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De Container serie is een modulair kastsysteem met minimalistische vormgeving. Vrij in de 
ruimte of van muur tot muur. Desgewenst met deuren, kleppen, lades, schuifdeuren en 
achterwanden. Fronten greeploos, sober of met RVS sierlijst. MDF met kleurcoating of 
fineerlaag. Het laten zien van de mooie dingen die u koestert en het opbergen van de 
alledaagse producten. 
 
De legplanken zijn er in 4 standaard breedtes en de staanders in 9 standaard hoogtes. Beide 
onderdelen in 3 standaard dieptes. Er kan nog een grotere hoogte worden bereikt door op de 
staander met de maximale hoogte door te stapelen met een 2e staander. De kasten kunnen 
worden uitgevoerd met open vakken of kunnen worden voorzien van deuren, kleppen, lades 
en schuifdeuren. Voor de kasten kunnen deuren, kleppen en lades door elkaar worden 
toegepast, deze fronten staan qua afmetingen in verhouding met elkaar.  
Er is keus uit 2 typen fronten, CASUAL en DRESSED. Ook kan er voor worden gekozen een 
afdekpaneel toe te passen of een hoekopstelling te creëren. 
Desgewenst kunnen de kasten uit de Medium-Box serie  gecombineerd worden met de 
kasten uit de Container serie. Hierbij wordt een kast uit de Medium-Box serie gedeelteijk 
ingelaten in een kast uit de Container serie. In deze productsheet worden bovengenoemde 
items tot in detail behandeld. In MDF voorzien van een kleurcoating met keus uit 32 standaard 
kleuren. MDF voorzien van 3 soorten fineer afgewerkt met diverse finishings. 
 
Alle afmetingen in deze productsheet zijn suggesties, maar werden zorgvuldig door Cespo 
gekozen om de eerder genoemde spanning op te wekken of de contrasten te versterken en  
u als consument enig houvast te geven. Wanneer dit niet aansluit bij uw wensen of niet past  
binnen uw woonsituatie maken wij het meubel graag volledig voor u op maat.  
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AFMETINGEN  
 
ALGEMEEN 
Voor de verschillende kastbreedtes gelden verschillende benamingen : 

TOTALE KASTBREEDTE BENAMING 
Vanaf 6000mm XXXL-CONTAINER 
Van 3000mm tot 6000mm XXL-CONTAINER 
Tot 3000mm XL-CONTAINER 

 
LEGPLANKEN 
De afmetingen van de legplanken : 

 DIEPTE   
BREEDTE 312/328mm 422/438mm 532/548mm 
476mm X X X 
644mm X X X 
980mm* X X X 
1316mm* X X X 

*deze breedtemaat is alleen van toepassing op de vaste legplanken 
 
Cespo kent 2 soorten legplanken, vaste en verstelbare legplanken. 
 
VASTE LEGPLANKEN  |  De legplanken zijn aan de onderzijde zowel links als rechts voorzien 
van elk 2 meubelverbinders die op de speciale inschroefdeuvels in de staanders rusten. Bij 
toepassing van een achterwand wordt de legplank met breedte 980 en 1316mm ter plaatse 
van de achterzijde voorzien van een extra meubelverbinder die op de speciale inschroefdeuvel 
in de achterwand rust.  
 
VERSTELBARE LEGPLANKEN  |  De legplanken worden ondersteund door plankdragers 
die in de perforatiegaatjes in de staanders zijn geplaatst. De breedtes zijn 476mm en 644mm. 
 
Beide legplanken zijn 18mm minder diep dan de staanders en liggen aan de voorzijde 1mm en 
aan de achterzijde 17mm binnen de staanders. De legplanken zijn standaard aan de 
achterzijde niet voorzien van een coating. Wanneer de achterzijde van de kast ook in het zicht 
komt en er geen achterwand wordt toegepast krijgen de legplanken een zodanige diepte dat 
de achterzijde van de legplank ook 1mm binnen de staanders valt en ook is voorzien van een 
coating. Zo ontstaat aan voor –achterzijde van de kast een identiek beeld. Voor bijv. 
roomdeviders. In de legplanken kunnen vooraf kabeldoorvoergaten en uitsparingen worden 
aangebracht. De dikte van de legplanken is 28mm. 
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STAANDERS 
De afmetingen van de staanders : 

