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POTEN EN WIELEN 

Montage blok Titus 

Bestelcode:  

0083 02579 Montage blok schroef met lip 38 mm 

0083 02589 Montage blok deuvel met lip 38 mm 

Stelpoot Titus      

Bestelcode:  

  H   B1 

0083 02570 Steldeel 60/90 mm 24 mm 

0083 02549 Steldeel 92/157 mm 24 mm 

 

Verlengdeel  Titus   B1 

Bestelcode:  

0083 02571 Verlengdeel 50 mm 24 mm 

Draagvlak Titus   B1 

Bestelcode:  

0083 02569 Draagvlak voor poot  38,5 mm 

Plintklem Titus 

Bestelcode:  

0083 02578 Plintklem schroef en groef 38 mm 
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POTEN EN WIELEN 

Clips 

 

 Bevestiging clip voor stelpoot en plint 

 Plaat schroef of in groef systeem  

 

Bestelcode:  

0711 213110 

Montageblok met deuvels 

 

 Montageblok met deuvels 

 Deuvel boring 10 mm 

 

 

Bestelcode:  

0711 212500 

Stelpoot 

Zeer stevige en degelijke stelpoot waarbij plint zowel tegen bovenstuk als 

tegen voet aansluit.  Optimale regeling (+20 mm, -5 mm) 

 

0711 210800 (80 mm)  

0711 211007 (100 mm) 

0711 211217 (121 mm) 

0711 211507 (150 mm) 

0711 211877 (187 mm) 

Montageblok schroef 

 

 Montageblok om te schroeven 

 

Bestelcode:  

0711 212000 

Ø 35 

Ø 79 

+
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Tafelprofielen 80x80 mm 

 

Om volledig zelf tafelprofielen op maat te 

maken met esthetische vormgeving en zeer 
sterke en stabiele structuur.  Geschikt voor 

tafels, eilandstructuren en bureau-

opstellingen. 

Combineer onderstaande profielen tot 

eindeloze combinaties en mogelijkheden.  

Profielen volledig uit aluminium.  Te 

combineren met de onderdelen op pagina 5 en 
6. 

Verbindingsprofiel voor 80x80 

 

 Aluminium geanodiseerd of inox look 

 Verbinding profiel lengte 4550 mm 

 Voorzien van 2 zelftap gaten 

 

Bestelcode:  

0720 80/B1.FOO aluminium geanodiseerd 

0720 80/B1.FOOIN inox look 

Tafelprofiel 80x80 

 

 Aluminium geanodiseerd of Inox look 

 Poot profiel 80 x 80  

 Profiel lengte 3850 mm 

 

Bestelcode:  

0720 80/B1.GOO aluminium geanodiseerd 

0720 80/B1.GOOIN inox look 
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POTEN EN WIELEN 

Afdekkappen voor glasblad 

 

 afdekkappen voor glazenblad 

 Voor 80 x 80 poot 

 Set van 4 stuks 

 Voorzien van zacht rubber 

 

Bestelcode:  

0720 81/B1.LOOO 

Verbindingsset voor profiel 80x80 

 

 Verbindingsset voor 80 x 80 poot 

 Set: ( 8 platen, 16 draadbouten en 16 contra moeren) 

 

Bestelcode:  

0720 81/B1.HOOO 

Eindkappen voor profiel 80x80 

 

 Eindkap voor 80 x 80 poot 

 Kunststof grijs 

 Per set van 4 incl. schroeven 

 

Bestelcode:  

0720 81/B1.KOOO 

Montageplaatjes voor tafelblad 

 

 Blad montage plaatjes 

 Set van 12 stuks 

 Voor montage van blad op onderstel 

 

Bestelcode:  

0720 81/B1.COOO 

80 

80 

4 

EMAIL:  INFO@BROUTEC.NL    /   TEL. 0573 454242   /   FAX  0573 453999   /   WWW.BROUTEC.NL 



6 

Tafelprofielen 60x60 mm  

 

Om volledig zelf tafelprofielen op maat te 

maken met esthetische vormgeving en zeer 
sterke en stabiele structuur.  Geschikt voor 

tafels, eilandstructuren en bureau-opstellingen. 

