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ALGEMENE INFORMATIE

Indesq® biedt moderne elektrificatie oplossingen voor kantoor- 
en werkomgeving. Uniek door de kwaliteit en uitstraling van de 
producten, altijd passend te configureren door de uitgebreide 
mogelijkheden.

Alle inbouw- en opbouwunits maken gebruik van een modulair 
systeem met bijpassende M45 contactpunten. Deze zijn te 
verkrijgen in zwarte of witte uitvoering, waarmee we voor 
iedere opdrachtgever het gewenste uiterlijk kunnen realiseren. 
In bijna alle gevallen kan dit schakelmateriaal gecombineerd 
worden met rvs, wit of zwart. Tevens is er bij grotere oplagen 
de mogelijkheid om het product te poedercoaten in de door u 
gewenste kleur, zo past dit altijd binnen uw interieur!

De producten in deze brochure worden volledig ontworpen, 
ontwikkeld en geproduceerd in Nederland. Hierbij wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rvs als grondstof, 
waardoor de levensduur uitermate lang is. Op het moment dat 
u een Indesq® product in handen heeft, zult u deze kwaliteit 
zelf ervaren. 
Bij productie en montage worden alle producten onderworpen 
aan een strenge kwaliteitscontrole om ervoor te zorgen dat u 
tevreden zult zijn over de geleverde producten.

Lees u goed in over wat mogelijk is, om het meest geschikte 
product te vinden. Heeft u vragen? Vraag het ons en wij zullen u 
altijd zo goed mogelijk van dienst zijn, contactgegevens vindt u op 
het voorblad van deze brochure.
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OP MAAT CONFIGUREREN

+ =

Alle Indesq artikelen gaan uit van een modulair systeem, hierdoor zijn de opbouw- en inbouwmodules 
eenvoudig naar wens in te vullen:

Stap 1: Kies de toepassing -> opbouw of inbouw

Stap 2: Kies een type en kleur (rvs, wit of zwart)
 Bij opbouw: Ampère | Volt
 Bij inbouw: Joule | Hertz | Hertz+ | Tesla

Stap 3: Kies het aantal stroompunten en lege posities (indien gewenst)
aantal stroompunten 

(WCD)

aantal lege posities 
(M45)

Stap 4: Kies een invulling voor uw lege posities (indien gewenst)
 Keuze uit o.a.: Data Cat6 | HDMI | USB | USB lader | Audio (zie pagina 25)
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BUREAU OPBOUWUNITS

Op het moment dat de voorzieningen op 
de werkplek al ingevuld zijn, maar toch extra 
contactpunten benodigd zijn, dan zijn de 
opbouwunits gemakkelijk toepasbaar. Hierbij kan 
zich bijvoorbeeld de situatie voordoen dat bestaande 
werkplekken getransformeerd dienen te worden naar 
flexwerkplekken. De opbouwunits zijn in een mum 
van tijd gereed voor gebruik!

Om de werkplek te voorzien van aansluitpunten kan 
gekozen worden voor verschillende toepassingen met 
ieder zijn voor- en nadelen. Lees u goed in over wat 
mogelijk is, om het meest geschikte product te vinden. 
Heeft u vragen? Vraag het ons en wij zullen u altijd zo 
goed mogelijk van dienst zijn, contactgegevens vindt u 
op het voorblad van deze brochure.

De Indesq®  opbouwunits zijn voor middel van 
twee stevige bureauklemmen vast te schroeven 
aan het bureau. Door de stevige constructie van 
de producten, kunnen de units zeer vast bevestigd 
worden zonder dat dit schade toebrengt aan het 
product of het tafelblad. 

Hierbij is keuze uit drie verschillende varianten, welke 
zich vooral differentiëren op het gebied van uiterlijk 
en uitstraling. We horen graag of u de voorkeur geeft 
aan de Ampère of Volt.

