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NOG MEER OPLOSSINGEN BIJ OPTIMA!
U heeft de catalogus noviteiten OPTIMA in uw handen, ter aanvulling van het aanbod voor uw maatwerk.
U zal hierin nieuwe trendy oplossingen ontdekken die het comfort, de functionaliteit en de esthetiek
van de leefruimtes verbeteren. Met nieuwe kleuren en afwerkingen van fronten en een breed gamma in
werkbladen heeft u met OPTIMA het meest complete aanbod ter beschikking dat u in de markt kan vinden.

Maar Optima is er niet enkel voor de keuken!

In alle leefruimtes, in winkels of openbare gebouwen kan je met dit aanbod eenvoudig tegemoet komen
aan de huidige tendenzen : industriële look met Alu structuren, natuur met brute houten fronten… En voor
een aangename werkomgeving presenteert OPTIMA een nieuw gamma akoestische fronten en panelen
voor al uw kantoorprojecten.

TE ONTDEKKEN IN MODULE
MODULE, het innovatie- en opleidingscenter van de LMC Group,
laat u kennis maken met het nieuwe aanbod van OPTIMA.
Voor een vrij of begeleid bezoek, uitwisselen van ideeën, uitwerken
van een project of specifieke opleidingen… het MODULE-team is
beschikbaar voor al uw vragen.

www.modulelmc.com
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NOG EENVOUDIGER, SNELLER… EN VEILIG!
UW MAATWERK ONLINE 24u/24 - 7d/7

AL ONZE OPLOSSINGEN OVERZICHTELIJK

CONFIGUREER UW PRODUCTEN

BEREKEN UW NETTOPRIJS

BESTEL!

www.optimastore.com

OPTIMA ENGAGEERT ZICH VOOR U!
• U het meest complete aanbod aan maatwerk op de markt garanderen, kwalitatief, innoverend
en gemakkelijk bereikbaar, dankzij onze eigen productiecapaciteit en onze partnerships met
grote Europese fabrikanten.
• U steeds het best mogelijke antwoord en oplossing aanreiken op al uw vragen over uw maatwerk, dankzij ons team van specialisten.
• U de flexibiliteit en de reactiviteit aanbieden en snelle leveringstermijnen garanderen omdat wij
in de meeste gevallen zelf de fabrikant zijn.
• U efficiëntie en snelle nazorg verzekeren door onze interne kwaliteitsprocessen en het
engagement van onze partners.
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Foto’s en tekeningen zijn niet bindend. De technische beschrijvingen en aangegeven afmetingen in deze catalogus hebben een
indicatieve waarde waarvoor OPTIMA niet verantwoordelijk is in geval van geschil.
De kleuren zijn indicatief en onder voorbehoud van de gebruikte druktechnieken.
Elke herdruk of gedeeltelijke of volledige weergave van de gepubliceerde pagina’s uit het huidige werk, op welke drager dan ook,
is ten strengste verboden en vormt een vervalsing. OPTIMA behoudt zich het recht voor eender welke onderneming of persoon te
vervolgen die deze catalogus gebruikt en presenteert voor oneerlijke concurrentie.
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TA'OR BOX
LADEN

Strakke lijnen en een revolutionaire technologie kenmerken
TA’OR BOX die u een nieuwe visie op de lade bezorgt.
In de dressing, het meubel op maat, de badkamer en zelfs
in de keuken dringt TA’OR BOX zijn stijl op en wordt onvermijdelijk in de meest veeleisende projecten.
Individuele vrijheid in de vormgeving gecombineerd met een
industriële productie zorgen voor eindeloze mogelijkheden.
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TA’OR BOX LADEN

TA’OR BOX is uniek en maakt elk project uniek.
Voor een haast eindeloze vrijheid in de vormgeving biedt TA’OR BOX 8 kleurmogelijkheden voor de buitenkant van de zijkant en 8 kleurmogelijkheden
voor de binnenkant van de zijkant. OPTIMA stelt 5 hoogtes voor : N, M, K, C en F als 3-zijdige standaardlade of als 4-zijdige binnenlade (niet in F).
De talrijke elementen die je helpen de lade te personaliseren (afdekkappen, ladeverdelingen met het gamma BLUM AMBIA-LINE…) en de mogelijkheid om te combineren met de LEGRABOX laden, helpen u TA’OR BOX te integreren in al uw projecten.

Een perfecte afwerking, een opmerkelijk houteffect.
Dankzij zijn minimalistisch design, de fineer (A-kwaliteit op HDF-drager) die naadloos doorloopt en voegen vrijwel onzichtbaar zijn en zijn soberheid
maakt TA’OR BOX een perfecte verbinding tussen moderniteit en elegantie.
De 13 mm slanke ladezijkanten en de metalen afdekkappen benadrukken nog meer de esthetiek en maken er resoluut een hoge kwaliteitslade van.
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Configuraties, tarieven en bestellingen.

De Blum technologie: beroep doen op de marktleider om het beste aan te bieden.
De kwaliteit van TA’OR BOX berust op de MOVENTO geleider, die zacht en geruisloos loopt en het mogelijk maakt de lade zeer precies te regelen.
Bovenop de geleiders onderscheidt TA’OR BOX zich door zijn technisch en innovatieve frontverbinding die werktuigloos gebeurt.
Het front wordt rechtstreeks op het kader geclipst, de verbinding is dus volledig onzichtbaar, een revolutie…

Kleur afdekkappen

Houtﬁneer

Kleuren binnenkant en bodem

Houtﬁneer

Kleuren laden

Zwart yaya

Natuur eikenhout

Natuur notenhout

Zwart yaya

Aluminium

Houtdecor

Natuur notenhout

Houtdecor

Natuur eikenhout

Bardolino
eikenhout

Zwart aluminium

Nebraska
eikenhout

Uni-decor

Nebraska
eikenhout

Uni-decor

Bardolino
eikenhout

Wit

Zwart

Onyx grijs

Wit

Zwart

Onyx grijs
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TA’OR BOX Laden
Of het nu standaardladen of binnenladen zijn, TA’OR BOX stelt een breed gamma
voor en kan gecombineerd worden met het LEGRABOX gamma, om nog meer
combinatiemogelijkheden te bieden.