Combineer onderstaande profielen tot eindeloze 
combinaties en mogelijkheden.  

Profielen volledig uit aluminium.  Te 
combineren met de onderdelen op pagina 5 en 

6. 

Verbindingsprofiel voor 60x60 

 

 Aluminium geanodiseerd 

 Verbinding profiel lengte 4620 mm 

 Voorzien van 2 zelftap gaten 

 

 

Bestelcode:  

0720 80/B2.FOO 

Tafelprofiel 60x60 

 

 Aluminium geanodiseerd 

 Poot profiel 60 x 60  

 Profiel lengte 3850 mm 

 

 

Bestelcode:  

0720 80/B2.GOO 

60 

60 

60 

43 

25 
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Afdekkappen voor glasblad 

 

 afdekkappen voor glazenblad 

 Voor 60 x 60 poot 

 Set van 4 stuks 

 Voorzien van zacht rubber 

 

Bestelcode:  

0720 81/B2.LOOO 

Verbindingsset voor profiel 60x60 

 

 Verbindingsset voor 60 x 60 poot 

 Set: ( 4 platen, 16 draadbouten en 16 contra moeren) 

 

Bestelcode:  

0720 81/B2.HOOO 

Eindkappen voor profiel 60x60 

 

 Eindkap voor 60 x 60 poot 

 Kunststof grijs 

 Per set van 4 kappen 

 

Bestelcode:  

0720 81/B2.KOOO 

Montageplaatjes voor tafelblad 

 

 Blad montage plaatjes 

 Set van 12 stuks 

 Voor montage van blad op onderstel 

 

Bestelcode:  

0720 81/B1.COOO 

POTEN EN WIELEN 
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Tafelprofiel 80x80 

 

Volledig aluminium pootprofiel, op lengte van 3850 mm, zelf in te 

korten naar de gewenste hoogte zodat Uw tafel volledig op de juiste 
en gevraagde hoogte kan gemaakt worden. 

 

Bestelcode:  

0720 80/B1.GOO 

Centrale poot 

 

Het tafelpootprofiel kan door middel van een top montageplaat ook 

gebruikt worden als centrale poot ter ondersteuning van een 
aangemaakte tafel, een apart werkblad of in het midden van een 

grote tafel als steunpunt.  Hetzelfde profiel en design doorgetrokken 

tot in de details. 

Set voor centrale poot 

 

De middelste schroefgaten komen overeen met de 

voorziene schroefdraad in het tafelprofiel.  De passende 
schroeven worden meegeleverd.  De buitenste 

schroefgaten kunt U gebruiken voor het bevestigen van de 

centrale poot aan het bovenliggende werkblad. 

 

Bestelcode:  

0720 81/B1.BOOO 
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Tafelpoten vierkant 

 

 In de maat 60 x 60 mm of 80 x 80 mm 

 Hoogte 710 en 870 mm 

 Verpakt per set van 4 

 Afwerking Inox look of wit 

 Nieuwe smart Block montageplaat 

 

 

Bestelcode: 

   Poot hoog  afwerking 

0710 60 V W  60x60 710 mm wit 

0710 60 V IL  60x60 710 mm inox lk 

0710 80 V W  80x80 710 mm wit 

0710 80 V IL  60x60 710 mm inox lk 

 

 

   Poot hoog  afwerking 

0710 80L V W  60x60 870 mm wit 

0710 80L V IL  60x60 870 mm inox lk 
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Tafelpoten rond  

 

 Diameter 60 mm of 80 mm 

 Hoogte 710 en 870 en 1100 mm 

 Verpakt per set van 4 (1100mm per stuk) 

