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Het complete assortiment van isomasters bestaat uit modulaire 
koel- en vriescellen en geïsoleerde sandwichpanelen. 

Daarnaast omvat het isomasters gamma een uitgebreid 
assortiment deuren en toebehoren voor iedere toepassing.
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Service en garantie

isomasters heeft een succesvolle 
reputatie weten op te bouwen door 
nauwkeurig en tijdig in te spelen op de 
behoeftes van klanten in alle sectoren. 
Onze toegewijde en vakkundige 
medewerkers spelen hierin een 
essentiële en dynamische rol.

De isomasters klantenservice 
beantwoordt graag al uw vragen 
omtrent bestellingen en zorgt ervoor dat 
u snel een antwoord ontvangt.

isomasters streeft ernaar steeds  
de beste kwaliteitsproducten af te 
leveren. Derhalve worden alle 
panelen vervaardigd in de beste 
productiefaciliteiten en zijn onze 
isotherme deuren CE-gekeurd.

CE  Van toepassing voor  
assortiment deuren

isomasters is het nieuwe dynamische 
bedrijf dat de bekende fabrikanten  
Isocab en Isobar samenbrengt onder  
één nieuwe merknaam. Beide internationaal 
gerenommeerde productiebedrijven van 
modulaire ISO-panelen en isothermische 
deuren, verenigen sinds november 2016 
de krachten in een joint venture onder de 
vleugels van de Kingspan Group.  
Sindsdien werd het productengamma sterk 
uitgebreid en vernieuwd. Om de dynamiek 
en nieuwe visie te ondersteunen, gaan 
de twee bedrijven de toekomst tegemoet 
onder de merknaam isomasters. 

isomasters vervaardigt modulaire 
koel- en vriescellen voor de 
voedingsmiddelenindustrie en detail-
handel, waaronder vlees-, vis-, zuivel- en 
groenteverwerkende bedrijven, restaurants, 
supermarkten, logistieke centra en de 
farmaceutische sector.

Met een jaaromzet van meer dan 
50 miljoen euro en zijn moderne 
productievestiging in België is isomasters 
één van de belangrijkste leveranciers van 
bouwsystemen voor geconditioneerde 
industriële omgevingen.

Het complete assortiment van 
isomasters bestaat uit modulaire koel- 
en vriescellen van het type MODULAR 
– MINIBOX en COLDBOX en een zeer 
uitgebreid en vernieuwend gamma 
isotherme deuren en toebehoren voor 
iedere toepassing.

Technische dienst

isomasters streeft ernaar zijn 
klanten steeds de beste service 
aan te bieden. Dit doen we dankzij 
klantenondersteuning en technische 
expertise van hoog niveau, en dit vanaf 
de ontwerpfase tot productopleiding en 
dienst na verkoop.

De Technische Dienst vormt een 
belangrijk onderdeel van onze 
ondersteuning. Ons team kan 
u informatie verschaffen over 
de technische aspecten van 
de isomasters–producten en 
productcertificaten.

OVER ISOMASTERS
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De voordelen van het
ISO-assortiment

•  Flexibele oplossing voor demonteerbare 
modulaire koel- en vriescellen

• Snelle montage

• Eenvoudig te reinigen

•  Praktische en efficiënte 
temperatuurbeheersing

•  Ruime keuze uit verschillende  
ISO-types en toebehoren

•  Een uitvoeringsplan bij bestelling  
van de cel

•  Zowel van binnenuit als van buitenaf  
(op aanvraag) monteerbaar

•  Een unieke tand- groefverbinding 
met kunststof haak-as-sluitsysteem 
garandeert een lucht- en dampdichte 
verbinding

Toepassingsgebieden

ISO-ASSORTIMENT
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Producttoepassingen

Het ISO-assortiment is de perfecte oplossing voor intern gebruik 
van koel- en vriescellen, voor zowel positieve als negatieve 
temperaturen. Ze zijn onder andere geschikt voor gebruik in super-
markten, retail- en cateringbedrijven, horeca, slagerijen, bakkerijen, 
groenten- en fruithandel, apotheken, industriële gebouwen, enz.

Toepassing
Aanbevolen  
paneelsysteem

Modulaire koel- en vriescellen voor de 
bereiding, productie en verwerking van 
voedingsmiddelen

ISO 60/80/100/140/180

Opslagruimtes voor medicatie en  
laboratoriumtesten

ISO 60/80/100/140/180

Opslagruimtes voor opslag van  
zuivelproducten, gekookt voedsel,
kant-en-klaar maaltijden, voedings- 
producten, enz.