 DIEPTE   
HOOGTE 330mm 440mm 550mm 
394mm X X X 
730mm X X X 
1066mm X X X 
1402mm X X X 
1738mm X X X 
2074mm X X X 
2410mm X X X 
2746mm X X X 
3082mm X X X 

Cespo kent twee soorten staanders, een eindstaander en een tussenstaander. De staanders 
zijn aan de oppervlakte(s) voorzien van speciale inschroefdrevels waar de legplanken met 
meubelverbinders op rusten. Deze zijn op vaste tussenafstanden van elkaar gepositioneerd 
(336mm). Aan de achterzijde van de staander bevindt zich een verticale sleuf waar de 
achterwand in geschoven wordt. Een staander is aan de onderzijde uitgerust met stelvoetjes 
die traploos regelbaar zijn. Hiermee worden evt. oneffenheden in de vloer geëlimineerd. De 
dikte van de staanders is 28mm. De staanders en legplanken kunnen in staande positie 
worden gemonteerd op de uiteindelijke plek. Schuiven van de kast is hierdoor niet nodig.  
De staanders zijn standaard aan de achterzijde niet voorzien van een coating. Desgewenst 
kan dit worden verzorgd. In de staanders kunnen vooraf kabeldoorvoergaten en uitsparingen 
worden aangebracht. 
 
ACHTERWANDEN 
De afmetingen van de achterwanden : 

 BREEDTE    
HOOGTE 486mm 654mm 990mm 1326mm 
364mm X X X X 
700mm X X X X 
1036mm X X X X 
1372mm X X X X 
1708mm X X X X 
2044mm X X X X 
2380mm X X X X 
2716mm X X X X 
3052mm X X X X 

 
Het kan voorkomen dat een achterwand vanwege de grote afmeting in een situatie 
onhandelbaar is. In dit geval bestaat de achterwand uit 2 delen waarbij de horizontale naad 
vanaf de voorzijde onzichtbaar wordt weggewerkt. De verticale randen van de achterwanden 
bevatten aan voor en achterzijde een uitfrezing waardoor een dunne “neus” ontstaat van 
5mm. Deze past vervolgens weer in de sleuf van de zijwanden. Deze “slimme” verbinding 
zorgt ervoor dat de achterwanden vanaf de voorkant van de kast aan de staanders kunnen 
worden gemonteerd en er geen werkzaamheden achter de kast plaats hoeven te vinden. De 
kast kan op de uiteindelijke plek in staande positie worden opgebouwd. Schuiven van de kast 
is hierdoor niet nodig. Bovendien bevinden er zich geen bevestigingen aan de achterzijde van 
de achterwand (schroeven etc.) waardoor de achterwand ook verkrijgbaar is in een versie 
waarbij ook de achterzijde is voorzien van een coating. Voor bijvoorbeeld roomdeviders etc. 
Tussen de achterwand en staander is een schaduwrandje van ca. 2mm te zien. 
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Dit zorgt voor een fraaie aansluiting tussen staander en achterwand. Bij toepassing van een 
legplank met breedte 980 en 1316mm bevindt zich in de achterwand een inschroefdeuvel 
waar de legplanken met meubelverbinders op rusten. Deze zijn op vaste tussenafstanden van 
elkaar gepositioneerd (336mm). T.b.v. montage van (uittrekbare) tv-beugels aan de 
achterwand kan de achterwand plaatselijk verstevigd worden. In de achterwanden kunnen 
vooraf kabeldoorvoergaten en uitsparingen worden aangebracht. De dikte van de achterwand 
is15mm. De dikte van de plaatselijke versteviging is afhankelijk van de situatie. 
 

 
 
Voor het opbergen van ordners dient de tussenafstand van 308 mm met 17 mm verhoogd te 
worden naar 325 mm. De hoogtematen van de staanders en achterwanden dienen dan met 
een veelvoud van 17 mm te worden verhoogd. 
 
