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JETLINE +: EEN WERKPLAATS OP UW MAAT EN MODULAIR DIE MEEGROEIT

WEES TROTS OP UW ATELIER
Uw atelier is een werkplaats, maar ook een levensruimte.
Daarom kiest u ook voor een mooie functionele, harmonieuze en propere werkplaats.

Bovendien geeft een propere en ordelijke werkplaats ook vertrouwen naar uw klanten toe.

MAAK U HET LEVEN GEMAKKELIJKER  
Organiseer uw werkruimte.
Doordat uw werkplaats praktischer en beter 
georganisseerd is, werkt u effi ciënter. 

BENUT DE VOLLEDIGE RUIMTE
Opbergruimte in de hoogte.
Uw gereedschapswagen eindelijk op zijn plaats. 

COMFORTABEL WERKEN                                                                                                                             
Twee werkhoogtes met speciale werkbladen. 

BEVRIJD U VAN DE BEPERKINGEN
Dankzij zijn zelfdragende stuctuur, kunt u in alle vrijheid uw 
meubels monteren waar u wilt.
Maak een werkeiland in stervorm, rug tegen rug, in U, 
alles is mogelijk!

Beheer uw gereedschap

Opbergen van gemeenschappelijk 
gereedschap, locker,...

Gedeelde werkbank

Kwaliteitscontrole, 
informatica zone

MAAK MET DE 

EEN GEORGANISSEERDE WERKPLAATS, 

FUNCTIONEEL EN ESTHETISCH.

Made in France
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UW PERSONALITATIEDE CONFIGURATOR IS TE DOWNLOADEN OP WWW.FACOM.COM NIEUWE DIENSTEN

VEILIGHEID: uitgerust met nieuwe 
ladegeleiders.  De laden sluiten vanzelf.

EENVOUD: optie ‘1 SLEUTEL’ 
simpelweg op aanvraag dankzij 
de vervangbare cilindersloten.

 1 ONTWERP UW EIGEN WERKRUIMTE                                                                                                   
Creër een ruimte met de juiste afmetingen, kleuren en afwerkingen                                 
van uw ruimte. Plaats deuren en ramen zodat uw project 
overeenstemt met de realiteit.

 2 ONTWERP UW EIGEN SAMENSTELLING                                                                                                   
Creër samenstellingen met zowel hoge en lage elementen met het 
programma. Dit zal u begeleiden in het plaatsen van uw meubels.                                                                             
U kan ook zelf de elementen plaatsen vanuit onze kastenbibliotheek.

 3 VISUALISEER ZELF UW CREATIE IN 3D                                                                                                     
Uw samenstelling zal geleidelijk aan in 3D verschijnen naargelang uw 
project evolueert. U kunt deze bekijken van alle aanzichten, ronddraaien, 
een boven- of virtueelaanzicht kiezen door de parameters aan te passen 
voor de hoogte of het aanzicht. 

 4 KIES UW OPTIES                                                                                                                                           
Montagekits, sokkels om tot een werkhoogte te bekomen van 1025 mm 
en optie ‘ 1 unieke sleutel. ‘

 5 MAAK UW OFFERTE OP                                                                                                                                
Eens uw werkruimte samengesteld is, exporteer u de lijst van het 
meubilair naar PDF-fi le of naar een MSExcel-fi le. Toon deze lijst aan uw 
verdeler die u een offerte zal opmaken.

ONTWERP ZELF UW EIGEN IDEALE 
JETLINE WERKRUIMTE !

1
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Ga nog verder met het personaliseren van uw 
werkruimte door uw eigen kleur te kiezen (RALwaaier).

WERKRUIMTE IN EIGEN KLEUREN    

RALWAAIER

Confi gurator
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750 mm

Diepte vrije 
werkruimte 
= 470 mm

NU NOG MEER WERKRUIMTE ZELFS MET EEN BOVENKAST

EXTRA STEVIGE WERKBLADEN

Een perfecte afwerking dankzij 
het nieuwe verstelsysteem van de 
werkbladen. Zijkanten zijn eveneens 
afgewerkt met metaal.

Werkbladen 
zijn 
geperforeerd 
voor de 
montagekit. 

3 afwerkingen:                                                                                                                                       
- gelamineerde beuk
- beuk + geborsteld roestvrijstaal 
- metaal bedekt met rubber

850 mm
1025 mm

COMFORT IS ESSENTIEEL OM GOED TE KUNNEN WERKEN. MET JETLINE+ KAN U DE HOOGTE 
VAN DE WERKBLADEN AANPASSEN AAN UW MAAT EN AAN DE TAKEN DIE U UITVOERT.

Om de hoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm, voeg je gewoon een sokkel toe. Ideaal om uw 
opslagruimte te optimaliseren. Uw gereedschapswagen kan eveneens opgeborgen worden onder het 
werkvlak.

TWEE WERKHOOGTES MOGELIJK

Sokkel
JLS2-BASEMBS

750 mm
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MONTAGE NOG EENVOUDIGER

In lijn met de JET gereedschapswagens
• Aluminium handgreep
•  Nieuwe kleuren: 

rood 3020 en zwart 9004.

Onze meubels hebben een garantie van 5 jaar.

NIEUW DESIGN

KWALITEIT

De bevestigingssets zijn beschikbaar in 2 afmetingen: 400 en 800 mm.

Voor een laag meubel of een hoog meubel

JLS2-TUBESUP400 JLS2-TUBESUP800

Voor 2 meubels op elkaar

Werkblad 
voorgeperforeerd 
voor tubes.

De meubels beschikken over 
gemakkelijke verstelbare poten 
en garanderen een perfecte stabiliteit.

