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Flexi
Flexi

Manueel of elektrisch keukensysteem voor werkbladen
Geeft vrije ruimte onder de werkbladen voor rolstoelgebruikers
Geeft de perfecte hoogte voor iedereen om veilig werkruimte,
kookplaat en spoelbak te bereiken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit keukensysteem doet een werkblad tot 30cm stijgen of dalen via een eenvoudige druk op de
bedieningsknop of via een hendel.
FlexiManual is geschikt voor werkbladen die weinig moeten aangepast worden.
FlexiElectric is de beste oplossing voor diegenen die regelmatig de werkbladhoogte willen aanpassen
om zo hun onafhankelijkheid te verhogen.
Een kookplaat en spoelbak (met flexibels) kunnen perfect worden geïntegreerd in een werkblad met
standaardbreedte.
Een Flexi frame wordt op maat gemaakt en is geschikt voor alle werkbladen tussen 60-300cm.
Bij een FlexiElectric is het aan te raden om een veiligheidsstrip te plaatsen om te vermijden dat het
werkblad voorwerpen of ledematen raakt.
De FlexiElectric veilgheidsstrip kan gelinkt worden met Smartboxen om aangrenzende werkbladen op
elkaar af te stemmen.
Covers en plinten kunnen worden gebruikt om het frame volledig te verbergen.
Flexi is ideaal voor privé-woningen, scholen, trainingskeukens en woonprojecten.
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FlexiManual & FlexiElectric
FlexiManual standaard frame voor werkblad

FlexiManual inclusief werkblad en verticale plint

55-295cm

60-300cm

58-62cm

Hendel meegeleverd met het
frame
30-67660

65-95cm

Modellen/
Item
Lengte van
het werkblad

30-65060/
30-65100
  60 - 100cm  

30-65105/
30-65150

30-65155/
30-65200

30-65205/
30-65250

30-65255/
30-65300

105 - 150cm

155 - 200cm

205 - 250cm

255 - 300cm

*

*

* Max. afstand tussen de verticale steunen is 200cm - Het is mogelijk om Flexi frames te bestellen met drie verticale steunen.

FlexiElectric standaard frame voor werkblad

      FlexiManual inclusief werkblad en verticale plint
60-300cm

55-295cm

58-62cm

65-95cm

Modellen/
Item
Lengte van
het werkblad

30-66060/
30-66100
  60 - 100cm  

Bedieningsplaatje
6x3cm
meegeleverd met
het frame
30-67840

30-66105/
30-66150

30-66155/
30-66200

30-66205/
30-66250

30-66255/
30-66300

105 - 150cm

155 - 200cm

205 - 250cm

255 - 300cm

*

*

* Max. afstand tussen de verticale steunen is 200cm - Het is mogelijk om Flexi frames te bestellen met drie verticale steunen.

ROPOX Tips
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzie 3-5mm vrije ruimte aan beide kanten van het werkblad.
Een opstaande rand, achteraan het werkblad, voorkomt dat vloeistof aan de
achterzijde naar beneden kan vloeien.
Gebruik een horizontale plint van 5-8cm aan de voorzijde (en eventueel zijkanten)
van het werkblad.
FlexiElectric veiligheidsstrips moeten onderaan deze plinten worden bevestigd.
Gebruik een Smart Box voor elk aangrenzend FlexiElectric systeem.
De controle-eenheid moet steeds aan de onderzijde van het werkblad worden
bevestigd.
Een groter bedieningspaneel is beschikbaar maar het standaard bedieningsplaatje
is discreter.
Gebruik bevestigingsmateriaal aangepast aan de ondergrond.        
Maximale gewicht is 150kg, gelijkwaardig verdeeld over het gehele frame.

Flexi Toebehoren
Toebehoren voor FlexiManual en FlexiElectric
Ondersteunde arm voor werkblad Steunvoet,
diepte 34 - 72cm
lengte 30cm of 49cm
30-67619 - 30-67624
30-67702 - 30-67703

Kabelgoot
30-67685

Design cover
zonder steunvoeten
30-67735 wit
30-67736 inox

Design cover
met steunvoeten
30-67737 wit
30-67738 inox

Bevestigingsclips voor design covers
30-67760

Afstandsmuurklem			
30-67672

Flexibele loodgieterkit
40-25754

Ondiepe spoelbak incl. isolatieplaat
30-45007 - 40x34x14.5cm
30-45008 - 40x34x10cm

