmiddelen (BTM)
Alle BTM voldoen aan de wettelijk voorgeschreven veilig-

heidsnormen (levering incl. bevestigingsmateriaal en sleutels). 

BTM worden desgewenst in modulekasten ingebouwd.

u    Speciale afmetingen leverbaar, bijv. met geïntegreerd 

modulair systeem.

u   Prijs op aanvraag.

u   Veiligheidssymbolen op aanvraag.

Frame voor hangmappen
u Aluminium, geanodiseerd. 

u Voor DIN-A4 hangmappen.

u Geschikt voor variabele en vaste telescopische geleiders. 

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen,  
L × B × H, ca. mm

46084 Verzamelunit voor herbruikbare afvalstoffen,  
aluminium, geanodiseerd

300 × 264 × 493

Bestelnr. Omschrijving Afmetingen, 
D, ca. mm

46505 Frame voor hangmappen, aluminium, geanodiseerd 600

46506 Frame voor hangmappen, aluminium, geanodiseerd 400