ISO 80/100

Vriescellen voor opslag van diepgevroren 
producten

ISO 100/140/180

SELECTIEGIDS VOOR COATINGS

CLEANsafe 25 µ Standaard: RAL 9010

CLEANsafe 55 µ Standaard: RAL 9010

CLEANsafe 304 AISI 304 - rond geborsteld

AISI 304 - walsblank 2B

AISI 304 - lijn geborsteld 4N

AISI 304 - linnen design

CLEANsafe 316 AISI 316 - rond geborsteld

Zie productfiches op www.isomasters.com
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Installatie
Het ISO-assortiment is snel en 
eenvoudig op te bouwen en te 
installeren. Alle verpakkingen 
zijn voorzien van een uitgebreide 
installatiehandleiding. 

Het oppervlak waarop de vloerpanelen 
geplaatst worden, moet waterpas en 
vlak zijn. De panelen worden aan elkaar 
vastgemaakt met behulp van een uniek 
sluitsysteem dat tijdens de injectie van het 
schuim is aangebracht. Het sluitsysteem 
verbindt de panelen tweemaal aan elkaar 
met een draai- en trekbeweging en 
wordt langs de binnenzijde van de kamer 
bediend met een M12 zeskantsleutel.

De deuren voor het ISO-assortiment 
worden geleverd met een ingeschuimd 
deurkozijn. Het systeem kan gemakkelijk 
worden gedemonteerd, waardoor de 
cellen op een flexibele manier kunnen 
uitgebreid worden.

Hou er rekening mee dat elektrische 
aansluitingen steeds door gekwalificeerd 
personeel worden aangesloten.

ISO-ASSORTIMENT

6



7

ISO 06
wand / wand - plafond

ISO 06
Zonder vloer

ISO 06
Hoekstuk - 2T

ISO 06 
Met vloer

* * * *

ISO 08 - 10 - 14 - 18
wand / wand - plafond

ISO 08 - 10
Zonder vloer

ISO 08 - 10 - 14 - 18
Hoekstuk - 2T

ISO 08 - 10 - 14 - 18 
Met vloer

ISO 08 - 10 - 14 - 18
wand / wand - plafond

ISO 06
U-montageprofiel

ISO 14 - 18
Zonder vloer

ISO 08 - 10 - 14 - 18
Hoekstuk - 3T

ISO 08 - 10 - 14 - 18 
Met vloer

T-paneel  
300 mm

ISO 08 - 10
U-montageprofiel

Roosteringsprofiel
Afmeting 40 x 50 mm / 400 mm

Paneelsluitsysteem

Plafondophanging 

Hoekstuk - 2T - bekleed

ISO 06 - 08 - 10 
Met vloer + scheidingswand

Verbindingen

* Plinten zijn optioneel
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Productbeschrijving
Het ISO-assortiment is een modulaire 
bouwoplossing voor koel- en vriescellen 
voor diverse sectoren waar bederfelijke 
producten bewaard worden. 

Het ISO-assortiment bestaat uit geïsoleerde 
sandwichpanelen die zijn samengesteld 
uit twee vlakke gegalvaniseerde en 
voorgelakte staalplaten waartussen 
polyurethaanschuim wordt geïnjecteerd. De 
geïsoleerde sandwichpanelen zijn bestand 
tegen vocht, schimmels en bacteriën, en 
kunnen gebruikt worden als wand- en/of 
plafondtoepassing. Dankzij het isomasters 
sluitsysteem, dat zorgt voor een perfecte 
hermetische afdichting tussen de panelen, 
en een vakkundige plaatsing volgens de 
isomasters voorschriften, kan een perfect 
geconditioneerde omgeving gecreëerd 
worden.

Alle systemen worden ontworpen aan de 
hand van en afgestemd op de beschikbare 
ruimte bij de klant.