Hoogte N
40

250

40

480

40

270

40 60

500

40 60

520

60

580

40

380

40 60

600

40 60

400

60

40 60

420

60

450

40 60

650
700

40

270

40

300

40

480

40 60

500

40 60

520

320

40 60

40

350

60

580
600

380

40 60

40 60

400

60

40 60

420

60

40 60

450

60

Standaardlade
TAOR M

Binnenlade
TAOR MZ

Inbouwruimte 106 mm

Inbouwruimte 106 mm

550

40

40

650
700
750

21

Front niet inbegrepen.
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21

min 68

250

21

750

60

Hoogte M
40

min 42

350

38

40

550

min 68

40 60

Configuraties, tarieven en bestellingen.

38

320

Inbouwruimte 80 mm

min 42

40

Inbouwruimte 80 mm

38

300

Binnenlade
TAOR NZ

38

40

Standaardlade
TAOR N

21

Hoogte K
40

250

40

480

40

270

40 60

500

40 60

520

580

40

40 60

600

40 60

400

60

40 60

420

60

450

40 60

650
700
750

60

Hoogte C
40

250

40

480

40

270

40 60

500

40 60

520

300
320

40 60

40

350

60

580
600

380

40 60

40 60

400

60

40 60

420

60

450

40 60

Inbouwruimte 193 mm

Inbouwruimte 193 mm

750

60

21

21

Standaardlade
TAOR F

250

40

480

40

270

40 60

500

40 60

520

Inbouwruimte 257 mm

320

40 60

40

350

60

580
600

40

380

40 60

40 60

400

60

40 60

420

60

450

60

219

550

40

40 60

Binnenlade
TAOR CZ

700

40

300

Standaardlade
TAOR C

650

Hoogte F

40

21

550

40

40

21

min 155

40

min 106

60

380

38

350

min 155

40

550

38

40 60

min 106

320

Inbouwruimte 144 mm

38

40

Inbouwruimte 144 mm

38

300

Binnenlade
TAOR KZ

650
38

40

Standaardlade
TAOR K

700
750

21

Front niet inbegrepen.
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De TA’OR BOX met AMBIA-LINE indelingen
Houten ontwerp

Bestekindeling houten ontwerp

Vakindeling hoogte 50 mm houten ontwerp

Vakindeling hoogte 110 mm houten ontwerp

Breedte 300 mm

Breedte 100/200/242 mm

Breedte 218/242 mm

Lengte 450/500/550 mm

Lengte 450/500/550 mm

Lengte 270/400 mm

Bestekindeling stalen ontwerp

Vakindeling hoogte 50 mm stalen ontwerp

Vakindeling hoogte 110 mm stalen ontwerp

Breedte 300 mm

Breedte 100/200/242 mm

Breedte 218/242 mm

Lengte 450/500/550 mm

Lengte 450/500/550 mm

Lengte 270/400 mm

Stalen ontwerp

Kleuren houten ontwerp

Bardolino
eikenhout

Nebraska
eikenhout

Kleuren stalen ontwerp

Zijdewit mat/grijs*

Zijdewit mat

Oriongrijs mat

* Enkel verkrijgbaar voor bestekindeling
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Configuraties, tarieven en bestellingen.

Terrazwart mat

TA’OR BOX Laden

Eenvoudig & snel 24/24

Uw TA’OR BOX lade op maat bestellen :
Kleur buitenkant lade
(Buitenkant ladezijde - kopse kant)

Kleur binnenkant lade
(Binnenkant ladezijde - rug)

Kleur bodem

Kleur afdekkappen

❐ Houtﬁneer in natuur eikenhout
❐ Houtﬁneer in natuur notenhout
❐ Houtﬁneer in zwart ingekleurd yaya
❐ Houtdecor bardolino eikenhout
❐ Houtdecor nebraska eikenhout
❐ Decor zwart
❐ Decor onyx grijs
❐ Decor wit

❐ Houtﬁneer in natuur eikenhout
❐ Houtﬁneer in natuur notenhout
❐ Houtﬁneer in zwart ingekleurd yaya
❐ Houtdecor bardolino eikenhout
❐ Houtdecor nebraska eikenhout
❐ Decor zwart
❐ Decor onyx grijs
❐ Decor wit

❐ Houtﬁneer in natuur eikenhout
❐ Houtﬁneer in natuur notenhout
❐ Houtﬁneer in zwart ingekleurd yaya
❐ Houtdecor bardolino eikenhout
❐ Houtdecor nebraska eikenhout
❐ Decor zwart
❐ Decor onyx grijs
❐ Decor wit

❐ Afwerking alu
❐ Afwerking
alu zwart

Binnenbreedte
corpus (mm)

Ladediepte
(mm)

Aantal

Ladetype

Gewicht

..............

....................................

........................ ........................

.................

..............

....................................

........................ ........................

..............

....................................

..............

Geleidersysteem

Frontbevestiging

BLUMOTION

TIP-ON
BLUMOTION

EXPANDO

Te schroeven

.................

❐
❐

❐
❐

❐
❐

❐
❐

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

....................................

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

..............

....................................

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

..............

....................................

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

..............

....................................

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

..............

....................................

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

..............

....................................

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

..............

....................................

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

..............

....................................

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

..............

....................................

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

..............

....................................

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

..............

....................................

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

..............

....................................

........................ ........................

.................

❐

❐

❐

❐

❐ Bestelling

❐ Offerte

Datum : ......../........./................
Uw referentie
..............................................

Bedrijf : .......................................................