TOTAAL 
De totale diepte van de kast : 

 FRONTEN    
ACHTERWANDEN Zonder front / 

inliggend front 
Voorliggend  
Front Casual 

Voorliggend  
front Dressed 

Schuifdeur 

Met achterwand 330/440/550 351/461/571 360/470/580 377/487/597 
Met verstevigde achterwand 
(tv-beugel) 

341/451/561 362/472/582 371/481/591 388/498/608 



RANDOM SERIE  PRODUCTSHEET 5	  

DEUREN 
De afmetingen van de deuren : 

 BREEDTE  
HOOGTE 502mm 670mm 
334mm X X 
670mm X X 
1006mm X X 
1342mm X X 
1678mm X X 
2014mm X X 
2350mm X X 
2686mm X X 
3022mm X X 

 
Cespo kent 2 soorten deuren, CASUAL en DRESSED.  
 

    
CASUAL                                 DRESSED  
 
CASUAL  |  deuren zijn 19mm dik en bevatten een vlakke randafwerking. De casual deuren 
zijn er in 2 varianten ; greeploos met push-to-open en met ingefreesde handgreepjes. 
Deuren met push-to-open duwen zichzelf automatisch open na indrukken. Het sluiten van de 
deuren gaat met een tegengestelde beweging. Een magneetdrukmechanisme zorgt hiervoor.  
Bij deuren met ingefreesde handgreepjes is gebruik gemaakt van een onopvallende infrezing 
die in kleur is meegespoten. 
 
DRESSED  |  deuren zijn 28mm dik en bevatten een getrapte vlakke randafwerking waarbij 
een geborstelde RVS sierlijst met breedte 20mm verdiept is aangebracht aan bovenzijde en 
zijkanten. De onderzijde bevat een vlakke randafwerking. De dressed deuren worden geopend 
door de hand achter de voorste lijst te plaatsen. Deze lijst vormt in principe een doorlopende 
greep. Bij een situatie met meerdere deuren boven en naast elkaar kan het voorkomen dat de 
ruimte ontbreekt om de hand te kunnen plaatsen. In dit geval wordt ook een 
magneetdrukmeganisme toegepast.  
 
Beide fronten bevinden zich in gesloten toestand voor de romp en worden uitgerust met 2 of 
meer scharnieren afhankelijk van de hoogte en breedte. Deze zijn eenvoudig 3-dimensionaal 
te stellen en zijn op vaste tussenafstanden van elkaar gepositioneerd. 
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KLEPPEN 
De afmetingen van de kleppen : 

HOOGTE BREEDTE VAKBREEDTES   
502mm 1x502mm   
670mm 1x670mm   
1006mm 2x502mm 1x1006mm  
1174mm 1x502mm + 1x670mm   
1342mm 2x670mm 1x1342mm  
1510mm 3x502mm 1x502mm + 1x1006mm  
1678mm 2x502mm + 1x670mm 1x1006mm + 1x670mm  
1846mm 1x502mm + 1x1342mm 1x502mm + 2x670mm  

334mm 

2014mm 4x502mm 2x502mm + 1x1006mm  3x670mm 
 
Cespo kent 2 soorten kleppen, CASUAL en DRESSED.  
 

    
CASUAL                                 DRESSED  
 
CASUAL  |  kleppen zijn 19mm dik en bevatten een vlakke randafwerking. De casual kleppen 
zijn er in 2 varianten ; greeploos met push-to-open en met ingefreesde handgreepjes. 
Kleppen met push-to-open duwen zichzelf automatisch open na indrukken. Het sluiten van de 
kleppen gaat met een tegengestelde beweging. Een magneetdrukmechanisme zorgt hiervoor.  
Bij kleppen met ingefreesde handgreepjes is gebruik gemaakt van een onopvallende infrezing 
die in kleur is meegespoten. 
 
DRESSED  |  kleppen zijn 28mm dik en bevatten een getrapte vlakke randafwerking waarbij 
een geborstelde RVS sierlijst met breedte 20mm verdiept is aangebracht aan bovenzijde en 
zijkanten. De onderzijde bevat een vlakke randafwerking. De dressed deuren worden geopend 
door de hand achter de voorste lijst te plaatsen. Deze lijst vormt in principe een doorlopende 
greep. Bij een situatie met meerdere deuren boven en naast elkaar kan het voorkomen dat de 
ruimte ontbreekt om de hand te kunnen plaatsen. In dit geval wordt ook een 
magneetdrukmeganisme toegepast.  
 