Al deze units zijn verkrijgbaar in rvs, wit of zwart.  De 
zwarte en rvs units worden hierbij gecombineerd 
met zwart schakelmateriaal, de witte units met wit 
schakelmateriaal.



creëer altijd de optimale situatie

230V, RJ45 en AV invulling mogelijk

modulair systeem biedt flexibiliteit

1

2

gelijksoortige componenten

duurzame en moderne producten

flexibiliteit door modulair systeem
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Het complete systeem van de opbouwunits bestaat 
altijd uit gelijksoortige componenten. Wat betreft 
de invulling heeft u vervolgens de keuze om 
voor de meest geschikte samenstelling te kiezen. 
Hierdoor kunt u altijd de optimale situatie voor de 
eindgebruiker creëren. 

Binnen het systeem zijn er verscheidene opties om 
uw opbouwunit te voorzien van elektrificatie, data en 
/ of audiovisuele invullingen. Het modulaire systeem 
maakt het mogelijk dat hierin erg veel flexibiliteit 
geboden kan worden.

1 - Ampère opbouwunit

2 - Volt opbouwunit

SYSTEEMOVERZICHT
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Altijd toegankelijk en gemakkelijk te gebruiken. 
Dé oplossing voor werkplekken waar u regelmatig 
aansluitpunten mist. Voor iedere werkplek is de 
Ampère  een uitermate efficiënte en kosten-
besparende oplossing. Gemakkelijk te installeren, 
zonder schade aan uw tafelblad.

AMPÈRE OPBOUWUNITS

WAAROM DE AMPÈRE?

m    Scherp geprijsd

m    Uitermate stevig en stijlvol

m    Eenvoudig te installeren

m    Scala aan invulmogelijkheden

INDESQ® AMPÈRE
EEN DUURZAAM PRODUCT VOOR EEN SCHERPE PRIJS!
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Maatvoering

AMPÈRE OPBOUWUNITS

M45 posities

kleur 230V invulling 0x M45 1x M45 2x M45 3x M45 4x M45

rvs

2x WCD 423.0030 423.0031 423.0032 423.0033 423.0034
3x WCD 423.1031 423.1032 423.1033 423.1034
4x WCD 423.2032 423.2033 423.2034

5x WCD 423.3033 423.3034
6x WCD 423.4034

wit

2x WCD 423.0030W 423.0031W 423.0032W 423.0033W 423.0034W
3x WCD 423.1031W 423.1032W 423.1033W 423.1034W
4x WCD 423.2032W 423.2033W 423.2034W
5x WCD 423.3033W 423.3034W
6x WCD 423.4034W

zwart

2x WCD 423.0030Z 423.0031Z 423.0032Z 423.0033Z 423.0034Z
3x WCD 423.1031Z 423.1032Z 423.1033Z 423.1034Z
4x WCD 423.2032Z 423.2033Z 423.2034Z
5x WCD 423.3033Z 423.3034Z
6x WCD 423.4034Z

Artikelnummers
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Deze moderne opbouwunit voor het bureau is 
gemakkelijk te plaatsen en zit uitermate stevig aan 
het bureau bevestigd. Uiteraard zonder schade toe te 
brengen aan het bureau. In alle gevallen een nette 
oplossing door de hoogwaardige afwerking van het 
product!

VOLT OPBOUWUNITS

WAAROM DE VOLT?

m    Stijlvolle kleurstelling

m    Stevige klemwerking op het blad

m    Geen enkel schroefje is zichtbaar

m    Scala aan invulmogelijkheden

INDESQ® VOLT
STIJLVOL MET EEN HOOGWAARDIGE AFWERKING!
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Maatvoering
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VOLT OPBOUWUNITS

M45 posities

kleur 230V invulling 0x M45 1x M45 2x M45

rvs

2x WCD 443.0031 443.0032

3x WCD 443.1031 443.1032

4x WCD 443.2032

wit

2x WCD 443.0031W 443.0032W

3x WCD 443.1031W 443.1032W

4x WCD 443.2032W

zwart

2x WCD 443.0031Z 443.0032Z

3x WCD 443.1031Z 443.1032Z

4x WCD 443.2032Z

Toelichting:
De in de tabel genoemde artikelen zijn uitgevoerd met Schuko wandcontactdozen met randaarde.
Penaarde wandcontactdozen zijn op aanvraag mogelijk. 
De M45-posities zijn 45x45 millimeter groot en geschikt voor de M45 inzetplaten.

