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Montage
De montage wordt uitgevoerd door vakbekwame 
monteurs. Op verzoek kunnen wij ook zelfmontage 
aanbieden op basis van een gedetailleerde 
montagehandleiding. 

Technologie
Onze moderne productie werkt met de nieuwste 
technologieen. Dit garandeert precisie en 
constante goede kwaliteit. 

Duurzaamheid
Wij werken aan duurzaam afvalbeheer, 
milieuvriendelijke energieconsumptie en beperking 
van verontreinigende stoffen. 

Betrouwbare levertijden
Wij laten u niet in de steek. Wij garanderen een 
stipte levertijd.

Snelheid
We zijn snel. Uw bestelling kan meestal binnen 
enkele uren worden geproduceerd. 

lnnovatie
Bij meta proberen we graag nieuwe dingen en 
staan we open voor verandering. 

Prijs/prestatie
Wij weten dat waar voor uw geld goed moet zijn en 
bieden u eerlijke prijzen.   

Kwaliteit
Onze producten voldoen aan uw eisen -
kwaliteit gemaakt in Duitsland. 

Daarom zien wij onszelf als een hechte en 
betrouwbare partner van architecten, planners, 
ambachtslieden en bouwautoriteiten. 

meta biedt tal van oplossingen met een breed scala 
aan uitvoeringen om uw privesfeer vorm te geven. 
Wij bieden de juiste oplossing voor iedere situatie. 

Producten van meta

PRIVACY SOLUTIONS
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· Zitbank gemaakt van 13 mm dik                      
HPL-plaatmateriaal, vanaf 600 mm lengte 
opgedikt tot 26 mm.

· Rugleuning gemaakt van 13 mm dik                
HPL-plaatmateriaal

· Frame gemaakt van gepoedercoate aluminium-
profielen

· Geschikt voor hoge belastbaarheid in             
natte ruimtes

GA

Deze zijn zeer geschikt voor toepassing in natte 
ruimtes en onverwoestbaar. De lengtes van de 
banken zijn individueel te bepalen. Bij afmetingen 
boven 1990 mm worden meerdere zitting delen 
respectievelijk rugleuningen toegepast.

Onze garderobebanken GA zijn ideaal voor de 
inrichting van kleedkamers en passen qua design 
en kleurenpalet perfect bij onze kast- en cabine 
systemen.

Natte ruimte

BANKEN GA
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black
RAL 9005

HOOKS

19 Cappuccino

12 Quarzo

PLAATMATERIAAL SPECIALE KLEUREN tegen meerprijs leverbaar. Levertijd 15 weken.

PLAATMATERIAAL STANDAARD KLEUREN

KLEUREN

15 Burano33 Sanitairwit 74 Berkengrijs 62 Zeegroen 21 Signaal rood 13 Minola 11 Manderijn

36 Serenissima

80 Zwart

92 Zilverspar23 Lamar 17 Atlantic 18 Arktic 48 Eiche 26 Arezzo 27 Prado 

90 Wit 22 Licht beige 81 Fango 70 Pastelgrijs 75 Donkergrijs 77 Antracietgrijs 91 Punto wit 71 Punto grijs 54 Gentiaan blauw

31 Robijnrood 41 Mango25 Geelgroen

PROFIELEN, HAKENLIJST, ALUMINIUM HOUDER STANDAARD KLEUREN

Wit
RAL 9010

Grijs
RAL 7038

Rood
RAL 3003

Geel
RAL 1021

Donkerblauw 
RAL 5011

Ultramarijn blauw
RAL 5002

Zwart 
RAL 9005

Alu geanodiseerd

Om productietechnische redenen kunnen er verschillen zijn tussen RAL-tinten en plaatkleuren. 

Drukkleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren.
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GA01 EN GA02

Vrijstaande zitbank.

GA07

Garderobebank met hakenlijst enkelzijdig.

Schuhrost
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GA02 380 mm
GA01 280 mm

GA01 230 mm
GA02 330 mm

Schoenenrek
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393 mm

380 mm

SchuhrostSchoenenrek
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VARIANTEN NAAR KEUZE MET SCHOENENREK

BANKEN GA
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GA09

Garderobebank met 
hakenlijst dubbelzijdig.
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380 mm

SchuhrostSchoenenrek
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BA

Vrijhangende zitbank.

380 mm

VLOERAFWERKING
Met verstelbare glijders zonder vloerbevestiging 
als standaard of met montageplaten voor 
vloerbevestiging tegen meerprijs.
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ca. 200 mm

HAKENLIJST

Kanten, hoeken en haken afgerond.
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Garderobehaken profiel
Deze worden gemaakt van aluminium, 60 x 24 mm.

Garderobehaken
Hoed- en dubbele jashaken worden gemaakt van 10 mm zwart gepoedercoat staal

Alle randen, hoeken en haken zijn afgerond conform de veiligheidsvoorschriften voor garderobes volgens 
DIN 7917 en de veiligheidsvoorschriften volgens GUV-SR 2001.

TECHNISCHE GEGEVENS HAKENLIJST

Constructie
De bankframes zijn gemaakt van ronde aluminium profielen, Ø 42 mm en de bankdwarsbalken zijn gemaakt 
van speciale aluminiumprofielen.
Met verstelbare glijders zonder vloerbevestiging als standaard of met montageplaten voor vloerbevestiging 
tegen meerprijs.

Consoles voor bevestiging van vrijhangende zitbanken worden gemaakt van 13 mm HPL-panelen , waarvan 
de hoeken elegant zijn afgerond. Sterke aluminium houder die stevig aan de muur worden verankerd dienen 
als wandaansluitingen.

Zitting delen
Deze worden gemaakt van 13 mm waterbestendige HPL-panelen met aan beide zijden een fijn hamerslag 
oppervlaktestructuur, die vanaf 600 mm lengte worden opgedikt tot 26 mm. Deze panelen zijn zeer 
krasbestendig, slagvast en slijtvast. 

Schoenenrek
bestaan uit gegalvaniseerde plankprofielen met zwarte eindkappen en zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS GA

TECHNISCHE GEGEVENS
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ALLE PRODUKTINFORMATIE ONLINE

WWW.META.DE

www.meta.de

meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG
Metastraße 2 | 56579 Rengsdorf | Germany
Tel.: +49 2634 66-0 | Fax: +49 2634 66-450
info@meta.de

60-03-08 an                               company