Beide fronten bevinden zich in gesloten toestand voor de romp en worden uitgerust met 2 of 
meer scharnieren afhankelijk van de hoogte en breedte. Deze zijn eenvoudig 3-dimensionaal 
te stellen en zijn op vaste tussenafstanden van elkaar gepositioneerd. De kleppen kunnen naar 
beneden en naar boven scharnieren. Het meest gebruikelijk is kleppen die de onderste 5 
vakken afsluiten naar beneden open te laten draaien. Vanaf het 6e vak draaien de kleppen naar 
boven open. De kleppen die naar beneden open draaien zijn uitgerust met klepscharen die de 
klep automatisch dempt tijdens het openen. Bij loslaten wordt “hard klappen” voorkomen. De 
kleppen die naar boven openen zijn uitgerust met klepscharen die de klep meehelpt te 
openen. 
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SCHUIFDEUREN 
De afmetingen van de schuifdeuren : 

 VAKBREEDTES   
 2x476/1x980mm  1x476+1x644mm 2x644/1x1316mm 
 BREEDTE   
HOOGTE 1021mm 1189mm 1357mm 
695mm X X X 
1031mm X X X 
1367mm X X X 
1703mm X X X 
2039mm X X X 
2375mm X X X 

 
Cespo kent 2 soorten schuifdeuren, CASUAL en DRESSED.  
 

    
CASUAL                        DRESSED  
 
CASUAL  |  schuifdeuren zijn 38mm dik en bevatten een vlakke randafwerking.  
 
DRESSED  |  schuifdeuren zijn 38mm dik en bevatten een getrapte vlakke randafwerking 
waarbij een geborstelde RVS sierlijst met breedte 30mm verdiept is aangebracht aan 
bovenzijde en zijkanten. De onderzijde bevat een vlakke randafwerking. 
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Beide fronten bevinden zich voor de romp en worden uitgerust met 2 loopwagens aan de 
onderzijde en 2 geleiders aan de bovenzijde. De schuifdeuren bewegen nagenoeg geruisloos 
over het railsysteem. De deuren zijn eenvoudig te monteren en 3-dimensionaal te stellen. De 
bovenste geleiderails is gepositioneerd binnen de staanders. Dempers zorgen voor 
automatisch afremmen en positioneren van de schuifdeuren in gesloten en geopende 
toestand. 
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LADES 
Cespo kent 2 soorten lades, lades waarvan de fronten zich binnen de romp bevinden en lades 
waarvan de fronten zich voor de romp bevinden (zoals deuren en kleppen). Een vak kan 
gevuld worden met 1 lade of met 2 lades boven elkaar. 
 
FRONTEN BINNEN DE ROMP 
De afmetingen van de ladefronten : 

 BREEDTE    
HOOGTE 470mm 638mm 974mm 1310mm 
1 x 302mm X X X X 
2 x 150mm X X X X 

 
Lades die zich binnen de romp bevinden zijn in combinatie met deuren en schuifdeuren een 
goede oplossing, na het openen van de deur kan de lade geopend worden en de 
schuifdeuren kunnen voor de lades schuiven. De lades zijn greeploos en duwen zichzelf 
automatisch open na indrukken. Het sluiten van de lades gaat met een tegengestelde 
beweging. Een drukmechanisme in de ladegeleider zorgt hiervoor.  
 
FRONTEN VOOR DE ROMP 
De afmetingen van de ladefronten : 

 BREEDTE    
HOOGTE 502mm 670mm 1006mm 1316mm 
1 x 334mm X X X X 
2 x 166mm X X X X 

 
Cespo kent 2 soorten lades, CASUAL en DRESSED.  
 

    
CASUAL                                 DRESSED  
 
CASUAL  |  ladefronten zijn 19mm dik en bevatten een vlakke randafwerking. De casual 
ladefronten zijn er in 2 varianten ; greeploos met push-to-open en met ingefreesde 
handgreepjes. Lades met push-to-open duwen zichzelf automatisch open na indrukken. Het 
sluiten van de lades gaat met een tegengestelde beweging. Een drukmechanisme zorgt 
hiervoor. Bij ladefronten met ingefreesde handgreepjes is gebruik gemaakt van een 
onopvallende infrezing die in kleur is meegespoten. 
 