Artikelnummers
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kleurstelling zwart
Bij de zwarte variant wordt de beugel van het product 
gecombineerd met een zwart geanodiseerd aluminium 
profiel en zwart schakelmateriaal. De beugels en 
zijplaatjes worden voorzien van een fijnstructuur coating 
ral 9005. De bijbehorende zwarte inzetplaten zijn tevens 
verkrijgbaar.

De fijnstructuur poedercoating is erg slijtvast, waardoor de beugels 
onbeschadigd blijven terwijl deze in gebruik genomen zijn. Op deze 
manier verlengen we de levensduur van het product.

kleurstelling wit
Indien u kiest voor een witte variant, dan wordt de 
beugel van het product gecombineerd met een naturel 
geanodiseerd aluminium profiel en wit schakelmateriaal. 
De beugels en zijplaatjes worden voorzien van een 
fijnstructuur coating ral 9010. Ook hiervoor zijn de 
bijbehorende witte inzetplaten leverbaar.

De fijnstructuur poedercoating is erg slijtvast, waardoor de beugels 
onbeschadigd blijven terwijl deze in gebruik genomen zijn. Op deze 
manier verlengen we de levensduur van het product.

kleurstelling rvs
De opbouwunits van rvs worden altijd gecombineerd 
met een zwart geanodiseerd aluminium profiel en zwart 
schakelmateriaal. Ook de bijbehorende zwarte inzetplaten 
zijn hierbij verkrijgbaar. 

Het rvs wordt ontbraamd om scherpe snijdende randen te voorkomen. 
Tevens wordt het rvs tegelijkertijd geborsteld, zodat er een natuurlijke 
borstelstructuur ontstaat.

KLEURSTELLING



stevig te bevestigen aan uw tafelblad

producten met een lange levensduur

Nederlandse kwaliteitsproducten
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Vanuit de infrastructuur in de vloer en boven het 
plafond dienen uiteindelijk de werkplekken voorzien 
te worden van aansluitpunten voor apparaten als 
pc’s, monitoren, laptops en mobiele telefoons. 
Bij toepassing van mobiele apparaten bieden de 
Indesq® inbouwunits uitkomst. Gebruikers kunnen 
gemakkelijk gebruik maken van de benodigde 
aansluitpunten.

Om de werkplek te voorzien van aansluitpunten kan 
gekozen worden voor verschillende toepassingen met 
ieder zijn voor- en nadelen. Lees u goed in over wat 
mogelijk is, om het meest geschikte product te vinden. 
Heeft u vragen? Vraag het ons en wij zullen u altijd zo 
goed mogelijk van dienst zijn, contactgegevens vindt u 
op het voorblad van deze brochure.

Van enkel stopcontacten tot de uitgebreide 
uitvoeringen met audiovisuele toepassingen, 
bijna alles is toepasbaar en te integreren in de 
inbouwunits. Hierbij is keuze uit de scharnierklep 
met borsteldoorvoer (Joule), een eenvoudige unit 
voor perfect toegankelijke contactpunten (Hertz), 
optioneel met stijlvolle 180 graden draaibare klep 
(Hertz+) en de geavanceerde dubbele klep voor 
de vergadertafels (Tesla). Hiermee is er voor iedere 
situatie een passende oplossing!  

Al deze units zijn verkrijgbaar in rvs, wit of zwart.  De 
zwarte en rvs units worden hierbij gecombineerd 
met zwart schakelmateriaal, de witte units met wit 
schakelmateriaal.