Klantnummer

Adres : ..................................................................................................................................
Stad : ............................................... Land : .......................................
Tel : ............................................................

Fax : .............................................................

E-mail : ................................................................................................................................

Te kopiëren en faxen naar +32 (0)9 261 03 79 of per e-mail naar de klantendienst : contact@optimastore.com
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FRONTEN
Nieuwe materialen, nieuwe kleuren, nieuwe toepassingen.
Optima gaat steeds verder in haar aanbod en presenteert
nieuwe modellen in fronten die perfect beantwoorden aan de
hedendaagse trends. Profiteer van een nog grotere keuze, met
technische producten die het al ruime aanbod aan fronten nog
verder aanvullen.
Dit nieuwe aanbod in fronten is uiteraard verkrijgbaar op maat,
bestelbaar vanaf 1 stuk.
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FRONTEN 4-ZIJDIG AFGEKANT

Pianovo gloss
(vervangt polygloss)

Front gemelamineerd in dikte 10, 18,5 of 25 mm voorzien van een glanzende polyester
film, krasbestendig.
Nerfrichting naar keuze binnen de limiet van productiemogelijkheden.
Backing gemelamineerd in zelfde tint, 4-zijdig afgekant glanzend PP van 1,5 mm.
Max. hoogte : 2750 / 2605* mm.
Max. breedte : 980 mm.
Mogelijkheid om de kanten vrij te kiezen (zie kleurenkaart pagina 7).
*Contacteer ons.

Polar wit 1100
1,5 x 1,5

10, 18,5 of 25
10

Doorsnede van deur en ladefront

1,5 x 1,5

OPTIMA
Beschikbaar kleuren
pagina 7
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Configuraties, tarieven en bestellingen.

18,5

25

Wijnrood U343

Pianovo matt
(voorheen Ultramatt)

Front gemelamineerd in dikte 10, 18,5 of 25 mm voorzien van een ultramat
polyester film, krasbestendig.
Nerfrichting naar keuze binnen de limiet van productiemogelijkheden.
Backing gemelamineerd in zelfde tint, 4-zijdig afgekant ultramat PP van 1,3 mm.
Max. hoogte : 2750 / 2605* mm.
Max. breedte : 980 mm.
Mogelijkheid om de kanten vrij te kiezen (zie kleurenkaart pagina 7).
*Contacteer ons.

Leigrijs U975
1,3 x 1,3

10, 18,5 of 25
10

Doorsnede van deur en ladefront

1,3 x 1,3

18,5

25

OPTIMA
Beschikbaar kleuren
pagina 8
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FRONTEN 4-ZIJDIG AFGEKANT

Pianovo weave
Front gemelamineerd in dikte 10, 18,5 of 25 mm
voorzien van een polyester film decor, krasbestendig.
Backing gemelamineerd in zelfde tint, 4-zijdig afgekant
ultramat PP van 1,3 mm.
Max. hoogte : 2750 mm.
Max. breedte : 980 mm.
Mogelijkheid om de kanten vrij te kiezen
(zie kleurenkaart pagina 7).

1,3 x 1,3

10, 18,5 of 25

OPTIMA

Wijnrood U343

Doorsnede van deur en ladefront

10

18,5

25

10

18,5

25

1,3 x 1,3

Beschikbaar kleuren
pagina 10

Pianovo antiek
Front gemelamineerd in dikte 10, 18,5 of 25 mm
voorzien van een polyester film decor, krasbestendig.
Backing gemelamineerd in zelfde tint, 4-zijdig afgekant
ultramat PP van 1,3 mm.
Max. hoogte : 2750 mm.
Max. breedte : 980 mm.
Mogelijkheid om de kanten vrij te kiezen (zie kleurenkaart
pagina 7).

1,3 x 1,3

10, 18,5 of 25

OPTIMA

Zwart U999

18

Beschikbaar kleuren
pagina 10

Doorsnede van deur en ladefront

1,3 x 1,3

Configuraties, tarieven en bestellingen.

Wit 8611

Kristal satijn
Frontdikte 19 mm, «1 kant acrylsatijn».
Folie ABS/PMMA - satijn 2 mm met beschermfolie.
Afgeschuinde rand, voor glaseffect (boring greep zonder breukrisico).
Backing in zelfde tint, 4-zijdig afgekant ABS mat van 1 mm.
Max. hoogte : 2750 mm.
Max. breedte : 980 mm.

Kristal
2
ABS 17
ABS

Antraciet 8616

1x1

Doorsnede van deur en ladefront

OPTIMA
Beschikbaar kleuren
pagina 11
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FRONTEN HOUT

Eik grijs lava
CHGR

Quercy
Frontdikte19 mm, fineer eik van 1 mm recto/verso.
Massieve afkanting van 1 mm.
Afwerking : ruw, vernis naturel, geolied of lava grijs
Nerfrichting naar keuze binnen de limiet van productiemogelijkheden.
Max. hoogte : 2450 mm.
Max. breedte: 1200 mm.
Om de nerfrichting te laten volgen, gelieve een situatieschets te bezorgen.

1x1

Eik vernis naturel CHVN
19

Doorsnede van deur en ladefront

1x1

OPTIMA
1200

Beschikbaar kleuren
pagina 17

1200

2450

2450

Verticale nerf

20

Horizontale nerf

Configuraties, tarieven en bestellingen.

Socoa

Eik gebleekt
CHBL

Eik geolied
CHHU

Frontdikte 23 mm, fineer eik van 2,5 mm
recto/verso, plank zaagsnede effect.
Massieve afkanting van 3 mm.
Afwerking : ruw, geolied, gebleekt of lava grijs.
Verticale nerfrichting effect zaagsnede horizontaal.
Max. hoogte : 2050 mm.
Max. breedte : 1200 mm.
Om de nerfrichting te laten volgen, gelieve een
situatieschets te bezorgen.

