
Een groot    
   gebaar, 
  tot op  
het kleinste  
      detail 



Kabelmanagement  
is onmisbaar. 

Kabelmanagement is een vaak onderbelicht maar 
onmisbaar onderdeel van het kantoorontwerp. Hoe 
prachtig de meubelen, stoffering en details van een 
kantooromgeving ook zijn, zodra er mensen werken 
en hardware zoals computers, monitoren en laptops 
worden gebruikt gaat dit maar al te vaak ten koste van 
het beoogde ontwerp. Kabelmanagementoplossingen 
worden meestal niet, te laat en/of vaak door 
eindgebruikers achteraf ingezet. Iets wat de kwaliteit 
van de gekozen oplossing nadelig kan beinvloeden, 
maar ook de kosten verhogen door installatie achteraf. 
Een gemiste kans, maar we begrijpen waarom…



Elke kleur is mogelijk…
Onze nieuwe serie kabelmanagementproducten is naast 
zwart, wit en grijs in werkelijk iedere gewenste RAL kleur 
te bestellen. Van mosgroen tot Dataflex blauw. Een klein 
detail kan een groot verschil maken. Daarnaast zullen we 
zelf inspirerende limited edition kleuren toevoegen aan 
ons assortiment, dus kijk regelmatig op onze website en 
social media. 



We wilden unieke, goed doordachte, zo duurzaam 
mogelijke, kwalitatief hoogstaande kabelgeleiders 
ontwikkelen. Om aan deze eisen te voldoen, hebben we 
ervoor gekozen om het product lokaal te produceren. 
Dit gaf ons controle en flexibiliteit vanaf de eerste 
schetsen tot het eindproduct. Het resultaat is een 
kabelgeleider die stevig en mooi is, met een ongelooflijk 
lage ecologische voetafdruk. En die in kleine batches kan 
worden geproduceerd om aan uw specifieke behoeften 
te voldoen.

Ontworpen én geproduceerd  
in Nederland



Groen
  groener
    groenst

De milieuvriendelijkste  
kabelgeleider
De nieuwe serie kabelmanagementproducten worden 
vervaardigd uit 100% gerecycled PP. Polypropyleen 
staat bekend om uitstekende recyclebaarheid. Het 
is een materiaal dat zowel sterk als flexibel is. Het is 
eenvoudig om afzonderlijke elementen toe te voegen of 
om elementen uit de kabelgeleider te verwijderen. Dit 
maakt het product zeer veelzijdig. Door zijn stabiliteit 
en flexibiliteit heeft de kabelgeleider een lange 
levensduur. Elke verkochte kabelgeleider scheelt een 
hoopje op de stortplaats.



Zo lang (of kort)  
als u wilt
De kabelgeleiders worden in twee standaard lengtes 
geleverd, voor zit- én zit/sta-werkplekken. Daarnaast 
zijn de losse elementen gemakkelijk te koppelen en 
kunnen ze op iedere gewenste lengte worden gemaakt. 
Dus ook van plafond tot vloer. 

    Zit-
  én
zit/sta...



Addit 
 kabelgeleider 
     82 cm – 
   bureau 45

•  Voor het opruimen en bundelen van 
kabels onder het bureau.

•  Makkelijk aan te passen door elementen 
toe te voegen/ te verwijderen.

•  Geschikt voor bureauhoogte tot 820 mm.
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen).
•  Geschikt voor 18 x 7 mm kabels of  

98 x 3 mm kabels.
• Verzwaarde vloerplaat voor stabiliteit.

• Lengte: 825 mm.
•  Geproduceerd in Nederland: Nederlands 

ontwerp, Nederlandse kwaliteit.
•  Inclusief stickers en schroeven om 

de kabelgeleider aan het bureau te 
bevestigen.

•  Komt in aanmerking voor het Dataflex 
retourneringsprogramma.

De Addit kabelgeleider is geschikt voor 
bureaus tot 82 cm hoog en is de perfecte 
manier om kabels op te ruimen. De 
verzwaarde vloerplaat zorgt voor extra 
stabiliteit zodat de geleider recht blijft. 
Gemaakt van 100% gerecycled PP.

825 mm

100% gerecycleerd PP

Makkelijk aan  
te passen door 
elementen toe  
te voegen of  
verwijderen 

34.450
RAL9016

34.452
RAL9006

34.453
RAL9005



Addit 
        kabelgeleider 
         zit-sta 130 cm set –
   bureau 46

•  Voor het opruimen en bundelen van 
kabels onder het bureau.

