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Osso wandmontage

Dit wandsysteem is afgeleid van het 

glazen wandenprogramma Osso.

De aluminium muurstaanders 

worden op drie punten aan de wand 

gemonteerd. Aan de staanders kunnen 

diverse legborden, accessoires en 

kasten worden gemonteerd.

Naast de naturel geanodiseerde 

uitvoering zijn de staanders leverbaar 

in de volgende lakkleuren: wit, zwart, 

zand, licht en donker brons, grijs en 

chroom.

De staanders zijn verkrijgbaar in twee 

afmetingen H=240cm en H=270cm.



Het Osso systeem is ook zeer geschikt om een volwaardige inloopkast 

te creëren. De deuren en het interieur kunnen worden uitgevoerd van 

hetzelfde systeem en dat is een uniek gegeven. Uiteraard kunt u ook 

alleen de wandkast gebruiken of deze met schuifdeuren van een ander 

syteem combineren.

In alle gevallen zijn de accessoires welke u aan de staanders kunt 

monteren gelijk.  

Dit zijn onder andere:

•	 Aluminium legborden met een lengte van maximaal 520cm. in 

kleur gelakt.

•	 Glazen legborden met een diepte van 22cm. of 37cm.

•	 Omgezette aluminium legborden met een breedte van 90cm. 

(vlak of schuin toepasbaar)

•	 Gelakte MDF legborden met een dikte van 4cm. en een lengte 

van 90cm.

•	 Aluminium kledingroedes

•	 Uittrekbaar frame t.b.v. pantalonrek of inzetbak

•	 Gelakte MDF kasten met twee laden of een klepdeur 

Het programma bevat de volgende componenten: 

•	 Aluminium legborden met een diepte van 300mm. of 400mm. in 

2 lengtematen; 900 en 1350mm. 

•	 Aluminium lectuurlegbord met een hoogte van 300mm. en 

lengte 900mm. 

•	 Gehard glazen legborden in diverse uitvoeringen met een diepte 

van 300mm. in 2 lengtematen; 900 en 1350mm.

•	 Een werkblad van gelakt MDF met een diepte van 500mm.  in 5 

lengtematen; 900, 1350, 1800, 2250 en 2700mm.

•	 Kasten met een lade of met twee deuren. De MDF romp is 

bekleed met gelakt glas.
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