1200

2480
2050

3

2x2

OPTIMA

1200

2,5

Beschikbaar kleuren
pagina 17
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2,5

Verticale nerf

Horizontale nerf

2x2

Doorsnede van deur en ladefront

Eik grijs lava
CHGR

Saumur
Frontdikte 23 mm, kader en paneel in massieve eik.
Afwerking : ruw, vernis naturel of geolied.
Nerfrichting naar keuze binnen de limiet van
productiemogelijkheden.
Hoogte 138 tot 698 mm, max. breedte : 1198 mm.
Hoogte 699 tot 1298 mm, max. breedte : 598 mm.
Om de nerfrichting te laten volgen, gelieve een
situatieschets te bezorgen.
Eik geolied
CHHU
1200

2450
2450

90

OPTIMA

1200
Verticale nerf

2x2

8

Horizontale nerf

23

Doorsnede van deur en ladefront

2x2

Beschikbaar kleuren
pagina 17

Eik vernis naturel
CHVN
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FRONTEN LAK

Nilo ultramat
Frontdikte 18 mm, radius 3 mm, met vernis ultramat
effect "Soft touch".
Backing matte lak in zelfde tint.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.

Wit ultramat
7003

Zand ultramat
7097

Wit ultramat
7003

Zwart ultramat
7015

R3

18

OPTIMA

Grijs ultramat 7086

Beschikbaar kleuren
pagina 15

Doorsnede van deur en ladefront
Voor standaard kleuren

Varese ultramat
Frontdikte 22 mm, radius 2 mm, met vernis ultramat
effect "Soft touch".
Backing matte lak in zelfde tint.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.

22

R2

Doorsnede van deur en ladefront
(boord rechts, links of onderaan)

22

30

Rood ultramat 7083

22

5

OPTIMA
Beschikbaar kleuren
pagina 15

40,5
Doorsnede van deur en ladefront
(boord bovenaan)

Configuraties, tarieven en bestellingen.

Trimin
Gelakt front dikte 19 mm, radius 3 mm, incl. ingefreesde greep "TRIM".
Backing matte lak in zelfde tint.
Min. breedte : 326 mm.
Max. breedte : 1596 mm.
Max. hoogte : 2400 mm.
Voor positie greep : ons raadplegen.

Mini 15
R3

19
Doorsnede van deur en ladefront
Mini 326 / Maxi 1596

Min. breedte Max. breedte
Lengte
(mm)
(mm)
greep (mm)
326
396
296
376
446
346
426
516
396
476
566
446
526
696
496
626
896
596
826
1096
796
926
1196
896
1026
1296
996
1226
1596
1196

OP AANVRAAG
RAL - NCS - SIKKENS
- PANTONE

23

FRONTEN LAK

Vector
Gelakt front dikte 19 mm, radius 3 mm, met "V" profielgreep.
Backing matte lak in zelfde tint.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.
V-profielgreep of V40 bij bestelling opgeven + situatieschets.

V40 profiel

19

V profiel

OP AANVRAAG
RAL - NCS - SIKKENS
- PANTONE

Doorsnede van deur en ladefront

Urban
Gelakt front dikte 19 mm, radius 3 mm, met "U" profielgreep.
Backing matte lak in zelfde tint.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.
U-profielgreep of U40 bij bestelling opgeven + situatieschets.

U40 profiel

19

U profiel

OP AANVRAAG
Doorsnede van deur en ladefront

RAL - NCS - SIKKENS
- PANTONE

24

Configuraties, tarieven en bestellingen.

FRONTEN ALU KADER

Geanodiseerd

Alu kader PE1
Zwart

Gemaakt op maat.
Geleverd met of zonder glas (4 mm) in glas of gehard glas.
Met of zonder boringen voor scharnieren en knoppen/grepen
(aanbevolen).
Max. hoogte : 1700 mm ; max. breedte : 600 mm.

19

Afmetingen glas = Buitenafmetingen - 30 mm.

Inox look

20,6

Zwart

Accessoires

Scharnier Onyx zwart

Speciaal voor opliggende alukaderdeur.
Hoek 95°.
Te schroeven.
Ref : CHA71T950ANO

Montageplaat Onyx zwart
expando
Dikte : 0 mm.

Ref : EMB174710NO

Greep alu geanodiseerd
zwart mat

Te bevestigen op de achterkant van
het alu kader
Afmetingen : 40 x 18 x 41 mm.
Ref : POI72040NO

25
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WERK-

BLADEN EN
SPATWANDEN
Bij het ontwerp van de keuken is het werkblad een essentieel
component geworden, zoniet bepalend. Samen met de spatwand
is de keuze van materiaal en vorm cruciaal bij het ontwerp,
omdat ze in belangrijke mate de stijl van de keuken bepalen.
Optima heeft haar gamma van werkbladen en spatwanden
aanzienlijk uitgebreid met high-end materialen die aan de
hoogste kwaliteits- en designeisen voldoen.

27

WERKBLADEN

Quartz blad

Massief blad

Massief blad in 12, 20 of 30 mm of op drager
in 40 of 60 mm.
Voordelen :
• Zeer bestendig tegen vlekken,
zuren, krassen en schokken.
• Max. lengte : 3000 mm.
Max. breedte : 1350 mm.
• Bacteriostatische bescherming Silestone.
• Eenvoudig te reinigen en te onderhouden.

12
20
30

Werkblad met
afgeschuinde zijrand

12

OPTIMA

40
60

Beschikbaar kleuren
pagina 22

Afwerkingslaag
Polyurethaan schuim

28

Configuraties, tarieven en bestellingen.

12

Quartz wanden en accessoires
Werkbladplint hoogte 50 of 80 mm

Spatwand dikte12 mm

Enkele stijl 1 kant zichtbaar

Enkele stijl 2 kanten zichtbaar

Opties
Opening ruw of gepolijst

Boring kraan of stopcontact

Opening ruw rechthoekig

Kopse afwerking

Uitsnijding achterkant
blad

Afgeronde afwerking
(massief werkblad)

Klembevestiging
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WERKBLADEN

Keramisch blad
Bladdikte van 20, 30, 40 of 60 mm met drager.