Beschrijving
Geïsoleerde panelen met een kern van PUR-schuim in
modulaire afmetingen

Modulemaat 300 mm

Paneeldikte
ISO   06 =   60 mm - ISO   08 =   80 mm - ISO 100 = 100 mm 
ISO 140 = 140 mm - ISO 180 = 180 mm

Paneelbreedte 300 mm - 600 mm - 900 mm - 1.200 mm (± 1,0 mm)

Paneellengte
Van 300 mm tot 3.900 mm (± 1,5 mm) met uitzondering van  
vloerpanelen die een maximale lengte van 3.000 mm hebben

Paneelsluiting
Speciaal sluitsysteem aangebracht in het paneel tijdens de
injectie van het schuim

Dichting Perfecte dampdichtheid via speciale dichtingsband rondom elk paneel

Afwerking
Verzinkte gelakte staalplaat, wit RAL 9010, dikte 0,63 mm,  
standaard afgewerkt met beschermfolie 
Andere opties zijn ook mogelijk

Vloerpaneel
Multiplex van 9 mm dikte, standaard afgewerkt met glasvezel- 
versterkte fenolhars antislip-laag. Andere opties zijn ook mogelijk.

Hoekprofielen
Geëxtrudeerde kunststofprofielen, ingeschuimd met PUR-schuim voor-
zien van een uitsparing voor de paneelsluiting. Hoekstukken verzekeren 
een koudebrug-vrije verbinding

Isolatie Harde PUR-schuim kern, CFK-vrij, dichtheid 40 kg/m3 (± 3 kg/m3)

Lambdawaarde 0,0223 W/m.K – EN 12667 – na 9 weken

Brandreactie
Panelen en deuren volgens NF EN 13501-1 B-s3, d0,  
B-s2, d0 (op aanvraag). Vloeren Cfl-s1 volgens NF EN 13501-1

Technische gegevens

ISO-ASSORTIMENT
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Het ISO-assortiment bestaat uit verschillende temperatuurprofielen,
gebaseerd op de vereiste toepassing en het type ISO-paneel  
(zie details in onderstaande tabel). 

* Toepassing afhankelijk van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid
Huidige tabel = omgevingstemperatuur 25 °C en luchtvochtigheid 70%

Voor meer informatie verwijzen wij u naar  
onze ‘Selectie- en onderhoudsgids voor  
coatings’, te downloaden op onze website  
www.isomasters.com

CLEANsafe 25 µ
RAL 9010 - Wit

CLEANsafe AISI 304-316
Rond geborsteld

CLEANsafe AISI 304 - Walsblank 2B 
CLEANsafe AISI 304 - Lijn geborsteld 4N

CLEANsafe AISI 304
Linnen design

Panelen-assortimentTechnische gegevens

Type Paneeldikte Gewicht U-waarde 
isolatie Temperatuurprofiel*

ISO 60 60 mm 12,5 kg/m2 0,372 W/m2.K
Van kamertemperatuur  
tot 0 °C

ISO 80 80 mm 13,3 kg/m2 0,279 W/m2.K
Van kamertemperatuur  
tot -18 °C

ISO 100 100 mm 14,1 kg/m2 0,223 W/m2.K
Van kamertemperatuur  
tot -25 °C

ISO 140 140 mm 15,7 kg/m2 0,159 W/m2.K
Voor negatieve  
temperatuur tot -30 °C

ISO 180 180 mm 17,3 kg/m2 0,123 W/m2.K
Voor negatieve  
temperatuur tot -60 °C

Wand- en 
Plafondpanelen

De wand- en plafondpanelen in het 
ISO-assortiment worden standaard 
uitgevoerd met gegalvaniseerde 
voorgelakte staalplaten met een 
CLEANsafe 25 afwerking  
(polyester 25 μm), wit RAL 9010,  
met een verwijderbare beschermfolie

Naargelang de toepassing zijn er 
optionele afwerkingen mogelijk:

•  staalplaat CLEANsafe 55,  
PET-folie 55 μm, wit RAL 9010 

• Optionele bekledingen:

    -  RVS-plaat CLEANsafe  
INOX 304 of 316 - rond geborsteld

    -  RVS-CLEANsafe INOX 304 -  
walsblank 2B

   -  RVS-CLEANsafe INOX 304 -  
lijn geborsteld 4N

    -  RVS-CLEANsafe INOX 304 -  
linnen design

9
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Deuren
isomasters biedt een uitgebreid 
assortiment aan hoogwaardige 
deursystemen voor koel- en  
vriescellen. De isomasters deuren 
worden vervaardigd volgens de 
strengste industriële normen.

De deurbladen worden standaard 
vervaardigd uit gegalvaniseerde 
voorgelakte staalplaten met een  
CLEANsafe 25 afwerking  
(polyester 25 μm), wit RAL 9010,  
en een verwijderbare beschermfolie.