BUREAU INBOUWUNITS
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SYSTEEMOVERZICHT

1 2

3 4

Bij het toepassen van de inbouwunits wordt altijd met 
bevestigingsklemmen gewerkt. Vervolgens heeft u de 
keuze om voor de best passende uitvoering te kiezen. 
Zo kan gekozen worden voor een enkele kantelunit 
(Joule), een dubbele kantelunit (Tesla), een vlakke 
inbouwunit (Hertz) of een vlakke inbouwunit welke 
afgedekt wordt door een opliggende klep (Hertz+).

Binnen het systeem zijn er verscheidene opties om 
uw inbouwunit te voorzien van elektrificatie, data en 
/ of audiovisuele invullingen. Het modulaire systeem 
maakt het mogelijk dat hierin erg veel flexibiliteit 
geboden kan worden.

1 - Joule scharnierklep

2 - Tesla vergaderunit

3 - Hertz inbouwunit

4 - Hertz+ inbouwunit

creëer altijd de optimale situatie

230V, RJ45 en AV invulling mogelijk

modulair systeem biedt flexibiliteit



JOULE INBOUWUNITS
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INDESQ® JOULE
SCHARNIERKLEP VOOR OPTIMAAL GEBRUIKSGEMAK!

Indien contactpunten niet direct in het zicht mogen 
zitten, dan kiest u mogelijk voor de Joule. Gemakkelijk 
openen, het contact plaatsen en vervolgens de unit 
weer sluiten. Door de borsteldoorvoer is deze unit 
in dichte toestand gewoon te gebruiken. Uitermate 
handig en netjes!

WAAROM DE JOULE?

m    Stijlvol design in drie kleurstellingen

m    Borsteldoorvoer voor gebruik in dichte toestand

m    Voorzien van aansluitkabel

m    Soepel scharnierend
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JOULE INBOUWUNITS
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Maatvoering

Artikelnummers
M45 posities

kleur 230V invulling 0x M45 1x M45 2x M45 3x M45 4x M45

rvs

2x WCD 453.0030 453.0031 453.0032 453.0033 453.0034
3x WCD 453.1031 453.1032 453.1033 453.1034
4x WCD 453.2032 453.2033 453.2034

5x WCD 453.3033 453.3034
6x WCD 453.4034

wit

2x WCD 453.0030W 453.0031W 453.0032W 453.0033W 453.0034W
3x WCD 453.1031W 453.1032W 453.1033W 453.1034W
4x WCD 453.2032W 453.2033W 453.2034W
5x WCD 453.3033W 453.3034W
6x WCD 453.4034W

zwart

2x WCD 453.0030Z 453.0031Z 453.0032Z 453.0033Z 453.0034Z
3x WCD 453.1031Z 453.1032Z 453.1033Z 453.1034Z
4x WCD 453.2032Z 453.2033Z 453.2034Z
5x WCD 453.3033Z 453.3034Z
6x WCD 453.4034Z
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TESLA VERGADERUNITS

Deze geavanceerde unit is met behulp van de 
slimste technieken ontwikkeld. Vanaf twee zijden te 
openen, waarmee dit de perfecte oplossing is voor 
uw vergadertafels. Tevens is dit product door de 
toepassing van efficiënte productietechnieken zeer 
goed betaalbaar!

WAAROM DE TESLA?

m    Vanaf twee zijden te openen

m    Stijlvolle afwerking voor uw vergadertafel

m    Borsteldoorvoer voor gebruik in dichte toestand

m    Standaard verkrijgbaar in drie kleuren

INDESQ® TESLA
DUBBELZIJDIG SCHARNIEREND VOOR DE VERGADERTAFELS!
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TESLA VERGADERUNITS

Maatvoering

Artikelnummers
M45 posities

kleur 230V invulling 0x M45 1x M45 2x M45 3x M45

rvs

2x WCD 473.0031 473.0032 473.0033
3x WCD 473.1031 473.1032 473.1033
4x WCD 473.2032 473.2033

5x WCD 473.3033

wit

2x WCD 473.0031W 473.0032W 473.0033W
3x WCD 473.1031W 473.1032W 473.1033W
4x WCD 473.2032W 473.2033W
5x WCD 473.3033W

zwart

2x WCD 473.0031Z 473.0032Z 473.0033Z
3x WCD 473.1031Z 473.1032Z 473.1033Z
4x WCD 473.2032Z 473.2033Z
5x WCD 473.3033Z
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HERTZ INBOUWUNITS

Inbouwunits zijn bereikbaar tegen een kleine 
investering. Kies bijvoorbeeld voor de Hertz. Veel 
contactpunten zijn mogelijk, zonder dat dit ten 
koste gaat van de prijs. Tevens zijn de aansluitpunten 
gemakkelijk bereikbaar!

