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Ons productportfolio

Impulsen uit de markt, ideeën van onze klanten en 
onze collega's inspireren ons tot constante, nieuwe 
productontwikkelingen. 

Overtuig uzelf van de verscheidenheid, functionaliteit 
en hoge designambitie van onze producten.

De  BACHMANN-groep

BACHMANN, opgericht in 1947, is een bedrijf in de 
elektrotechnische industrie dat wereldwijd actief is en 
door de eigenaar wordt geleid. 

De  BACHMANN-groep, met hoofdkantoor in Stuttgart, 
ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve 
elektrotechnische componenten en systemen zoals 
intelligente Power Distribution Units, aansluitpanelen en 
elektrotechnische assemblagedelen. 

28
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INDIVIDUALITEIT & FLEXIBILITEIT

Afgestemd op uw eisen

TECHNOLOGIE & FUNCTIONALITEIT

Veelzijdigheid voor diverse 
gebruiksscenario's

DESIGN & OPTIEK 

Topactueel voor u
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Uw voordelen met  BACHMANN producten | DESIGN & OPTIEK

DESIGN  
& OPTIEK

Topactueel voor u
Al tijdens de planning en vormgeving van onze producten hechten we veel 

belang aan het in de gaten houden van de huidige trends, evenals het 
klassieke interieurontwerp. Het is ons doel om met  BACHMANN-producten 

kleine visuele hoogtepunten te creëren, zowel op kantoor als thuis, in de 
lounge of in het hotel, terwijl ze tegelijkertijd harmonieus in hun omgeving 

integreren.
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Materialen van hoge kwaliteit zorgen niet alleen voor visuele 
accenten, maar maken van elke aanraking een feel-good-
ervaring. Aluminium, metaal, plaatstaal of praktisch kunststof: 
Kies uit onze uitgebreide portfolio het  BACHMANN-product  
dat het beste voldoet aan uw eisen.

Materialen

U houdt van subtiel en chic of toch liever modern en vlot? Met 
verschillende oppervlaktes verlenen wij iets bijzonders aan onze 
producten. Gepoedercoat, geborsteld of gelakt: Gecombineerd 
met een breed scala aan kleuren, zijn  BACHMANN-producten 
een blikvanger in elk modern interieur. 

Oppervlaktes

Stekkerdozen en aansluitpanelen die overtuigen met een 
klassiek, tijdloos ontwerp en hoge kwaliteit: Dat is onze ambitie 
bij het ontwikkelen en vormgeven van onze producten. We 
hechten veel belang aan goed vakmanschap, hoogwaardige 
materialen en aantrekkelijke oppervlakken. Dat dit niet alleen 
door onze klanten, maar ook door topklasse jury's van 
gerenommeerde Design-Awards wordt gewaardeerd, maakt  
ons bijzonder trots.

Designprijzen

Uw voordelen met  BACHMANN producten | DESIGN & OPTIEK
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TECHNOLOGIE  
& FUNCTIONALITEIT

Veelzijdigheid voor diverse 
gebruiksscenario's

Uitstekende functionaliteit staat bij  BACHMANN-producten op de eerste 
plaats. Voor ons is het erg belangrijk dat onze stekkerdozen en 

aansluitpanelen zo intuïtief en aangenaam mogelijk te gebruiken zijn -  
voor dagelijks gebruik thuis, in het hotel of op kantoor.  

Onze ambitie: Kwalitatief, hoogwaardige producten "Made in Germany". 

Uw voordelen met  BACHMANN producten | TECHNOLOGIE & FUNCTIONALITEIT
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In meubels, kasten of tafels:  BACHMANN aansluitpanelen 
passen door hun hoogwaardige materialen en tijdloos design 
harmonieus in elke moderne woon- en werkomgeving. Dankzij 
eenvoudige bediening en bijpassende accessoires zoals 
gatenzagen of apparaatinvoer is installatie technisch eenvoudig 
en snel. 

