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Standaardmodellen 
werkplaatsinrichting

De modellen in deze 
catalogus zijn de 
standaardmodellen. Alle 
modellen zijn volledig aan 
te passen naar wens. Voor 
elke werkplaats, garage 
of kleine schuur is een 
passende oplossing te 
maken.

Door het grote 
aantal modellen en 
mogelijkheden is er altijd 
een passende oplossing 
te vinden waarmee een 
ruimte zo efficiënt mogelijk 
ingericht kan worden. 

De opbouw uit aluminium 
constructieprofielen zorgt 
voor stevige en vlakke 
werkbanken. Met behulp 
van de stelvoeten is alles 
perfect waterpas te stellen 
en heb je altijd een mooie 
vlakke werkbank.

Maatwerk Efficiënt Stevig
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Algemene informatie
De modellen in deze catalogus zijn gericht op het gebruik in een werkplaats of garage 
en zijn niet geschikt voor gebruik in een bedrijfswagen. De werkbanken zijn volledig op 
maat vervaardigt uit aluminium constructieprofielen, Berken multiplex en 3D-geprinte 
houders om de koffers op de plek te houden. Deze combinatie zorgt voor een sterke, 
relatief lichtgewicht constructie met eindeloos veel mogelijkheden.

Voor de volgende merken / type koffers zijn standaard houders beschikbaar, overige 
modellen op aanvraag:
• Thanos Systainers: o.a. Festool, Makita, Metabo, Hitachi, HiKoki, Mafell, Starmix, BTI
• Sortimo L-Boxxen: o.a. Bosch Professional, Gedore, OEG, Knipex, Industrial, Uponor
• T-Stak: o.a. Dewalt, Stanley
• Eurobox / euronorm box: o.a. Auer Packaging, Rako, Engels

Alle modellen in deze catalogus worden standaard op stelvoeten onder elke staander 
geleverd. De werkbanken zijn hiermee perfect vlak en waterpas te stellen.

Alle lades zitten met glijmoeren in de aluminium profielen gemonteerd waardoor deze
eenvoudig traploos in hoogte te verstellen zijn. Hierdoor is de koffer indeling achteraf 
altijd aan te passen.

De modellen in deze catalogus betreffen slechts voorbeeldmodellen en kunnen volledig 
naar wens worden aangepast.

Geïnteresseerd in bedrijfswageninrichting of verrijdbare werktafels? Bekijk dan vooral 
eens de andere productcategoriën op de website: www.rmesolutions.nl

Versiedatum 5 juli 2022
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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Extra opties

Zwenkwielen
Alle modellen in deze catalogus zijn ook 
te voorzien van zwenkwielen om het als 
verrijdbaar geheel te gebruiken. Dit wordt 
afgeraden bij hoge kasten van 2 meter 
hoog.

Tip: bekijk ook eens de verrijdbare werktafels 
bij interesse in een werkbank op wielen!

Meerprijs: afhankelijk van aantal en 
formaat wielen.

Zwarte MDF panelen en 
werkblad
Voor een unieke uitstraling!

Let op, materiaal geeft af en dient bij voorkeur 
van een laklaag voorzien te worden. Niet 
geschikt als ladeplanken en legplanken.

Meerprijs: afhankelijk van totale 
oppervlakte

Achterpaneel
Om extra verband in een kast aan te 
brengen of bijvoorbeeld een muur uit 
het zicht te houden is het mogelijk een 
achterpaneel tegen de kast aan te plaatsen.

Meerprijs: afhankelijk van totale 
oppervlakte



Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen
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€ 535,00 incl. BTW
€ 442,15 excl. BTW

€ 380,00 incl. BTW
€ 314,05 excl. BTW

900 mm
1440 mm
365 mm
12 stuks

900 mm
970 mm
365 mm
8 stuks

Typenummer WP-3K-LO

Typenummer WP-2K-LO

Ladekasten voor koffers
Onderstaande modellen zijn geschikt voor het opbergen van diverse (gereedschaps)
koffers. Alle ladekasten zijn voorzien van volledig uitschuifbare kogelladegeleiders, de 
koffers zijn hierdoor te openen zonder ze uit de kast te halen.

Alle lades zijn traploos in hoogte te verstellen waardoor er nooit ruimte verloren gaat. 
Uitbreiding van je machines in de toekomst is dan ook geen probleem en de indeling is 
snel te veranderen om hier ruimte voor te maken.

De beschreven afmetingen zijn de afmetingen bij het gebruik van koffers met een 
afmeting van 40x30cm (Festool, Makita, Euroboxen etc.) of in het geval van de LD 
typenummers voor 60x40cm Euroboxen. Bij het gebruik van koffers met een andere 
afmeting wijzigen de afmetingen van een kast ook.



Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen
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€ 830,00 incl. BTW
€ 685,95 excl. BTW

€ 680,00 incl. BTW
€ 561,98 excl. BTW

€ 668,50 incl. BTW
€ 552,48 excl. BTW

2000 mm
970 mm
365 mm
18 stuks

900 mm
2380 mm
365 mm
20 stuks

900 mm
1910 mm
365 mm
16 stuks

Typenummer WP-2K-HO

Typenummer WP-5K-LO

Typenummer WP-4K-LO



Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen
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€ 940,90 incl. BTW
€ 777,60 excl. BTW

2000 mm
1440 mm
365 mm
27 stuks

€ 1.210,20 incl. BTW
€ 1.000,17 excl. BTW

€ 1.485,60 incl. BTW
€ 1.227,77 excl. BTW

2000 mm
2380 mm
365 mm
45 stuks

2000 mm
1910 mm
365 mm
36 stuks

Typenummer WP-5K-HO

Typenummer WP-4K-HO

Typenummer WP-3K-HO



€ 123,00 excl. BTW

€ 123,00 excl. BTW

€ 123,00 excl. BTW
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Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen.

Zie pagina 16 en 17 voor de 
Euroboxen.

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen.

Zie pagina 16 en 17 voor de 
Euroboxen.

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen.

Zie pagina 16 en 17 voor de 
Euroboxen.

€ 635,00 incl. BTW
€ 524,79 excl. BTW

900 mm
1440 mm
615 mm
12 stuks

€ 810,00 incl. BTW
€ 669,42 excl. BTW

900 mm
1910 mm
615 mm
16 stuks

€ 460,00 incl. BTW
€ 380,17 excl. BTW

900 mm
970 mm
615 mm
8 stuks

Typenummer WP-4K-LD

Typenummer WP-3K-LD

Typenummer WP-2K-LD
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€ 980,00 incl. BTW
€ 814,05 excl. BTW

900 mm
2380 mm
615 mm
20 stuks

Typenummer WP-5K-LD

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen.

Zie pagina 16 en 17 voor de 
Euroboxen.

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen.

Zie pagina 19 voor de 
assortimentsboxen..

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen.

Zie pagina 19 voor de 
assortimentsboxen..

€ 350,00 incl. BTW
€ 289,26 excl. BTW

900 mm
500 mm
365 mm
9 stuks

€ 605,00 incl. BTW
€ 500,00 excl. BTW

900 mm
970 mm
365 mm
18 stuks

Typenummer WP-2K-ASSORT

Typenummer WP-1K-ASSORT
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Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen.

Zie pagina 19 voor de 
assortimentsboxen..

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen.

Zie pagina 19 voor de 
assortimentsboxen..

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (vanaf):
Diepte (vanaf):
Aantal lades:

Koffers niet inbegrepen.

Zie pagina 19 voor de 
assortimentsboxen..

€ 1.115,00 incl. BTW
€ 921,49 excl. BTW

900 mm
1910 mm
365 mm
36 stuks

€ 1.375,00 incl. BTW
€ 1.136,36 excl. BTW

900 mm
2380 mm
365 mm
45 stuks

€ 865,00 incl. BTW
€ 714,88 excl. BTW

900 mm
1440 mm
365 mm
27 stuks

Typenummer WP-5K-ASSORT

Typenummer WP-4K-ASSORT

Typenummer WP-3K-ASSORT
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Ladekasten
Onderstaande ladekasten zijn ideaal om diverse materialen en (hand)gereedschappen 
op te bergen. Deze ladekasten komen in een aantal standaard modellen en zijn in hoogte 
en breedte volledig naar wens aan te passen.

Voor de diepte van deze kasten is een keuze te maken uit het volgende:
• 315mm
• 365mm
• 415mm
• 465mm
• 515mm
• 615mm
• 715mm
• 765mm

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (zelf te bepalen):
Diepte (zelf te bepalen):
Aantal lades:

€ 550,00 incl. BTW
€454,55 excl. BTW

€ 915,00 incl. BTW
€ 756,20 excl. BTW

900 mm
1200 mm
615 mm
14 stuks

900 mm
900 mm
615 mm
7 stuks

Typenummer WP-2L-SD

Typenummer WP-1L-BD

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (zelf te bepalen):
Diepte (zelf te bepalen):
Aantal lades:



€ 123,00 excl. BTW
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Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (zelf te bepalen):
Diepte (zelf te bepalen):
Aantal vakken:

788 mm
680 mm
615 mm
1 stuks

Typenummer WP-AFK

€ 190,00 incl. BTW
€ 157,02 excl. BTW

Vakkenkasten
Soms zijn vakkenkasten net wat handiger in het gebruik. De bodem- en legplanken 
kunnen meer gewicht dragen dan ladegeleiders en zijn bovendien erg geschikt voor 
volumineuze goederen en materialen. In een hoekopstelling ontkom je ook bijna niet 
aan een vakkenkast om de ruimte in de hoek toch nog praktisch te kunnen benutten.