WAAROM DE HERTZ?

m    Scherpe prijsstelling

m    Optimaal toegankelijke contactpunten

m    Voorzien van aansluitkabel

m    Scala aan invulmogelijkheden

INDESQ® HERTZ
VOOR OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID VAN UW CONTACTPUNTEN!
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HERTZ INBOUWUNITS
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Maatvoering

Artikelnummers
M45 posities

kleur 230V invulling 0x M45 1x M45 2x M45

rvs
2x WCD 413.0030 413.0031 413.0032
3x WCD 413.1031 413.1032
4x WCD 413.2032

wit
2x WCD 413.0030W 413.0031W 413.0032W
3x WCD 413.1031W 413.1032W
4x WCD 413.2032W

zwart
2x WCD 413.0030Z 413.0031Z 413.0032Z
3x WCD 413.1031Z 413.1032Z
4x WCD 413.2032Z
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Gemakkelijk bereikbare contactpunten, maar tóch 
de bescherming van een klep. Met de Hertz+ is 
uw unit perfect afgesloten door middel van een 
moderne  deksel in rvs, wit of zwart. Om het geheel 
zo gemakkelijk mogelijk toepasbaar te maken is deze 
180 graden draaibaar.

HERTZ+ INBOUWUNITS

WAAROM DE HERTZ+?

m    180 graden draaibare scharnierklep

m    Stijlvol en modern vormgegeven

m    Beschermde contactpunten

m    Scala aan invulmogelijkheden

INDESQ® HERTZ+
EENVOUDIG BEREIKBARE CONTACTPUNTEN MET STIJLVOLLE KLEP!
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HERTZ+ INBOUWUNITS