Made in France
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ONDERKASTEN

SOKKELS

ACCESSOIRES

TECHNISCHE KASTEN

BOVENKASTENVERTICALE PANELEN

OPBERGKASTEN

POTEN EN BALKEN WERKBLADEN

REF. JLS2-MBS7T REF. JLS2-MBS2TV

REF. JLS2-MBSPV

REF. JLS2-MBS6T

REF. JLS2-MBDPPREF. JLS2-MBSPP

REF. JLS2-CHSPP

REF. JLS2-MHTR

REF. JLS2-CHDPPREF. JLS2-CHS

REF. JLS2-MHDR

REF. JLS2-CHD

REF. JLS2-2201REF. JLS2-MHSPP REF. JLS2-MHSPV

JLS2-LIGHT 

REF.  JLS2-TCJLS2-LIGHTSUPJLS2-TUBES

JLS2-1KEY

REF.  JLS2-TRAA2/3
REF.  JLS2-TRAB2/3
REF.  JLS2-TRBB3

JLS2-PSB
JLS2-PSH

JLS2-PB1/2/3/A

JLS2-PBST1/2/3/A

JLS2-PM1/2

REF. JLS2-MBSEN REF. JLS2-MBSPC/MHSPC

JLS2-BASEMBD

JLS2-BASEMBS

REF. JLS2-A1000PPREF. JLS2-A500PP REF. JLS2-A1000PV

REF.  JLS2-PPAV1ELEC REF.  JLS2-PPAVA

REF.  JLS2-PAV1/2 REF.  JLS2-PPAV1/2



LAGE MEUBELS MET LADEN
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REF. JLS2-MBS6T6 LADEN REF. JLS2-MBS7T7 LADEN

• Lade afmetingen: L569 x D421 x H60/130/270 mm.
• Geleverd met 3 sets schotten voor laden 60 mm hoog en 1 set schotten voor laden 130 mm hoog
• Centrale vergrendeling, slot met scharnierende sleutel
• Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
• Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm (H985 mm met verhoging JLS2-BASEMBS).

• 4 lades 60 mm hoog = 12 modules.
• 1 lade 130 mm hoog = 3 modules.
• 1 lade 270 mm hoog.
• Gewicht : 70kg.

• 5 lades 60 mm hoog = 15 modules.
• 1 lade 130 mm hoog = 3 modules.
• 1 lade 200 mm hoog = 3 modules.
• Gewicht : 74.5kg.

7 TIROIRS6 TIROIRS

SOKKEL

•   Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm 
(inclusief 40 mm werkblad)

• Epoxy gelakt plaatstaal (dikte 12/10th)
•  Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van 

het meubel
• Geleverd met het basisstation voor een perfecte afwerking.
• Afmetingen: L720 x D699 X H180 mm • Gewicht: 15.5kg

REF. JLS2-BASEMBS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1JLS2-MBS6T

HANDVATEN LADEN                                                                                                       
Sterkte: geanodiseerd aluminium 
tegen oxidatie.                                                                  
Comfort: exclusief design 
voor een aangenaam gevoel.                                                                                       
Tijdwinst: zie de inhoud van uw laden 
met de meegeleverde pictogrammen.

LADEN                                                                                                                                                
Veiligheid: automatische 
sluiting van de laden.                                                                           
Opbergsysteem: tussenschotten, 
inlay’s in plastiek of foam.                                                         
3 modules per lade: toegelaten
gewicht tussen 30 en 50 kg.

SLUITING                                                                                                                                              
Optie 1 sleutel                                                                                                                                          
dankzij het vervangbare cilinderslot.

2 HOOGTES VERKRIJGBAAR     
Lage versie 850 mm
Hoge versie 1025 mm 
mits toevoeging van een sokkel.

ACCESSOIRES
Aan de laterale zijden van het 
JET+-gamma kunnen er accessoires 
geplaatst worden 
(Zie catalogus F13 voor volledige gamma).

WERKBLADEN
Gelamineerde beuk 40 mm behandeld 
met lijnolie. 
Hout + geborsteld roestvrijstaal. 
Metaal bedekt met rubber.

AFSTELLING
Nieuwe verstelbare poten voor een 
optimale afstelling.

DE + PRODUCTEN



LAGE MEUBELS MET VERTICALE LADEN
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REF. JLS2-MBS2TV VERTICALE LADEN

•  2 verticale laden met geperforeerde panelen recto-verso (6 x 6 mm op een hart-afstand van 12 mm), 
gelakt plaatstaal in Epoxy (dikte 12/10).

• Bevestiging van het gereedschap met behulp van de CKS haken (catalogus F13)
• Afmetingen van de panelen 600 x 600 mm. 
• Nuttige opslag oppervlakte: 1,6 m2. 
• Draagvermogen: 75kg per lade.
• Centrale vergrendeling met sleutelslot (slot vervangbaar).
• Enkelvoudige afsluiting mogelijk (per lade).
• Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel.
•  Kan ook gestapeld worden met een tweede JLS2-MBS2TV mits het toevoegen van 1 houten blad of 

houten blad met roestvrij staal (gebruik metalen plaat afgeraden).
•   Afmetingen: L 722 x D701 x H 810 mm (H 985 mm met JLS2-BASEMBS-hoogte). 
•   Gewicht: 70 kg.

STAPELBARE MEUBELS

JLS2-MBS2TV
2 HOOGTES VERKRIJGBAAR    
Lage versie 850 mm
Hoge versie 1025 mm 
mits toevoeging sokkel.

WERKBLADEN
Gelamineerde beuk 40 mm behan-
deld met lijnolie. Hout + geborsteld 
roestvrijstaal.

AFSTELLING
Nieuwe verstelbare poten voor een 
optimale afstelling.