Integratie

Globalisering brengt ons allemaal dichter bij elkaar waardoor 
ook elektrotechnische producten aan nieuwe eisen moeten 
voldoen. Voor uw internationaal succes, hetzij privé of zakelijk, 
bieden wij u een groot aantal internationale contactdoossoor-
ten. Talrijke  BACHMANN-producten zijn daardoor in verschillen-
de landvarianten verkrijgbaar. 

Internationaal

Heel eenvoudig verbinden: Dankzij verschillende functionele 
onderdelen kan snel en eenvoudig worden voldaan aan 
individuele eisen voor gegevens-, video- en audioverbindingen. 
Eveneens gaan wij gestaag door met het uitbreiden van het 
modulaire systeem van functionele onderdelen op het gebied 
van smart home, sensortechnologie en desk sharing.

Connectiviteit

Uw voordelen met  BACHMANN producten | TECHNOLOGIE & FUNCTIONALITEIT
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INDIVIDUALITEIT 
& FLEXIBILITEIT

Afgestemd op uw eisen
Verschillende omstandigheden vragen om verschillende oplossingen - dit is 
precies wat wij met onze producten willen ondersteunen. Dankzij een hoge 
mate van individuele configuratie-opties kunnen  BACHMANN-producten 
optimaal worden afgestemd op uw individuele vereisten - zelfs vanaf een 

klein aantal eenheden.

Uw voordelen met  BACHMANN producten | INDIVIDUALITEIT & FLEXIBILITEIT
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U waardeert individualiteit? Geen probleem met 
  BACHMANN-producten Stel uw favoriete, individuele product 
samen uit een grote selectie aan stekkerdozen, technologie-
modules, kleuren, materialen en oppervlakken. Onze 
productie faciliteiten vervaardigen  BACHMANN-producten graag 
volgens uw wensen - en dat zelfs al vanaf kleine hoeveelheden! 

Customization al vanaf  
kleine hoeveelheden 

Kleuraccenten brengen leven in elke kamer - zet bijzondere 
accenten met kleurrijke  BACHMANN-producten! Voor een 
elegante sfeer op kantoor of in een vergaderruimte zijn subtiele 
tinten zoals roestvrij staal, zwart, wit, grijs en antraciet bijzonder 
geschikt. Met TWIST wordt het bijzonder kleurrijk: De klassieker 
uit de  BACHMANN-portfolio is in de One-Piece-Workflow 
beschikbaar in bijna 200 RAL-kleurtinten! Voor meer kleur naar 
uw smaak.

Verscheidenheid van kleuren

BACHMANN-producten onderscheiden zich door hun 
bijzondere flexibiliteit: Dankzij slimme functionele onderdelen 
zoals Keystones en Custom Modules kunt u kiezen uit een 
overvloed aan moderne aansluitingen (bijv. USB, HDMI, etc.) 
waarmee u uw stekkerdoos naar eigen wens kunt samenstel-
len. Deze functionele onderdelen worden voortdurend 
uitgebreid en kunnen later altijd worden aangevuld of 
gewijzigd - zodat u met  BACHMANN-producten altijd 
up-to-date bent op het gebied van connectiviteit.

BACHMANN  
Modulesysteem

C

Uw voordelen met  BACHMANN producten | INDIVIDUALITEIT & FLEXIBILITEIT
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THUIS
Uw huis, u bepaalt: Kies de oplossingen uit onze portfolio die 
aansluiten bij uw idee van moderne energievoorziening in uw huis - 
ontwerpgericht en functioneel.



17www.bachmann.com



18 www.bachmann.com

Applicatiewerelden | THUIS

THUIS
Stroomvoorziening  

voor uw huis
Thuis: de plaats, die voor geborgenheid staat, voor ontspanning, gezin, 

welbevinden. De plek waar je de batterij weer kunt opladen en je tot rust 
kunt komen. Wanneer u binnenkomt, blijven de alledaagse 

beslommeringen buiten. 

Daarom is het zo belangrijk, dat deze speciale plek helemaal aan uw eisen 
voldoet - ongeacht of dat in de keuken, woonkamer of badkamer is.  

