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Highlights
voor de vaste en mobiele werkplaats
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Schuifladekasten  |  Systeemkasten

Stellingen  |  Werkbanken  |  Toebehoren  

verso+ - bedrijfsinrichting
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Centrale  
vergrendeling

Uittrekblokkering

Volledig  
uittrekbaar

Totale  
draagvermogen

Levertijd
2 weken

bott verso+: De basis.

verso+ voldoet aan de hoogste eisen door zijn robuustheid en 

lange levensduur. De behuizing van de verso+ bedrijfsinrichting 

is verstevigd en gelast. De poedercoating in lichtgrijs en 

gentiaanblauw beschermt de verso producten langdurig tegen 

corrosie en beschadigingen.
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De verso bedrijfsinrichting is robuust en functioneel. Wij concentreren 

ons altijd op de belangrijkste en meest wezenlijke eigenschappen van 

de bedrijfsinrichting. Dat is onze kracht. De hoogwaardige kwaliteit van 

bott verso is ideaal voor gebruiker met hoge eisen aan een goede prijs-/

prestatieverhouding. Het algemene ontwerp is tijdloos, past bij een 

traditionele werkomgeving en dus perfect in uw werkplaats.

Absoluut efficiënt

RAL 5010 – gentiaanblauwRAL 7035 – lichtgrijs

Behuizing: Fronten van schuifladen/deuren:

Behuizing

■■ Draagvermogen 
1 ton

■■ Als optie 
met centrale 
vergrendeling en 
uittrekblokkering

Schuifladen

■■ Draagvermogen 100 kg

■■ Volledig uittrekbare geleider en 40 mm extra

■■ Omvangrijk indelingsmateriaal verkrijgbaar

Werkbanken

■■ Werkblad 40 mm rood beuken

■■ Draagvermogen 1 ton

■■ Functionele montageframes voor de 
werkbanken als toebehoren 

Legbord

■■ Legbord, belastbaar tot 80 kg, 
ideaal voor bottBoxen

■■ Andere legborden zijn verkrijgbaar als toebehoren 

De efficiënte bedrijfsinrichting

verso+

3 jaar garantie

Voorgemonteerd 
geleverd

Handgrepen met 
3-punt-sluiting

2
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100 kg
100%
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Schuifladekasten BxD 650 x 650 mm

Hoogte 1.000 mm
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Schuifladen Deur Legbord Zonder slot Met slot en uittrekvergrendeling

Aantal Aantal Aantal Art.nr. Prijs 
€

Art.nr. Prijs 
€

A 2 1 1 40034026.11 382,80 40034025.11 454,80

B 5 - - 40034002.11 550,80 40034001.11 622,80

C 6 - - 40034004.11 622,80 40034003.11 706,80

■■ versterkt en gelast voor de hoogste eisen 
en een lange levensduur

■■ draagvermogen: 1 ton

■■ poedercoating lichtgrijs (RAL 7035)

■■ als optie laden met centrale vergrendeling 
en uittrekvergrendeling

■■ opzetstuk verkrijgbaar als toebehoren

■■ 180° openingshoek 

■■ stevig draaislot

■■ groot bruikbaar oppervlak met extra legbord

■■ ladenfront met ergonomische greep over de hele breedte 
van de lade

■■ kogelgeleidingen met volledig uittrekbare geleider en 
40 mm extra

■■ belastbaar tot 100 kg

■■ omvangrijk indelingsmateriaal verkrijgbaar

Behuizing Schuifladen Vleugeldeur
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Schuifladen Deur Legbord Zonder slot Met slot en uittrekvergrendeling

Aantal Aantal Aantal Art.nr. Prijs 
€

Art.nr. Prijs 
€

D 2 1 1 40034028.11 418,80 40034027.11 466,80

E 6 - - 40034006.11 622,80 40034005.11 717,60

F 7 - - 40034008.11 706,80 40034007.11 814,80

Schuifladen Deur Legbord Zonder slot Met slot en uittrekvergrendeling

Aantal Aantal Aantal Art.nr. Prijs 
€

Art.nr. Prijs 
€

G 3 1 1 40034030.11 502,80 40034029.11 562,80

H 6 - - 40034010.11 646,80 40034009.11 730,80

I 7 - - 40034012.11 717,60 40034011.11 826,80

Totale draagvermogen Draagvermogen  
van schuifladen

Levertijd
2 weken

UittrekvergrendelingVolledig uittrekbare 
geleiding

Centrale vergrendeling Aanlevering
voorgemonteerd

Scheidings- en steekwanden Pagina 12 Onderdelenbakjes Pagina 13

■■ van verzinkt staalplaat

■■ als optie verkrijgbare 
beletteringsmogelijkheid  
met beletteringsset

■■ geluidsarm door kunststof houder

■■ materiaal: polystyreen (PS), 
slagbestendig

■■ afgeronde hoeken voor het uitnemen 
van kleine onderdelen

■■ als optie verkrijgbare beletterings-
mogelijkheid met etikettenhouder
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Info Bijpassende legborden vindt u op pagina 10.

Houten legbord

■■ roodbeuken 27 mm, 
geolied

■■ BxD 650 x 650 mm

Art.nr. Prijs €

41201144 47,90

Antislipmat

■■ zelfklevend

■■ BxD 650 x 650 mm

■■ Dikte: 2,5 mm

Art.nr. Prijs €

41022022 12,60

Houten legbord

■■ roodbeuken 27 mm, 
geolied

■■ BxD 650 x 650 mm

Art.nr. Prijs €

41201144 47,90

Antislipmat

■■ zelfklevend

■■ BxD 650 x 650 mm

■■ dikte: 2,5 mm

Art.nr. Prijs €

41022022 12,60

Houten legbord

■■ roodbeuken 27 mm, 
geolied

■■ BxD 650 x 650 mm

Art.nr. Prijs €

41201144 47,90

Antislipmat

■■ zelfklevend

■■ BxD 650 x 650 mm

■■ dikte: 2,5 mm

Art.nr. Prijs €

41022022 12,60

vanaf € 382,80

vanaf € 418,80

vanaf € 502,80

2
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Schuifladekasten BxD 1.050 x 650 mmSchuifladekasten BxD 1.050 x 650 mm

