
Details, accessoires
en toebehoren
Het zijn de kleine dingen… Naast de standaard

toebehoren biedt Oostwoud voor zijn kasten

een uitgebreide accessoirekeuze en veel extra

mogelijkheden. Met functionele en decoratieve

elementen, die de producten kenmerken en de

garderoberuimte een eigen karakter geven.



Romp
De 1 mm dikke plaatdelen worden, na te zijn gezet, onderling gelast en afgewerkt met epoxypoeder, hetgeen een stabiele, slagvaste basis
van de kast vormt. Standaard wordt de romp voorzien van gaten/perforaties voor ventilatie en koppeling.

Opties
• Geïntegreerde schuine kap (standaard bij model Indus van garderobekasten)
• Geperforeerde bodem (standaard bij de brandweerkasten)
• Zincor bodem (standaard bij de brandweer- en golfkasten)
• RVS bodem
• Extra legbord, scheidingsschot of andere vorm van compartimentering, gelast
• Aangelaste en meegespoten haken, kabeldoorvoeren, e.a.

Bevestiging
Novogard kasten kunnen zij-aan-zij en rug-aan-rug gekoppeld worden met behulp van de meegeleverde bouten en moeren in de 
aanwezige gaten. Bij de toepassing van sokkelframes valt de kastromp automatisch over de opstaande ‘buis’. De kasten worden door
meegeleverde hoeklijnen ondersteund bij keuze voor wandbevestiging. Uit hygiënische overwegingen verdient het aanbeveling 
permanente opstellingen op plaatsokkel aan de vloer te kitten.

Novogard kasten van Oostwoud
Het Novogard programma is een kastensysteem, bestaande uit onder meer garderobekasten, vakkenkasten en uitgifte- en verzamel-
kasten. Deze zijn onderling verwisselbaar en koppelbaar. (Onderscheidende) eigenschappen: vormgeving, doelmatigheid, hygiënisch,
veiligheid en duurzaamheid.

De basis van de kast
Materiaal
Koudgewalst, chemisch voorbehandeld kwaliteitsplaatstaal volgens DIN 1623. De kastromp en legborden zijn vervaardigd van 1 mm, en
de deuren van 1,25 mm dik plaatstaal. Plaatsokkel 1 mm elektrolytisch verzinkt. Gefelste en gepuntlaste verbindingen.

Oppervlak
Na te zijn voorbehandeld (ontvet, gefosfateerd) worden romp en deuren afgewerkt met een epoxypoedercoating, laagdikte 60 à 80 µm
en gemoffeld.

Sokkels/onderstellen
Standaard worden de kasten voorzien van een geïntegreerde plaatsokkel (plintsokkel) van zincorplaat.

Opties
• Buissokkel met kunststof stelvoetjes
• Verhoogde buissokkel met schoenenrek
• (Verdiept) zitbankonderstel
Voornoemde opties worden projectmatig gemaakt in lange frames. Indien door de opdrachtgever bouwsokkels zijn aangebracht, worden
de Novogard kasten zonder sokkel geleverd. Zo ook bij ophanging aan de muur.



Accessoires en extra voorzieningen
• Handdoek- en pethaken
• Inbouwkluisje
• Spiegel 
• Deurvak
• Lekbak voor natte schoenen
• Schuine kap
• Wandcontactdoos
• Wielsteunen (voor golfkar)
• Deurbegrenzer
• Veersluiting

Garderobe aanbouwdelen
Met de Novogard aanbouwdelen (zie tekening) heeft Oostwoud de beschikking over een variabel
garderobesysteem dat tussen de kasten of in combinatie met een eindwand gemonteerd kan wor-
den. Van de kleerhangers zijn verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Daarnaast is er de mogelijkheid
van een 30 mm roestvrijstalen stang in een lengte naar keuze met losse of vaste nylon kledinghangers.