Werkblad met
afgeschuinde zijde

Voordelen :
• Hittebestendig.
• Krasbestendig.
• Alle soorten vlekkenbestendig.
• Eenvoudig te onderhouden.
• Niet poreus.

8
20
30
40
60

3
Afwerkingslaag
Polyurethaan schuim

OPTIMA
Beschikbaar kleuren
pagina 22
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Configuraties, tarieven en bestellingen.

Aluminium
verstevigingsprofiel

Keramische wanden en accessoires
Werkbladplint hoogte 50 mm
dikte 15 mm

Werkbladplint hoogte 70-100 mm
dikte 8, 10 of 12 mm

Werkbladplint hoogte 100 mm
dikte 20 mm

Spatwand
dikte 8, 10 of 12 mm

Enkele stijl
1 kant zichtbaar

Enkele stijl
2 kanten zichtbaar

Opening ruw of gepolijst
rechthoekig

Opening afgeronde hoeken

Opening ruw of gepolijst
rond

Opening ruw
ovaal

Uitsnijding achterkant
blad

Opening voor kraan of
stopcontact

Afwerking spatwanden

Afgezaagde hoek

Kopse afwerking

Opties
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WERKBLADEN & SPATWANDEN

Eenvoudig & snel 24/24

Uw werkblad / spatwand samenstellen op maat :
❐ Quartz massief blad
Dikte
❐ 12 mm
❐ 20 mm
❐ 30 mm
❐ Quartz blad
met afgeschuinde zijde
Dikte
❐ 40 mm
❐ 60 mm
❐ Keramisch blad
met afgeschuinde zijde
Dikte
❐ 20 mm
❐ 30 mm
❐ 40 mm
❐ 60 mm
❐ Spatwand
Dikte

❐ 10 mm
❐ 18 mm

Decor :
..................................................

❐ Bestelling

❐ Offerte

Datum : ......./........./.................
Uw referentie
..............................................
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Bedrijf : .......................................................

Klantnummer

Adres : ..................................................................................................................................
Stad : ............................................... Land : .......................................
Tel : ............................................................

Fax : .............................................................

E-mail : ................................................................................................................................

Te kopiëren en faxen naar +32 (0)9 261 03 79 of per e-mail naar de klantendienst
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ALU

STRUCTUREN
De industriële look is helemaal terug in de leefomgeving.
U kan deze trend realiseren met een keuze uit aluminium
profielen voor wandsystemen of voor glasstructuren.
Optima stelt 2 nieuwe oplossingen op maat voor. Met de Open Box
kunnen volumes op maat gecreëerd worden voor ophanging aan
de muur, en met de glasprofielen kunnen zeer mooie glaspartijen
met of zonder gesloten onderstuk worden gerealiseerd.
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OPEN BOX

Aluminium structuur met vierkant profiel van 18 mm om op te hangen aan de muur
of te integreren in een meubel, een toonbank of eindstuk van een keukeneiland.

Min. afmetingen
Max. afmetingen

B (mm)
150
1200

H (mm)
150
450

D (mm)
150
250

2 profieltypes : A voor kader en B als draagprofiel met lip.
Max. gewicht per tablet : 50 kg/m².
2 afwerkingen : Zwart mat – Inox (RVS)-look.
Mogelijk om meerdere modules met elkaar in de hoogte te verbinden.
Geleverd als bouwpakket op maat.
Profiel B
voor drager

Profiel A
voor kader

18
18
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Configuraties, tarieven en bestellingen.

Rubber voor
fixatie van
het tablet

18
23,5

OPEN BOX

Eenvoudig & snel 24/24

Uw Open Box op maat samenstellen :
Module type 1

D

B

Module type 2
B

D

H1
H2

H

Afwerking :

Afwerking :

Zwart mat ❐

Inox look ❐

Zwart mat ❐

Aantal : .......................

Inox look ❐

Aantal : .......................

Afmetingen :

Profielen :

Afmetingen :

Profielen :

H : ………………………….

A❐

B❐

H1 : ………………………….

A❐

B❐

B : ………………………….

A❐

B❐

H2 : ………………………….

A❐

B❐

D : ………………………….

A❐

B❐

B : ………………………….

A❐

B❐

D : ………………………….

A❐

B❐

Opties : montagegaten

Opties : montagegaten

Toon de plaats aan op een schets

Toon de plaats aan op een schets

Ø11,1 mm

A

Ø11,1 mm

B

A

B

Uw model
Afwerking :
Zwart mat ❐

Inox look ❐

Aantal : .......................

❐ Bestelling

❐ Offerte

Datum : ......./........./.................
Uw referentie
..............................................

Bedrijf : .......................................................

Klantnummer

Adres : ..................................................................................................................................
Stad : ............................................... Land : .......................................
Tel : ............................................................

Fax : .............................................................

E-mail : ................................................................................................................................

Te kopiëren en faxen naar +32 (0)9 261 03 79 of per e-mail naar de klantendienst
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GLASSTRUCTUREN INTERIEUR

38

Configuraties, tarieven en bestellingen.

Glasstructuren interieur
Aluminium structuur met rechthoekige profielen van
32 x 30 mm (kader) en 31 x 30 mm (tussenprofielen).
Ontworpen voor glaspartijen met dikte van 6, 8 of 10 mm.
Maatvoeringen voor het glas : zie optimastore.com.
Eenvoudige en snelle plaatsing.

30

30

30,6

Afwerking : Gitzwart RAL9005.
Rubbers en klemmen meegeleverd.
3 types structuren mogelijk :
Enkel – Dubbel horizontaal – Dubbel met gesloten onderstuk*.
*Gesloten onderstuk niet meegeleverd.