Naargelang de toepassing zijn er 
verschillende afwerkingen mogelijk:

•  staalplaat CLEANsafe 55,  
PET-folie 55 μm, wit, RAL 9010

•  RVS-plaat CLEANsafe INOX AISI 304  
of AISI 316

Zie de ‘Selectie- en Onderhoudsgids’  
op onze website: www.isomasters.com

Opmerking: bovenstaande schuifdeur is met frame gemonteerd op IND Panelen

Het ISO-assortiment bestaat uit de 
volgende types deuren:

•  Draaideur Type DE-DD, enkel- of 
dubbelvleugelig

• Deurluik Type PE-PD

•  Bedrijfsdraaideur Type BE-BD,  
enkel-of dubbelvleugelig

• Lichte koelschuifdeur Type EN

•  Deuropties:  
Er is een uitgebreid assortiment 
deuropties beschikbaar. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
uw isomasters vertegenwoordiger.

OPTIE

OPTIE

ISO-ASSORTIMENT
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DE
DE06 DE08 DE10 DE14 DE18
W = 60 mm W = 80 mm W = 100 mm W = 140 mm W = 180 mm

ISO 06 ISO 08 ISO 10 ISO 14 ISO 18

DETAIL 4: +°C DETAIL 4: -°C

DRAAIDEUREN MET INGESCHUIMD KADER ENKEL VLEUGELIG

W (mm)

ISO 06 60

ISO 08 80

ISO 10 100

ISO 14 140

ISO 18 180

K = (PB - NB) / 2

M = PH - NH
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KOEL- EN VRIESLUIKEN MET INGESCHUIMD KADER ENKEL VLEUGELIG

PE
PD

PE06 PE08 PE10 PE14 PE18
W = 60 mm W = 80 mm W = 100 mm W = 140 mm W = 180 mm

ISO 06 ISO 08 ISO 10 ISO 14 ISO 18

PE

PD

W (mm)

ISO 06 60

ISO 08 80

ISO 10 100

ISO 14 140

ISO 18 180

K = (PB - NB) / 2

M = PH - NH + M2

DETAIL 1 DETAIL 3

DETAIL 4

W (mm)

ISO 06 60

ISO 08 80

ISO 10 100

ISO 14 140

ISO 18 180

K = (PB - NB) / 2
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EN
EN06 EN08 EN10 EN14 EN18

ISO 06 ISO 08 ISO 10 ISO 14 ISO 18

DETAIL 3: +°C DETAIL 3: -°C

DETAIL 4: +°C DETAIL 4: -°C

W (mm)

ISO 06 60

ISO 08 80

ISO 10 100

ISO 14 140

ISO 18 180

K = (PB - NB) / 2

M = PH - NH

T = 2 x NB + 500

V1-max. = 160

V2-max. = 200

D 100 : V2 max = 200

LICHTE SCHUIFDEUREN
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Standaard vloer
Vloer met kunststof 
coating

RVS staalplaat 5WL 
met antislip R13

Vloeropbouw Vloerbekleding Maximale belasting* 
op 4 rubberen wielen

Sandwichpaneel 
fabrieksklaar

Standaard houten multiplex 9 mm  
met glasvezelversterkte fenolhars antisliplaag

500 kg

Grijze kunststofcoating -  
staalplaat dikte 0,80 mm 250 kg 

Houten multiplex 9 mm bekleed met RVS-
plaat (AISI 304), 5WL-patroon, antislip R13, 
dikte 0,80 mm

500 kg

Sandwichpaneel 
met watervaste 
multiplex 9 mm 
te bekleden met:

Aluminiumplaat met getraand  
antislip-profiel, dikte 2,5/4 mm

750 kg

Aluminiumplaat met getraand antislipprofiel, 
dikte 3,5/4 mm

1.000 kg

Gegalvaniseerde staalplaat, dikte 3 mm 1.200 kg

Geruite, eenzijdig gemetaliseerde staalplaat, 
dikte 5/7 mm 1.500 kg

Opmerking: de deurhendels op de foto hierboven zijn optioneel.

* max. kg totaal gewicht = kar/transpallet + goederen samen,   
  heftruck + elektrische pallettrucks/stapelaars niet toegelaten

Vloerpanelen
isomasters vloerpanelen voldoen 
aan de strengste industriële 
standaarden.