Maatvoering

Artikelnummers
M45 posities

kleur 230V invulling 0x M45 1x M45 2x M45

rvs
2x WCD 408.0031 408.0032
3x WCD 408.1031 408.1032
4x WCD 408.2032

wit
2x WCD 408.0031W 408.0032W
3x WCD 408.1031W 408.1032W
4x WCD 408.2032W

zwart
2x WCD 408.0031Z 408.0032Z
3x WCD 408.1031Z 408.1032Z
4x WCD 408.2032Z

5055

185

60
77

230
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FREESMATEN OVERZICHT

freesmaten oplegrand*

Joule Hertz Hertz+ Tesla

2-voudig 154 x 123 x R8 145 x 63 x R8 nvt nvt

3-voudig 199 x 123 x R8 190 x 63 x R8 190 x 63 x R8 231 x 138 x R8

4-voudig 244 x 123 x R8 235 x 63 x R8 235 x 63 x R8 276 x 138 x R8

5-voudig 289 x 123 x R8 nvt nvt 321 x 138 x R8

6-voudig 334 x 123 x R8 nvt nvt nvt

* freesmaten aangegeven voor montage met oplegrand

freesmaten ingelegd*

Joule Hertz Hertz+ Tesla

2-voudig
rvs 163,8 x 135 x 1,5 155 x 69 x 1,5 nvt nvt

wit of zwart 164,1 x 135,3 x 1,7 155,3 x 69,3 x 1,7 nvt nvt

3-voudig
rvs 208,8 x 135 x 1,5 200 x 69 x 1,5 nvt 237,5 x 149 x 1,5

wit of zwart 209,1 x 135,3 x 1,7 200,3 x 69,3 x 1,7 nvt 237,8 x 149,3 x 1,7

4-voudig
rvs 253,8 x 135 x 1,5 245 x 69 x 1,5 nvt 282,5 x 149 x 1,5

wit of zwart 254,1 x 135,3 x 1,7 245,3 x 69,3 x 1,7 nvt 282,8 x 149,3 x 1,7

5-voudig
rvs 298,8 x 135 x 1,5 nvt nvt 327,5 x 149 x 1,5

wit of zwart 299,1 x 135,3 x 1,7 nvt nvt 327,8 x 149,3 x 1,7

6-voudig
rvs 343,8 x 135 x 1,5 nvt nvt nvt

wit of zwart 344,1 x 135,3 x 1,7 nvt nvt nvt

* freesmaten aangegeven voor montage flush ingelegd, freesmaten met + tolerantie van 0,2

Toelichting:
De in de tabel genoemde freesmaten zijn gesplitst in montage met oplegrand en ingelegd.
Raadpleeg voor frezen altijd de technische tekening van het betreffende product. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor de technische tekeningen verwijzen wij u graag naar:
http://www.hplsystems.nl/afbouwproducten/
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kleurstelling zwart
Bij de zwarte variant wordt de behuizing van het product 
gecombineerd met een zwart geanodiseerd aluminium 
profiel en zwart schakelmateriaal. De kleppen en randen 
worden voorzien van een fijnstructuur coating ral 9005. De 
bijbehorende zwarte inzetplaten zijn tevens verkrijgbaar.

De fijnstructuur poedercoating is erg slijtvast, waardoor de producten 
onbeschadigd blijven terwijl deze in gebruik genomen zijn. Op deze 
manier verlengen we de levensduur van het product.

kleurstelling wit
Indien u kiest voor een witte variant, dan wordt 
de behuizing van het product gecombineerd met 
een naturel geanodiseerd aluminium profiel en wit 
schakelmateriaal. De kleppen en randen worden voorzien 
van een fijnstructuur coating ral 9010. Ook hiervoor zijn 
de bijbehorende witte inzetplaten leverbaar.

De fijnstructuur poedercoating is erg slijtvast, waardoor de producten 
onbeschadigd blijven terwijl deze in gebruik genomen zijn. Op deze 
manier verlengen we de levensduur van het product.

kleurstelling rvs
De inbouwunits van rvs worden gecombineerd met 
een zwart geanodiseerd aluminium profiel en zwart 
schakelmateriaal. Ook de bijbehorende zwarte inzetplaten 
zijn hierbij verkrijgbaar. 

Het rvs wordt ontbraamd om scherpe snijdende randen te voorkomen. 
Tevens wordt het rvs tegelijkertijd geborsteld, zodat er een natuurlijke 
borstelstructuur ontstaat.

KLEURSTELLING
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+

INZETPLATEN M45

te plaatsen in M45 posities

- universele inzetplaat, in wit of zwart
geschikt voor reguliere RJ45-connectoren en compatible met de volgende 
snap-in adapters:

Data Cat6, kleur zwart of wit
HDMI, kleur zwart of wit
USB 2.0, kleur zwart
USB 3.0, kleur zwart
Audio 3.5mm, kleur zwart

- overige inzetplaten, in wit of zwart

M45 met Avaya M30MC inzetclip
M45 met XLR 3P
M45 met CAI
M45 met VGA
M45 met RCA
M45 met enkele USB-charger * 
M45 met dubbele USB-charger *
M45 blindplaat

- doorvoermodule rvs

M45 doorvoermodule geschikt voor 2 patchkabels

* De USB-chargers gaan uit van een separate lader om de levensduur van onze artikelen te verlengen. Op het moment dat de laadcapaciteit niet 
meer toereikend is, dient slechts de adapter vervangen te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een USB-lader van hoge kwaliteit (Nederlands 
fabricaat). Een vaste USB-charger is mogelijk op aanvraag.



fijnstructuur poedercoating

altijd een passend product

compacte en moderne oplossingen
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KABELMANAGEMENT

Ter aanvulling op het Indesq assortiment aan 
eigen fabrikaat aan elektrificatie units, is een basis 
assortiment aan kabelmanagement accessoires 
samengesteld. 