BACHMANN-producten helpen bij het realiseren van uw droom van het 
perfecte wonen.
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HOTEL
Ontspannen of werken: Voor de moderne, ontwerpgerichte sfeer in het hotel 

bieden  BACHMANN-producten het juiste op het gebied van stroomvoorziening.
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Applicatiewerelden | HOTEL

HOTEL
Met stijl voor  

een feel-good sfeer
Een hotel: Een plek om te dromen, te ontspannen, verwend te worden - 

maar ook voor samenwerking, voor nieuwe ideeën, voor succesvol zaken 
doen. De hotelier vraagt zich daarbij altijd af: "Hoe kunnen wij eraan 

bijdragen, dat onze gasten zich hier nog prettiger voelen?". 

Deze vraag kan zeker op duizenden manieren beantwoord worden. Een 
daarvan is: Een aansprekende sfeer creëren, die aansluit bij het individuele 

doel, in lijn met de actuele State-of-the-art.
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KANTOOR
Open kantoorruimte of vergaderruimte: Veilige, comfortabele stroom- en 

datavoorzieningen zijn in elke werkomgeving van essentieel belang. 
 BACHMANN heeft hiervoor een uitgebreid portfolio voor de meest uiteenlopende eisen.
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Applicatiewerelden | KANTOOR

KANTOOR
Design en functionaliteit 

voor vandaag en morgen
Het arbeidsgebied is aan grote veranderingen onderhevig - Desk Sharing en 
Clean Desk-concepten wijzen naar een toekomst waarin het dagelijkse werk 

door moderne en innovatieve manieren van samenwerking wordt 
vormgegeven. 

De infrastructuur moet dit kunnen bijbenen. Vooral de stroom- en 
gegevensvoorzieningen in gebouwen, kantoren en vergaderzalen moeten zo 

efficiënt mogelijk reageren op regelmatige herstructureringen, disruptieve 
technologieën en nieuwe vormen van teamwerk zoals Design Thinking.
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Productportfolio | CASIA

Elegant 
gebruik van ruimte

CASIA
De universeel toepasbare stekkerdoos is een efficiënte oplossing voor een 
gemakkelijk toegankelijke stroomaansluiting in de woon- en werkomgeving.

CASIA kan zowel in de hoek als aan de muur gemonteerd worden. Het 
paneeloppervlak in roestvrij staal-look biedt een tijdloos ontwerp en is 
daarom bij uitstek geschikt voor een modern interieur. De stekkerdoos is 
verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen, bijv. met tuimelschakelaar of 
2-poorts USB-oplader.

Snel en flexibel toe te 
passen

Voor muur- en 
hoekmontage

Installatie achteraf 
mogelijk

Tijdloos design
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Productportfolio | CONEO

Geïntegreerde 
functionaliteit

CONEO
CONEO - de eenvoudige en snelle oplossing voor het elegant integreren 
van stroom- en data-aansluitingen in meubels. 

Profiteer van de gebruikelijke  BACHMANN Custom modulariteit en 
combineer stroomvoorziening met onze selectie aan Custom Modules - 
voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen, vandaag en morgen.

Snelle en eenvoudige 
installatie

Set artikel 
(afdekraam en stekkerdoos)

Flexibiliteit door gebruik 
van Custom Modules

Kan dicht met 
aangesloten kabels
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Productportfolio | CONFERENCE

Design 
met niveau

CONFERENCE
Het aansluitpaneel biedt op elegante en discrete wijze een oplossing voor 
individuele toegang tot stroom- en datavoorzieningen.

Wanneer CONFERENCE niet wordt gebruikt, is het volledig in het oppervlak 
van het meubel geïntegreerd. Als een aansluiting nodig is, voldoet een druk 
met de vinger om de openingsklep, die is voorzien van een magneetslui-
ting, omhoog te laten draaien. Zodra laptop, beamer, microfoon e.d. zijn 
aangesloten, kan de openingsklep weer dicht. De smalle sluitklep tegenover 
de openingsklep past zich aan de aangesloten kabels aan. Zodoende wordt 
er niets bekneld en blijft het chique uiterlijk van de tafel behouden. Voor 
gebruik in de woon- en werkomgeving, zoals vergader- en trainingstafels, 
evenals op hoogwaardige werkplekken.