Er is keuze uit diverse vloerafwerkingen 
naargelang de vereiste belasting van 
de koel- en vriescel.

ISO-ASSORTIMENT
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Modulaire Rekstellingen 
ISOSTOCK
De modulaire rekstellingen met losse 
schappen vormen een praktische, 
efficiënte oplossing voor de opslag 
van voedingsmiddelen en andere 
producten in koel- en vriescellen.

Specificaties:

• Rekken in geanodiseerd aluminium

• Voedingskwaliteit

•  Hoekverbinding op volledige schap-
diepte voor onbelemmerde toegang

• Met 4 liggers op te stellen

•  Mogelijkheid om de rekken in L-vorm, 
U-vorm en zelfs T-vorm op te stellen

• Eenvoudige en snelle montage

•  Geschikt voor temperaturen van  
-30 tot +60°C

•  Mogelijkheid om de rekstellingen aan te 
passen met 150 mm interval voor elke 
gewenste hoogte

•  Standaard diepte van 373 mm en 475 
mm. Andere uitvoeringen op aanvraag

• Hoogte rekstelling = 1.700 mm

PASSEND VOOR GASTRONORMTRAYS

GRIJZE GEPERFOREERDE 
SYNTHETISCHE ROOSTERS

BESCHERMING VOOR MINIBOX/
COLDBOX STANDAARDVLOER

ALUMINIUM ROOSTERS GESCHIKT VOOR  
OPSLAG VAN WIJNFLESSEN

1 3

2 4

15
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Productbeschrijving
De MINIBOX is een kleine modulaire 
koelcel voor particuliere doelgroepen 
die producten in een gekoelde ruimte 
wensen te bewaren. De MINIBOX kan 
eenvoudig worden geïntegreerd in 
ruimtes met beperkte afmetingen. 

Dankzij de modulaire opbouw en de 
eenvoudige installatie kan de MINIBOX 
gemakkelijk worden toegepast voor 
privé-gebruik, maar ook voor commercieel 
gebruik op kleinere schaal zoals in 
bakkerijen, supermarkten, apotheken, 
cateringbedrijven en restaurants.

Of u nu op zoek bent naar een temperatuur- 
gecontroleerde omgeving om uw beste 
wijnen en voedsel te bewaren of een 
koel- en vriescel wil inzetten voor uw privé-
evenementen, de MINIBOX is een uiterst 
geschikte oplossing. Ook voor KMO’s die 
hun voorraadbeheer zorgvuldig dienen bij 
te houden, maar de benodigde ruimte voor 
een grotere installatie niet hebben, is de 
MINIBOX de oplossing bij uitstek.

Beschrijving Geïsoleerde panelen met een kern van PUR-schuim in modulaire afmetingen

Modulemaat 300 mm

Paneeldikte 80 mm

Paneelsluiting
Speciaal sluitsysteem aangebracht in het paneel tijdens de injectie  
van het schuim

Afmetingen inw. min. 900 mm x 900 mm;  max. 3.000 mm x 4.500 mm

Hoogte uitw.
2.100 mm = serie 2100  
2.400 mm = serie 2400 

Deur
Draaideur met slot, centrale deurkruk met sleutel en interne 
noodontgrendeling. Twee scharnieren

Nuttige doorgang
700 x 1.940 mmh bij type MVL-met vloer 
700 x 2.020 mmh bij type ZVL-zonder vloer

Bekleding  
wanden en plafond

Verzinkte gelakte staalplaat, wit RAL 9010. Totale dikte van 0,63 mm

Vloer Standaard
-  Grijze kunststofcoating op gegalvaniseerde staalplaat dikte 0,8 mm, 

voorzien van beschermfolie
Optioneel
-  Multiplex van 9 mm dikte met glasvezelversterkte fenolhars antisliplaag
- Multiplex van 9 mm dikte, met INOX-AISI 304-0,60 mm-5WL-R13
- vloerverluchtingsprofielen onder de vloerpanelen

Lambdawaarde 0,0223 W/m.K - EN 12667 - na 9 weken

Brandreactie
Panelen en deuren B-s3, d0 volgens NF EN 13501-1
Vloeren Cfl-s1 volgens NF EN 13501-1

Technische gegevens

MINIBOX

16
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Installatie
De MINIBOX is snel en eenvoudig 
te monteren. Alle verpakkingen zijn 
bovendien voorzien van een uitgebreide 
installatiehandleiding.