DRESSED  |  ladefronten zijn 28mm dik en bevatten een getrapte vlakke randafwerking 
waarbij een geborstelde RVS sierlijst met breedte 20mm verdiept is aangebracht aan 
bovenzijde en zijkanten. De onderzijde bevat een vlakke randafwerking. De dressed deuren 
worden geopend door de hand achter de voorste lijst te plaatsen. Deze lijst vormt in principe 
een doorlopende greep.  
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Bij een situatie met meerdere deuren boven en naast elkaar kan het voorkomen dat de ruimte 
ontbreekt om de hand te kunnen plaatsen. In dit geval wordt ook een drukmeganisme 
toegepast. De lades zijn eenvoudig 3-dimensionaal te stellen. 

 
 
Voor het verticaal opbergen van ordners dient de tussenafstand van 308 mm met 17 mm 
verhoogd te worden naar 325 mm. De hoogtematen van de staanders, achterwanden, 
deuren, kleppen, schuifdeuren en lades dienen dan met een veelvoud van 17 mm te worden 
verhoogd.  
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HOEKOPSTELLINGEN 
Om de kasten in de hoek door te laten lopen zijn er voor 2 vakbreedtes en de 3 dieptes 
bijpassende hoekplanken ontwikkeld. Er kan gekozen worden achterwanden toe te passen of 
de achterzijde open te laten. De achterzijdes van staanders, legplanken en achterwanden 
kunnen desgewenst ook worden voorzien van een coating. 
 
LEGPLANKEN 
ONAFGEWERKTE ACHTERZIJDE 
De afmetingen van de legplanken voor hoekopstellingen : 

 VAKDIEPTE   
VAKBREEDTE 330mm 440mm 550mm 
476mm 825x825mm 935x935mm 1045x1045mm 
644mm 993x993mm 1103x1103mm 1213x1213mm 

 
AFGEWERKTE ACHTERZIJDE 
De afmetingen van de legplanken voor hoekopstellingen : 

 VAKDIEPTE   
VAKBREEDTE 330mm 440mm 550mm 
476mm 841x841mm 951x951mm 1061x1061mm 
644mm 1009x1009mm 1119x1119mm 1229x1229mm 

Zie verder omschrijving van legplanken. Enige bijkomstigheid is de ondersteuning van de 
hoekplanken aan de achterzijdes. Bij een open achterzijde wordt er gebruik gemaakt van een 
L-vormig hoekstuk. De hoekplanken zijn voorzien van meubelverbinders die op 
inschroefdeuvels in de hoekstukken of achterwanden rusten.  
 
ACHTERWANDEN EN HOEKSTUKKEN 
De afmetingen van de achterwanden en hoekstukken voor hoekopstellingen : 

 ACHTERWANDEN 
 VAKBREEDTE     
 476mm 644mm 
 VAKDIEPTE     
 330mm 440mm 550mm 320mm 440mm 550mm 

HOEKSTUK 
L-VORMIG 

 BREEDTE     AFMETING 
HOOGTE 845mm 955mm 1065mm 1013mm 1123mm 1233mm 170X170mm 
364mm X X X X X X X 
700mm X X X X X X X 
1036mm X X X X X X X 
1372mm X X X X X X X 
1708mm X X X X X X X 
2044mm X X X X X X X 
2380mm X X X X X X X 
2716mm X X X X X X X 
3052mm X X X X X X X 

 
STAANDERS 
De staanders bij een hoekopstelling zijn identiek aan de reguliere staanders. Zie verder 
omschrijving staanders en achterwanden. 
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DEUREN  
De deuren met een breedte van 502mm en 670mm kunnen voor de hoekopstelling worden 
ingezet. De deuren zijn identiek aan de reguliere deuren. Zie verder omschrijving deuren. Enige 
bijkomstigheid is het toepassen van170 graden scharnieren waardoor de hoek volledig 
toegankelijk is. 
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AFDEKPANELEN 
Afdekpanelen kunnen worden toegepast op de bovenzijde van de kasten om de staanders 
aan de bovenzijde af te dekken. In situaties waarbij we op de kast kijken biedt dit een fraaie 
oplossing. Bijv. bij kasten op dressoirhoogte. De dikte van de afdekpanelen is 28mm. 
 