Hoogte 1.000 mm
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Hoogte 800 mm
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Schuifladen Zonder slot Met slot en uittrekvergrendeling

Aantal Art.nr. Prijs 
€

Art.nr. Prijs 
€

A 5 40034014.11 717,60 40034013.11 814,80

B 6 40034016.11 826,80 40034015.11 910,80

Schuifladen Zonder slot Met slot en uittrekvergrendeling

Aantal Art.nr. Prijs 
€

Art.nr. Prijs 
€

C 6 40034018.11 837,60 40034017.11 910,80

D 7 40034020.11 910,80 40034019.11 1.006,80
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Schuifladen Zonder slot Met slot en uittrekvergrendeling

Aantal Art.nr. Prijs 
€

Art.nr. Prijs 
€

E 6 40034022.11 850,80 40034021.11 934,80

F 7 40034024.11 934,80 40034023.11 1.018,80

A

C

E

Houten legbord

■■ roodbeuken 27 mm, 
geolied

■■ BxD 1.050 x 650 mm

Art.nr. Prijs €

41201145 74,30

Antislipmat

■■ zelfklevend

■■ BxD 1.050 x 650 mm

■■ dikte: 2,5 mm

Art.nr. Prijs €

41022023 18,60

Houten legbord

■■ roodbeuken 27 mm, 
geolied

■■ BxD 1.050 x 650 mm

Art.nr. Prijs €

41201145 74,30

Antislipmat

■■ zelfklevend

■■ BxD 1.050 x 650 mm

■■ dikte: 2,5 mm

Art.nr. Prijs €

41022023 18,60

Houten legbord

■■ roodbeuken 27 mm, 
geolied

■■ BxD 1.050 x 650 mm

Art.nr. Prijs €

41201145 74,30

Antislipmat

■■ zelfklevend

■■ BxD 1.050 x 650 mm

■■ Dikte: 2,5 mm

Art.nr. Prijs €

41022023 18,60

vanaf € 717,60 vanaf € 850,80

vanaf € 837,60
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■■ van verzinkt staalplaat

■■ als optie verkrijgbare 
beletteringsmogelijkheid  
met beletteringsset

■■ geluidsarm door kunststof houder

■■ materiaal: polystyreen (PS), 
slagbestendig

■■ afgeronde hoeken voor het uitnemen 
van kleine onderdelen

■■ als optie verkrijgbare beletterings-
mogelijkheid met etikettenhouder

To
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o
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50 kg
100%

330
kg

8 9

Verrijdbare schuifladenkasten

BxDxH 1050 x 650 x 980 mm

mm
100
100
175
175
175

mm
100
100
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B C

BxDxH 650 x 650 x 980 mm

mm
100
100
175
175
175

A

■■ versterkt en gelast voor de hoogste eisen 
en een lange levensduur

■■ poedercoating lichtgrijs (RAL 7035)

■■ laden met centrale vergrendeling en 
uittrekvergrendeling

■■ vleugeldeuren met openingshoek van 
180°, daarachter veel ruimte met een 
extra legbord

■■ met 2 zwenk- en 2 bokwielen

■■ ergonomische handgreep

■■ naar keuze met 3-zijdige afrolrand en antislip 
mat of houten bovenkant in roodbeuken 
27 mm

■■ draagvermogen incl. eigen gewicht van de 
kast: 330 kg

■■ ladenfront met ergonomische greep over de hele breedte 
van de lade

■■ kogelgeleidingen met volledig uittrekbare geleider en 
40 mm extra

■■ belastbaar tot 50 kg

■■ omvangrijk indelingsmateriaal verkrijgbaar

Behuizing Schuifladen Mobiliteit
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Selectie Bij de verrijdbare schuifladekasten en de montagewagen kunt u kiezen uit 2 uitvoeringen:

Schuifladen Houten legbord Afrolrand

Aantal Art.nr. Prijs 
€

Art.nr. Prijs 
€

A 5 40403001.11 862,80 40403002.11 850,80

B 5 40403003.11 1.066,80 40403004.11 1.042,80

C 6 40403005.11 1.162,80 40403006.11 1.150,80

Afrolrand

■■ 3-zijdige afrolrand met antislip mat

■■ voorkomt dat kleine en ronde voorwerpen eraf vallen tijdens het 
verplaatsen

Houten legbord

■■ robuust werkblad van 27 mm in roodbeuken, geolied

■■ beschermt de bovenkant bij het boren en uitvoeren van zware werkzaamheden 

Draagvermogen  
van schuifladen

Levertijd
2 weken

UittrekvergrendelingVolledig uittrekbare 
geleiding

Centrale vergrendeling Aanlevering
voorgemonteerd

Totale draagvermogen

vanaf € 850,80

perfo montageframe
■■ voor het creëren van overzichtelijke en ergonomische 

arbeidsomstandigheden

■■ kan rechtstreeks op het houten werkblad van de 
schuifladekasten (B 1.050 mm) of montagewagen  
(B 1.300 mm) worden geschroefd

■■ passend voor alle perfo-haken en gereedschapshouders 
(geperforeerde platen) c.q. bottBoxen (sleuvenplaten)

■■ stabiele constructie uit staalplaat, poedercoating lichtgrijs 
(RAL 7035)

Levertijd
2 weken

Levering ongemonteerd
eenvoudige montage

Montageframe voorzien van Afmetingen Art.nr. Prijs

BxDxH mm €

perfoplaat

1050 x 215 x 400

41022029.16 71,90

perfo-sleuvenplaat 41022030.16 71,90

perfo-sleuvenplaat, met 6x bottBox M1 en 6x bottBox M2 41022031.16 101,90

perfoplaat

1300 x 215 x 400

41022032.16 79,10

perfo-sleuvenplaat 41022033.16 79,10

perfo-sleuvenplaat, met 8x bottBox M1 en 8x bottBox M2 41022034.16 116,30
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■■ van verzinkt staalplaat