JLS2-PB1

JLS2-MBS2TV

JLS2-BASEMBS

DE + PRODUCTEN



LAGE MEUBELS MET GLAZEN DEUREN
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•  2 doorzichtige klapdeuren in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met 
 een 110-graden opening. De deuren zijn getest voor 10000 cycli open / dicht.

• 1 rek, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte. Bestand tegen 50kg.
• Geperforeerde zijpanelen om JET.XL accessoires vast te maken.
• Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
• Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierende.
• Afmetingen : L722 x D701 x H810 mm (H985 mm met verhoogstuk JLS2-BASEMBS).
• Gewicht: 55.7kg.

SOKKEL

•  Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm
(inclusief 40 mm werkblad).

•  Epoxy gelakt plaatstaal (dikte 12/10th).
Moet worden uitgerust met de 4 draaibare aansluitingen.
Geleverd met het basisstation voor een perfecte afwerking.

• Afmetingen : L720 x D699 X H180 mm - Gewicht: 15.5 kg.

REF. JLS2-BASEMBS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1JLS2-MBSPV

SLUITING                                                                                                                                              
Optie 1 sleutel                                                                                                                                          
dankzij het vervangbare cilinderslot.

2 HOOGTES VERKRIJGBAAR     
Lage versie 850 mm
Hoge versie 1025 mm 
mits toevoeging van een sokkel.

ACCESSOIRES
Aan de laterale zijden van het 
JET+-gamma kunnen er accessoires geplaatst 
worden 
(Zie catalogus F13 voor volledige gamma).

WERKBLADEN
Gelamineerde beuk 40 mm behandeld met 
lijnolie. 
Hout + geborsteld roestvrijstaal. 
Metaal bedekt met rubber.

AFSTELLING
Nieuwe verstelbare poten voor een optimale 
afstelling.

KWALITEIT
Deuren getest met 10000 cycli open / dicht.

REF. JLS2-MBSPVEENDELIG GLAZEN DEUREN DE + PRODUCTEN



LAGE MEUBELS MET VOLLE DEUREN
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•  2 volle klapdeuren in plexiglas, dikte 3 mm, 
  gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren 
met een 110-graden opening. 
De deuren zijn getest voor 10000 cycli open / dicht.

•   1 rek, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte.
 Bestand tegen 50kg.

•  Geperforeerde zijpanelen om JET.XL accessoires vast 
te maken.

•  Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas 
zetten van het meubel.

• Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierende.
•  Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm. 

(H985 mm met verhoogstuk JLS2-BASEMBS).
• Gewicht: 57.5kg.

  •  Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm
(inclusief 40 mm werkblad).

•  Epoxy gelakt plaatstaal (dikte 12/10th).
Moet worden uitgerust met de 4 draaibare aansluitingen.
Geleverd met het basisstation voor een perfecte afwerking.

JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1JLS2-MBSPP

REF. JLS2-MBSPPEENDELIG VOLLE DEUREN

REF. JLS2-MBDPPDUBBELE VOLLE DEUREN

•  Dit dubbele meubel kan worden gebruikt voor de 
opslag van gereedschappen en / of voorwerpen 
die te lang en volumineus zijn  voor een standaard 
meubel. 

• 2 metalen schuifpanelen.
•   1 rek, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte.

Bestand tegen 75kg.
•  Geperforeerde zijpanelen om JET.XL accessoires 

vast te maken.
•  Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas 

zetten van het meubel.
• Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierende
•  Afmetingen : L1449 x D701 x H810 mm. 

(H985mm met het verhoogstuk JLS2-BASEMBD)
• Gewicht : 84.7kg.

•    Afmetingen : 
L720 x D699 X H180 mm.

• Gewicht : 15.5 kg.

•  Afmetingen: 
L1447 x D699 x H180 mm.

• Gewicht: 19kg.

EENDELIG REF. JLS2-BASEMBS

DUBBEL REF. JLS2-BASEMBD

JLS2-BASEMBD

JLS2-PB2JLS2-MBDPP

SOKKEL

SLUITING                                                                                                                                              
Optie 1 sleutel                                                                                                                                          
dankzij het vervangbare cilinderslot.

2 HOOGTES VERKRIJGBAAR     
Lage versie 850 mm
Hoge versie 1025 mm 
mits toevoeging van een sokkel.

ACCESSOIRES
Aan de laterale zijden van het 
JET+-gamma kunnen er accessoires geplaatst 
worden 
(Zie catalogus F13 voor volledige gamma).

WERKBLADEN
Gelamineerde beuk 40 mm behandeld met 
lijnolie. 
Hout + geborsteld roestvrijstaal. 
Metaal bedekt met rubber.

AFSTELLING
Nieuwe verstelbare poten voor een optimale 
afstelling.

KWALITEIT
Deuren getest met 10000 cycli open / dicht.

DE + PRODUCTEN



  

REF. JLS2-MHDRDUBBELE BOVENKAST REF. JLS2-MHTRDRIEDELIGE BOVENKAST

HOGE MEUBELS MET ROLGORDIJNEN
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• Het rolgordijn biedt volledig en directe toegang tot het gereedschap.
• Het verticale ophangpaneel geeft een maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid aan de opgehangen materialen.
• Vergrendeling met sleutel (verwisselbaar lock).
•  Uitgerust met een geperforeerd paneel (6 x 6 mm op een hart-afstand van 12 mm) voor het ophangen van 

gereedschap met behulp van de CKS haken.
•   Eenvoudige en directe montage op het werkblad of op de wand. Geen bevestigings kits te gebruiken.
• Afmetingen: L1455 x D278 x H810 mm.
• Nuttige binnenafmetingen: L1330xD183xH714 mm.
• Gewicht: 24.2kg.