Toebehoren voor FlexiElectric
Veiligheidsstrips, lengte 56-620cm Smart Box
30-69056 - 30-69620
30-69001

Verlengdraad voor veiligheidsstop
30-67870

Gekrulde verlengdraad voor  
Verlengdraad voor standaardveiligheidsstop, lengte 25-150cm en groot bedieningspaneel
30-67871
30-40660

Infrarood afstandsbediening
30-67849

Groot bedieningspaneel
30-67841

Herprogrammering van de controle-eenheid,
vermindering van de opwaartse hoogteaanpassing
30-66010

Toebehoren voor FlexiManual
Elektrische kit – ombouwen van manueel naar elektrisch     
30-67866 - frames   60 - 104cm
30-67867 - frames 105 - 300cm

Flexi Corner
FlexiManual standaard hoekframe voor werkblad

85-245cm

85-245cm

Frame inclusief werkblad en horizontale plint

  90-250cm

90-250cm

65-95cm
58-62cm

  FlexiElectric standaard hoekframe voor werkblad

85-245cm

85-245cm

Frame inclusief werkblad en horizontale plint

90-250cm

90-250cm

65-95cm
58-62cm

ROPOX Tips
• Ideaal voor individueel gebruik van de keuken.
• Het gebruik van 2 Flexi-frames in een hoek laat toe dat 2 personen kunnen
werken op verschillende hoogtes – met een hoekframe is het enkel geschikt
voor één persoon.
• De kookplaat, spoelbak en de werkruimte kunnen met één beweging
worden aangepast.
• Handig wanneer de ruimte beperkt is en men de hoek optimaal wil benutten.
• Voordelig alternatief t.o.v. twee aparte Flexi frames.
• Beschikbaar in manuele en elektrische versie en met al de Flexi toebehoren.
• Gebruik bevestigingsmateriaal aangepast aan de ondergrond.
• Maximale gewicht is 150kg, gelijkmatig verdeeld over het gehele frame.
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FlexiBasic

In de hoogte verstelbaar manueel keukensysteem voor werkbladen
Ideaal voor serviceflats, woonprojecten, enz.
Perfect voor grotere projecten
• FlexiBasic is geschikt voor werkbladen die slechts occasioneel moeten aangepast worden.
• Dit systeem laat toe om op een snelle en efficiënte manier een hoogteaanpassing uit te voeren
voor werkbladen tot 3 meter lengte (en eventueel met spoelbak en kookplaat).
• De gebruiker kan de hoogteaanpassing niet zelf uitvoeren maar een hulpverlener of klusjesman kan moeiteloos een aanpassing doen van maximaal 30cm via de ROPOX krik.
• Er is slechts één ROPOX krik nodig voor alle FlexiBasic werkbladen en VertiBasic frames
(bovenkasten), dus dit systeem is uitermate geschikt voor projecten met meerdere keukens
die een occasionele hoogtepassing vereisen.
• Dit systeem kan, indien gewenst, later nog aangepast worden naar een FlexiManual
(met hendel) of FlexiElectric.
• FlexiBasic is een economische oplossing voor keukens in serviceflats en woonprojecten.

FlexiBasic
Frame voor werkblad met krik		

Frame inclusief werkblad en verticale plint
60-62cm

55-295cm

65-95cm

Modellen/
Item
Lengte
van het
werkblad

60-300cm

30-63060/
30-63100

30-63105/
30-63150

30-63155/
30-63200

30-63205/
30-63250

30-63255/
30-63300

60 - 100cm

105 - 150cm

155 - 200cm

205 - 250cm

255 - 300cm

*

*

* Max. afstand tussen de verticale steunen is 200 cm - Het is mogelijk om Flexi frames te bestellen met drie verticale steunen