In het oppervlak van het 
meubel geïntegreerd

Openen met de druk van 
de vinger

Kan dicht met 
aangesloten kabels

Oppervlaktes zijn te 
fineren
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Productportfolio | CONI

Geïntegreerde 
functionaliteit

CONI
CONI brengt flexibiliteit naar het bureaublad: Het aansluitpaneel maakt 
stroom-, media- en datavoorzieningen vrij toegankelijk.

Dankzij de minimale inbouwdiepte biedt CONI volledige beenruimte onder 
de tafel, zelfs als het dicht bij de rand is geïnstalleerd. Verschillende standaard 
oppervlakontwerpen bieden ook de nodige vrijheid met betrekking tot 
vormgeving.

Als CONI dicht is, is het volledig in het tafeloppervlak geïntegreerd. 
Wanneer er iets aangesloten moet worden, opent men simpelweg het 
deksel, steekt de gewenste kabel in en wordt het deksel opnieuw gesloten. 
Dankzij het geïntegreerde borstelinzetstuk worden geen kabels geklemd. 
De harmonieuze verschijning van een "effen" bureaublad blijft behouden. 

De configuratie van de dataverbindingen kan bij CONI vrij worden vormge-
geven. Bovendien is het altijd mogelijk om een individuele stekkerdoos snel 
en zonder gereedschap te vervangen. Geïntegreerde functionaliteit en 
flexibiliteit, niet alleen voor het heden - maar ook voor alle toekomstige 
ontwikkelingen.

In het oppervlak van het 
meubel geïntegreerd

Minimale inbouwdiepte - 
robuust vervaardigd

Kan dicht met 
aangesloten kabels

Snel uitwisselen van 
eenheden
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Productportfolio | CONNECT LINE

Design voor kantoor 
en thuis

CONNECT LINE
De stekkerdoos beschikt over verschillende montagemogelijkheden, is 
heraansluitbaar en overtuigt door de compacte vormgeving. 

Dankzij de compacte buitenafmetingen kan de CONNECT LINE-
stekkerdoos zowel thuis als op kantoor variabel worden gebruikt. De grote 
productfamilie met een breed scala aan stopcontacten biedt voor elke 
toepassing de optimale oplossing en is optioneel leverbaar in uitvoeringen 
met USB-lader, overspanningsbeveiliging en schakelaars. De CONNECT 
LINE kan flexibel, in stappen van 30° worden gemonteerd met behulp van 
de meegeleverde beugel. 

De uiterst compacte afmetingen, het slanke ontwerp en de vele 
productvarianten maken CONNECT LINE tot een functioneel hulpmiddel 
voor stroomvoorziening op kantoor, thuis en andere locaties.

Verscheidenheid aan 
componenten

2-poorts USB-lader/
overspanningsbeveiliging

Flexibele 
montagemogelijkheden

Plug & Play
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Productportfolio | Custom Modules

Even gevarieerd als 
uw eisen

Custom Modules
Met eenvoudig te verwisselen modules kunt u snel en gemakkelijk voldoen 
aan al uw eisen voor individuele gegevens-, video- en audioverbindingen, 
zowel op kantoor, in een rack of in elektrische installaties.

Deze flexibiliteit biedt  BACHMANN ook voor 19-inch paneelinstallaties. 
De uniforme Custom Modules zorgen voor een optimale configuratie voor 
elk vereiste m.b.t. mediatechnologie en netwerkverbindingen. Contact/
contact of aansluitingen met schroefklemmen zorgen ook voor een zeer 
eenvoudige installatie.

BACHMANN Custom Modules bieden u ook een uitstekende aanvulling 
op uw elektrische installatie. Omdat de Custom Modules vervaardigd zijn 
uit slechts een paar componenten, zijn ze compatibel met de populaire 
schakelaarreeksen van bekende fabrikanten. Dankzij eenvoudige montage 
en demontage kunnen alle installaties snel worden aangepast aan nieuwe 
vereisten of de laatste technische ontwikkelingen.