• Het rolgordijn biedt volledig en directe toegang tot het gereedschap.
• Het verticale ophangpaneel geeft een maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid aan de opgehangen materialen.
• Vergrendeling met sleutel (verwisselbaar lock).
•   Uitgerust met een geperforeerd paneel (6 x 6 mm op een hart-afstand van 12 mm) voor het ophangen van 

gereedschap met behulp van de CKS haken.
•  Eenvoudige en directe montage op het werkblad of op de wand. Geen bevestigingskits te gebruiken.
• Afmetingen: L2182 x D278 x H810 mm.
• Nutige binnenafmetingen: L2057xD183xH714 mm.
• Gewicht: 32.7kg.



HOGE MEUBELS MET VOLLE DEUREN OF GLAZEN DEUREN
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DE + PRODUCTEN

•  2 klapdeuren, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met 
een 110 - graden opening. 

• De deuren zijn getest voor 10000 cycli open / dicht.
• 2 rekken, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte. Bestand tegen 20kg.
• Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierende
•  Eenvoudige en snelle bevestiging op een basis unit dankzij de 

“JLS2-TUBESUP 400” montage kit.
• Afmetingen: L719 x D278 x H810 mm.
• Gewicht: 27.5kg.

REF. JLS2-MHSPPVOLLE DEUREN

DEUREN 
• Metaal gelakt in epoxy (dikte 12/10 ).
• Doorzichte deuren om de inhoud en netheid te controleren.
•  Die kasten zijn perfect geschikt voor het toepassen van de 5S-regels: 

SEIRI (ontruimen), SEITON (rangschikken), SEISO (reinigen), SEIKETSU 
(opbergregels vastleggen), SHITSUKE (ze doen naleven).

MONTAGE 
Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de 
montagekit «JLS2-TUBESUP400 of 800».

KWALITEIT
• Deuren getest met 10000 cycli open / dicht.

JLS2-TUBESUP400

JLS2-TUBESUP800
• Doorzichtige deuren om de inhoud en netheid te controleren
•  2 doorzichtige klapdeuren in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare 

pen scharnieren met een 110 - graden opening.
• De deuren zijn getest voor 10000 cycli open / dicht.
• 2 rekken, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte. Bestand tegen 20kg.
• Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierende.
•  Eenvoudige en snelle bevestiging op een basis unit met behulp van een

“JLS2-TUBESUP 400” montage kit.
• Afmetingen: L719 x D278 x H810 mm.
• Gewicht: 26kg.

REF. JLS2-MHSPVGLAZEN DEUREN



HOGE MEUBELS MET VOLLE DEUREN EN EEN LADE
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DE + PRODUCTEN

JLS2-TUBESUP400

JLS2-TUBESUP800

REF. JLS2-2201MUURKAST MET 1 LADE

• Ladegedeelte:
•  1 lade met heavy-duty kogellagers, 

100% opening.
•  Bruikbare afmetingen: 

L569 x H60 x D210 mm.
•  Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnie-

rende.
•  Eenvoudige en snelle bevestiging aan een 

basis unit met behulp van een 
“JLS2-TUBESUP 400” montageset.

• Afmetingen : L719 x D278 x H810 mm
• Gewicht: 31kg

• Kast met 1 verticaal paneel en 1 lade.
•  Verticaal bevestigingspaneel: 

Opslag oppervlakte: 1m².
•  De bodem en de zijkanten van de kast, 

en de binnenkant van de deuren, zijn 
geperforeerd om gereedschap te kunnen 
ophangen met het CKS-systeem.

•  180° opening van de 2 klapdeuren voor 
een maximale zichtbaarheid en 
toegankelijkheid.

DEUREN 
• Metaal gelakt in epoxy (dikte 12/10 ).
•  Die kasten zijn perfect geschikt voor het toepassen van de 5S-regels: 

SEIRI (ontruimen), SEITON (rangschikken), SEISO (reinigen), SEIKETSU 
(opbergregels vastleggen), SHITSUKE (ze doen naleven).

MONTAGE 
Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de 
montagekit «JLS2-TUBESUP400 of 800».

KWALITEIT
• Deuren getest met 10000 cycli open / dicht.



LAGE TECHNISCHE MEUBELS
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SOKKEL

•  Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm
(inclusief 40 mm werkblad).

•  Epoxy gelakt plaatstaal (dikte 12/10th).
Moet worden uitgerust met de 4 draaibare aansluitingen.
Geleverd met het basisstation voor een perfecte afwerking.

• Afmetingen : L720 x D699 X H180 mm - Gewicht : 15.5 kg.

REF. JLS2-BASEMBS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1JLS2-MBSEN

Meubel met stroomvoorziening.
Dit meubel bevat
Bovenste gedeelte :
•  1 stekkerdoos voor standaard voeding 45 mm, waarop men 3 stekkers naar keuze kan plaatsen 

(stekkers niet meegeleverd) (meegeleverd met zwarte cover).
•  1 lade met een hoogte van 200 mm, uitgerust met een stekkerdoos SCHUKO (6 stekkers) met 

lichtindicator voor het opladen van oplaadbare apparaten (gereedschap, lamp, telefoon, laptop, enz.
Onderste gedeelte : 2 haspels
•  1 voor lucht, lengte 14 + 1 m, inwendige diameter 10 mm, polyurethaan slang, aansluiting 3/8 NPT 

(N, 709 Facom).
•  1 voor elektriciteit, kabel lengte 14 + 1 m, 3 X 1,5 mm2 H05W-F, Max stroomtoevoer opgerold 

1200W, uitgerold 1800 W.
• Voorpaneel is permanent verwijderbaar voor een gemakkelijke toegang tot de haspels.
• Centrale vergrendeling met sleutelslot (slot vervangbaar).
• Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel.
• Afmetingen : L722 x D701 x H810 mm (H 985 mm met verhoog JLS2-BASEMBS).
• Gewicht : 69,6kg.