•  Makkelijk aan te passen door items toe te 
voegen/ te verwijderen.

•  Geschikt voor zit-sta-bureaus tot 1300 
mm hoog.

• 100% gerecycled PP (Polypropyleen).
•  Geschikt voor 18 x 7 mm kabels of  

98 x 3 mm kabels.

•  Verzwaarde vloerplaat voor stabiliteit.
• Lengte: 1340 mm.
•  Geproduceerd in Nederland: Nederlands 

ontwerp, Nederlandse kwaliteit.
•  Inclusief magneethouder (34.480) plus 

stickers/schroeven om de kabelgeleider 
aan het bureau te bevestigen.

•  Komt in aanmerking voor het Dataflex 
retourneringsprogramma.

Met de Addit kabelgeleider voor zit-sta-bureaus bergt u kabels netjes op 
en worden ze van uw bureau naar de vloer geleid. De extra lengte maakt 
het de ideale oplossing voor zit-sta-werkplekken, en het is eenvoudig 
aan te passen door het toevoegen/verwijderen van componenten. De 
magneetbevestiging zorgt ervoor dat de kabelgeleider op zijn plaats 
blijft, terwijl de verzwaarde vloerplaat voor nog meer stabiliteit zorgt. 
Gemaakt van 100% gerecycled PP.

1340 mm

 Geschikt voor  
18 x 7 mm kabels of 
98 x 3 mm kabels

Inclusief magneet-
houder om de 
kabelgeleider aan het 
bureau te bevestigen

34.460
RAL9016

34.462
RAL9006

34.463
RAL9005



   Addit 
        kabelgeleider 
zit-sta 130 cm – 
      bureau 47

•  Voor het opruimen en bundelen van 
kabels onder het bureau.

•  Makkelijk aan te passen door items toe te 
voegen/ te verwijderen.

•  Geschikt voor zit-sta-bureaus tot  
1300 mm hoog.

• 100% gerecycled PP (Polypropyleen).
•  Geschikt voor 18 x 7 mm kabels of  

98 x 3 mm kabels.

• Verzwaarde vloerplaat voor stabiliteit.
• Lengte: 1340 mm.
•  Geproduceerd in Nederland: Nederlands 

ontwerp, Nederlandse kwaliteit.
•  Inclusief stickers en schroeven om 

de kabelgeleider aan het bureau te 
bevestigen.

•  Komt in aanmerking voor het Dataflex 
retourneringsprogramma.

Wij bieden een stijlvolle kabeloplossing voor uw zit-sta-bureau. De 
Addit-kabelgeleider verbergt en geleidt kabels voor bureaus tot 130 cm. 
Hij wordt geleverd met een verzwaarde vloerplaat voor extra stabiliteit 
en stickers/schroeven om alles op zijn plaats te houden. En omdat hij 
gemaakt is van 100% gerecycled PP, is hij niet alleen slim en stijlvol, 
maar ook duurzaam.

1340 mm

Perfect voor  
zit-sta-bureaus

Verzwaarde 
vloerplaat voor 
stabiliteit

34.470
RAL9016

34.472
RAL9006

34.473
RAL9005



   Addit 
      kabelgeleider - 
magneetbevestiging 48

•  Probleemloze montageset voor Addit-
kabelgeleiding.

• Verbetert de geleiding van de kabelworm.
•  Klikt op elk metalen element op elke 

hoogte.
• 100% gerecycled PP (Polypropyleen).
•  Magnetische montage via boven- en 

middenelementen.

•  Geen schroeven, geen schade aan het 
bureau.

• Bestaat uit 1 clip en 2 magneten. 
•  Geproduceerd in Nederland: Nederlands 

ontwerp, Nederlandse kwaliteit.
•  Komt in aanmerking voor het Dataflex 

retourneringsprogramma.

Met deze magneetbevestiging kan de installatie van uw Addit-
kabelgeleider niet eenvoudiger zijn. Er zijn geen schroeven, dus 
geen gedoe en geen schade aan uw bureau. Het magnetische 
element klikt de kabelgeleider eenvoudig vast aan elk metalen punt 
op een bureaupoot of traverse, en aan de bovenzijde voor extra 
ondersteuning. 100% gerecycled PP: slim en duurzaam.

Geen schroeven, geen 
schade aan het bureau

Bestaat uit 1 x clip 
en 2 x magneten

34.480
RAL9016

34.482
RAL9006

34.483
RAL9005



www.dataflex-int.com