■■ als optie verkrijgbare 
beletteringsmogelijkheid  
met beletteringsset

■■ geluidsarm door kunststof houder

■■ materiaal: polystyreen (PS), 
slagbestendig

■■ afgeronde hoeken voor het uitnemen 
van kleine onderdelen

■■ als optie verkrijgbare beletterings-
mogelijkheid met etikettenhouder
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80 kg
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Computerkasten
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Omschrijving Afmetingen
BxDxH mm

Art.nr. Prijs 
€

A Monitorplank 650 x 325 x 700 40037004.11 226,80

B Computerkast 650 x 650 x 1.000 40037003.11 477,60

C Computerterminal 650 x 650 x 1700 40037001.11 717,60

D Computerterminal verrijdbaar 650 x 650 x 1.850 40037002.11 826,80

Behuizing

■■ versterkt en gelast voor de hoogste eisen en een lange levensduur

■■ poedercoating lichtgrijs (RAL 7035)

■■ met ventilatiegaten en kabeldoorvoeren

Vleugeldeur

■■ openingshoek 180°

■■ groot bruikbaar oppervlak met extra legbord

■■ stevig draaislot met 3-punts sluiting

Monitorplank

■■ passend voor flatscreens tot 23 inch

■■ met ventilatiegaten en kabeldoorvoeren

■■ afsluitbaar

Toetsenbordlade

■■ voor ergonomisch werken

■■ kogelgeleiding met volledig uittrekbare geleiding

■■ afsluitbaar

Behuizing en vleugeldeur Monitorplank en toetsenbordlade

A B C D

Draagvermogen  
van legborden

Levertijd
2 weken

Aanlevering
voorgemonteerd

vanaf € 226,80

Montageframe naar keuze in 2 uitvoeringen

Meer informatie 

op pagina 9

Info
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Schuifladen Deur Legbord Houten legbord Afrolrand

Aantal Aantal Aantal Art.nr. Prijs 
€

Art.nr. Prijs 
€

D 10 - - 40403007.11 1.270,80 40403008.11 1.222,80

E 5 1 1 40403009.11 982,80 40403010.11 957,60

F 12 - - 40403011.11 1.402,80 40403012.11 1.354,80

G 6 1 1 40403013.11 1.042,80 40403014.11 1.018,80

Andere legborden

■■ draagvermogen: 80 kg

■■ materiaal: verzinkt 
staalplaat 

Art.nr.

41022018.51

Prijs €

33,50

Het bijpassende indelings-
materiaal vindt u op de 
pagina's 12 + 13 onder 
kastbreedte 650 mm

BxDxH 1300 x 650 x 980 mm
vanaf € 957,60

Info
Bij de verrijdbare schuifladekasten en de montagewagen kunt 
u kiezen uit 2 uitvoeringen:

Afrolrand

■■ 3-zijdige afrolrand 
met antislip mat

■■ voorkomt dat kleine en 
ronde voorwerpen eraf vallen 
tijdens het verplaatsen

Houten legbord

■■ robuust werkblad van 27 mm 
in roodbeuken, geolied

■■ beschermt de bovenkant bij 
het boren en uitvoeren van 
zware werkzaamheden

Montagewagen
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■■ van verzinkt staalplaat

■■ als optie verkrijgbare 
beletteringsmogelijkheid  
met beletteringsset

■■ geluidsarm door kunststof houder

■■ materiaal: polystyreen (PS), 
slagbestendig

■■ afgeronde hoeken voor het uitnemen 
van kleine onderdelen

■■ als optie verkrijgbare beletterings-
mogelijkheid met etikettenhouder
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perfo-montageframe

Tür
725

Tür
725

2
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■■ voor een eenvoudige, snelle en individuele indeling van de laden

■■ van verzinkt staalplaat

■■ als optie verkrijgbare beletteringsmogelijkheid met beletteringsset

■■ geluidsarm door kunststof houder

■■ voor een eenvoudige, snelle en individuele indeling van de laden

■■ materiaal: slagvast polystyreen (PS)

■■ afgeronde hoeken voor het uitnemen van kleine onderdelen

■■ als optie verkrijgbare beletteringsmogelijkheid met etikettenhouder

Scheidings- en steekwanden Onderdelenbakjes

Kastmaat
BxD mm

Aantal
Scheidingswanden

Aantal
Steekwanden

Fronthoogte van 
de lade in mm

Hoogte van de 
steekwanden in mm

Art.nr. Prijs  
€

A   650 x   650 2 7
100/125   77 43021001.51 40,20

       175 127 43021002.51 48,60

B 1.050 x 650 5 7
100/125   77 43021003.51 52,20

       175 127 43021004.51 61,80

A

Schuifladenindelingen

B C

Assortimenten onderdelenbakjes

Kastmaat
BxD 

mm

Aantal onderdelenbakjes in mm Front-
hoogte 
van de 
lade
mm

Hoogte 
van de 
onderde-
lenbakjes
mm

Art.nr. Prijs  

€50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 100 x 150 150 x 150 275 x 150

C    650 x 650 – – 1 3 3 3 3 vanaf 100 75 43021006 37,10

D 1.050 x 650 – 2 1 3 8 5 5 vanaf 100 75 43021007 62,30

D

Assortimenten met scheidings-/steekwanden

Info Sjablonen voor de beletteringsset gratis te downloaden op www.bott.de/beschriftungsvorlagen Info Sjablonen voor de beletteringsset gratis te downloaden op www.bott.de/beschriftungsvorlagen

Beletteringsset

■■ 7 transparante 
steekwandafwerkingen

■■ 10 vel geperforeerd 
DIN A4-papier met elk 
40 beletteringsstroken 
hoogte 7 mm

Art.nr. Prijs €

43021005 15,00

Beletteringsset

■■ 30 etikettenhouders van 
transparant kunststof

■■ 10 vel geperforeerd 
DIN A4-papier met elk 
40 beletteringsstroken 
hoogte 7 mm