De afmetingen van de afdekpanelen : 

 DIEPTE   
BREEDTE 354mm 464mm 574mm 
542mm X X	   X 
710mm X X	   X 
1046mm X X	   X 
1214mm X X	   X 
1382mm X X	   X 
1550mm X X	   X 
1718mm X X	   X 
1886mm X X	   X 
2054mm X X	   X 
2222mm X	   X	   X	  
2390mm X	   X	   X	  
2558mm X	   X	   X	  
2726mm X	   X	   X	  
2894mm X	   X	   X	  
3062mm X	   X	   X	  
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MUUR TOT MUUR 
Bij situaties waarbij de muren, vloer en plafond zuiver waterpas lopen kan de kast pasgemaakt 
worden tussen muren, vloer en plafond. In de praktijk komt deze situatie echter niet vaak voor. 
Cespo biedt hierbij de oplossing om passtroken toe te passen. Met de passtroken kunnen de 
oneffenheden worden opgevangen. Wij advisereren hierbij wel om door Cespo de situatie in te 
laten meten. De afmetingen van de passtroken zijn afhankelijk van de situatie. 
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SAMENSTELLINGEN 
Onderstaand schema laat een aantal verschillende samenstellingen zien met de vakbreedtes 
476, 644, 980 en 1316 mm. De dikte van de staander van 28 mm is in het schema 
meegenomen.   
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COMBINATIE XXXL-CONTAINER & MEDIUM-BOX 
De kasten uit de XXXL-container serie kunnen worden gecombineerd met de kasten uit de 
Medium-box serie. Medium-box kent 5 hoogtes en 7 breedtes die vrijwel allemaal zijn te 
combineren met kasten uit de XXXL-container serie. Er kan worden gekozen een kast uit de 
Medium-box serie tussen de staanders te plaatsen of de kast aan de zijkanten gedeeltelijk 
buiten de kast te laten steken. Het spreekt voor zich dat in beide gevallen de kast uit de 
Medium-box serie dieper moet zijn dan de kastdiepte van de XXXL-container. 
 

 
 
Bij plaatsing van Medium-box tussen de staanders : 

DIEPTE  VAKBREEDTE XXXL-CONTAINER 
330 / 440 / 550mm 476mm 644mm 980mm 1316mm 1484mm 1988mm 2492mm 
 BREEDTE MEDIUM-BOX 
HOOGTE 
MEDIUM-BOX 

502mm 670mm 1006mm 1342mm 1510mm 2014mm 2518mm 

280mm X 	   X 	   X 	   X 	   X 	   X 	   X 	  
364mm* X 	   X 	   X 	   X 	   X 	   X 	   X 	  
532mm X 	   X 	   X 	   X 	   X 	   X 	   X 	  
700mm* X 	   X 	   X 	   X 	   X 	   X 	   X 	  
1036mm X 	   X 	   X 	   X 	   X 	   X 	   X 	  

*Hierin past ook een romp met hoogte 250mm respectievelijk 502mm op verhoogde plinten 
met hoogte 114mm respectievelijk 168mm. Voor de kasten die aan de zijkanten buiten de 
kast steken geldt dat het aantal vakken dat de Medium-box binnen en buiten de kast valt vrij is 
in te vullen. Zie verder Medium-box. 
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MATERIALEN 
 
LEGPLANKEN, STAANDERS EN AFDEKPANELEN 
MDF MET KLEURCOATING  |  De staanders, legplanken en afdekpanelen bestaan uit MDF 
met een dikte van 28mm. 
 
MDF MET FINEER  |  De staanders, legplanken en afdekpanelen bestaan uit MDF met een 
dikte van 28mm voorzien van een fineerlaag in de houtsoorten zebrano, noten en eiken. 
 
ACHTERWANDEN 
MDF MET KLEURCOATING  |  De achterwanden bestaan uit MDF met een dikte van 15mm. 
 
MDF MET FINEER  |  De achterwanden bestaan uit MDF met een dikte van 15mm voorzien 
van een fineerlaag in de houtsoorten zebrano, noten en eiken. 
 
CASUAL DEUREN, KLEPPEN EN LADEFRONTEN 
MDF MET KLEURCOATING  |  De Casual deuren, kleppen en ladefronten bestaan uit MDF 
met een dikte van 19mm. 
 
MDF MET FINEER  |  De Casual deuren, kleppen en ladefronten bestaan uit MDF met een 
dikte van 19mm voorzien van een fineerlaag in de houtsoorten zebrano, noten en eiken. 
 