Individuele 
componentenopties

Toekomstbestendig: 
verwisselbare modules

Eenvoudige en 
flexibele installatie
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Productportfolio | DESK 1

Diversiteit met stijl

DESK 1
DESK 1 creëert optimale omstandigheden voor data-, media- en 
stroombeheer waar deze aansluitingen flexibel worden gebruikt. 

Zo kan DESK 1 bijvoorbeeld thuis, in vergaderruimtes, in thuiskantoor- of 
Desk-Sharing-situaties worden toegepast. De modulaire opbouw van de 
stekkerdoos zorgt ervoor dat individuele onderdelen af fabriek met precies 
die communicatie- en voorzieningsaansluitingen worden geleverd, die voor 
de desbetreffende toepassing noodzakelijk zijn. Zo zijn bijvoorbeeld zowel 
het flexibele Wieland plug-systeem als permanent aangesloten kabels 
beschikbaar voor stroomaansluiting. 

De datapoorten zijn standaard uitgerust met adapters, maar kunnen ook 
worden uitgevoerd met vaste kabelaansluitingen.

Overal flexibel toe te 
passen

Met bevestiging of vrij 
neer te zetten

Individueel 
samen te stellen
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Productportfolio | DESK 2

Design ontmoet 
techniek

DESK 2
DESK 2 is een stekkerdoos die kan worden uitgerust met verschillende 
communicatiemodules. Hij is ontworpen voor flexibel gebruik op kantoor, in 
vergaderzalen, in het thuiskantoor of voor Desk-Sharing. Maar ook thuis 
levert DESK 2 goede prestaties.

De stekkerdoos is gemaakt van aluminium en verkrijgbaar in verschillende 
kleuren. De aansluitingen worden op de gestandaardiseerde moduleven-
sters geschroefd en kunnen eenvoudig worden aangepast.

    

Designoplossing voor 
woon- en werkomgeving

Gebruikersgerichte oriëntatie 
in een hoek van 35°

Verborgen kabelgoot tot 
aan de rand

Custom versies
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Productportfolio | DUE

Vorm en functie 
in duet

DUE
DUE is de ideale stekkerdooseenheid voor keuken, kantoor en andere 
ruimtes: Flexibel samen te stellen, staat hij garant voor een elegante 
stroomaansluiting.

Verwisselbare covers van DUE bieden ook de mogelijkheid om de kleur aan 
te passen. Zo kan DUE aan de omgeving worden aangepast of u kunt er 
een highlight van maken, zelfs na de installatie.

Dankzij de gedeelde afdekking kan DUE naar behoefte worden geopend 
en overtuigt hij ook tijdens gebruik qua design. De geringe inbouwdiepte 
van ca. 45 mm maakt ruimtebesparende integratie in keukenwerkbladen, in 
de muur en installatie via laden mogelijk.

      

Afdekkingen in 
verschillende kleuren

Ook in geopende staat 
ruimtebesparend

Wordt geleverd met 
inbouwsjabloon

Geringe inbouwdiepte
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Productportfolio | ELEVATOR

Stroom zit 
vanaf nu in de lift

ELEVATOR
Elevator past zich aan elke omgeving optimaal aan. Met een diameter 
van 79 mm is ELEVATOR bij uitstek geschikt voor het integreren van 
stroom- en gegevensaansluitingen als er weinig ruimte is. Met een druk 
van de vinger gaat ELEVATOR omhoog en ook weer omlaag.

Installatie is erg eenvoudig. ELEVATOR wordt in een sectie met een 
diameter van 79 mm geplaatst en door middel van een borgring aan het 
meubilair bevestigd.

Opent met de druk van 
de vinger

Eenvoudige en snelle 
montage

Installatie achteraf 
mogelijk

Geschikt voor 79 mm 
standaarduitsparing
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Productportfolio | KAPSA

Een combinatie 
van modulariteit en 
minimalisme

KAPSA
Dankzij zijn klassieke, gereduceerde vormen is KAPSA een stekker-
dooseenheid die zowel gericht is op design als op ruimte besparen.