Art.nr. Prijs €

43021008 19,80

vanaf € 40,20 vanaf € 37,10
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100 kg
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VE 3

14 15

Systeemkasten B 1.050 mm

DxH 450 x 2.000 mm

A B
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Behuizing 

■■ versterkt en gelast voor de hoogste eisen en 
een lange levensduur

■■ poedercoating lichtgrijs (RAL 7035) 

Vleugeldeuren

■■ openingshoek 180°

■■ stevig draaislot met 3-punts sluiting

Diepte 450 mm

■■ legbord, belastbar tot 80 kg, 
ideaal voor bottBoxen

■■ varioSort servicekoffer

■■ varioSafe draagbox

■■ varioSlide kunststof lade 

Diepte 650 mm

■■ legbord, belastbaar tot 80 kg

■■ volledig uittrekbare binnenschuifladen met 
40 mm extra, belastbaar tot 100 kg

Behuizing en vleugeldeuren Omvangrijke vulmogelijkheden

■■ door versterkte bodem en zijwanden is zware belasting mogelijk
■■ gemakkelijk en veilig meenemen door de ergonomisch gevormde greeplijsten voor en achter
■■ goede haptiek en betrouwbaar in gebruik door de kwalitatief hoogwaardig oppervlakken met hun fijne structuur
■■ de gladde binnenkanten kunnen gemakkelijk worden gereinigd
■■ robuuste uitvoering van slagbestendig polypropyleen, uitstekende stabiliteit en maatvast onder alle temperatuuromstandigheden
■■ stapelbaar door vergrendelpunten – ook bij bakjes met deksel en bakjes met een uiteenlopende diepte

bottBox

U
it

vo
er

in
g

Totale 
draagvermogen

Draagvermogen 
van schuifladen

Volledig uittrekbare 
geleiding

Draagvermogen 
van legborden

Handgrepen met 
3-punt-sluiting

vanaf € 648,80

Levertijd
2 weken

Aanlevering
voorgemonteerd

2

Bestaat uit Art.nr. Prijs

€

A 4x legbord 40035002.11 648,80

B
9x legbord
9x bottBox M4,  
27x bottBox L4

40035003.1¹ 1.077,60

Legbord

■■ met hoekhouders links en rechts

■■ staalplaat, verzinkt

■■ hoogte 25 mm

■■ breedte 470 mm voor kasten 
met scheidingswand in midden

BxD mm Art.nr. Prijs €

470 x 418 41022021.51 28,70

963 x 418 41022019.51 34,20

Legbordverdeler

■■ naar keuze verschuifbare legbordverdelers voor bevestiging 
op legbord

■■ materiaal: verzinkt staalplaat

■■ VE: 3 stuks

Art.nr. Prijs €

41022024.51 32,30
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Systeemkasten B 1.050 mm Systeemkasten B 1.050 mm

DxH 650 x 2.000 mm DxH 650 x 2.000 mm

C

A DB E

Bestaat uit Art.nr. Prijs

€

A 3x legbord, 1x lade h 100 mm, 1x lade h 175 mm 40035008.11 886,80

B
2x legbord
3x lade h 125 mm, 3x lade h 175 mm

40035009.11 1.197,60

C 4x legbord 40035007.11 742,80

Legbordverdeler

■■ naar keuze verschuifbare 
legbordverdelers voor 
bevestiging op legbord

■■ materiaal: verzinkt staalplaat

■■ VE: 3 stuks

Art.nr. Prijs €

41022024.51 32,30

Legbord

■■ met hoekhouders 
links en rechts

■■ staalplaat, verzinkt

■■ BxDxH 963 x 613 x 25 mm

Art.nr. Prijs €

41022020.51 40,20

VE 3

vanaf € 742,80 vanaf € 1.306,80

Bestaat uit Achterwand Art.nr. Prijs

€

D 1x legbord  
3x lade h 125 mm, 3x lade h 175 mm,  
achterwand met perfoplaat en 20-delige set perfo-houders

40035010.11 1.342,80

E
1x legbord  
3x lade h 125 mm, 3x lade h 175 mm,  
achterwand met perfo-sleuven uitsparingen en 24 bottBoxen (12x M1, 6x M2, 6x M3)

40035011.11 1.306,80
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Scheidings- en steekwanden Pagina 12 Onderdelenbakjes Pagina 13

■■ van verzinkt staalplaat

■■ als optie verkrijgbare 
beletteringsmogelijkheid  
met beletteringsset

■■ geluidsarm door kunststof houder

■■ materiaal: polystyreen (PS), 
slagbestendig

■■ afgeronde hoeken voor het uitnemen 
van kleine onderdelen

■■ als optie verkrijgbare beletterings-
mogelijkheid met etikettenhouder
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■■ Roldeur gebalanceerd - blijft in elke stand staan

■■ de roldeur wikkelt bij het openen op een veeras in het deksel van de kast

■■ correcte glijfunctie met behulp van geleiderails van aluminium

■■ extra greeplijst in het midden van de roldeur - bediening bij stilstand 
mogelijk

■■ diefstalbeveiliging door slot

Behuizing

■■ versterkt en gelast voor de hoogste 
eisen en een lange levensduur

■■ licht grijs met poedercoating (RAL 7035)

■■ achterwand en zijwanden met perfo gatenraster voor het aanbrengen van 
haken en houders

Roldeur

■■ voor het veilig opbergen van hand- en elektrisch gereedschap

■■ afsluitbare roldeur

■■ achterwand en zijwanden met perfo gatenraster voor het aanbrengen van haken en houders

■■ zijwanden met uitsparingen voor het doorvoeren van kabels (bijv. opladers)

■■ voor de montage op werkbankbladen 

■■ diefstalbeveiliging door slot

DxH mm Art.nr. Prijs

1050 x 300 x 1200 40037020.16V 670,80

1300 x 300 x 1200 40037021.16V 717,60

DxH 300 x 1.200 mm

Levertijd
2 weken

Aanlevering
voorgemonteerd

2

perfo-toebehoren

Roldeurkast

vanaf € 670,80



verso+ | 

80 kg

20 21

Accuoplaadkasten
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Energietoevoer