 Afwerking Inox look of glans chroom 

 Met inbus bevestiging 

 Poot verstelbaar 25 mm 

 

 

 

 

Bestelcode: 

   Poot hoog  afwerking 

0710 60 CHR  R 60 710 mm gl chroom 

0710 60 IL  R 60 710 mm inox lk 

0710 60 W  R 60 710 mm wit 

0710 60 ZW  R 60 710 mm zwart 

 

0710 60L CHR  R 60 870 mm gl chroom 

0710 60L IL  R 60 870 mm inox lk 

 

0710 60LL CHR R 60 1100 mm (stuk) gl chroom 

0710 60LL IL  R 60 1100 mm (stuk) inox lk 

 

 

 

 

 

 

   Poot hoog  afwerking 

0710 80 CHR  R 80 710 mm gl chroom 

0710 80 IL  R 80 710 mm inox lk 

0710 80L CHR  R 80 870 mm gl chroom 

0710 80L IL  R 80 870 mm inox lk 
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POTEN EN WIELEN 

Inklapbare tafelonderstellen 

 

 Stabiel inklap tafelonderstel 

 Hoogte instelbaar 710—715 mm 

 Geschikt voor tafelblad maat: 1250 x 650 mm 

 Kompleet met bevestigingsset 

 Materiaal: gebogen rondprofiel staal. 

FLODIX D 

 

Bestelcode:  

0713 4881.636 glans chroom 

0713 4881.666 zwart gelakt 

0713 4881.688 zilvergrijs RAL 9006 

FLODIX T 

 

Bestelcode:  

0713 4881.036 glans chroom 

0713 4881.066 zwart gelakt 

0713 4881.088 zilvergrijs RAL 9006 
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Meubelwielen 

 

 voor bureaucontainers, meubelen … 

 Diameter 50 mm 

 Met montage schroefplaat (ook verkrijgbaar met montage stift) 

 zwart 

Bestelcode: 

0380 3102 (50 mm) 

0380 3103 (50 mm met rem) 

Industriële zwenkwielen met rem 

 

 Zwenkwiel met rem 

 Draagvermogen 75 kilo per wiel 

 Diameter wiel 50 mm hoog 75 mm 

 Schroefplaat  vierkant (andere optie mogelijk) 

Bestelcode:  

0704 702211 

 

Industriële zwenkwielen 

 

 Zwenkwiel zonder rem 

 Draagvermogen 75 kilo per wiel 

 Diameter wiel 50 mm hoog 75 mm 

 Montageplaat vierkant (andere optie mogelijk) 

Bestelcode:  

0704 702202 

 

Industriële bokwielen 

 

 Bokwiel  

 Draagvermogen 75 kilo per wiel 

 Diameter wiel 50 mm hoog 75 mm 

 Schroefplaat  vierkant (andere optie mogelijk) 

Bestelcode:  

0704 702212 

POTEN EN WIELEN 
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POTEN EN WIELEN 

Z8011128 (rechts) 

Bestelcode: 

   Poot hoog  afwerking 

33 Z8011128 RC 50x8 91 mm  glans chroom 

33 Z8011128 RA 50x8 91 mm  Alu 

Z8011128 (links) 

Bestelcode: 

   Poot hoog  afwerking 

33 Z8011128 LC 50x8 91 mm  glans chroom 

33 Z8011128 LA 50x8 91 mm  Alu 

 

Z8026091 

Bestelcode: 

   Poot hoog  afwerking 

33 Z8026091 C 60x20 91 mm  glans chroom 

33 Z8026091 A 60x20 91 mm  Alu 

 

IE 038 rond 

Bestelcode: 

   Poot hoog  afwerking 

33 IE038 RVS  R 38 **  rvs / voet m. nikkel 

** Leverbaar in de volgende hoogte maten: 

107 / 110 / 117 / 120 / 137 / 140 / 147 / 150 / 157 / 160 / 

167 / 170 / 187 / 190 / 217 / 220 / 287 / 290 / 317 / 320 mm 

IE 135 vierkant 

Bestelcode: 