KAPSA werd ontwikkeld voor keuken, kantoor en andere ruimtes in woon- 
en werkomgeving. Het deksel van KAPSA kan open gezet en verwisseld 
worden en beschermt tegen invloeden van buiten. KAPSA is verkrijgbaar in 
meerdere uitvoeringen en kan modulair worden samengesteld. Hierdoor 
wordt een flexibele samenstelling mogelijk, afhankelijk van individuele 
vereisten. Installatie van bovenaf garandeert een eenvoudige en optionele 
montage achteraf. Een geringe inbouwdiepte van ca. 45 mm en solide 
constructie zijn kenmerkend voor KAPSA en laten eens te meer zien dat: 
Less is more.

Verkrijgbaar in meerdere 
lengteuitvoeringen

Eenvoudige montage, 
ook achteraf

Verwisselbaar deksel

Modulaire samenstelling
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Productportfolio | LOOP IN

Inzet voor meer 
functionaliteit

LOOP IN
U vindt kabeldoorvoeringen niet interessant? Dan hebt u nog nooit kennis 
gemaakt met LOOP IN! Deze slimme toepassing biedt praktische functies.

LOOP IN is snel en eenvoudig te installeren en biedt naast de handige 
kabeldoorvoerfunctie voor verschillende kabeldiktes ook een schokbestendig 
stopcontact verpakt in een modern, elegant ontwerp. Gewoon erin en 
vastzetten - klaar! 

De toepassing is ideaal overal waar stroom nodig is en de kabels in de 
knoop raken. Voor varianten van hogere kwaliteit met metalen afwerking 
kan LOOP IN worden gebruikt in combinatie met LOOP ROUND.

Inbouw aan de zijkant 
van meubels mogelijk

Eenvoudige montage en 
flexibel verwisselen

Doorvoer van 4 kabels 
mogelijk

Geschikt voor 80 mm 
standaarduitsparing
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Productportfolio | PIX

Design tot in de puntjes

PIX
De PIX-designserie bestaat uit een verzameling verfijnde, ronde stopcontact- 
en aansluiteenheden die overal gebruikt kunnen worden. 

Ongeacht of het op kantoor, in de keuken, in de lounge of gewoon thuis is: 
Afzonderlijk of individueel gecombineerd, kunnen de decoratieve ringen in 
verschillende kleuren worden gekozen en verwisseld. Optioneel verkrijgbaar 
voor PIX is een geavanceerd zwenkdeksel dat beschermt tegen stof en vuil 
en dat ook later nog kan worden toegevoegd. Met een ronde, platte vorm 
en een minimalistisch uiterlijk biedt PIX design tot in de puntjes.

Verwisselbare, kleurrijke 
sierringen

Geringe inbouwdiameter 
van 56 mm

Optioneel met een 
zwenkdeksel

Eenvoudige montage, 
ook achteraf
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Productportfolio | POWER FRAME

Compact en 
effi ciënt

POWER FRAME
POWER FRAME is de compacte oplossing voor een geïntegreerde en 
gemakkelijk toegankelijke stroom- en gegevensaansluiting van werkstations.

Compacte afmetingen in combinatie met een hoogwaardig, tijdloos design 
geven POWER FRAME bijna onbeperkte toepassingsmogelijkheden, zelfs 
buiten de kantoorwerkplek. Bijvoorbeeld in verkoopruimtes en etalages, op 
beurzen en demo-stands. Oftewel: overal waar een veilige en snelle 
verbinding noodzakelijk is.

Het feit dat de geselecteerde stekkerdooseenheid eenvoudig van onderaf 
zonder gereedschap in het montageframe wordt gestoken, maakt hem 
perfect. POWER FRAME, als de oplossing compacter en efficiënter moet 
zijn. Hetzij voor fabrieksinstallatie of voor inbouw achteraf.