■■ centrale energietoevoer via energielijsten met aan/uit-schakelaar, 
aardlekschakelaar en zekering

■■ 2 geperforeerde legborden met geïntegreerde meervoudige stekkerdozen 
en kabelgoot voor het opladen van accu's

■■ max. 18 stekkeraansluitingen (230 V) voor accu-opladers (afhankelijk van de 
landenversie) 

■■ de kast is aansluitklaar voorgemonteerd, de bedrading ter plaatse gebeurt 
door de klant. Een bijpassende aansluitstekker (GST18 , 230 V/16 A, 3-polig 
c.q. 400 V/16 A, 5-polig) wordt meegeleverd

Ventilatie

■■ krachtige ventilator met luchtfilter 

■■ een overdrukmodus beschermt tegen stofvorming in de kast 

■■ geperforeerde legborden maken een optimale ventilatie van de accu-
opladers mogelijk

Kabelgoot

■■ voor het overzichtelijk opbergen van de aansluitkabels

Behuizing en vleugeldeur

Vleugeldeuren met venster

■■ openingshoek 180°

■■ kwalitatief hoogwaardige ruiten van 
makrolon

■■ stevig draaislot: 
met 3-punts sluiting

■■ met ventilatiegaten voor de afvoer van 
warmte

Legborden 

■■ 2 geperforeerde legborden met gaten voor 
accu-opladers 

■■ 2 normale legborden voor toebehoren

■■ elk tot 80 kg belastbaar

Behuizing

■■ versterkt en gelast 
voor de hoogste 
eisen en een lange 
levensduur

■■ poedercoating 
lichtgrijs (RAL 7035)

Voeding Voor 
stekkersysteem

Aantal  
stekkeraansluitingen
totaal

Art.nr. Prijs 
€

230 V

DE (randaarde/type F) 16 40037013.11 1.822,80

CH (type J) 18 40037014.11 1.822,80

FR (type E) 18 40037016.11 1.822,80

DK (type K) 18 40037015.11 1.822,80

400 V

DE (randaarde/type F) 16 40037005.11 1.954,80

CH (type J) 18 40037006.11 1.954,80

FR (type E) 18 40037008.11 1.954,80

DK (type K) 18 40037007.11 1.954,80

Accuoplaadtechniek

Levertijd
2 weken

Aanlevering
voorgemonteerd

Draagvermogen 
van legborden

Handgrepen met 
3-punts sluiting

BxDxH 1050 x 450 x 2000 mm
vanaf € 1.822,80

2
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Gevaarlijke stoffenkasten
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Voorzien van Art.nr. Prijs

Gekeurde, dichtgelaste aflegbak Dichtgelaste aflegbak Legbord €

20 liter 20 liter Aantal

Aantal Aantal

D 1 – 3 40037010.11    790,80

E 4 – – 40037011.11 1.030,80

F 1 3 – 40037012.11    850,80

Dichtgelaste en gekeurde aflegbak

■■  dichtgelaste en conform StawaR gekeurde aflegbak met verklaring van 
overeenstemming (ÜHP)

■■ voor een veilige opslag volgens de voorschriften van waterbedreigende 
stoffen in kleine reservoirs

■■ inhoud 20 liter, materiaal: verzinkt staalplaat (3 mm)

■■ de aflegbak kan als stelling- of bodemplateau worden gebruikt

Dichtgelaste aflegbak

■■ dichtgelaste, niet-gekeurde aflegbak, 

■■ inhoud 20 liter, materiaal: poedergecoat staalplaat (RAL 7035)

■■ de aflegbak kan als stelling- of bodemplateau worden gebruikt

Lekrooster

■■ voor het plaatsen van dichtgelaste bakken

■■ materiaal: verzinkt staalplaat

Behuizing en vleugeldeur

Vleugeldeuren met geperforeerde gaten

■■ openingshoek 180°

■■ stevig draaislot met 3-punts sluiting

■■ documenthouder (DIN A4 liggend) voor 
het bewaren van veiligheidsbladen en 
andere informatie over de in de kast 
opgeborgen producten

■■ passieve beluchting door de 
vleugeldeuren met geperforeerde gaten

Behuizing

■■ versterkt en gelast 
voor de hoogste 
eisen en een lange 
levensduur

■■ poedercoating 
lichtgrijs (RAL 7035)

Bakken en toebehoren

BxDxH 1050 x 450 x 2000 mm
vanaf € 790,80

Levertijd
2 weken

Aanlevering
voorgemonteerd

Handgrepen met  
3-punts sluiting

Totale draagvermogen Draagvermogen 
van legborden

Gekeurde aflegbak
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Benaming Afmetingen Art.nr. Prijs 

BxDxH mm €

A Dichtgelaste en conform StawaR gekeurde aflegbak met Ü-keurmerk 
(incl. drager)

968 x 392 x 78 41022025.51 150,00

B Dichtgelaste aflegbak (incl. drager) 968 x 392 x 78 41022026.16 74,30

C Lekrooster voor dichtgelaste bakken 956 x 380 x 60 41022027.51 49,10

A B C

D

F

E

2
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Stellingen
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■■ flexibel en robuust stellingsysteem 

■■ zinvol gevuld

■■ eenvoudig uit te breiden

■■ incl. stellingkruis en wandbevestigingsset

■■ zijdelen, legbroden en andere toebehoren

■■ voor de uitbreiding van bestaande complete varianten 

■■ voor het configureren van individuele stellingsystemen

Complete productvarianten Uitbreidingselementen

BxD Bestaat uit Art.nr. Prijs

mm €

A 1150 x 420 4x legbord 46003001.16 346,80

B 1150 x 420 8x legbord, 24x bottBox maat L4 (BxDxH 264 x 398 x 165 mm) 46003002.16 717,80

C 1150 x 420 5x legbord, 8x bottBox maat L4 (BxDxH 264 x 398 x 165 mm),
2x stellingdepot voor kleine onderdelen