Kaderprofiel

Geleverd als bouwpakket op maat.

Glasdiktes :
Raadpleeg of download de pdf www.optimastore.com

10,5

10,5

10

Sluitstuk
kaderprofiel

10

30

30

Tussenprofiel

Sluitstuk
tussenprofiel
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GLASSTRUCTUREN INTERIEUR

Eenvoudig & snel 24/24

Ontwerp uw glasstructuur op maat :
Glasstructuur ENKEL
Hoogte H : ........................................mm
Breedte B : .......................................mm

H

Aantal glasverdelingen : ........................
Aantal : ………………………….
❐ 6 mm

Glasdikte :

❐ 8 mm

❐ 10 mm
B

Glasstructuur HORIZONTALE LIGGERS
Totale hoogte H : ................................................. mm
Hoogte interval H1 : ............................................ mm
Breedte B : .......................................................... mm
H

Aantal glasverdelingen : ...........................................

H1

Aantal : ………………………….
❐ 6 mm

Glasdikte :

❐ 8 mm

❐ 10 mm

Glasstructuur MET GESLOTEN ONDERSTUK
Totale hoogte H : ................................................. mm
Hoogte interval H1 : ............................................ mm
Breedte B : .......................................................... mm

H

Aantal glasverdelingen : ...........................................
Aantal : ………………………….

❐ Bestelling

H1

❐ 6 mm

Glasdikte :

❐ Offerte

Datum : ......./........./.................
Uw referentie
..............................................
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❐ 8 mm

❐ 10 mm

Bedrijf : .......................................................

Klantnummer

Adres : ..................................................................................................................................
Stad : ............................................... Land : .......................................
Tel : ............................................................

Fax : .............................................................

E-mail : ................................................................................................................................

Te kopiëren en faxen naar +32 (0)9 261 03 79 of per e-mail naar de klantendienst

GLASSTRUCTUREN INTERIEUR

Eenvoudig & snel 24/24

Uw ontwerp

❐ Bestelling

❐ Offerte

Datum : ......./........./.................
Uw referentie
..............................................

Bedrijf : .......................................................

Klantnummer

Adres : ..................................................................................................................................
Stad : ............................................... Land : .......................................
Tel : ............................................................

Fax : .............................................................

E-mail : ................................................................................................................................

Te kopiëren en faxen naar +32 (0)9 261 03 79 of per e-mail naar de klantendienst
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AKOESTISCHE
OPLOSSINGEN

Storende geluiden op het werk behoren tot de belangrijkste
ergernissen die het dagelijks functioneren kunnen beïnvloeden,
vooral in bedrijven waar gekozen werd voor een open space
werkvloer. Om het comfort en algemeen welzijn op het werk
en in leefruimtes te verbeteren, kan gekozen worden voor
wandpanelen en meubelfronten die reeds hun nut bewezen
hebben.
Optima stelt 3 akoestische oplossingen voor op maat, te kiezen
in functie van de verwachte geluidsnorm in combinatie met de
esthetiek van de ruimte.
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AKOESTISCHE FRONTEN

Systeem alveolair

Front Alveolair
Akoestisch paneel van 19 mm in lak mat of gesatineerd.
Alveolair systeem voor een optimale geluidsdiffusie en vermindering van resonanties.
Backing met vlies.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.
Mogelijkheid om greep ‘Trim’, ‘V’ of ‘U’ te integreren.

Wit
Holte
50

19
Frontdoorsnede

OP AANVRAAG
RAL - NCS - SIKKENS
- PANTONE

absorptie

1,0

0,5

Gesproken menselijke stem 200 Hz tot 3 000 Hz
0,0

125

250
Lage frequentie
(20…400 Hz)

Een uitgekiend ontwerp
met kleine trechtervormige
openingen voor een
optimale geluidsdiffusie
en vermindering van
resonanties.
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500

1000
Midden frequenties
(400…2000 Hz)

2K

4K
Hoge frequenties
(2000… 20 000 Hz)

Het front AlphaCoustic draagt bij aan de demping
van het geluid door absorptie van de weerklanken.
Ze is uitermate geschikt voor ‘open space’ kantooromgevingen.

Configuraties, tarieven en bestellingen.

Hz

Voorzijde :
Gaten van Ø 1,5 mm

Rug

Doorsnede :
Volle kader van 50 mm

Front / Paneel NA1
Akoestisch paneel van 19 mm op ‘honingraat’-paneel.
Tot 70% lichter dan de meeste andere panelen.
Zeer goede akoestische absorptiecoëfficient bij alle
frequenties, dankzij de honingraat technologie.
Testprocedure volgens de norm DIN 13501-1.
Max. hoogte : 3000 mm.
Max. breedte : 1550 mm.

Honingraat 1

Holte
50

19
Frontdoorsnede

1,0

absorptie aw

0,8

0,6

0,4

aw = 0,70 (M)
Absorptieklasse : C
NRC = 0,80
SAA = 0,84

0,2

0,0

125

250

500

1000

2000

4000

Hz
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AKOESTISCHE FRONTEN

Front :
Gaten van Ø 0,8 mm
en Ø 1,5 mm.

Rug

Doorsnede :
Volle kader van 50 mm

Front / Paneel NA2
Akoestisch paneel van 19 mm op ‘honingraat’-paneel.
Tot 70% lichter dan de meeste andere panelen.
Zeer goede akoestische absorptiecoëfficient bij alle
frequenties, dankzij de honingraat technologie.
Meer dan 320000 perforaties per m².
Testprocedure volgens de norm DIN 13501-1.
Max. hoogte : 3000 mm.
Max. breedte : 1550 mm.

Honingraat 2

Holte
50

19
Frontdoorsnede

1,0

absorptie aw

0,8

0,6

0,4

aw = 0,75
Absorptieklasse : C
NRC = 0,80
SAA = 0,80

0,2

0,0
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125

250

500

Configuraties, tarieven en bestellingen.