Het oppervlak waarop de vloerpanelen 
worden geplaatst, moet waterpas en 
vlak zijn. De panelen worden aan elkaar 
vastgemaakt met behulp van een uniek 
sluitsysteem dat tijdens de injectie van het 
schuim is aangebracht. Het sluitsysteem 
verbindt de panelen tweemaal aan elkaar 
met een draai- en trekbeweging.

Hou er rekening mee dat elektrische 
aansluitingen steeds door gekwalificeerd 
personeel worden aangesloten.

De Modulaire Koelcellen in het isomasters gamma zijn de ideale oplossing 
voor koel- en vriesopslag in diverse sectoren. Het ISO-assortiment en de 
MINIBOX zijn praktische en efficiënte koel- en vriesceloplossingen voor 
opslagvoorzieningen waar bederfelijke producten bewaard worden.

Technische gegevens Productassortiment
Afhankelijk van het gebruik van de 
MINIBOX kunnen twee types worden 
aangeboden:

•  de MINIBOX ZVL-zonder vloer voor 
positieve temperaturen

•  de MINIBOX MVL-met vloer voor  
0°C tot -20°C - roosterprofielen  
onder vloerpaneel (optioneel) en  
- drukvereffeningsventiel (optioneel) 
- plinten + afgeronde hoeken (optioneel)

MINIBOX voordelen
• Praktische en ergonomische oplossing

• Snelle en eenvoudige installatie

•  Grote keuze aan modellen en 
toebehoren

17
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ISODOORS

IND 
INDUSTRIËLE SANDWICHPANELEN

REFRIMATIC  KOELUNIT

UNIT - 230 V/50 Hz - mono
Temperatuur 

bereik

Opgenomen 
vermogen 

KW
Ontdooiing

Koelcap. bij +32°C
Max. Liter

ZVL MVL

ATN1060 0 °C 0,92 kW 1,10 kW 5.880 6.980

ATN2100 0 °C 1,47 kW 1,90 kW 10.280 9.780

ATK1170 -18 °C 1,35 kW 1,70 kW - 5.240

ATK2170 -18 °C 1,46 kW 1,70 kW - 8.860

Type L Type 

Productbeschrijving
De COLDBOX is een ‘all-in-one’ 
oplossing. Het is een standaard 
MINIBOX, uitgerust met een bijhorende 
koelunit REFRIMATIC en een 
ISOSTOCK rekkenopstelling in L- of 
U-vorm. De keuze aan cellen reikt van 
1,20 x 1,20 m tot 2,10 x 2,40 m, ofwel 
3.000 l tot 10.000 l. De COLDBOX is
geschikt voor toepassingen in positieve 
temperaturen (0° voor type MVL met  
vloer / of +5°C voor type ZVL zonder 
vloer), en negatieve temperaturen  
(max -18°C voor type MVL met vloer).

De isotherme draaideur heeft een nuttige 
doorgang van 700 mm x 1.940 mmh 
(type MVL) of  2.020 mmh (type ZVL). Bij 
vriesuitvoering is de deur voorzien van een 
randverwarming, is de vloer uitgerust met 
verluchtingsroosterprofielen en wordt een 
overdrukventiel standaard meegeleverd.

Het voorziene monobloc-koelaggregaat voor binnenopstelling is voorzien van een 
hermetische compressor, een capillaire inspuiting, een elektronische thermostaat en 
een lage-drukbeveiliging. 

De units zijn zeer gemakkelijk te monteren en bovendien stekkerklaar aansluitbaar op 
230V/50Hz, instelbaar volgens standaard parameters en dus zeer onderhoudsvriendelijk.

Elke COLDBOX is voorzien van ALU-geanodiseerde rekstellingen in L of U vorm.
Hoogte rekken = 1.700 mm. Met 4 x PE geperforeerde legborden van 373 mm diepte, 
verstelbaar in hoogte om de 150 mm.
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isomasters heeft alle mogelijke voorzorgen genomen om ervoor 
te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is. Het bedrijf 
aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor fouten of informatie 
die als misleidend wordt bevonden. Voorstellen of beschrijvingen 
m.b.t. het eindgebruik of de toepassing van producten of methoden 
zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Wijzigingen voorbehouden. 
isomasters aanvaardt dienaangaande geen aansprakelijkheid.
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