Installatie achteraf 
mogelijk

Veelzijdig in gebruik

Tijdloos design

Compacte afmetingen
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Productportfolio | POWER FRAME COVER

Vanaf nu 
is stroom elegant

POWER FRAME COVER
POWER FRAME COVER is de elegante, compacte oplossing voor 
stroom- en gegevensvoorzieningen.

POWER FRAME COVER heeft een mooie aluminium afdekking die is 
ontworpen voor de designgerichte woon- en werkomgeving. Daarnaast 
beschermt hij de stroom- en gegevensaansluitingen tegen stof en vuil.

Met het deksel volledig open is bediening van beide kanten zonder 
problemen mogelijk.

   

Toegang van 
verschillende kanten

Beschermt tegen 
stof en vuil

Verscheidenheid aan 
combinatiemogelijkheden

Snelle inbouw van 
volledige eenheden
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Productportfolio | Rextron HDBaseT

Beeld en geluid 
voor iedereen

Rextron HDBaseT
Rextron HDBaseT is de plug-and-play-oplossing voor meeting points en 
vergaderruimtes.

Deel informatie van maximaal 4 apparaten (laptops) met een druk op de 
knop. De toetsen zijn reeds in de bijpassende Custom Modules 
geïntegreerd.

Signalen van de schakelaar naar het scherm of de projector kunnen 
worden verzonden via HDBaseT of als origineel HDMI-signaal.

Eenvoudige bekabeling

Overdracht van video- en 
audiosignalen

Plug & Play - geen 
programmatuur noodzakelijk

Resolutie van max. UHD 
(4K) mogelijk
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Productportfolio | STEP

Toekomstbestendig 
Step by Step

STEP
De stekkerdoos is ideaal voor flexibele stroom- en gegevensvoorzieningen 
van werkplekken, in scheidingswandsystemen en verhoogde vloeren.

STEP is volledig consequent in de realisatie van modulariteit. Het systeem 
is daarom ideaal voor flexibele stroom- en gegevensvoorzieningen van 
werkplekken, in scheidingswandsystemen, verhoogde vloeren en andere 
aansluittoepassingen. 

De modulariteit van de STEP-stekkerdooseenheden biedt nagenoeg 
oneindige mogelijkheden: Van een eenvoudige elektriciteitsset tot stekker-
dozen met geïntegreerde gegevensverbindingen, aardlekschakelaars, 
overspanningsbeveiliging, aansluitingen voor mediatechnologie en nog veel 
meer.

STEP is standaard uitgerust met Wieland GST18i3 voor de stroomvoorzie-
ning en kan daarom van verschillende kabellengtes worden voorzien. 
Bovendien kunnen naar wens ook nog meer stekkerverbindingssystemen 
gerealiseerd worden.

Modulariteit

Veelzijdig toepasbaar

Installatie plug-in-
systeem standaard

Functionele efficiency
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Productportfolio | TOP FRAME

Elegantie in 
perfectie

TOP FRAME
Het aansluitpaneel is de oplossing voor stroom- en gegevensvoorzieningen 
in woon- en werkomgevingen, zoals in vergaderruimtes.

De gebalanceerde geometrie van TOP FRAME past met elegantie in het 
meubeloppervlak. Het is zelfs mogelijk het paneel met geavanceerde 
oppervlakken te fineren. De volledig verzinkbare afdekking biedt gemakke-
lijke toegang tot stroom- en gegevensaansluitingen van verschillende 
kanten.

Het openen van TOP FRAME onderstreept de claim van elegantie: 
TOP FRAME wordt eenvoudig en geruisloos geopend door een druk van 
de vinger en zo ook weer gesloten.

Gelijkliggend met het 
oppervlak in te bouwen

In het oppervlak van het 
meubel geïntegreerd

Geruisloos openen

Toegang van alle kanten
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Productportfolio | TWIST

Stroom buiten 
het geijkte stramien

TWIST
TWIST is een stekkerdoos voor woon- en werkomgeving zoals kantoor, 
lounge of keuken. Dankzij het compacte ontwerp en de geringe inbouwdiepte 
wordt de stekkerdoos ruimtebesparend in bureaus of werkbladen in de 
keuken geïntegreerd. De stroomleiding wordt dicht bij de behuizing geleid, 
zodat de inbouwdiepte slechts ca. 40 mm is - installatie via laden is dus 
geen enkel probleem.