1000

2000

4000

Hz

AKOESTISCHE PANELEN

Gaten van Ø 0,8 mm
en Ø 1,5 mm.

Hoek

Strook

Paneel Honingraat
Akoestisch paneel in MDF met hoge densiteit en dikte van 17 mm.
Strook van 3000 x 194 mm.
320000 perforaties per m².
Hoog absorptievermogen bij alle frequenties met een aw coëfficient van 0.75.
Eenvoudige en snelle montage dankzij tand & groefsysteem.
Geleverd in verpakking van 5 stuks (2,91m²).

Omschrijving
Strook (5 stuks)
Hoek (1 stuk)

L (mm)
3000
3000

Honingraat 2

Code
PANACOU
ANGACOU

Montage principe
1,0

absorptie aw

0,8

0,6

0,4

aw = 0,75
Absoptieklasse : C
NRC = 0,80
SAA = 0,80

0,2

0,0

125

250

500

1000

2000

4000

Hz
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Algemene VERKOOPSVOORWAARDEN OPTIMA (vanaf 1 januari 2015)
TEGENSTELBAARHEID:
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen door OPTIMA. Het plaatsen van een bestelling impliceert dat men de onderhavige verkoopsvoorwaarden volledig en
zonder voorbehoud aanvaardt. Alle andersluidende voorwaarden zijn, behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord, niet tegenstelbaar aan OPTIMA. Eventuele uitdrukkelijk overeengekomen afwijkingen
van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn individueel en tot dat geval beperkt.
BESTELLINGEN:
Bemiddelaars, agenten of vertegenwoordigers hebben geen macht om OPTIMA te verbinden. De offertes die de vertegenwoordigers indienen, verbinden OPTIMA pas van zodra ze bevestigd zijn, hetzij
schriftelijk hetzij door de verzending van de producten. Een bestelling kan uitsluitend met schriftelijke instemming van OPTIMA worden geannuleerd. Bestellingen van modellen die niet in de laatste versie
van de catalogi voorkomen, kunnen in geen geval door de koper worden geannuleerd, en evenmin door OPTIMA worden teruggenomen.
SPECIFIEKE KENMERKEN:
De kenmerken van de artikelen, de beschrijvende fiches, de foto’s of tekeningen die in onze catalogi staan, impliceren niet dat de fabrikanten verplicht zijn om gelijkvormige producten te leveren. In deze
voorwaarden behoudt OPTIMA zich het recht voor om producten te leveren die wijzigingen, toevoegingen of verbeteringen omvatten, zowel in hun geheel als qua details, voor zover de essentiële kenmerken
hierdoor niet worden aangetast, en dat ook nà ontvangst van de bestelling.
PRIJZEN:
De prijzen zijn vermeld exclusief taksen en belastingen, speciale verpakkingskosten en transportkosten. De facturen worden opgesteld aan de tarieven en voorwaarden die gelden op het ogenblik waarop
de bestelling wordt geplaatst. OPTIMA spant zich in om de in haar tarieflijsten vermelde prijzen te garanderen, maar behoudt zich het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
BETALINGSVOORWAARDEN:
Al onze facturen zijn betaalbaar per overschrijving op 30 dagen factuurdatum.
Voor een betaling die binnen de 8 dagen ontvangen wordt, heeft de klant recht om een korting van 0.7 % in mindering te brengen.
LAATTIJDIGE BETALING:
Indien een bedrag op de vervaldatum niet is betaald:
• Zullen er vertragingsrenten berekend worden op basis van de rentevoet van de Centrale Europese bank plus 10 punten.
• Wordt de volledige schuld onmiddellijk eisbaar, in geval van gespreide betalingen;
• Worden alle - inclusief nog niet vervallen - facturen onmiddellijk eisbaar;
• Worden alle lopende bestellingen opgeschort dan wel geannuleerd naar keuze van OPTIMA.
• Werd er een betaling gevraagd voor incasso kosten, en dit volgens artikel 121-II van de weet 2012-387 van de 22 maart 2012. Deze kosten zijn door de weet gesteld aan 40 euros volgens decreet n°20121115 van 2 oktober 2012.
Elke factuur die door de dienst “geschillen” van OPTIMA (of diens gevolmachtigde) ingevorderd moet worden, wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de verschuldigde bedragen,
met een minimum van 100 euro.
LEVERINGEN:
De levering gebeurt “Ex Works” (aan de opslagplaatsen van OPTIMA). De leveringen worden uitgevoerd door een transporteur aangesteld door OPTIMA namens de koper. De portkosten worden door
OPTIMA gefactureerd aan de koper.
Het transport van de goederen verloopt in elk geval op risico van de koper, ongeacht op welke manier de transportprijs betaald wordt.
De koper dient het aantal geleverde colli en de staat van de goederen in aanwezigheid van de transporteur te controleren. De koopwaar zal aanzien worden als aanvaard vanaf de ondertekening van het
bewijs van aflevering, ingeval van vertraging, verlies of schade in de loop van het transport, dient de koper tegenover de transporteur een voorbehoud uit te spreken en binnen de reglementaire termijnen
elk verhaal tegen de transporteur uit te oefenen.
LEVERINGSTERMIJNEN:
De leveringstermijnen worden louter indicatief vermeld. Mogelijke vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling, interesten, of strafbeding, en evenmin tot de annulering van de
bestelling. De termijnen worden sowieso verlengd in geval van overmacht of eender welk feit dat onafhankelijk van de wil van OPTIMA is zoals elke onvoorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming
van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd (zoals onder meer doch niet beperkt tot: volledige of gedeeltelijke stakingen van ons personeel of van personeel van
onze leveranciers, diefstal, transportmoeilijkheden, pannes van machines of gereedschappen, oorlogen, politieke of economische onlusten, vernielingen of andere gebeurtenissen die onze bevoorrading of
de levering van onze goederen beletten of abnormaal beperken). Bij overmacht heeft OPTIMA de keuze om haar verplichtingen kosteloos op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
ONTBINDING:
Het is de koper in geen enkele hypothese toegestaan de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal de koper hoe dan ook de integrale koopprijs verschuldigd zijn, onverminderd de rechten van
de verkoper op vergoeding van andere kosten en/of schade.
KLACHTEN / TERUGSTUREN VAN GOEDEREN:
De klachten betreffende de koopwaren moeten vóór elk gebruik en binnen de vierentwintig uren na de ontvangst van de goederen ter bestemming per aangetekend schrijven aan OPTIMA overgemaakt
worden. Klachten die niet op het ontvangstbewijs van de transporteur zijn vermeld, worden in geen geval aanvaard.
OPTIMA dient niet in te staan voor verborgen gebreken waarvan zij niet op de hoogte was of redelijkerwijze niet op de hoogte kon zijn. Bij het ontdekken van een verborgen gebrek dient de koper binnen
een zo kort mogelijke termijn, alleszins uiterlijk binnen 7 dagen, vanaf het ontdekken van het gebrek OPTIMA een bezwaarformulier te bezorgen per aangetekend schrijven. Bij gebreke hiervan worden de
goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Het bestaan van bezwaar schorst de betalingstermijn van de facturen niet. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden
op kosten en risico van de klant tot volledige betaling. Om goederen terug te sturen, is er steeds een voorafgaand formeel akkoord tussen OPTIMA en de koper vereist; u zult dan een “retourbon” ontvangen
die verplicht bij de colli moet worden gevoegd. Elk product dat zonder dit akkoord wordt teruggestuurd, zal ter beschikking van de koper worden gehouden en zal geen aanleiding geven tot een kredietnota.
De goederen moeten in hun originele verpakking en in nieuwe toestand te worden teruggestuurd; het terugsturen gebeurt op kosten en risico van de koper; een terugzending waarbij de port door de ontvanger moet worden betaald, zal systematisch worden geweigerd. Voor terugnames om redenen die niet aan ons te wijten zijn, zal automatisch een forfait van 15 euro (administratief en logistieke kosten)
van het tegoed worden afgetrokken. Het tegoed zal pas na nazicht van de teruggestuurde goederen worden opgesteld. Er wordt een waardevermindering van 20 % gehanteerd voor het ‘herverpakken’ indien
het product niet in zijn originele verpakking is teruggestuurd. Er wordt geen waardevermindering in rekening gebracht indien de vraag binnen de drie werkdagen na de levering wordt geformuleerd.Er wordt
geen artikel terug genomen indien dit pas meer dan 1 maand na levering wordt gevraagd. Artikelen die niet in de catalogus van OPTIMA staan of waar de vermelding “op bestelling” naast staat, worden niet
teruggenomen. In geval van aansprakelijkheid van OPTIMA, is de totale aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst
bedongen prijs (excl. BTW). De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
EIGENDOMSVOORBEHOUD:
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat OPTIMA de volledige en uitsluitende eigendom van de goederen behoudt totdat de prijs ervan volledig is betaald, desgevallend verhoogd met interesten en
schadebeding. Vanaf levering van de goederen (“ex works”) is de koper aansprakelijk voor schade die de goederen zouden kunnen leiden of veroorzaken, vermits het volledige risico op dat moment aan
hem wordt overgedragen. In geval van terugvordering of teruggave van materieel door OPTIMA in toepassing van het eigendomsvoorbehoud, blijven alle door OPTIMA ontvangen bedragen haar eigendom
als vergoeding voor het genot van de goederen waarvan de koper heeft kunnen genieten. Mocht de klant de goederen willen doorverkopen, dan verbindt hij zich ertoe om die onderverkrijger op de hoogte
te brengen van het bestaan van deze clausule van eigendomsvoorbehoud en van het recht dat OPTIMA zich voorbehoudt om ofwel de goederen ofwel de wederverkoopprijs van de onderverkrijger terug te
vorderen, ten belope van haar schuldvordering in hoofdsom, interesten en kosten. Een en ander belet OPTIMA niet het nog openstaande saldo van de koper terug te vorderen.
FAILLISSEMENT/ INSOLVABILITEIT/PROCEDURE WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN:
Wanneer de koper insolvabel, in vereffening of beslagene is, of om een minnelijke of gerechtelijk reorganisatie of faillissement verzoekt worden de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. OPTIMA behoudt zich dan het recht voor om de bestelde goederen enkel te leveren tegen contante betaling of om de levering op te schorten. Bij een faillissementsvonnis is de
overeenkomst evenwel van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontbonden
GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN:
Aangezien OPTIMA de door haar verhandelde producten niet aanwendt of verwerkt, is enkel de koper aansprakelijk voor het aanwenden of verwerken ervan.
OPTIMA wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor alle fouten of beschadigingen die door de natuurlijke slijtage worden veroorzaakt, die te wijten zijn aan een verkeerde montage, aan een gebrekkig
onderhoud of aan enige wijziging van het product die niet door OPTIMA is voorzien of gespecificeerd.
INBREUKEN OP DE OCTROOIEN OF GEDEPONEERDE MODELLEN:
De koper zal OPTIMA moeten vergoeden voor alle schadevergoedingen, strafbedingen en kosten die OPTIMA zou kunnen oplopen door de realisatie van stukken op basis van tekeningen of modellen die de
koper heeft bezorgd en die door octrooien of gedeponeerde modellen zijn beschermd.
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BETWISTING:
Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van koophandel van Roubaix-Tourcoing bevoegd, de enige rechtsmacht die door beide partijen wordt erkend en aanvaard, zelfs indien er verscheidene verweerders
zijn of bij beroep op de waarborg. Op alle geschillen is het Franse recht van toepassing.
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