Toebehoren:
Hendel				
30-63402

Verstellen van het frame met de krik

Design
Cover
30-67735

ROPOX Tips
• Voorzie 3-5mm vrije ruimte aan beide kanten van het werkblad.
• Gebruik een horizontale plint van 5-8cm aan de voorzijde (en eventueel
zijkanten) van het werkblad.
• Een opstaande rand, achteraan het werkblad, voorkomt dat vloeistof
aan de achterzijde naar beneden kan vloeien.
• Het is niet nodig om het werkblad te demonteren alvorens de hoogte
kan worden aangepast. Zoek de plaats, in het midden van het frame en
de vloer, schroef de 2 inbusbouten los, draai met de krik tot de vereiste
hoogte is bereikt en draai de inbusbouten terug vast.
• De poten zijn ontworpen om op een sterke ondergrond te worden vastgezet maar er zijn ook voeten beschikbaar voor zwakkere muren.
• De krik wordt op een centrale plaats bewaard.
• Maximale gewicht is 150kg, gelijkmatig verdeeld over het gehele frame.
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VertiBasic
In de hoogte verstelbaar manueel keukensysteem voor bovenkasten
Ideaal voor serviceflats, woonprojecten, enz.
Perfect voor grotere projecten
• Dit systeem laat toe om op een snelle en efficiënte manier een hoogteverstelling uit te
voeren voor bovenkasten van 60 - 200cm.
• Het volledige frame is op elke hoogte verborgen achter de bovenkasten.
• VertiBasic is een keukensysteem voor keukens waarbij de hoogte slechts occasioneel
moet worden aangepast.
• De gebruiker kan de hoogteverstelling niet zelf uitvoeren maar een hulpverlener of
klusjesman kan moeiteloos een aanpassing doen van maximaal 25cm via de ROPOX krik.
• Er is slechts één ROPOX krik nodig voor alle VertiBasic frames en FlexBasic (werkblad),
dus dit systeem is uitermate geschikt voor projecten met meerdere keukens die een
occasionele hoogteverstelling vereisen.
• Gebruik bevestigingsmateriaal aangepast aan de ondergrond.

VertiBasic

Frame voor bovenkasten			
							
Item 30-60060 - 30-60200

Minimum en maximum kastafmetingen voor
VertiBasic frame

60-200cm

40-65cm
70-72cm

60-200cm
6.25cm

Jack-up

Toebehoren:
Krik
30-63402

Frame zonder de krik

ROPOX Tips
•
•
•
•

Voorzie 3-5mm ruimte tussen de kasten voor vrije beweging.
Plaats aangrenzende vaste muurkasten op 6,5cm van de muur.
De bovenkasten moeten een stevige boven- en onderzijde hebben.
Het is niet nodig om de bovenkasten te demonteren alvorens de kasthoogte
kan worden aangepast. Zoek de plaats, in het midden van het frame
onderaan de kast, waar de krik in geplaatst kan worden.
Schroef de 2 inbusbouten los, draai met de krik tot de vereiste hoogte is 		
bereikt en draai de inbusbouten terug vast.
• Gebruik bevestigingsmateriaal aangepast aan de ondergrond.
• Max. gewicht voor het frame is 150kg

ADVYS
ADVYS

mogen wij u helpen?

mogen wij u helpen?
pouvons-nous vous aider?

Manta 20
B-9250 Waasmunster
Tel: 0032 (0)78 151 171
Fax: 0032 (0)78 151 181
info@advys.be
www.advys.be

CI/SfB

(73.1)

x

(35)

April 2009

Diagonaal
In de hoogte verstelbaar keukensysteem voor bovenkasten
Keukenkasten zijn makkelijk bereikbaar vanuit zitpositie
Geeft toegankelijke opslagruimte, exact waar het nodig is
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het Diagonaal keukensysteem laat niet alleen de bovenkasten zakken met 43cm maar brengt deze ook
18cm naar voren.
Via de bedieningsknop kan men de neerwaartse beweging exact controleren en met één enkele druk
naar “boven” wordt het frame terug in zijn hoogste positie gezet.
Standaard bovenkasten van 70 – 80cm hoog kunnen worden gebruikt.
Het is aan te raden om een veiligheidstop-plaat onder de kasten te plaatsen om te vermijden dat de
kast voorwerpen op het werkblad raakt.
In combinatie met een FlexiElectric werkblad is er in de veiligheidstop-plaat een extra circuit voorzien
om te vermijden dat voorwerpen geraakt worden wanneer het werkblad een opwaartse beweging maakt.
Verlichting kan in de veiligheidstop-plaat worden geplaatst om de zichtbaarheid te verbeteren.
De dikte van het Diagonaal systeem is 11,5cm.
Het Diagonaal frame is beschikbaar van 40-180cm, oplopend per 10cm.
Het Diagonaal keukensysteem is ideaal voor privé-woningen, projectwoningen, scholen en revalidatiecentra.