REF. JLS2-MBSENSTROOMVOORZIENING

SLUITING                                                                                                                                              
Optie 1 sleutel                                                                                                                                          
dankzij het vervangbare cilinderslot.

2 HOOGTES VERKRIJGBAAR     
Lage versie 850 mm
Hoge versie 1025 mm 
mits toevoeging van een sokkel.

ACCESSOIRES
Aan de laterale zijden van het 
JET+-gamma kunnen er accessoires geplaatst 
worden. 
(Zie catalogus F13 voor volledige gamma)

WERKBLADEN
Gelamineerde beuk 40 mm behandeld met 
lijnolie. 
Hout + geborsteld roestvrijstaal. 
Metaal bedekt met rubber.

AFSTELLING
Nieuwe verstelbare poten voor een optimale 
afstelling.

KWALITEIT
Deuren getest met 10000 cycli open / dicht.

DE + PRODUCTEN



IT-MEUBELS
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SOKKEL

Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm
(inclusief 40 mm werkblad).
• Epoxy gelakt plaatstaal (dikte 12/10th).
• Moet worden uitgerust met de 4 draaibare aansluitingen.
• Geleverd met het basisstation voor een perfecte afwerking.
• Afmetingen : L720 x D699 X H180 mm.
• Gewicht : 15.5 kg.

REF. JLS2-BASEMBS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PM1JLS2-MBSPC

Dit computermeubel beschermt uw apparatuur tegen stof en vuil.
Deze onderkast laat toe om uw computer, printer, toestenbord en muis op te bergen. 
Het bestaat uit :
• 1 lade van 60 mm met 100%  opening voor een toetsenbord of een laptop.
• 1 uitschuifbaar blad voor de muis (plaatsing naar keuze, links of rechts)
• 2 klapdeuren gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
• 1 rek, verstelbaar in de hoogte., voor 1 computer scherm en/of printer.
• 1 stekkerdoos voor 6 SCHUKO stekkers met indicatielicht.
• Centrale afsluiting met sleutelslot (slot vervangbaar).
• Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
•  Kan vervolledigd worden met de hoge kast  JLS2-MHSPC voor een bescherming van 

het beeldscherm – volgende metalen legplank JLS2-PM1 zal nodig zijn (geïntegreerde 
kabelbehuizing).

•  Afmetingen : L722 x D701 x H810 mm (H 985 mm met verhoging JLS2-BASEMBS).
• Gewicht : 57,7kg.

REF. JLS2-MBSPCONDERKAST REF. JLS2-MHSPCHOGE KAST 

Voor de bescherming van uw computerschermen,
•  1 kast met doorschijnende klapdeuren in plexiglas met een dikte van 3 mm. 

Dit laat toe om een computerscherm t.e.m. 23inch op te bergen.
•  Uitgerust met een rek, gelakt in epoxy, in de hoogte verstelbaar, voor het 

plaatsen van uw computerschermen.
•  Kan bevestigd worden op de onderkast JLS2-MBSPC om een compleet 

computer werkstation te creëren. Men moet dan alleen gebruik maken van 
de metalen lade JLS2-PM1 (geïntegreerde kabelbehuizing).

• Snelle en eenvoudige montage dankzij mount JLS2-TUBESUP400.
• Afmetingen: L719 x D278 x H810 mm.
• Gewicht: 22.7 kg.

JLS2-MHSPC



HOGE OPEN KOFFERS

15

DE + PRODUCTEN

• Open kast voor een snelle toegang.
•  Ideaal voor het opbergen van documentatie of verbruiksgoederen.
• Toegelaten lading 30kg.
•   Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel 

dankzij de montagekit “JLS2-TUBESUP400 of 800”.
• Afmetingen: L719 x D278 x H405.
• Gewicht: 8.5kg.

• Open kast voor een snelle toegang.
• Ideaal voor het opbergen van documentatie of verbruiksgoederen.
• Toegelaten lading 50kg.
•  Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel 

dankzij de montagekit “JLS2-TUBESUP400 of 800”.
• Afmetingen: L1446 x D278 x H405.
• Gewicht: 13.5kg.

REF. JLS2-CHSEENDELIGE OPEN BOVENKAST

REF. JLS2-CHDDUBBELE OPEN BOVENKAST
JLS2-TUBESUP800

DEUREN 
• Metaal gelakt in epoxy (dikte 12/10).
•  Die kasten zijn perfect geschikt voor het toepassen van de 5S-regels: 

SEIRI (ontruimen), SEITON (rangschikken), SEISO (reinigen), SEIKETSU 
(opbergregels vastleggen), SHITSUKE (ze doen naleven).

MONTAGE 
Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de 
montagekit «JLS2-TUBESUP400 of 800».

KWALITEIT
• Deuren getest met 10000 cycli open / dicht.



HOGE KOFFERS MET VOLLE DEUREN
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DE + PRODUCTENREF. JLS2-CHSPPBOVENKAST MET DEUR

REF. JLS2-CHDPPDUBBELE BOVENKAST MET DEUR
JLS2-TUBESUP800

•  Stalen opklapdeur met een blokkeerscharnier, getest voor 
10000x openen/sluiten.

• Ideaal voor het opbergen van documentatie of verbruiksgoederen.
• Toegelaten lading 30kg.
•  Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel 

dankzij de montagekit “ JLS2-TUBESUP400 of 800”.
• Afmetingen: L719 x D278 x H405.
• Gewicht: 14kg.

• Ideaal voor het opbergen van documentatie of verbruiksgoederen.
•  Stalen opklapdeur met een blokkeerscharnier, getest voor 

10000x openen/sluiten.
• Toegelaten lading 50kg.
•  Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel 

dankzij de montagekit “ JLS2-TUBESUP400 of 800”.
• Afmetingen: L1446 x D278 x H405.
• Gewicht: 19kg.