Onder deze categorie valt ook bijvoorbeeld een vakkenkast voor de afkortzaag om een 
afkortzaag perfect in een werkbank opstelling te gebruiken

De modellen met deuren zijn standaard voorzien van een 32mm rijboring inclusief twee 
legplanken per vak.

De vakkenkasten zijn zowel in hoogte, breedte als diepte volledig naar wens te 
configureren. Optioneel zijn ze ook zonder legplanken of deuren verkrijgbaar.
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Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (zelf te bepalen):
Diepte (zelf te bepalen):
Aantal legvlakken incl. 
bodem:

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (zelf te bepalen):
Diepte (zelf te bepalen):
Aantal legvlakken incl. 
bodem:

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (zelf te bepalen):
Diepte (zelf te bepalen):
Aantal vakken:

900 mm
1200 mm
615 mm
2 stuks

900 mm
600 mm
615 mm
3 stuks

900 mm
1200 mm
615 mm
6 stuks

€ 510,00 incl. BTW
€ 421,49 excl. BTW

€ 305,00 incl. BTW
€ 252,07 excl. BTW

€ 320,00 incl. BTW
€ 264,46 excl. BTW

Typenummer WP-2S-L

Typenummer WP-1S-L

Typenummer WP-HOEK



€ 123,00 excl. BTW

€ 123,00 excl. BTW
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Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (zelf te bepalen):
Diepte (zelf te bepalen):
Aantal legvlakken incl. 
bodem:

Koffers niet inbegrepen

Hoogte (zelf te bepalen):
Breedte (zelf te bepalen):
Diepte (zelf te bepalen):
Aantal legvlakken incl. 
bodem:

Koffers niet inbegrepen

900 mm
1800 mm
615 mm
9 stuks

900 mm
2400 mm
615 mm
12 stuks

€ 940,00 incl. BTW
€ 776,86 excl. BTW

€ 725,00 incl. BTW
€ 599,17 excl. BTW

Typenummer WP-4S-L

Typenummer WP-3S-L
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Lengtemeetsystemen
Deze lengtemeetsystemen zijn ideaal om als afkortaanslag te gebruiken.
Zowel in analoge als digitale variant te verkrijgen in lengtes tot wel 7 meter!

De aanslagen zijn verkrijgbaar in plaatsing voor zowel links als rechts van de zaag. 
Let op de prijsverschillen in de linkse of rechtse variant!

Analoog met opklapbare aanslag

Typenummer
AOA-L-1000
AOA-L-2000
AOA-L-3000
AOA-L-4000
AOA-L-5000
AOA-L-6000
AOA-L-7000

AOA-R-1000
AOA-R-2000
AOA-R-3000
AOA-R-4000
AOA-R-5000
AOA-R-6000
AOA-R-7000

Deze aanslag komt inclusief zelfklevend stalen meetlint welke zelf op de juiste plek 
te plakken is in de verzonken gleuf. Daarnaast wordt er een verlengstuk van 500mm 
meegeleverd om korte te stukken te kunnen afkorten.

Lengte Prijs excl. BTW
1000mm links
2000mm links
3000mm links 
4000mm links 
5000mm links 
6000mm links
7000mm links

1000mm rechts
2000mm rechts
3000mm rechts 
4000mm rechts 
5000mm rechts 
6000mm rechts
7000mm rechts

€ 306
€ 345 
€ 403 
€ 442
€ 473 
€ 532 
€ 596 

€ 300 
€ 332 
€ 371 
€ 409
€ 442 
€ 486 
€ 551 
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Analoog met geveerde opklapbare aanslag

Typenummer
AVA-L-1000
AVA-L-2000
AVA-L-3000
AVA-L-4000
AVA-L-5000
AVA-L-6000

AVA-R-1000
AVA-R-2000
AVA-R-3000
AVA-R-4000
AVA-R-5000
AVA-R-6000

Deze aanslag is voorzien van een stevige geveerde aanslag welke opklapbaar is. De 
geveerde aanslag is beter bestand tegen stootkrachten, gezien de krachten hiervan 
worden opgevangen door de sterke veren in de aanslag.