Diagonaal
Diagonaal frame met 1 motor voor bovenkasten van  40-130cm

Bedieningsplaatje
6x3cm
Geleverd bij het
frame
30-40934

70 - 80cm

70cm

40 - 130cm
31/ 33cm

11.5cm

40 - 130cm

Toebehoren:
Groot bedieningspaneel 14x7cm
30-40937

Diagonaal frame met 2 motoren voor bovenkasten van  140-180cm

Handbediening
met kruldraad
130-230cm

70 - 80cm

70cm

140 - 180cm

140 - 180cm
31/ 33cm

11.5cm

Ingebouwde verlichting voor de
veiligheidstop-plaat
31/33cm 30-45904 - 30-45918

Voor 1 motor
30-40936
Voor 2 motoren
30-40935
Veiligheidstop-plaat voor
bovenkasten met diepte
31/33cm 30-45904 - 30-45918

Extra circuit
30-67002

ROPOX Tips
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzie 3-5mm ruimte tussen de kasten voor vrije beweging.
Plaats aangrenzende vaste muurkasten op 11,5cm van de muur.
Kleinere deuren van 30 / 40cm zijn makkelijker te openen op werkbladhoogte.
De bedieningsknop wordt idealiter geplaatst op de frontale plint onderaan het
werkblad. Indien dit niet mogelijk is, dan gebruikt men best de handbediening
met kruldraad.
De controlebox wordt het best geplaatst aan de onderzijde van het werkblad.
Voorzie wachtbuizen voor de kabels (diameter 3cm) in de muur tussen de
controlebox en het Diagonaal systeem.
Gebruik bevestigingsmateriaal aangepast aan de ondergrond.
Maximale gewicht voor de frames is 120kg.
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VertiElectric
In de hoogte verstelbaar keukensysteem voor bovenkasten
Het frame is niet zichtbaar wanneer het in gebruik is
• Dit elektrisch frame voor bovenkasten maakt het voor de gebruiker mogelijk om
voorwerpen, die anders onbereikbaar zijn, uit een bovenkast te nemen.
• Dit systeem kan de bovenkasten 30cm verticaal laten stijgen of dalen, door een
simpele druk op de bedieningsknop (meestal geplaatst op een plint vooraan het werkblad).
• Het volledige framewerk blijft volledig verborgen tijdens de beweging.
• Er wordt slechts 5cm extra veiligheidsruimte voorzien onderaan de bovenkasten zodat er
nog werkbladruimte is wanneer de bovenkasten op hun laagste niveau staan.
• Er bestaan 2 modellen die geschikt zijn voor alle bovenkasten van 30 – 120cm.
• Een veiligheidsstop-plaat kan onder de kasten worden geplaatst om te vermijden dat
de kast voorwerpen op het werkblad raakt.
• Verlichting kan in de veiligheidsstop-plaat worden geplaatst om de zichtbaarheid
te verbeteren.
• VertiElectric is ideaal voor zowel privé-woningen als projectwoningen.
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VertiElectric
Frame voor 30cm bovenkast
Item 30-40603

Minimum en maximum kastafmetingen voor 30cm
VertiElectric

30cm

70-90cm

Bedieningsplaatje
6x3cm
Geleverd bij het
frame
30-67840

70-90cm

Toebehoren
30-50cm

5cm

Frame voor 60cm bovenkast
Item 30-40606

Minimum en maximum kastafmetingen voor 60cm
VertiElectric

60cm

70-90cm

Groot bedieningspaneel
14x7cm
30-67841

Infrarood
afstandsbediening
30-67849

70-90cm

Veiligheidsstopplaat 30-416XX
5cm

ROPOX Tips
• Voorzie 3-5mm ruimte tussen de kasten voor vrije beweging.
• Plaats aangrenzende vaste muurkasten op 5cm van de muur.
• De bovenkasten moeten een stevige boven- en onderzijde
hebben.
• Kleinere deuren van 30 / 40cm zijn makkelijker te openen op
werkbladhoogte zonder naar achteren te moeten bewegen.
• Denk goed na over de plaatsing van de bedieningsknop. Een
frontale plint onderaan het werkblad is de ideale plaats. In
sommige gevallen zal een afstandsbediening de beste
oplossing zijn.
• Wij raden de veiligheidsstop-plaat aan om te vermijden dat
voorwerpen op het werkblad worden geraakt.
• Gebruik bevestigingsmateriaal aangepast aan de ondergrond.
• Maximale gewicht voor de frames is 80kg.

