
Cast:
divider en 
wandCast

Cast XXL

De opbouw kan zo lang gemaakt 

worden als gewenst met eventuele 

doorloopmogelijkheden (722 of 

990mm breed).

Cast© is gebaseerd op het Cast© is gebaseerd op het verzagen 

van afgedankte tafelpootjes in een 

maatvoering van respectievelijk 722 

/ 480 /360 / 240 / 120 mm. 
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Opgebouwd uit stalen kokerprofielen 

van 30 x 30 mm vormt Cast© een 

stalen frame. Dit frame is in te vullen 

met legborden en boxen waardoor 

een meer open of gesloten karakter 

ontstaat.

Met name in open ruimtes kan Cast©  Met name in open ruimtes kan Cast©  

goed dienen als afscheiding van 

bijvoorbeeld loop- en werkgebieden. 

Vaak toegepast met beplanting of een 

invulling die aansluit bij de 

look-and-feel van het interieur. Ook 

als wandelement komt Cast© goed 

uit de uit de verf. Door de vele 

mogelijkheden in hoogte, diepte en 

configuratie voegt Cast© zich in naar 

de ruimte. 



Cast© Basiselement Hoog 

- 782 x 540 x h.2470 mm

- 540 x 540 x h.2270 mm

Incl. 2 boxen en 1 legplank

Cast© Vervolgelement Hoog

- 752 x 540 x h.2270 mm

- 510 x 540 x h.2270 mm- 510 x 540 x h.2270 mm

Incl. 1 box en 2 legplanken

Cast© Doorloopelement 

- 722 x 540 mm

- 990 x 540 mm 

Cast© Basiselement Laag

- 782 x 540 x h.1330 mm

- 540 x 540 x h.1330 mm- 540 x 540 x h.1330 mm

Incl. 1 box en 1 legplank

Cast© Vervolgelement Laag

- 752 x 540 x h.1330

- 510 x 540 x h.1330

Incl. 2 legplanken

Cast© extra diep element

782 mm diep782 mm diep

Opbouw

Een element wordt standaard 

geleverd met legbord(en) en box(en). 

Deze kunnen in elke willekeurige plek 

in de Cast© geplaatst worden. 

Kleur + materiaal

Frame: 

Stalen koker profielen 30 x 30 mm, 

Kleur: grafietzwart (RAL 9011) of 

lichtgrijs (RAL 7035)

Koppelhoeken: 

KKunststof matzwart

Legborden + boxen

Melamine, 

Kleur: wit (als RAL 9010) / zKleur: wit (als RAL 9010) / zwart 

(als RAL 9011) / Milano Eiken 

(Pfleiderer R20095) / Noten Aragon 

(Pfleiderer R30017VV) of chipwood 

gelakt
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Eigenwijs

De beste ideeën uit een brainstrom. 

Samen lachen, elkaar inspireren. 

Verrassende synergie. Biertje erbij, 

nog lang niet naar huis.

CAST© in grijs staal, chipwood met 

vilt blokken voor akoestiek.vilt blokken voor akoestiek.
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Configureer +
customize

Door de basis- en vervolgelementen te 

combineren ontstaan diverse 

mogelijkheden die zich voegen in de 

lay-out van het interieurplan. 

De looDe look-and-feel volgt uit de kleur- en 

materiaalkeuze.



Eigentijds:

Leuke collega’s. Goede feedback, 

iedere dag is anders. Weer iets 

geleerd. Thuis op je werkplek, dat is 

belangrijk.

CAST© in lichtgrijs, wit en vilt.

Zakelijk

Nieuwe markten aanboren. 

Netwerken delen, strategieën 

uitstippelen. Check je mail, goeie 

deal gesloten.

CAST© in zwart staal met CAST© in zwart staal met 

notenhouten invulling.
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Het Cast© systeem kan ingevuld 

worden met plantenbakken en 

aangevuld worden met plantenpotten. 

Door Cast© te gebruiken als 

plantenrek onstaat er een groene 

zeer stabiele afscheiding. Door het 

gebruik van diverse vormen en 

materialen krijgt Cast© steeds een materialen krijgt Cast© steeds een 

eigen uniek karakter.

Cast plantenrek
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