Deze aanslag komt inclusief zelfklevend stalen meetlint welke zelf op de juiste plek 
te plakken is in de verzonken gleuf. Daarnaast wordt er een verlengstuk van 500mm 
meegeleverd om korte te stukken te kunnen afkorten.

Lengte Prijs excl. BTW
1000mm links
2000mm links
3000mm links 
4000mm links 
5000mm links 
6000mm links

1000mm rechts
2000mm rechts
3000mm rechts 
4000mm rechts 
5000mm rechts 
6000mm rechts

€ 516 
€ 553 
€ 626
€ 675 
€ 718
€ 789

€ 508
€ 537 
€ 585
€ 635 
€ 675 
€ 733 

Digitaal met geveerde aanslag

Typenummer
DVA-L-1000
DVA-L-2000
DVA-L-3000
DVA-L-4000
DVA-L-5000
DVA-L-6000

DVA-R-1000
DVA-R-2000
DVA-R-3000
DVA-R-4000
DVA-R-5000
DVA-R-6000

Deze aanslag is voorzien van een niet opklapbaar digitaal lengtemeetsysteem. De 
geveerde aanslag is bestand tegen stootkrachten, gezien de krachten hiervan worden 
opgevangen door de sterke veren in de aanslag.

De digitale aflezing is op 0,1mm nauwkeurig af te lezen en gemakkelijk te kalibreren.

Deze aanslag komt ook inclusief zelfklevend stalen meetlint welke zelf op de juiste plek 
te plakken is in de verzonken gleuf. Daarnaast wordt er een verlengstuk van 500mm 
meegeleverd om korte te stukken te kunnen afkorten.

Lengte Prijs excl. BTW
1000mm links
2000mm links
3000mm links 
4000mm links 
5000mm links 
6000mm links

1000mm rechts
2000mm rechts
3000mm rechts 
4000mm rechts 
5000mm rechts 
6000mm rechts

€ 790
€ 890 
€ 1.039 
€ 1.139 
€ 1.233 
€ 1.366 

€ 785
€ 879 
€ 1.011
€ 1.111 
€ 1.205 
€ 1.327 
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Euroboxen
De euroboxen zijn een gunstig geprijsd alternatief ten opzichte van de standaard 
gereedschapkoffers van bijvoorbeeld Festool, Makita of Bosch. Ze zijn erg stevig en voor 
allerlei spullen geschikt. In diverse hoogtes uit voorraad leverbaar.

Let op: kleurverschil mogelijk tussen de verschillende afmetingen koffers.

Met scharnierdeksels!
Buitenafmeting Stukprijs incl. BTW (excl.)Binnenafmeting
40x30x13,5cm
40x30x18,5cm
40x30x23,5cm
40x30x28,5cm
40x30x33,5cm

60x40x13,5cm
60x40x18,5cm
60x40x23,5cm
60x40x28,5cm
60x40x33,5cm
60x40x43,5cm

37x27x10,7cm
37x27x14,7cm 
37x27x19,7cm
37x27x24,7cm
37x27x29,7cm 

57x37x10,7cm
57x37x15,7cm 
57x37x20,7cm
57x37x25,7cm
57x37x30,7cm 
57x37x40,7cm

€ 13,82 incl. (€ 11,42 excl.)
€ 15,25 incl. (€ 12,60 excl.)
€ 17,73 incl. (€ 14,65 excl.)
€ 19,08 incl. (€ 15,77 excl.)
€ 21,07 incl. (€ 17,42 excl.)

€ 22,07 incl. (€ 18,24 excl.)
€ 24,75 incl. (€ 20,45 excl.)
€ 27,59 incl. (€ 22,80 excl.)
€ 31,60 incl.(€ 26,12 excl.)
€ 34,48 incl. (€ 28,49 excl.)
€ 40,39 incl. (€ 33,38 excl.)
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Open euroboxen
Buitenafmeting Stukprijs incl. BTW (excl.)Binnenafmeting
40x30x12cm
40x30x17cm
40x30x22cm
40x30x27cm
40x30x32cm

60x40x12cm
60x40x17cm
60x40x22cm
60x40x27cm
60x40x32cm
60x40x42cm

37x27x11,5cm
37x27x16,5cm 
37x27x21,5cm
37x27x26,5cm
37x27x31,5cm 

57x37x11,5cm
57x37x16,5cm 
57x37x21,5cm
57x37x26,5cm
57x37x31,5cm 
57x37x41,5cm

€ 8,07 incl. (€ 6,67 excl.)
€ 9,70 incl. (€ 8,01 excl.)
€ 11,38 incl. (€ 9,40 excl.)
€ 13,11 incl. (€ 10,84 excl.)
€ 14,89 incl. (€ 12,30 excl.)