Dak

Hoedenrek

Garderobebuis met haken

Garderobebuis met hangers

Paraplurek + lekbak

Schoenenrek Eindwand

Deuren
Origineel zijn Novogard kasten voorzien van stalen deuren, waarbij enige uitvoeringen gestandaardiseerd zijn:
• Enkelwandige deuren voor de kleine afmetingen
• Enkelwandige deuren met een verstevigingsprofiel voor de onderste deuren in de vakkenkasten
• Dubbelwandige deuren voor de standaard garderobekasten
• Enkelwandige, met omegaprofiel versterkte deuren voor 40 cm breed en de Indus-uitvoering
Het plaatstaal van alle deuren is 1,25 mm dik. De deuromzettingen zijn driezijdig en voorzien van rubberen buffers aan de sluitzijde. De
hoeken aan de sluitzijde zijn afgerond. Door gebruik van de ‘semi opdekdeur’ worden klemmende deuren voorkomen. Belangrijker is dat
de dagbreedte hierdoor volledig benut kan worden en dat de deuren tot bijna 180º draaien.

Scharniering
De deuren scharnieren om een doorlopende pen van bodem tot dak.

Opties
• Vandaalbestendige deuren in de vier- en vijfvakskasten
• Enkelwandige deuren alsnog dubbelwandig uitgevoerd
• Purschuim in de dubbelwandige deuren
• Verlaagde deuren of gestanste brievengleuf
• Perforatie in deur (bij dubbelwandige deuren wordt de binnenzijde aangepast)
• Perspex venster in (standaard) deur

Deuren van ander materialen met passende scharniering
• Hout (gefineerde MDF-plaat)
• Massief HPL (‘Volkern’)
• Perspex (zie ook hierboven)

Ook kunnen de stalen deuren aan de omstandigheden worden aangepast door de uitvoering:
• In zincorplaat
• Van roestvaststaal en
• In hout- of marmerprint



Let op: de kleuren zoals ze hier zijn afgebeeld kunnen afwijken van de realiteit.

Optioneel: afwijkende kleuren

RAL 1002 zandgeel RAL 1011 bruinbeige RAL 1013 parelwit RAL 1014 ivoor

RAL 1017 saffraangeel RAL 1019 grijsbeige RAL 2003 oranjepastel RAL 3000 vuurrood

RAL 3004 purperrood RAL 5002 marineblauw RAL 5010 gentiaanblauw RAL 5011 staalblauw

RAL 5014 duifblauw RAL 6001 smaragdgroen RAL 6018 geelgroen RAL 7032 kiezelgrijs

RAL 7034 groengrijs RAL 8014 sepiabruin RAL 9002 grijswit RAL 9011 grafietzwart

Kleuren
De keuze voor het assortiment RAL-kleuren is gebaseerd op de verkrijgbaarheid van de poedercoatings met daarbij
gestelde kwaliteitsnormen. Deuren en rompen worden zodanig geconstrueerd en afgewerkt dat een goede oppervlakte-
behandeling mogelijk is. Het gaat dan onder meer om afronding van de deuren en om hardsoldeerverbindingen.

Oppervlaktebehandeling
Alle staalcomponenten ondergaan als eerste een chemische voorbehandeling, waarbij het product wordt ontvet, gefos-
fateerd en grondig gereinigd. De behandeling bestaat uit vijf opvolgende sproeiprocessen met als resultaat een goed
aangebrachte ijzerfosfatering en een schoon product. De betreffende laag verbetert de hechtingslaag voor de poeder-
coating en heeft een corrosiewerende werking.
Droging: producten worden vervolgens geforceerd gedroogd.
Poedercoating: de poedercoating wordt elektrostatisch opgebracht in poedercabines in een combinatie van handbediende
poederspuiten en spuitrobots. Hiermee kan de laagdikte binnen een strakke bandbreedte tussen de 70 en 100 µm worden
gecoat. Dit is mede afhankelijk van kleurstelling en product.
Moffelprocédé: het product met aangebrachte poeder ondergaat als laatste een temperatuurbehandeling, het zoge-
naamde moffelproces, waarbij de poedercoatlaag sterk en slagvast wordt aangebracht. Hierbij is van belang dat het
object een correct temperatuurtraject ondergaat met als resultaat een goede samensmelting en vernetting.
Kwaliteit: voor de kwaliteitsbewaking is er sprake van een continue procesbewaking en daarnaast worden met een
vaste regelmaat proefplaten in het proces meegenomen (ISO 9001).