   Poot hoog  afwerking 

33 IE135 RVS  35x35 **  rvs / voet m. nikkel 

** Leverbaar in de volgende hoogte maten: 

107 / 110 / 117 / 120 / 137 / 140 / 147 / 150 / 157 / 160 / 

167 / 170 / 187 / 190 / 217 / 220 / 287 / 290 / 317 / 320 mm 
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4151 

Bestelcode:  Poot hoog  afwerking 

33 4151 AG  40x40 **  Alu geborsteld 

** Leverbaar in de volgende hoogte maten: 

40-60 / 80 / 100 / 120 / 130-140 / 150-160 / 180 / 190-200 mm 

4152 met stelvoet 

Bestelcode:  Poot hoog  afwerking 

33 4152 AG  40x40 **  Alu geborsteld 

** Leverbaar in de volgende hoogte maten: 

40-60 / 80 / 100 / 120 / 130-140 / 150-160 / 180 / 190-200 mm 

Poot BOA 

Bestelcode:  Poot hoog  afwerking schroef 

33 BOA AZ  45x25 **  Alu zijdeglans M10 

** Leverbaar in de volgende hoogte maten: 

90 / 100 / 12- / 140 / 155 / 180 mm 

Poot Tosca 

Bestelcode:   Poot hoog  afwerking  

33 TOSCA AG  70x35 130 mm Alu/gepolijst  

 

Informeer naar de meerdere mogelijkheden en uitvoeringen. 
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Verkoop- en leveringsvoorwaar-

den 
 
 
 offertes     
 
Alle offertes zijn voor wat betreft prijs,  
leveringstijden en mogelijkheid van levering,  
vrijblijvend. 
 
 levering      
 
a) Levering geschiedt af fabriek of af magazijn 
van de verkoper; alle goederen reizen voor reke-
ning en risico van de koper, ook wanneer de 
verzending franco geschiedt. 
 
b) De verkoper neemt geen enkele aansprakelijk-
heid op zich voor de gevolgen van vertraagde 
levering. 
 
c) Alle gevallen van bedrijfsmoeilijkheden en 
overmacht in de ruimste zin, geven de verkoper 
het recht de opdracht te annuleren of de levertijd 
te verlengen zonder verplichting van nalevering 
en/of schadevergoeding. 
 
d) Alle leveringen beneden de e 250,- geschie-
den niet franco. 
 
e) Extra vrachtkosten ontstaan door stremming 
van scheepvaart-, auto- of spoorwegdiensten, 
door snel- of expresse-verzending of doordat op 
verzoek van de koper de verzending plaats heeft 
op andere wijze dan gebruikelijk is, komen voor 
rekening 
van de koper. 
 
 reklames 
 
a) Reclames moeten uiterlijk 8 dagen na ont-
vangst van de factuur, schriftelijk, aangetekend, 
worden ingediend. Na die datum hebben recla-
mes geen 
recht meer op erkenning. Ook worden geen re-
klames erkend indien het geleverde op enigerlei 
wijze verwerkt is. 
 
b) Reklames of meningsverschillen van welke 
aard ook geven de koper geen recht tot uitstel 
van betaling. 
 
 
aansprakelijkheid 
 
De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indi-
recte schade, daaronder begrepen gevolgschade. 
Gederfde winst, gemiste besparingen en schade 
door bedrijfsstagnatie. 
 
betaling en incassokosten 
 
a) Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen 
na factuurdatum zonder korting, of binnen 14 
dagen onder aftrek van de kredietbeperking. 
 
b) Is niet binnen 30 dagen na factuurdatum 
betaald, dan is de koper een rente verschuldigd 
van 1% per 
maand. 
 
c) Alle incassokosten, gerechtelijke 
zowel als buitengerechtelijke, waaronder ook die, 
verbonden aan een eventuele faillissementsaan-
vraag, komen ten laste van de koper. Indien de 
incasso door de verkoper wordt opgedragen aan 

een derden zullen de incassokosten minimaal 
15% van de hoofdsom en de vertragingsrente 
bedragen. 
 