Door gebruik ten maken van de juiste accessoires 
kan de werkplek op een zeer nette, efficiënte en 
ergonomische wijze ingericht worden.

Alle kabelmanagement accessoires worden onder 
de naam Indesq+ samengevat. Dit assortiment 
bevat artikelen die perfect aansluiten op het Indesq 
assortiment. Eventuele afwijkende aanvragen worden 
door de verkoop binnendienst behandeld.

Het assortiment aan kabelmangement artikelen 
bevat de volgende items:
- Kabeldoorvoeren;
- Monitor armen;
- Stroomblokken;
- Bekabeling;
- Monitor armen;
- CPU-houders;
- Kabelgeleiding;
- Opbergvoorzieningen.

Voor zowel de tradionele werkplek als de zit-sta 
werkplekken zijn accessoires opgenomen om tot een 
optimale situatie te komen. Voor advies kunt u altijd 
contact opnemen met onze verkoop binnendienst via 
0492-745133 of per e-mail via verkoop@hplsystems.nl.
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Artikelnummers
RVS wit zwart

69x85 400.0030 400.0030W 400.0030Z
69x220 400.0033 400.0033W 400.0033Z

85

76

52 26
,5

220

211

26
,5

52

KABELDOORVOEREN

INDESQ® LUMEN
EEN LUXE EN STIJVOLLE KABELDOORVOER IN UW BLAD!

De Lumen kabeldoorvoer biedt een alternatief voor 
de kunststof varianten. Een zeer stevige en moderne 
oplossing, soepel scharnierend en voorzien van een 
borsteldoorvoer.

WAAROM DE LUMEN?

m    Compact en stevig

m    Eenvoudig kabels doorvoeren

m    Standaard verkrijgbaar in drie kleuren
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Artikelnummers
zwart kunststof alu grijs alu zwart

Ø60mm 90.45005 90.45002 90.45001
Ø80mm 90.45015 90.45012 90.45011

KABELDOORVOEREN

INDESQ+ KABELDOORVOEREN
RONDE KABELDOORVOEREN, VOOR EENVOUDIGE INSTALLATIE!

Voor de montage in een rond boorgat, bieden de 
ronde kabeldoorvoeren uitkomst. Verkrijgbaar in 
kunststof en metalen varianten, in verschillende 
kleuren, passend bij uw inrichting.

WAAROM DE RONDE KABELDOORVOEREN?

m    Eenvoudig te monteren in een boorgat

m    Doorvoeren van bekabeling

m    Verkrijgbaar in zwart of zilvergrijs
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Artikelnummers
zwart

3-voudig 90.80003
4-voudig 90.80004

STROOMBLOKKEN

De Indesq elektrificatie units zorgen ervoor dat u 
boven het werkblad toegang heeft tot aansluitpunten. 
Voor vaste aansluitpunten bieden wij u een oplossing 
in de vorm van de Indesq+ stroomblokken.

WAAROM EEN EXTRA STROOMBLOK?

m    Ideaal voor vaste aansluitpunten

m    Een economische oplossing

m    Te koppelen aan uw Indesq elektrificatie unit

INDESQ+ STROOMBLOKKEN
EXTRA STROOMPUNTEN ONDER UW WERKPLEK OF IN DE KABELGOOT!
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Artikelnummers
netsnoer koppelkabel

1 meter 90.86010 90.85010
2 meter 90.86020 90.85020
3 meter 90.86030 90.85030
5 meter 90.86050 90.85050
7 meter 90.86070 90.85070

10 meter 90.86100 90.85100

BEKABELING

INDESQ+ BEKABELING
KOPPELKABELS EN NETSNOEREN VOOR STEKERBAAR INSTALLEREN!

Indien u de Indesq elektrificatie units of de 
stroomblokken aan wilt sluiten, heeft u uiteraard 
ook de bijbehorende bekabeling nodig. Binnen 
het Indesq+ assortiment is de originele Wieland 
bekabeling opgenomen.