KWALITEIT
• Deuren getest met 10000 cycli open / dicht.

DEUREN 
• Metaal gelakt in epoxy (dikte 12/10 ).
• Doorzichte deuren om de inhoud en netheid te controleren.
•  Die kasten zijn perfect geschikt voor het toepassen van de 5S-regels: 

SEIRI (ontruimen), SEITON (rangschikken), SEISO (reinigen), SEIKETSU 
(opbergregels vastleggen), SHITSUKE (ze doen naleven).

MONTAGE 
Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de 
montagekit «JLS2-TUBESUP400 of 800».



REF. JLS2-A500PP1 VOLLE DEUR REF. JLS2-A1000PP2 VOLLE DEUREN REF. JLS2-A1000PV2 GLAZEN DEUREN

KASTEN MET VOLLE DEUREN OF GLAZEN DEUREN
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•  Geringe breedte, geschikt voor 
beperkte ruimte.

•  Bruikbaar als standaard kast of 
kleerkast.

•  1 deurvleugel gemonteerd op 
onzichtbare pen scharnieren 
met een 110-graden opening. De 
deuren zijn getest voor 
10000x openen/ sluiten.

•  3 rekken, geverfd in epoxy, 
afstelbaar in de hoogte.

• Bestand tegen 35kg.
•  1 stang voor kleerhangers voor 

gebruik als kleerkast.
•  Handvat volledig geïntegreerd 

in de deur om comfortabel en 
ergonomisch te openen.

•  Uitgerust met 4 regelbare poten 
voor het waterpas zetten van het 
meubel.

•  Afmetingen : 
L500 x D509 x H1835 mm.

• Gewicht: 70kg.

•  Deurvleugels gemonteerd op 
onzichtbare pen scharnieren met 
een 110-graden opening. Om te 
garanderen dat de kast stevig en 
veilig is, zijn de deuren volledig 
dubbel uitgevoerd met staal van 
12/10e. Deuren zijn getest voor 
10000x openen/sluiten.

•  3 rekken, geverfd in epoxy, 
afstelbaar in de hoogte.

• Bestand tegen 75kg.
•  Handvat volledig geïntegreerd 

in de deur om comfortabel en 
ergonomisch te openen.

•  Sluiting met sleutel zowel 
bovenaan als onderaan.

•  Uitgerust met 4 regelbare poten 
voor het waterpas zetten van het 
meubel.

•  De unit is voorzien van plinten 
voor een perfecte afwerking.
Geproduceerd in gelakt metaal, 
eenvoudig te verwijderen voor 
het schoonmaken of verplaatsen 
van de unit.

•  Afmetingen : 
L1000 x D509 x H1835 mm.

• Gewicht: 102kg.

•  Doorzichtige deurvleugels in 
plexiglas, dikte 3 mm,gemonteerd 
op onzichtbare pen scharnieren 
met een 110-graden opening

•  Om te garanderen dat de kast 
stevig en veilig is, zijn de deuren 
volledig dubbel uitgevoerd met 
staal van 12/10e. Deuren zijn ge-
test voor 10000x openen/sluiten.

•  3 rekken, geverfd in epoxy, 
afstelbaar in de hoogte

• Bestand tegen 75kg.
•  Sluiting met sleutel zowel 

bovenaan als onderaan.
•  Uitgerust met 4 regelbare poten 

voor het waterpas zetten van het 
meubel.

•  De unit is voorzien van plinten-
voor een perfecte afwerking.
Geproduceerd in gelakt metaal, 
eenvoudig te verwijderen voor het 
schoonmaken of verplaatsen van 
de unit.

•  Afmetingen: 
L1000 x D509 x H1835 mm.

• Gewicht: 95kg.



VERTICALE BEVESTIGINGSPANELEN
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• Afmetingen : • Afmetingen :

DE + PRODUCTENRuimtebesparend: de wanden worden omgevormd tot een opberg oppervlakte.
Tijdwinst: gereedschap meteen bereikbaar.

• Geperforeerd paneel: 6X6 mm met hartafstand van 12 mm.
• Bevestiging van gereedschap met het CKS assortiment haken (zie F13 catalogus).
• Uitgevoerd in plaatstaal, geverfd in epoxy (dikte 12/10e).

REF.  JLS2-PAV1
REF.  JLS2-PAV2

PANEEL (800 MM)

JLS2-TUBESUP400

REF.  JLS2-PPAV1
REF.  JLS2-PPAV2

HALF PANEEL (400 MM)

JLS2-TUBESUP800

MONTAGE 
Indien u kiest voor een paneel met hoogte van 800 mm of indien u 2 
panelen wilt stapelen, gebruik dan JLS2-TUBESUP800. 

Indien u alleen halve panelen wil met hoogte van 400 mm, gebruik dan 
de JLS2-TUBESUP400.

L [mm] H [mm] Diepte [mm] Gewicht [kg]

JLS2-PAV1 724,5 805 45 5,6
JLS2-PAV2 1452 805 45 10,6

L [mm] H [mm] Diepte [mm] Gewicht [kg]

JLS2-PPAV1 724,5 402,5 45 3,1
JLS2-PPAV2 1452 402,5 45 6,2



VERTICALE BEVESTIGINGSPANELEN
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• Uitgerust met een blok van 6 stopcontacten met aan/uitschakelaar.
• Afmetingen :

• Stapelen van 2 panelen mogelijk.
• Afmetingen :

DE + PRODUCTENRuimtebesparend: de wanden worden omgevormd tot een opberg oppervlakte.
Tijdwinst: gereedschap meteen bereikbaar.