 

 

 
 eigendomsvoorbehoud 
 
a) Tot aan de volledige voldoening van alle vor-
deringen welke voor de verkoper uit de koop-
overeenkomst voortvloeien, blijven de geleverde 
goederen het uitsluitend eigendom 
van de verkoper en kunnen deze terstond door 
de verkoper worden teruggevorderd.  
Dit eigendomsvoorbehoud laat slechts het recht 
van de koper om het materiaal aan zijn klanten 
door te verkopen of het in zijn eigenbedrijf te ver
- of bewerken onverlet. 
 
b) Indien de verkoper gebruik maakt van het in 
het   voorgaande lid omschreven recht van te-
rugvordering blijft de koper gehouden tot alle 
schadevergoeding die door wanbetaling mocht 
zijn ontstaan. 
 
c) Indien koper aan zijn verplichtingen niet heeft 
voldaan, waaronder begrepen de toekomstige 
verplichtingen jegens verkoper, draagt koper aan 
verkoper over alle zich onder hem bevindende 
door verkoper geleverde goederen, danwel de 
goederen, 
welke door verkoper vertegenwoordigde fabrie-
ken zijn geleverd, in eigendom over. Verkoper 
kan te allen tijde desgewenst de door hem gele-
verde 
goederen tot zekerheid terugvorderen, c.q. tot 
zich nemen. 
 
 administratiekosten 
 
Bij een factuurbedrag van e 250,- of minder 
heeft de verkoper het recht administratiekosten 
van tenminste e 7,00 in rekening te brengen. 
Voorts zijn zij gerechtigd 2% administratie- en/of 
kredietbeperkingskosten in rekening te brengen. 
 
 afwijkingen 
 
Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden zijn 
alleen van kracht indien deze afwijkingen door de 
verkoper schriftelijk zijn bevestigd. 
 
 afwijking in prijzen 
 
Bevestigde en niet gefactureerde bestellingen 
worden bij wijzigingen in prijs volgens de nieuwe 
noteringen gefactureerd, waarbij de partij, in 
wiens nadeel de prijs veranderd wordt, het recht 
heeft de bestelling te annuleren. In geval van 
wijzigingen in de valutaverhoudingen kan de 
verkoper het contract, voor  
zover nog niet uitgevoerd, te allen tijde doen 
eindigen  
zonder tot vergoeding of naleving gehouden te 
zijn. 
 
 annulering van orders 
 
Indien de koper een order annuleert is hij gehou-
den tot   
betaling van alle voor de uitvoering gemaakte 
kosten 
en voor schade wegens winstdervinggeschillen 
welke  

tussen partijen mochten rijzen dienen door de 
koper te worden voorgelegd aan de Rechter van 
de plaats waar de verkoper is gevestigd. De 
verkoper kan het geschil voorleggen te zijner 
keuze aan de Rechter, die bevoegd is ter plaatse 
van vestiging van de verkoper zelf of van de 
koper. 
 
 
 
 

 Broutec Meubelbeslag, Rogge 3 
7261 JA  Ruurlo, KVK 09164919 

Telefoon: 0573-454242  
Fax: 0573-453999 

email: info@broutec.nl    

www.broutec.nl 
 
 
 
 aanvulling 
 
Goederen worden uitsluitend na  
akkoord bevinding door de  
Leverancier c.q. verkoper  
teruggenomen, mits franco;  
Tenzij hier voren anders is  
bepaald zijn voorts van toepassing 
de regelen welke Incoterms  
1953 inhouden voor het beding  
”Ex Works”.  
 
 
Deze voorwaarden zijn  
Gedeponeerd ter Griffie van de 
KvK te Doetinchem. 
Datum: 29 januari 2007  
 
 
 