DRESSED DEUREN, KLEPPEN EN LADEFRONTEN 
MDF MET KLEURCOATING  |  De Dressed deuren, kleppen en ladefronten bestaan uit MDF 
met een dikte van 28mm en bevatten een getrapte randafwerking waarbij een geborstelde 
RVS sierlijst met breedte 20mm verdiept is aangebracht aan bovenzijde en zijkanten 
 
MDF MET FINEER  |  De Dressed deuren, kleppen en ladefronten bestaan uit MDF met een 
dikte van 28mm voorzien van een fineerlaag in de houtsoorten zebrano, noten en eiken en 
bevatten een getrapte randafwerking waarbij een geborstelde RVS sierlijst met breedte 20mm 
verdiept is aangebracht aan bovenzijde en zijkanten. 
 
CASUAL SCHUIFDEUREN 
MDF MET KLEURCOATING  |  De Casual schuifdeuren bestaan uit MDF met een dikte van 
19mm. De zijkanten en bovenkant zijn opgedikt naar 38mm waardoor de deur een optische 
dikte van 38mm krijgt. 
 
MDF MET FINEER  |  De Casual schuifdeuren bestaan uit MDF met een dikte van 19mm 
voorzien van een fineerlaag in de houtsoorten zebrano, noten en eiken. De zijkanten en 
bovenkant zijn opgedikt naar 38mm waardoor de deur een optische dikte van 38mm krijgt. 
 
DRESSED SCHUIFDEUREN 
MDF MET KLEURCOATING  |  De Dressed schuifdeuren bestaan uit MDF met een dikte van 
19mm. De zijkanten en bovenkant zijn opgedikt naar 38mm waardoor de deur 38mm dik lijkt. 
De deuren bevatten een getrapte randafwerking waarbij een geborstelde RVS sierlijst met 
breedte 30mm verdiept is aangebracht aan bovenzijde en zijkanten 
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MDF MET FINEER  |  De Dressed schuifdeuren bestaan uit MDF met een dikte van 19mm 
voorzien van een fineerlaag in de houtsoorten zebrano, noten en eiken. De zijkanten en 
bovenkant zijn opgedikt naar 38mm waardoor de deur 38mm dik lijkt. 
De deuren bevatten een getrapte randafwerking waarbij een geborstelde RVS sierlijst met 
breedte 30mm verdiept is aangebracht aan bovenzijde en zijkanten 
 
 
FINISHING 
 
De standaard Cespo finishings zijn te vinden in de kleurencollectie die tevens te downloaden is.  
De kleuren zijn suggesties en werden zorgvuldig door Cespo gekozen. Ze dienen ter indicatie 
en zijn zowel in zijde- en hooglans leverbaar. Desgewenst leveren wij uw meubel in een andere 
RAL of Sikkens kleur. 
 
 
ONDERHOUD 
 
KLEURCOATING   
 
ALGEMEEN  |  De gelakte delen zijn door Cespo voorzien van meerdere laklagen van 
hoogwaardige kwaliteit. Dit zorgt voor een duurzame afwerking die echter niet krasvast is. 
Door veelvuldig gebruik zullen dan ook miniscule krasjes kunnen ontstaan waardoor een 
enigszins “doorleefd” uiterlijk ontstaat. Na verloop van tijd gaat een gelakt deel verkleuren, de 
mate waarin is sterk afhankelijk van blootstelling aan daglicht en zonlicht.  
Wij wijzen u erop dat met bijbestellingen er rekening mee gehouden moet worden dat hierdoor 
kleine kleurafwijkingen bijna niet te voorkomen zijn 
 
PREVENTIE  |  Het meubel is bij plaatsing nog niet volledig uitgehard. Pas na enkele 
maanden is er sprake van volledige uitharding. Het advies is om de eerste 4 weken zo min 
mogelijk producten op en in de meubels te zetten. 
Om krassen en deuken in het lakwerk te voorkomen is het advies om viltjes te plakken onder 
de producten die erop geplaatst gaan worden. Ook als de producten al zijn voorzien van 
rubber en/of kunststof dopjes, pootjes etc. is het advies hier ook viltjes onder te plakken. 
Sommige soorten rubber en kunststof kunnen de laklaag aantasten. 
 
