
MODUL-iT Zijwanden

make things talk to each other

www.mattteo.com



MODUL-iT ISO modulaire zijwanden voor kasten

make things talk to each other

www.mattteo.comMade in Belgium

De modulaire zijwanden van ons ISO modulair MODUL-iT systeem zijn allen gemaakt van
spuitgegoten ABS. Aan de achterkant zijn ze voorzien van verstevigende ribben, die extra stijfheid en
sterkte geven. Onze wanden zijn uniek omdat alle gebruiksmogelijkheden ingebouwd werden. Zo
kunnen de bakken en de manden in drie posities in de wanden geplaatst worden, namelijk
horizontaal, schuin en in kantelstand. Tevens zijn alle wanden voorzien van een stopsysteem voor de
bakken en de manden. Om de ergonomie te verhogen bij een hoge belasting heeft de gebruiker de
mogelijkheid om wieltjes in de geleidingsrails van de wand te klikken. Op deze wijze vermindert de
wrijving aanzienlijk en kan de gebruiker veel gemakkelijker de zwaar belaste bakken en manden in en
uit de kasten schuiven.

Het insteekinterval voor bakken en manden bedraagt 40 mm. Hierdoor kunnen de kasten op de meest
optimale wijze gevuld worden en beperkt men maximaal het plaatsverlies. Ons assortiment bestaat uit
wanden voor 60 cm brede kasten, wanden voor 40 cm brede kasten, wanden voor 60 cm brede
doorgeefkasten en wanden voor 40 cm brede doorgeefkasten. Alle types van wanden zijn makkelijk in
de kasten te installeren. Door het ingebouwde nokkensysteem kunnen de wanden als het ware op
elkaar gestapeld worden bij het bevestigen in de kasten, hetgeen de montage sneller maakt. Met
slechts 6 vijzen van 3,5x20 mm voorzien van een verzonken kop worden de wanden in de kast
vastgezet.

Aangezien wij ook de fabrikant zijn van MODUL-iT, het ISO modulaire systeem dat gebaseerd is op
de afmetingen 60x40 cm, kunnen wij onze modulaire zijwanden voor kasten tegen zeer aantrekkelijke
voorwaarden leveren!



MODUL-iT zijwand voor 60 cm brede kast – links – Art.nr. 126999-00001

MODUL-iT zijwand voor 60 cm brede kast – rechts – Art.nr. 126999-00002 

MODUL-iT zijwand voor 40 cm brede kast – links – Art.nr. 126999-00003 

MODUL-iT zijwand voor 40 cm brede kast – rechts – Art.nr. 126999-00004 
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MODUL-iT modulaire zijwand in spuitgegoten 
kunststof, rechts, voor 60 cm brede ISO kast, 
lichtgrijs, horizontale-, diagonale- en tiltstand
voor ISO modulaire bakken en manden. 
8 geleiders met tussenafstand van 40 mm,
met stopfunctie. 
Afm. 375x320 mm (DxH)

MODUL-iT modulaire zijwand in spuitgegoten 
kunststof, links, voor 60 cm brede ISO kast, 
lichtgrijs, horizontale-, diagonale- en tiltstand
voor ISO modulaire bakken en manden. 
8 geleiders met tussenafstand van 40 mm, 
met stopfunctie.
Afm. 375x320 mm (DxH)

MODUL-iT modulaire zijwand in spuitgegoten 
kunststof, links voor 40 cm brede ISO kast, 
lichtgrijs, horizontale-, diagonale- en tiltstand
voor ISO modulaire bakken en manden. 
8 geleiders met tussenafstand van 40 mm,
met stopfunctie. 
Afm. 575x320 mm (DxH)

MODUL-iT modulaire zijwand in spuitgegoten 
kunststof, rechts voor 40 cm brede ISO kast, 
lichtgrijs, horizontale-, diagonale- en tiltstand
voor ISO modulaire bakken en manden. 
8 geleiders met tussenafstand van 40 mm,
met stopfunctie. 
Afm. 575x320 mm (DxH)



MODU-FLEX zijwand voor 60 cm brede doorgeefkast – Art.nr. 128000-00001 

MODU-FLEX zijwand voor 40 cm brede doorgeefkast – Art.nr. 128000-00002

MODUL-iT wieltje voor modulaire zijwanden – Art.nr. 127000-00000

MODUL-iT zijwand voor 60 cm brede onderkast – Art.nr. 180737-11110
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MODUL-FLEX modulaire zijwand in spuitgegoten 
kunststof, voor 40 cm breed element, lichtgrijs, 
horizontale-, diagonale- en kantelstand voor ISO 
modulaire bakken en manden. 8 geleiders met 
tussenafstand van 40 mm, met stopfunctie.
Afm. 605x320 mm (DxH)

MODUL-FLEX modulaire zijwand in spuitgegoten 
kunststof, voor 60 cm breed element, lichtgrijs, 
horizontale-, diagonale- en kantelstand voor ISO 
modulaire bakken en manden. 8 geleiders met 
tussenafstand van 40 mm, met stopfunctie.
Afm. 405x320 mm (DxH)

MODUL-iT wieltje voor modulaire zijwanden voor 
MODUL-iT kasten en MODU-FLEX elementen. 
Makkelijk te bevestigen zonder gereedschap. 
Vergemakkelijkt het in- en uitschuiven van zwaar 
beladen bakken of manden.

MODUL-iT zijwand (ISO) in kunststof voor onderkast 
(ISO) van 60 cm breed, vacuüm getrokken, lichtgrijs. 
Met 11 geleiders voorzien van stopfunctie.
Afm. 76x37 cm (HxD)



MODUL-iT zijwand voor 60 cm brede bovenkast – Art.nr. 181237-11110

MODUL-iT zijwand voor 40 cm brede onderkast – Art.nr. 180757-11110

MODUL-iT zijwand voor 40 cm brede bovenkast – Art.nr. 181257-11110
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MODUL-iT zijwand (ISO) in kunststof voor bovenkast 
(ISO) van 60 cm breed, vacuüm getrokken, lichtgrijs. 
Met 17 geleiders voorzien van stopfunctie.
Afm. 116x37 cm (HxD)

MODUL-iT zijwand (ISO) in kunststof voor bovenkast 
(ISO) van 40 cm breed, vacuüm getrokken, lichtgrijs. 
Met 17 geleiders voorzien van stopfunctie.
Afm. 116x57 cm (HxD)

MODUL-iT zijwand (ISO) in kunststof voor onderkast 
(ISO) van 40 cm breed, vacuüm getrokken, lichtgrijs. 
Met 11 geleiders voorzien van stopfunctie.
Afm. 76x57 cm (HxD)
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