60-120cm

Vooraanzicht van
het frame
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Vaste muurhaken met trapverstelling
In hoogte verstelbare muurhaken voor bovenkasten en werkbladen
•
•
•
•
•

De muurhaken maken het mogelijk om de hoogte van het werkblad of de bovenkast trapsgewijs te verstellen.
De muurhaken voor de bovenkasten zijn volledig verborgen en zitten vast aan de achterkant van de bovenkast. De achterzijde van de bovenkast mag maximaal 16mm. inspringen (= optimale aansluiting met muur).
Mobiele kastelementen kunnen handig worden gecombineerd met de muurhaken voor werkbladen.
Trapsgewijze hoogteverstelling per 4,2cm.
Flexibele en economische oplossing, ideaal voor grote projecten.

Vaste muurhaken met trapverstelling
Muurhaken voor bovenkast  - 1 set
Item 30-80000

226/ 326/ 426/ 526/ 726mm
37mm

Muurhaak voor kast
2 stuks

74mm

48.5cm

Muurhaak voor muur
2 stuks
25.8cm

Vijzen
12 stuks
Maximale gewicht per set is 90kg, gelijkmatig verdeeld   

Muurhaken voor werkblad – 1 set
Item 30-80005
Muurhaak voor werkblad
1 stuk
48.5cm
48,7cm

Muurhaak voor muur
1 stuk
25.8cm

Max 80cm

Maximale gewicht per set is 90kg, gelijkmatig verdeeld  
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4Single

In de hoogte verstelbaar keukensysteem voor werk– en tafelbladen
Handig voor zittend en staand te werken
Geschikt voor keukens, eetplaats, enz.
Een extra werkruimte in een modern design
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogteverstelbaar frame voor werkblad of tafelblad tot 200x200cm.
Het frame is beschikbaar met een manuele en een elektrische hoogteverstelling.
Elk werkbladmateriaal kan makkelijk op het aanpasbaar frame worden gemonteerd.
4Single is zeer stabiel, zelfs op de hoogste positie.
De hoogteverstelling gebeurt manueel met een hendel of elektrisch via het
bedieningspaneel of de infrarood afstandsbediening.
Een kookplaat of spoelbak kan makkelijk in het werkblad worden ingebouwd.
4Single is ook beschikbaar met geremde wielen zodat de tafel makkelijk
verplaatsbaar is.
De elektrische versie kan voorzien worden van een veiligheidsstrip.
Het frame kan op maat gemaakt worden van een bestaand werkblad of tafelblad.
Ideaal voor de hele familie: groot, klein, jongeren, ouderen of rolstoelgebruikers.
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4Single
4Single manueel – item 50-41010 (hoogte 55-85cm) – 50-41012 (hoogte 65-95cm)
60 - 300cm

Hendel
20-60566

Breedte – 17cm
60 - 200cm

Lengte – 9cm

20cm

Verwijderbare hendel

55 - 85cm/
65 - 95cm

  4Single elektrisch – item 50-41020 (hoogte 55-85cm) – 50-41022 (hoogte 65-95cm)
Infrarood
afstandsbediening
30-67847

60 - 300cm

Breedte – 5cm
60 - 200cm
Lengte – 35cm
16cm

55 - 85cm/
65 - 95cm

Toebehoren
Geremde wielen verhogen
de hoogte met 7,5cm
50-41600

Veiligheidsstrip voor 4Single
elektrisch 30-69XXX

Bedieningsplaatje
6x3cm 30-67840

ROPOX Tips
•
•
•
•
•
•
•

Standaard kleur van het frame is RAL 7021 (lichtgrijs).
Andere kleuren zijn beschikbaar.
Gebruik het verzwaarde liftsysteem voor zwaardere bladen tot 250kg.
Frames die groter zijn dan 120x120cm worden geleverd met een extra rail voor
stabiliteit. De rail kan zijdelings aangepast worden.
De frames zijn standaard 4mm smaller dan de opgegeven lengte/breedte van het
tafelblad. Hierdoor zal het tafelblad 2mm rondom groter zijn dan het frame.
Gelieve te melden indien een grotere afwijking wordt gewenst.
Wij raden aan om een veiligheidsstrip te gebruiken bij een elektrische 4Single om
te vermijden dat ledematen komen te klemmen. De soepele strip wordt onder de
horizontale steun gekleefd.
Maximale gewicht is 130kg, gelijkmatig verdeeld over het gehele frame.
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