46003003.16 622,80

A

Hoogte 2.000 mm

B C

Legbord

■■ robuuste constructie van verzinkt staalplaat

■■ draagvermogen: 70 kg

■■ incl. 4 hoekhouders voor een snelle en eenvoudige montage

■■ BxDxH 1.150 x 420 x 27 mm

Benaming Art.nr. Prijs €

Legbord 46003004.51 44,30

Legbordverdeler VE 3 41022024.51 32,30

Stellingdepot voor kleine onderdelen

■■ voor het opbergen van verbruiksmateriaal zoals schroeven en 
genormeerde onderdelen

■■ voor een slimme materiaalaanvoer, omdat een onjuiste voorraad 
onmiddellijk opvalt

■■ met 5 scheidingswanden voor een individuele en flexibele indeling
■■ draagvermogen: 70 kg
■■ materiaal: verzinkt staalplaat
■■ incl. 4 hoekhouders voor een snelle en eenvoudige montage
■■ BxDxH 1.150 x 420 x 190 mm

Art.nr. Prijs €

46003005.51 93,50
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Losse elementen

■■ voor de uitbreiding van het stellingsysteem

Benaming BxDxH 
mm

Art.nr. Prijs
 €

Zijdeel van de stelling

■■ stabiele constructie uit staalplaat

■■ poedercoating lichtgrijs (RAL 7035)

■■ 25-mm-raster voor een flexibele indeling met legborden en stellingdepots voor kleine onderdelen

25 x 420 x 2000 46003007.16 87,00

Stellingkruis
ter versteviging van de stelling

46003008.16 37,10

Bevestigingsset voor de wand
voor een betrouwbare wandmontage van stellinguitbreidingen

46003009 8,30

set reserveonderdelen (8x clipmoer, schroeven en hoekhouders) 90099653 22,70

Assortiment met 4 bottBoxen

■■ passend voor 1 stellinglegbord 

■■ maat L4 (BxDxH 264 x 398 x 165 mm)

■■ materiaal: kunststof RAL 7016

Art.nr. Prijs €

43021012.19 54,60

Assortiment met 8 bottBoxen

■■ passend voor 1 stellinglegbord

■■ maat M4 (BxDxH 130 x 398 x 165 mm)

■■ materiaal: kunststof RAL 7016

Art.nr. Prijs €

43021013.19 68,30

Set scheidingswanden

■■ voor stellingdepot voor kleine onderdelen

■■ materiaal: verzinkt staalplaat

Art.nr. Prijs €

46003010.51 26,30

VE 5

Totale  
draagvermogen

Draagvermogen 
van legborden

Levertijd
2 weken

Levering ongemonteerd
eenvoudige montage

vanaf € 346,80

2
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100 kg
100%

26 27

Systeemwerkbanken B 1.500/2.000 mm

DxH 750 x 940 mm

mm
125
175

Deur
500

mm
125
175

Deur
500

mm
100
100
100
100
125
125
175

mm
100
100
100
100
125
125
175

mm
100
125
125
125
175
175

mm
100
125
125
125
175
175

B

D

C

DxH 750 x 790 - 940 mm

A

■■ in hoogte verstelbare werkbankvoet in 25-mm-raster

■■ dwarsstangenset voor extra stabiliteit

■■ werkblad van 40 mm in roodbeuken

■■ draagvermogen 1 ton

■■ stabiele en gelaste behuizing voor de hoogste eisen en een lange 
levensduur

■■ als optie laden met centrale vergrendeling en uittrekvergrendeling

■■ kogelgeleiding met volledig uittrekbare geleider en 40 mm extra

■■ schuifladen belastbaar tot 100 kg

■■ omvangrijk indelingsmateriaal verkrijgbaar

Werkbankvoet en werkblad SchuifladenkastSy
st

ee
m
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er
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ke
n

Breedte Art.nr. Prijs

mm € 

A
1500 41020001.16 382,80

2000 41020006.16 454,80

Breedte Schuifladen Deur Zonder slot Met slot en uittrekvergrendeling

mm Aantal Aantal Art.nr. Prijs 
€

Art.nr. Prijs 
€

B
1500

2
1 41020014.11 634,80 41020013.11 706,80

2000 1 41020016.11 670,80 41020015.11 742,80

C
1500

6
- 41020003.11 874,80 41020002.11 946,80

2000 - 41020008.11 910,80 41020007.11 982,80

D
1500

7
- 41020005.11 934,80 41020004.11 1.018,80

2000 - 41020010.11 970,80 41020009.11 1.054,80

Andere legborden

■■ draagvermogen: 80 kg

■■ materiaal: verzinkt 
staalplaat 

Art.nr.

41022018.51

Prijs €

33,50

Afmetingen
BxDxH mm

Aantal platen Art.nr. Prijs 
€

1500 x 230 x 480 1 41022006.16 119,80

1500 x 230 x 960 2 41022007.16 198,00

2000 x 230 x 480 1 41022008.16 130,80

2000 x 230 x 960 2 41022009.16 222,00

Ook passend voor werkbanken met 

kasten Pagina 28 – 29

Montageframe met perfoplaten

■■ voor montage direct op een werkblad

■■ uitermate stevig door de verticale stangen

■■ kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

Info

Bijpassend perfo-assortiment met haken en 
houders vindt u op pagina 32.