WAAROM DEZE BEKABELING?

m    Originele Wieland GST18 bekabeling

m    Voor een veilige installatie

m    Eenvoudig te koppelen op Indesq elektrificatie
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Artikelnummers
netwerk (S/FTP) HDMI USB3.0 Audio 3.5mm

1 meter 90.90010 90.95010 90.96010 90.97010
2 meter 90.90020 90.95020 90.96020 90.97020
3 meter 90.90030 90.95030 - 90.97030
5 meter 90.90050 90.95050 90.96050 90.97050

7,5 meter 90.90075 - - -
10 meter 90.90100 - - -

BEKABELING

INDESQ+ BEKABELING
NETWERK, HDMI, AUDIO EN USB-KABELS!

Iniden u de Indesq elektrificatie units of de 
stroomblokken aan wilt sluiten, heeft u uiteraard 
ook de bijbehorende bekabeling nodig. Binnen het 
Indesq+ assortiment is naast stroombekabeling ook 
de netwerk en AV bekabeling leverbaar.

WAAROM DEZE BEKABELING?

m    Eenvoudig te koppelen op de Indesq units

m    Kabels van goede kwaliteit

m    Verkrijgbaar in verschillende lengtes
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Artikelnummers
alu grijs

single 10.42020
dual 10.42025

MONITOR ARMEN

INDESQ+ MONITOR ARMEN
VOOR EEN ERGONOMISCHE WERKPLEK!

Toepassing van een monitorarm zorgt voor extra 
ruimte op de werkplek. Hiernaast worden de 
voorwaarden gecreërd om tot een juiste werkhouding 
te komen.

WAAROM EEN MONITORARM?

m    Bespaar ruimte op uw werkplek

m    In hoogte instelbaar

m    Voor een ergonomische werkhouding
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Artikelnummers

CPU HOUDER

INDESQ+ CPU HOUDERS
VOOR EEN VEILIGE WERKOMGEVING!

De Indesq+ CPU houder zorgt ervoor dat uw PC van de 
vloer afgehouden wordt en draagt bij aan een veilige 
werkomgeving. Hiernaast zorgt de houder ervoor dat 
de vloer vrij blijft voor schoonmaakwerkzaamheden.

WAAROM EEN CPU HOUDER?

m    Beschermd uw PC

m    Een veilige werkomgeving

m    Draagt bij aan een schone werkomgeving

alu grijs

CPU houder 90.41001
CPU houder 
verrijdbaar

90.41011
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KABELGELEIDERS

INDESQ+ KABELGELEIDING
VOOR EEN OPGERUIMDE WERKOMGEVING!

Vanaf de vloerdoos in de vloer, is het belangrijk om 
de bekabeling netjes naar de werkplek de geleiden. 
Binnen het Indesq+ assortiment bieden wij u 
standaard de Extendable en Flex oplossingen.

WAAROM EEN KABELGELEIDER?

m    Bescherm uw bekabeling

m    Werkt de bekabeling netjes weg

m    Draagt bij aan een veilige werkomgeving

Artikelnummers
zwart

Extendable 90.44001
verlengset 5 

schakels
90.44002

Flex 90.44005

Extendable Flex
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OPBERGVOORZIENINGEN

INDESQ+ PENNENLADE
COMPACT EN EENVOUDIG OPBERGEN VAN UW KANTOORARTIKELEN!

Indien u geen beschikking heeft over een 
ladekast, dan biedt de Indesq+ pennenlade een 
opbergmogelijkheden voor uw schrijfmiddelen en 
overige kleine kantoorartikelen.

WAAROM EEN PENNENLADE?

m    Opbergen van uw kantoorartikelen

m    Eenvoudig draaibaar systeem

m    Makkelijk te installeren

Artikelnummer
zwart

Pennenlade 90.43005



geavanceerde producten

gebruik van rvs als belangrijkste grondstof

altijd ontbraamd en geborsteld
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