• Geperforeerd paneel: 6X6 mm met hartafstand van 12 mm.
• Bevestiging van gereedschap met het CKS assortiment haken (zie F13 catalogus).
• Uitgevoerd in plaatstaal, geverfd in epoxy (dikte 12/10e).

REF.  JLS2-PPAV1ELECHALFPANEEL MET STOPCONTACTENBLOK REF.  JLS2-PPAVAHALF HOEKPANEEL (400 MM)

JLS2-TUBESUP400

JLS2-TUBESUP800

MONTAGE 
Indien u kiest voor een paneel met hoogte van 800 mm of indien u 2 
panelen wilt stapelen, gebruik dan JLS2-TUBESUP800. 

Indien u alleen halve panelen wil met hoogte van 400 mm, gebruik dan 
de JLS2-TUBESUP400.

L [mm] H [mm] Diepte [mm] Gewicht [kg]

JLS2-PPAV1ELEC 724,5 402,5 45 4,1

L [mm] H [mm] Diepte [mm] Gewicht [kg]

JLS2-PPAVA 1036 402,5 45 4,4



WERKBLADEN: HOUT
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• Laadkracht : 100 kg, 

• Afmetingen :

• Laadkracht : 500 kg voor JLS2-PB1, 
 1 Tonne voor JLS2-PB2 en JLS2-PB3
• Afmetingen :

DE + PRODUCTEN

PERFECTE AFWERKING

•  Een perfecte afwerking dankzij het nieuwe verstelsysteem van de 
werkbladen. 

 • Zijkanten zijn eveneens afgewerkt met metaal.

EENVOUDIGE MONTAGE 

•  Werkbladen zijn geperforeerd voor de montagekit van bovene-
lementen. Als u deze niet nodig heeft, kunt u de meegeleverde 
afdekkapjes gebruiken.

•  Gemakkelijk en snel monteerbaar dankzij vooraf geplaatste metalen 
inzetstukken.

• Gelamineerd beukenhouten paneel. 
•  Dikte 40 mm garandeert weerstand en duurzaameid. 
•  Behandeld met lijnolie voor een betere weerstand tegen vloeistoffen en voor gemakkelijker onderhoud.
• Gemakkelijk en snel monteerbaar dankzij vooraf geplaatste metalen inzetstukken.

JLS2-PB3

REF.  JLS2-PB1 / REF. JLS2-PB2 / REF.  JLS2-PB3WERKBLAD REF.  JLS2-PBAHOEK WERKBLAD

JLS2-PBAST

JLS2-PBST3

Zijk t ij f kt

L [mm] P [mm] Diepte [mm] Gewicht [kg]

JLS2-PBA 750 750 40 8,6

L [mm] P [mm] Diepte [mm] Gewicht [kg]

JLS2-PB1 727 750 40 17,9
JLS2-PB2 1455 750 40 35,2
JLS2-PB3 2182 750 40 52,7



WERKBLADEN: HOUT MET INOX
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• Laadkracht : 100 kg, 

• Afmetingen :

• Laadkracht : 500 kg voor JLS2-PBST1, 
 1 Tonne voor JLS2-PBST2 en JLS2-PBST3
• Afmetingen :

DE + PRODUCTEN•  Gelamineerd beukenhouten paneel van 40 mm dikte, bekleed met gegalvaniseerd staal 12/10e voor een hogere schok- en hittebestendigheid 
(zijkanten eveneens bekleed).

•  Gemakkelijk en snel monteerbaar dankzij vooraf geplaatste metalen inzetstukken.

REF. JLS2-PBST1/ REF. JLS2-PBST2 / REF. JLS2-PBST3 REF.  JLS2-PBAST 

JLS2-PB3

JLS2-PBAST

JLS2-PBST3

HOEK WERKBLADWERKBLAD PERFECTE AFWERKING

•  Een perfecte afwerking dankzij het nieuwe verstelsysteem van de 
werkbladen. 

 • Zijkanten zijn eveneens afgewerkt met metaal.

EENVOUDIGE MONTAGE 

•  Werkbladen zijn geperforeerd voor de montagekit van bovene-
lementen. Als u deze niet nodig heeft, kunt u de meegeleverde 
afdekkapjes gebruiken.

•  Gemakkelijk en snel monteerbaar dankzij vooraf geplaatste metalen 
inzetstukken.

Zijk t ij f kt

L [mm] P [mm] Diepte [mm] Gewicht [kg]

JLS2-PBAST 750 750 40 10,6

L [mm] P [mm] Diepte [mm] Gewicht [kg]

JLS2-PBST1 727 805 40 22,6
JLS2-PBST2 1455 750 40 44,5
JLS2-PBST3 2182 750 40 66,6



WERKBLADEN: METAAL
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• Draagkracht : 100 kg voor JLS2-PM1 en 
 250 kg voor JLS2-PM2.
• Afmetingen : 

DE + PRODUCTEN

Metalen plaat bedekt met rubberen mat.
• Ideaal voor een computer meubel : de plaat is geperforeerd,waardoor men de kabels kan plaatsen.
•  Wanneer u de onderkast JLS2-MBSPC combineert met de hoge kast JLS2-MHSPC, 

laat dit toe de kabels meteen discreet weg te werken.
• Geschilderd in Epoxy (rood RAL 3020).
• Oppervlakte in rubber.
• Gemakkelijk en snelle montage.

REF.  JLS2-PM1WERKBLAD WERKBLAD REF.  JLS2-PM2

EENVOUDIGE MONTAGE 

•  Werkbladen zijn geperforeerd voor de montagekit van bovene-
lementen. Als u deze niet nodig heeft kunt u de meegeleverde 
afdekkapjes gebruiken.