Totale draagvermogen Draagvermogen van 
schuifladen

Levertijd
2 weken

UittrekvergrendelingVolledig uittrekbare 
geleiding

Centrale vergrendeling Levering ongemonteerd
eenvoudige montage

vanaf € 634,80

vanaf € 382,80

Scheidings- en steekwanden Pagina 12 Onderdelenbakjes Pagina 13

■■ van verzinkt staalplaat

■■ als optie verkrijgbare 
beletteringsmogelijkheid  
met beletteringsset

■■ geluidsarm door kunststof houder

■■ materiaal: polystyreen (PS), 
slagbestendig

■■ afgeronde hoeken voor het uitnemen 
van kleine onderdelen

■■ als optie verkrijgbare beletterings-
mogelijkheid met etikettenhouder
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100 kg
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BxDxH 2000 x 750 x 840 mm

Werkbanken met kast

BxDxH 1500 x 750 x 840 mm

A

■■ ladenfront met ergonomische greep over de hele breedte van de 
lade

■■ kogelgeleiding met volledig uittrekbare geleider en 40 mm extra

■■ belastbaar tot 100 kg

■■ belastbaarheid per schuifladen blok: 200 kg

■■ omvangrijk indelingsmateriaal verkrijgbaar

Schuifladen

■■ stabiele en gelaste behuizing voor 
de hoogste eisen en een lange 
levensduur

■■ als optie laden met centrale 
vergrendeling en uittrekvergrendeling

■■ werkblad van 40 mm in roodbeuken

■■ draagvermogen tot 1 ton

■■ deuren met openingshoek van 180° 
en stevig draaislot

■■ groot bruikbaar oppervlak  
met extra legbord

Behuizing en werkbladBehuizing, werkblad en vleugeldeurenW
er

kb
an

ke
n
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et
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t

Schuifladen Deur Zonder slot Met slot en uittrekvergrendeling

Aantal Aantal Art.nr. Prijs 
€

Art.nr. Prijs 
€

A 3 1 41021004.11 694,80 41021003.11 742,80

B 6 - 41021010.11 862,80 41021009.11 946,80

C 8 - 41021002.11 994,80 41021001.11 1.114,80

Deur
475

B

mm
125
175
175

mm
125
175
175

mm
125
175
175

D E

mm
125
175
175

mm
125
175
175

Deur
475

Deur
475

mm
125, 175, 175

C

mm
100
100
100
175

mm
100
100
100
175

Info

Bijpassend perfo-assortiment 
met haken en houders vindt u 
op pagina 32.

Andere legborden

■■ draagvermogen: 80 kg

■■ materiaal: verzinkt staalplaat 

Art.nr. Prijs €

41022018.51 33,50

Schuifladen Deur Zonder slot Met slot en uittrekvergrendeling

Aantal Aantal Art.nr. Prijs 
€

Art.nr. Prijs 
€

D 3 2 41021008.11 898,80 41021007.11 934,80

E 10 - 41021006.11 1.330,80 41021005.11 1.450,80

mm
100, 100, 100, 175

Hoogteverstelling
uitbreidingsset

■■ 4 voetjes met 
25-mm-rastering

■■ maximale hoogte 150 mm

Art.nr.

41022001.16

Prijs €

58,80 Ook passend voor 

werkbanken 

Pagina 26 - 27

Breedte
mm

Uitvoering bottBoxen
Aantal

Art.nr. Prijs 
€

1350 perfoplaat 10 41022002.16 370,80

1350 perfo-sleuvenplaat 10 41022003.16 382,80

1800 perfoplaat 13 41022004.16 442,80

1800 perfo-sleuvenplaat 13 41022005.16 454,80

Montageframes met perfoplaat/perfo-sleuvenplaat en bottBoxen

■■ BxDxH 1.350/1.800 x 435 x 1.357 mm

■■ voor montage direct op een werkblad

■■ gevuld met bottBoxen 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm) 

■■ kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

Totale draagvermogen Draagvermogen  
van schuifladen

Levertijd
2 weken

UittrekvergrendelingVolledig uittrekbare 
geleiding

Centrale vergrendeling Aanlevering
voorgemonteerd

vanaf € 694,80

vanaf € 898,80

Scheidings- en steekwanden Pagina 12 Onderdelenbakjes Pagina 13

■■ van verzinkt staalplaat

■■ als optie verkrijgbare 
beletteringsmogelijkheid  
met beletteringsset

■■ geluidsarm door kunststof houder

■■ materiaal: polystyreen (PS), 
slagbestendig

■■ afgeronde hoeken voor het uitnemen 
van kleine onderdelen

■■ als optie verkrijgbare beletterings-
mogelijkheid met etikettenhouder
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Garderobekasten en rolkrukken

Garderobekasten

■■ met 2 of 3 secties

■■ deuren rechts opgehangen

■■ telkens 3 ventilatiegleuven boven en onder 

■■ ingestanste etikethouders

■■ 3-punts sluiting voor hangsloten

■■ per sectie een insteekbare hoedenplank en kledingstang met 
3 schuifhaken

■■ poedergecoate staalplaat, glad gelakt 

■■ kleur: behuizing en deuren lichtgrijs (RAL 7035),  
kunststof pootjes zwart

B C
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Levertijd
3 weken

Afbeelding Uitvoering Sokkel Afmetingen
BxDxH mm

Art.nr. Prijs
€

A 2 secties – 610 x 500 x 1.850 40036001.16 330,00

B 4 pootjes 610 x 500 x 1.950 40036002.16 354,00

C 3 secties – 900 x 500 x 1.850 40036003.16 462,00

D 4 pootjes 900 x 500 x 1.950 40036004.16 474,30

vanaf € 330,00

Rolkruk

■■ onderstel met 5 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

■■ verstelling van de zithoogte met gasveer

■■ duurzame, eenvoudig te reinigen schuimrubberen 
zitting Ø 350 mm

■■ gereedschapsbord met 6 uitneembare onderdelenbakjes

■■ afbeelding B met extra gereedschapsbord

Afbeelding Hoogte 
mm

Art.nr. Prijs 
€

A 370 – 500 88601054 184,80

B 540 – 800 88601002 244,80

A B

Werkplaats- en wagenparkplanner
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■■ zorgt voor orde en overzicht in de werkplaats en het bedrijf

■■ helpt bij de planning en organisatie van de beschikbare 
middelen en processen

■■ voor het overzichtelijk afleggen van ordermappen, 
formulieren, brochures en andere documenten

■■ documenthouder DIN A4 liggend van kwalitatief 
hoogwaardig en robuust kunststof (RAL 7016), incl. 
beletteringsclip

■■ set bestaande uit basisplaat en 3 documenthouders DIN A4 
liggend en bevestigingsmateriaal

■■ de basisplaten kunnen over elkaar worden geschroefd, zo 
kunnen naar behoefte meerdere sets tot een grote planner 
gecombineerd worden