€ 12,77 incl. (€ 10,55 excl.)
€ 15,32 incl. (€ 12,66 excl.)
€ 17,85 incl. (€ 14,76 excl.)
€ 21,42 incl. (€ 17,70 excl.)
€ 22,65 incl. (€ 18,72 excl.)
€ 30,52 incl. (€ 25,22 excl.)

Oplegdeksels
Stukprijs incl. BTW (excl.)Binnenafmeting

40x30cm
60x40cm

€ 4,83 incl.(€ 3,99 excl.)
€ 5,95 incl. (€ 4,92 excl.)
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Inzetbakken Euroboxen
Deze inzetbakken zijn bedoeld voor in de Euroboxen. Erg handig om de grote bakken 
onder te verdelen in kleinere bakjes zonder onnodig ruimte te verliezen.

Leverbaar voor de 40x30cm en 60x40cm Euroboxen.

Buitenafmeting Stukprijs incl. BTW (excl.)Verdeling
266 x 184 x 100mm
266 x 184 x 150mm

563 x 183 x 100 mm
282 x 183 x 100 mm
183 x 141 x 100 mm

563 x 183 x 150 mm
282 x 183 x 150 mm
183 x 141 x 150 mm

Tweedeling
Tweedeling

Tweedeling
Vierdeling
Achtdeling

Tweedeling
Vierdeling
Achtdeling

€ 5,34 incl. (€ 4,41 excl.)
€ 6,99 incl. (€ 5,78 excl.)

€ 7,63 incl. (€ 6,30 excl.)
€ 5,30 incl. (€ 4,38 excl.)
€ 3,76 incl. (€ 3,11 excl.)

€ 9,08 incl. (€ 7,50 excl.)
€ 6,52 incl. (€ 5,39 excl.)
€ 4,56 incl. (€ 3,77 excl.)

Type eurobox
13,5cm(40x30cm)
18,5cm (40x30)

13,5cm hoogte
13,5cm hoogte
13,5cm hoogte

18,5cm hoogte 
18,5cm hoogte 
18,5cm hoogte
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Assortimentsboxen
De assortimentsboxen zijn ideaal om je voorraden schroeven, boutjes, moertjes en 
overige materialen overzichtelijk op te bergen.

Met de doorzichtige deksel is altijd in één oogopslag te zien waar wat ligt. Standaard 
leverbaar in drie verschillende configuraties. Optioneel zijn de assortimentsboxen ook 
leeg te bestellen en zelf naar wens in te delen met de losse inzetbakken (zie volgende 
pagina). 

De assortimentsboxen hebben een buitenmaat van 400x300x71mm en hebben een 
raster van 7x5 inzetbakken.

Lege assortimentsbox

€ 23,62 incl. BTW
€ 19,52 excl. BTW

Configuratie 1

€ 36,53 incl. BTW
€ 30,19 excl. BTW

Configuratie 2

€ 35,34 incl. BTW
€ 29,20 excl. BTW

Configuratie 3

€ 33,84 incl. BTW
€ 27,97 excl. BTW
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Inzetbakken
Deze inzetbakken zijn mee te bestellen voor in de (lege) assortimentsboxen. Daarnaast 
zijn ze ook perfect geschikt om te gebruiken in de ladekasten om klein materiaal 
overzichtelijk en geordend op te bergen.

Worden standaard in rode kleur geleverd.

Buitenafmeting Stukprijs incl. BTW (excl.)Rastermaat
52 x 52 x 63 mm
104 x 52 x 63 mm
156 x 52 x 63 mm
208 x 52 x 63 mm
260 x 52 x 63 mm
104 x 104 x 63 mm
156 x 104 x 63 mm
208 x 104 x 63 mm
312 x 104 x 63 mm

1x1
1x2
1x3
1x4
1x5
2x2
2x3
2x5
2x6

€ 0,51 incl. (€ 0,42 excl.)
€ 0,78 incl. (€ 0,64 excl.)
€ 1,12 incl. (€ 0,93 excl.)
€ 1,60 incl. (€ 1,32 excl.)
€ 1,84 incl. (€ 1,52 excl.)
€ 1,17 incl. (€ 0,96 excl.)
€ 1,68 incl. (€ 1,39 excl.)
€ 2,54 incl. (€ 2,10 excl.)
€ 3,03 incl. (€ 2,50 excl.)