Vanwege de verschillende oppervlakken en kleuren past TWIST in moderne 
en organische vorm- en kleurconcepten. Slimme sluiting: na gebruik wordt 
de kap gedraaid en de stopcontacten verdwijnen uit het zicht.

         

Slechts 40 mm 
inbouwdiepte

Eenvoudige en snelle 
montage

Installatie achteraf 
mogelijk 

Ruimtebesparende 
kabelgeleiding
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Productportfolio | UNIVERSAL

De UNIVERSALE 
oplossing

UNIVERSAL
De UNIVERSAL stekkerdoos houdt zich aan wat zijn naam belooft: Met 
UNIVERSAL kiest u voor een solide, betrouwbare bron voor stroom-, 
data- en media-aansluitingen. Het subtiele design is met name geschikt 
voor werk- en vergadertafels die vooral een grote verscheidenheid aan 
functionaliteit en comfortabele bediening nodig hebben.

UNIVERSAL biedt een hoge mate van flexibiliteit door het gebruik van 
BACHMANN Custom Modules, die een groot aantal verbindingen hebben 
en ook achteraf op elk moment kunnen worden verwisseld. Door middel 
van metalen beugels kan UNIVERSAL in verschillende posities en hoeken 
worden geïnstalleerd.

Complete eenheid voor 
stroom-, data- en 
media-aansluitingen

Erg flexibel

Bevestiging door middel 
van metalen beugel

Ideaal voor plaatsing in 
tafels
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Productportfolio | VENID

De visuele 
eenheid

VENID
Als onderdeel van een moderne werk- en vergaderomgeving maakt het 
VENID-aansluitpaneel indruk dankzij zijn buitengewone ontwerp en 
uitstekende functionaliteit.

Het originele tafelbladmateriaal kan snel en gemakkelijk worden geïnte-
greerd in het montageframe van VENID. Zo vormen het tafelblad en het 
aansluitpaneel een harmonieuze eenheid.

Perfect geïntegreerd in het oppervlak biedt VENID naast de aantrekkelijke 
uitstraling een praktische meerwaarde: De benodigde kabels kunnen 
gemakkelijk in de tafel worden opgeborgen. De afdekking die in beide 
richtingen openklapt, maakt eenvoudige bediening mogelijk en laat ruimte 
voor de zijdelingse kabelgeleiding. Twee stekkerdozen kunnen in de 
VENID-lade worden geïntegreerd en individueel worden uitgerust.

Harmonieus oppervlak

Bediening van beide 
kanten

Optionele kabelopslag

Flexibele uitrusting van 
de PDU
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Productportfolio | WIRELESS CHARGER Fs80

Comfortabel 
draadloos opladen

WIRELESS CHARGER 
Fs80
Geen stekkers, geen storende kabels: Met de WIRELESS CHARGER Fs80 
kunnen alle Qi-compatibele mobiele apparaten draadloos worden opgela-
den.

De WIRELESS CHARGER Fs80 is een designproduct waarmee inductief 
energie wordt overgedragen. Het is geschikt voor elk meubelstuk. De lader 
bevat een inductiespoel en heeft een snellaadfunctie. Hij is compatibel met 
actuele Qi-apparaten en kan ze standaard opladen met 5V. Snelladen (9V) 
is ook mogelijk - hiervoor is de voedingsadapter "Quick Charger" (art. 
934.900) noodzakelijk.

Het hoogwaardige aluminium oppervlak van het product is zwart (vergelijk-
baar met RAL9005) en past in elke sfeer. De lader kan volledig zonder 
gereedschap worden geïnstalleerd op elk oppervlak met een gat van 
80 mm en een maximale plaatdikte van 50 mm.

Snelladen (9v) mogelijk

Hoogwaardige aluminium 
behuizing

Bescherming tegen 
overladen

Eenvoudige installatie 
zonder gereedschap
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