Levertijd
2 weken

Levering ongemonteerd
eenvoudige montage

Art.nr. Prijs €

41022028.19 47,80
3

2
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Platen en haakassortimenten Rekken en mobiele systemen

Afmetingen
BxDxH mm

Aantal
bottBoxen

Art.nr. Prijs
€

914 x 213 x 495
24 x 1-2-90  
(BxDxH 130 x 198 x 90 mm)

43021009.16 111,00

perfo-sleuvenplaten met 24 bottBoxen

■■ set perfo-sleuvenplaten bestaande uit: 
2 platen en 24 bottBoxen

Set met 
2 x

perfoplaten

■■ uitermate stevig door de lijst

■■ extra versterkingsprofielen aan de achterkant

■■ gaten: 9,2 x 9,2 mm, raster: 38,1 mm

■■ aansluitende verbinding van perfo-haken en houders voor perfoplaat

■■ bij een combinatie van meerdere platen blijft de rastermaat via de 
plaatrand behouden

Afmetingen
BxH mm

Art.nr. Prijs 
€

     495 x 457 41022014.16 30,60

     991 x 457 41022015.16 48,60

  1.486 x 457 41022016.16 63,50

  1.981 x 457 41022017.16 80,30

perfo-houderassortiment

met perfo-sleuvenplaten en bottBoxen

Uitvoering Afmetingen
BxDxH mm

Art.nr. Prijs 
€

leeg 1.000 x 550 x 1.125 41022010.16 370,80

met bottBoxen 1.000 x 550 x 1.125 41022011.16 658,80

verrijdbaar met perfo-sleuvenplaten en bottBoxen

Uitvoering Afmetingen
BxDxH mm

Art.nr. Prijs 
€

leeg 1.000 x 550 x 1.250 41022012.16 466,80

met bottBoxen 1.000 x 550 x 1.250 41022013.16 814,80
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PL 30

11-delig assortiment bestaande uit:

■■ 5x haak d 75 mm

■■ 5x dubbele haak d 75 mm

■■ 1x moersleutelhouder

■■ 1x montagesleutel

Art.nr. Prijs €

43021010 34,70

PL 35

25-delig assortiment bestaande uit:

■■ 5x haak d 25 mm, 5x haak d 50 mm, 5x haak d 75 mm

■■ 5x dubbele haak d 50 mm

■■ 5x gereedschapsklem Ø 19 mm

■■ 1x montagesleutel

Art.nr. Prijs €

43021011 68,30

Bestaat uit:

112-delig assortiment bestaande uit:

■■ bottBox 1-2-90 (130 x 198 x 90)

Bestaat uit:

84-delig assortiment bestaande uit:

■■ 42x bottBox 1-2-90 (130 x 198 x 90 mm)

■■ 42x bottBox 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm)

■■ 2x bokwiel

■■ 2x zwenkwiel met rem

vanaf € 30,60

vanaf € 34,70

vanaf € 111,00
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Mobiele oplossingen Mobiele oplossingen

Afmetingen Art.nr. Prijs

BxDxH mm €

1.000 x 600 x 890 41020012.16 430,80M
o
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Plateauwagen, tafelwagen en etagewagen

■■ stevige gelaste constructie van stalen buis

■■ poedercoating lichtgrijs (RAL 7035)

■■ inlegbodems van houtmateriaal, oppervlak: beukendecor

■■ 2 zwenkwielen met rem, 2 bokwielen, TPE-banden

■■ naven met groefkogellagers

Levertijd
2 weken

Levering ongemonteerd
eenvoudige montage

Benaming Draagvermogen Draagvermogen Wieltjes Afmetingen Art.nr. Prijs 

(totaal) kg (inlegbodem) kg Ø mm B x D x H mm €

A Plateauwagen 250 – 125 600 x 1000 x 900 41010145.16 250,80

B Tafelwagen met 3 niveaus 200 80 125 600 x 1000 x 1050 41010146.16 477,60

C Etagewagen met 4 niveaus 600 90 200 800 x 1370 x 1800 41010147.16 742,80

Groot 
draagvermogen

vanaf € 250,80

Info
kwalitatief hoogwaardige en soepele wielen  
met TPE-banden

Transportonderstel voor euroboxen

■■ passend voor alle euroboxen en laadkisten van 400 x 600 mm

■■ belastbaar tot 250 kg

■■ gemakkelijke reiniging door het kunststof frame  
met open hoeken

■■ 4 zwenkwielen met spoorvrije rubberbanden 
(Ø 100 mm), waarvan 2 met rem

■■ kleur: grijs

Onderdelenwagen
vanaf € 430,80

■■ robuust onderstel van gelast staal

■■ poedercoating lichtgrijs (RAL 7035)

■■ belastbaar tot 300 kg

■■ groot bruikbaar oppervlak door de 2 niveaus

■■ extreem wendbaar door de 4 zwenkwielen

Afmetingen Art.nr. Prijs

BxDxH mm €

420 x 620 x 165 mm 41010148 70,80
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www.bott.nl
Bott Nederland BV, De Scheper 402, NL-5688 Oirschot, Nederland

dialoog-actief: Telefoon: 0499 / 551 473, Telefax: 0499 / 575 795 81
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Meer informatie over de producten van bott vindt u op de website: 
www.bott.nl / www.vanspijk.nl

Indien u vragen over de producten van bott hebt of deze telefonisch wilt bestellen, zijn de 
medewerkers van onze telefoonservice u graag persoonlijk van dienst: 
0499 / 551 473

Of stuur uw aanvraag per e-mail naar: info@bott.nl / info@vanspijk.nl

Alle prijzen zijn excl. btw. Technische wijzigingen en 

prijswijzigingen voorbehouden. Geldig tot 31-8-2020

Indien u reeds toestemming hebt gegeven voor het 
gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, 
maar vervolgens een ander besluit neemt, stuurt u 
de intrekking van uw toestemming achteraf per e-mail 
naar info@bott.nl / info@vanspijk.nl