L [mm] P [mm] Diepte [mm] Gewicht [kg]

JLS2-PM1 727 750 40 10
JLS2-PM2 1455 750 40 21



VOETEN
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• Afmetingen : 

DE + PRODUCTEN

ACCESSOIRES

Aan de laterale zijden van 
het JET+-gamma kunnen er 
accessoires geplaatst worden. 
(zie catalogus F13 voor 
volledige gamma).

AFSTELLING

Nieuwe verstelbare poten voor 
een optimale afstelling.

• Voet in plaatstaal, geverfd epoxy (dikte 12/10e).
•  Voet uitgerust met aanpasbare voeten, geeft u de garantie van een perfecte 

stabiliteit ongeacht de ondergrond.

REF.  JLS2-PSB                                         REF.  JLS2-PSHHOOGTE 850 MM HOOGTE 1025 MM

L [mm] P [mm] H (met cilindervoet) Gewicht [kg]

JLS2-PSB 100 810 40 15,5
JLS2-PSH 100 985 40 19



DWARSBALKEN
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• Afmetingen : • Afmetingen : 
• Afmetingen :  

•  Multifunctionele dwarsbalk: verbinden en versterken van uw werkplaats.
•  2 mogelijke posities :

 In horizontale positie, wordt de balk een echte oplegplank die zware en voluminieuze objecten kan dragen.
 In verticale positie, voor 1025 hoogte sets, zorgt de balk voor verbinding tussen de eenheden en laat wat ruimte voor uw gereedschapswagen.

• Uitgevoerd in plaatstaal geverfd epoxy (dikte 12/10e) - Kleur rood 3020.

REF.  JLS2-TRAA2
REF.  JLS2-TRAA3

DWARSBALK 2 VOETEN REF.  JLS2-TRAB2
REF.  JLS2-TRAB3

DWARSBALK 1 VOET- 1 MEUBEL REF.  JLS2-TRBB3DWARSBALK 2 MEUBELS

L [mm] H [mm] Diepte [mm] Gewicht [kg]

Werkblad met lengte 1455 mm JLS2-TRAA2 1053 400 40 6,2
Werkblad met lengte 2182 mm JLS2-TRAA3 1600 400 40 10,3

L [mm] H [mm] Diepte [mm] Gewicht [kg]

Werkblad met lengte 1455 mm JLS2-TRAB2 530 400 40 3,3
Werkblad met lengte 2182 mm JLS2-TRAB3 1166 400 40 7,4

L [mm] H [mm] Diepte [mm] Gewicht [kg]

Werkblad met lengte 2182 mm JLS2-TRAB3 733 400 40 4,4



MONTAGESETS
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• Afmetingen: diameter 30 mm / lengte : 585 mm.
• Gewicht:  2 kg.

• Afmetingen: diameter 30 mm / lengte : 990 mm.
• Gewicht:  2,8 kg.

DE + PRODUCTENEen Facom innovatie : 
Dankzij de exclusieve zelfdragende structuur, worden de bovenkasten gemonteerd los van de wanden. 
montage is snel en gemakkelijk.
1 - Positioneer de onderkasten.
2 - Plaats de «Tubes».
3 - Installeer de bovenkasten.

• JLS2-TUBESUP zijn 2 metalen buizen in epoxy geverfd met een montagesysteem onder het werkblad.

REF.  JLS2-TUBESUP400MONTAGEKIT  (400 MM) REF.  JLS2-TUBESUP800MONTAGEKIT  (800 MM) 

HOE KIEZEN

Indien u kiest voor een paneel met hoogte van 800 mm of 
indien u 2 panelen wilt stapelen, gebruik dan JLS2-TUBESUP800.

Indien u alleen halve panelen wil met hoogte van 400 mm, 
gebruik dan de JLS2-TUBESUP400.

Voor de plaatsing van bovenkasten, raden wij aan om de JLS2-TUBE-
SUP400 te gebruiken. Het zal gemakkelijker zijn voor de plaatsing en de 
stabiliteit zal hetzelfde zijn.



ACCESSOIRES
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DE + PRODUCTEN
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• Verwisselbaar slot - Eenvoudig en snel te installeren.
•  Deze optie is gratis als u dit vermeldt bij uw bestelling.

Anders dient u dit bij te bestellen via de reserve onderdelen.

JLS2-1KEYINNOVATION SERVICE :  
ONE KEY OPTIE JETLINE +

IN DE PRAKTIJK?  

Wanneer u de bestelling plaatst voor uw kasten, kunt u kiezen voor de 
optie «1 sleutel». Deze optie is gratis!

Voorbeeld:                                                                                                                                           
U bestelt 10 kasten en u wilt één enkele sleutel, dan dient u 10 keer de 
optie JLS2-1KEY aan te duiden. Bestelt u 2 identieke samenstellingen 
met 10 eenheden voor verschillende workshops, dient u 2x 10JLS2-
1KEY aan te duiden.

JLS2-LIGHT LED LAMP JETLINE +

VERLICHTING JETLINE +

REF.  JLS2-TCTECHNISCHE GOOT JETLINE +

Gemaakt van gegalvaniseerd staal. Gebruikt om kabels discreet 
vast te houden. Eenvoudig te monteren door schroeven aan de 
achterzijde van het werkblad.
• Afmetingen : L.727 x D.40 x H.35 mm.
• Gewicht : 1 kg.

LED lamp.
18W – 1150LUMEN.
• 30000 uur natuurlijk licht.
• Mogelijk om aan elkaar te koppelen.
• Afmetingen : L584 x B42 x H27 mm.
• Gewicht : 600 g.

JLS2-LIGHTSUP

Deze metalen houder laat toe om uw LED rail direct te bevestigen op de 
verticale wandpanelen JLS2-PAV1, PAV2, …).
•  Geschilderd in zwart (RAL 9004).
•  Afmetingen : L.722 x D.170 x H.73 mm.
•  Gewicht : 2,2 kg.




