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Het in de breedte verstelbare frame vormt de basis voor de bovenstaande accessoires,

de geleiders zijn uitgevoerd met softclose.

Afstandblokjes (25 mm) voor tussen geleider en staander om extra ruimte te creëren bij het naar 

voren bewegen langs de deuren.

Minimale modulediepte 480mm

Breedtes leverbaar van 564 tot 1114 mm (exclusief de afstandblokjes)

Uittrekbaar basisframe - deluxe
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Houten gestoffeerde sieradeninzet - deluxe

Schoenen draadmand - deluxe

Prachtige en luxe uitgevoerde sieradeninzet

Te combineren met het basisframe -deluxe

*483 - *683 - *783 -x65x420mm (bxhxd)*3 verschillende breedtes leverbaar

Handige beluchte kledingmand

Te combineren met het basisframe -deluxe

*475 - *675 - *775 x160x455mm (bxhxd) *3 verschillende breedtes leverbaar
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Luxe set van 7 broekenstangen om in frame 

te hangen.

Lengte: 455 mm

Kledingclips te gebruiken in combinatie

met de broekenstangen

Set van 7 broekenstangen - deluxe Set van 10 Clips - deluxe
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Luxe houten opbergbox met deksel

270x86x455 (bxhxd)

Met deze handige bakjes kunt u de

overige ruimte van het frame opvullen.

99x50x455mm (bxhxd) (per 2)

Houten sieradencassette + deksel - 
deluxe

Set van 2 inzetbakjes
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Schoenen draadmand - deluxe

Uittrekbaar zijwandschoenenframe - deluxe

 Te combineren met het basisframe - deluxe

*475 -*675 -*775x160x455 (bxhxd)

3 verschillende breedtes leverbaar

Uittrekbare schoenenframe inclusief geleiders met sofclose

Rekjes kunnen zowel schuin als recht ingehangen worden 

750x460x280/320mm (hxdxb)

*breedte  afhankelijk van het recht of schuin plaatsen van de rekjes
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Uittrekbare spiegel met handige bakjes

Uittrekbare garderobelift - deluxe

Spiegel is draaibaar, geleiders voorzien van softclose

Eerste klas kwaliteit en luxe 

1130x415x170 (hxbxd)

Luxe garderobelift met demping

Maximale last 12kg 

Breedtes van 450 tot 1150mm
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Uittrekbare garderobe hanger met demping -deluxe

160 x445mm (bxl)

Luxe uittrekbare stropdassen/riemen houder met 

demping -de luxe

170x445 (bxl)

Uittrekbare garderobehanger Uittrekbare stropdassen/
riemenhouder
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Luxe uittrekbare stropdassen/riemen houder met 

demping -de luxe

170x445 (bxl)

Stevige garderobebuis  -deluxe

Diameter 28mm

Garderobebuis zijwand bevestiging

Hoogte 66mm en inclusief bout

Garderobebuis Garderobebuis zijwand
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Maatwerk  
met karakter
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Uittrekbare stevige garderobebuis

81x81x425 (hxbxl) 

Aluminium kleur 

Aluminium garderobestang met led verlichting

Werkt op vervangbare batterijen

Met bewegingssensor

Verkrijgbare afmetingen:

 558-708 mm 

 708-858 mm 

 858-1008 mm 

 1008-1158 mm

Garderobestang

Garderobebuis
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Uittrekbare garderobelift

Luxe garderobelift met demping

Maximale last 12kg 

Breedtes van 450 tot 1150mm
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Zelfklevende en flexibele LED 

Strip met een koele kleur- 

temperatuur, ideaal voor het 

verlichten van meubels of in uw 

kast, ook ideaal als indirecte 

verlichting te gebruiken

Converter voor LED-lichten met 

constante spanning.

15 W

30 W

50 W

Schakelt in wanneer bewegingen 

worden gedetecteerd binnen de 

actie, de uitschakeling kan  

geregeld worden van 10 secon-

den tot 3 minuten.

Actiebereik van ongeveer 2,5m.

LedstripX-flexLED drivers Bewegingssensor
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Aluminium opbouw profi el voor verticale of ho-

rizontale toepassing, wordt geleverd met diff use 

afwerkkap. Te gebruiken in combinatie met onze 

X-fl ex, bewegingssensor en LED Driver.

Maximale lengte uit 1 stuk is 3900 mm.

LED-licht dat ideaal is voor kastinterieurs dankzij 

het innovatieve en luxe ontwerp van aluminium. 

Het is ontworpen voor inbouw in horizontale of 

verticale positie om de binnenkant van uw meubel 

te verlichten. Cygnus heeft een ingebouwde en 

automatische bewegings-sensor die het licht na 

45 seconden weer uitschakeld na het stoppen van 

beweging. Te gebruiken in combinatie met onze 

LED Driver.

Aluminium opbouwprofi el Cygnus LED inbouwverlichting

Laat licht centraal staan bij de inrichting en 
functionaliteit van uw meubel op maat.
Nelson biedt kwalitatieve verlichtings-
accessoires. Ontworpen voor comfort, voorzien 
van sensoren, omzetters en/of schakelaars.

Geef uw meubel karakter met een scala aan 
keuze uit onze lichtruitrusting. 
Van wandlampen tot LED strips, met warm of 
koel licht.



Uw geselecteerde dealer
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