
GARDELUX® COLORLINE

HET ONDERSCHEIDENDE DESIGN 

VAN EEN GARDEROBE



Het accent van een garderobe in stijl
De Gardelux Colorline zorgt ervoor dat de garderobe gezien mag worden. Ronde vormen kenmerken het Gardelux Colorline 
systeem. De afrondingen zijn zowel in het buisprofiel als in de hoedenplank en jashaken/hangers doorgevoerd. En het systeem 
is prettig in gebruik: terugspringende aluminium jashaken en hoogwaardige kunststof kledinghangers. De lichtgebogen 
geperforeerde hoedenplank zorgt ervoor dat de voorwerpen altijd zichtbaar zijn en er niet af kunnen rollen.



Specificaties/mogelijkheden  Type Type Type 3
 4 5 8 

Lengte variabel (max. 4 meter) ● ●

8 Haken per meter garderobeprofiel ●

8 Haken/kledinghangers per meter garderobeprofiel   ●   

Keuze in aantal kledinghangers (1, 2 of 3 stuks)   ● 

Garderobe uitgevoerd met hoedenplank ● ● 

Geleverd met bevestigingsmateriaal (muurmontage) ● ● ● 

Voorzien van magneet voor plaatsing tegen stalen kasten/wanden   

Garderobe in afwijkende kleur 

Garderobe op vrijstaande frames (enkel- of dubbelzijdig) 

Frames op stelvoeten ● ●

Frames op zwenkwielen 

Diverse framehoogtes (110 / 130 / 160 / 175 cm) ● ●

Frames koppelbaar ● ●

Frames in afwijkende kleur  

Parapluhouder voor frame 

Keuze ●          Optie 



Gardelux Colorline garderobes worden standaard geleverd met:
• 8 haken en/of kledinghangers per meter garderobeprofiel  
 (h.o.h. 125 mm).

• Type 8 keuze uit 1, 2 of 3 kledinghangers.

• Type 8 ook met magneetophanging mogelijk 
 (1 of 2 hangers).

Uitvoering garderobes
• Profielen, eindkappen en hoedenplank zijn van 
 aluminium en voorzien van epoxy poedercoating in 
 zwart (NCS 79601-15159) of zijdegrijs (NCS 2500N).

• Kledinghangers zijn van kwaliteit kunststof in zwart.

• De accenten in het basisprofiel en kledinghangers 
 zijn zwart of aluminium kleur.



Enkelzijdig op frame Dubbelzijdig op frame

type 5 type 5type 4 type 4

480 645 750 1080

type 4 type 5 type 8

240515350

430



Gardelux 1 Gardelux DockGardelux 2 Gardelux Allure

De overige Gardelux systemen
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Gardelux Colorline voldoet 
aan alle criteria voor 
Duurzaam Inkopen 
van Kantoormeubilair

Hermeta
Postbus 1017, 
4147 ZG Asperen 
1e Industrieweg 1, 
4147 CR Asperen Nederland

e-mail: info@hermeta.nl 
internet: www.hermeta.nl

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.project-inrichting.nl 
www.ergonomics.nl