ONDERHOUD  |  Stof dient regelmatig verwijderd te worden met een zachte, schone en 
droge doek. Wrijf hierbij nooit te lang en te hard op één dezelfde plek. Dit kan glimvlekken 
veroorzaken. 
Tweemaandelijks dient het meubel gereinigd te worden met een vochtige zachte, schone 
doek. Het water waarmee de doek wordt bevochtigd kan worden voorzien van een kleine 
hoeveelheid ontvettend schoonmaakmiddel zoals bijv. groene zeep.  
Agressieve en schurende schoonmaakmiddelen alsmede olie –en washoudende producten 
mogen niet worden gebruikt.  
 
VLEKKEN  |  Een vlek dient verwijderd te worden met een zachte, schone en droge doek. 
Wrijf hierbij nooit te lang en te hard op één dezelfde plek. Dit kan glimvlekken veroorzaken. 
Hardnekkige vlekken dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden met een vochtige zachte,  
schone doek. Het water waarmee de doek wordt bevochtigd kan worden voorzien van een 
kleine hoeveelheid ontvettend schoonmaakmiddel zoals bijv. groene zeep. Wrijf hierbij nooit te 
lang en te hard op één dezelfde plek. Dit kan glimvlekken veroorzaken. 
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FINEER 
 
ALGEMEEN  |  De fineerdelen zijn door Cespo afgewerkt met één of meerdere transparante 
laklagen van hoogwaardige kwaliteit. Hieronder bevindt zich afhankelijk van gekozen uitvoering 
wel of geen beitslaag die het fineer op de gewenste kleur brengt. Dit zorgt voor een duurzame 
afwerking die echter niet krasvast is. Door veelvuldig gebruik zullen dan ook miniscule krasjes 
kunnen ontstaan waardoor een enigszins “doorleefd” uiterlijk ontstaat. 
 
FINEER  |  Fineer is een dun laagje echt hout wat een natuurlijke uitstraling met zich 
meebrengt. De eigenschappen van het hout komen dus ook tot uiting in de fineerlaag. Het 
natuurlijke aspect zorgt ervoor dat het onmogelijk is in één meubel alle onderdelen qua kleur 
en structuur een identieke uitstraling te geven. Na verloop van tijd gaat het fineer verkleuren, 
de mate waarin is sterk afhankelijk van blootstelling aan daglicht en zonlicht.  
Wij wijzen u erop dat met bijbestellingen er rekening mee gehouden moet worden dat kleur en 
structuurafwijkingen bijna niet te voorkomen zijn. 
 
PREVENTIE  |  Het meubel is bij plaatsing nog niet volledig uitgehard. Pas na enkele 
maanden is er sprake van volledige uitharding. Het advies is om de eerste 4 weken zo min 
mogelijk producten op en in de meubels te zetten. 
Om krassen en deuken in het lakwerk te voorkomen is het advies om viltjes te plakken onder 
de producten die erop geplaatst gaan worden. Ook als de producten al zijn voorzien van 
rubber en/of kunststof dopjes, pootjes etc. is het advies hier ook viltjes onder te plakken. 
Sommige soorten rubber en kunststof kunnen de laklaag aantasten. 
 
ONDERHOUD  |  Stof dient regelmatig verwijderd te worden met een zachte, schone en 
droge doek. Wrijf hierbij nooit te lang en te hard op één dezelfde plek. Dit kan glimvlekken 
veroorzaken. 
Tweemaandelijks dient het meubel gereinigd te worden met een vochtige zachte, schone 
doek. Het water waarmee de doek wordt bevochtigd kan worden voorzien van een kleine 
hoeveelheid ontvettend schoonmaakmiddel zoals bijv. groene zeep.  
Agressieve en schurende schoonmaakmiddelen alsmede olie –en washoudende producten 
mogen niet worden gebruikt.  
 
VLEKKEN  |  Een vlek dient verwijderd te worden met een zachte, schone en droge doek. 
Wrijf hierbij nooit te lang en te hard op één dezelfde plek. Dit kan glimvlekken veroorzaken. 
Hardnekkige vlekken dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden met een vochtige zachte,  
schone doek. Het water waarmee de doek wordt bevochtigd kan worden voorzien van een 
kleine hoeveelheid ontvettend schoonmaakmiddel zoals bijv. groene zeep. Wrijf hierbij nooit te 
lang en te hard op één dezelfde plek. Dit kan glimvlekken veroorzaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