Lakgarantie: 3 jaar

Kleurenkaart
Voor de deuren kan keuze gemaakt worden uit een standaard assortiment. De kleur van de romp van de kast wordt
standaard geleverd in RAL 7038 agaatgrijs, terwijl voor de deuren een zestal basiskleuren en meerdere afwijkende 
kleuren beschikbaar zijn. Voor de basiskleuren is gekozen voor een glansgraad van 40-60%. Deze matte kleurstelling
geeft een rustigere uitstraling aan het interieur en is daarmee gebruiksvriendelijker. Afwijkende kleuren worden veelal
geleverd in een 60-80% glansgraad.

Standaard kleuren

RAL 1004 goudgeel

RAL 7038 agaatgrijs RAL 9010 wit

RAL 3013 tomaatrood RAL 5007 briljantblauw RAL 7005 muisgrijs



Sloten

Standaard cilinderslot. Assa cilinderslot. Klinkslot (geschikt voor
hangslot).

Standaard RVS-etiket-
houder.

Genummerde 
etikethouder.

RVS-nummerplaat.

Quick-Combi K slot. Code-Combi K slot. Mastercijfercombinatie-
slot.

Alle typen sloten met hoofdsleutel leverbaar.

Naam- en nummerplaatjes
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Kijk ook eens bij:
Ons hele assortiment garderobeproducten.

Materiaal
Koudgewalst, chemisch voorbehandeld kwaliteitsplaatstaal
volgens DIN 1623. De kastromp en legborden zijn vervaardigd
van 1 mm en de deuren van 1,25 mm dik plaatstaal. Plaatsokkel
1 mm elektrolytisch verzinkt. Gefelste en gepuntlaste verbin-
dingen.

Oppervlak
Na te zijn voorbehandeld (ontvet, gefosfateerd) worden romp
en deuren afgewerkt met een epoxypoedercoating, laagdikte
60 à 80 µm en gemoffeld.

Kleurstelling
Novogard kasten zijn voorzien van een krasvaste, milieuvrien-
delijke poedercoating. Verkrijgbaar in verschillende basiskleu-
ren. Ze kunnen echter geleverd worden in elke RAL-kleur.

Onderstel
Novogard kasten worden standaard met een 150 mm hoge
plaatsokkel geleverd, maar kunnen ook geplaatst worden op
een buispootonderstel of zitbankonderstel.
Zonder sokkel voor plaatsing op een bouwsokkel of aan de
wand is eveneens mogelijk.

Deuren
Het Novogard programma kent 4 stalen deuruitvoeringen:
• Enkelwandige deuren
• Enkelwandige deuren versterkt met een omega-profiel
• Dubbelwandige deuren voor de standaard garderobekasten
• Enkelwandige deuren met verstevigingsprofiel
Alle deuren zijn voorzien van rubberen buffers en afgeronde
hoeken en kanten.

Opties: stalen deuren met plexiglas of met perforatiepatroon,
massieve hardplasticplaat (‘Volkern’) of gefineerde deuren.

Deurophanging
Een doorlopende scharnierpen, die niet alleen sterk is, maar
de deuren tot bijna 180˚ laat draaien en de volledige 
dagbreedte van de kast vrijlaat. Alle deuren zijn rechts-
draaiend. Eéndeurskasten kunnen op verzoek linksdraaiend
worden uitgevoerd.

Sloten
Standaard worden de deuren voorzien van een cilinderslot
inclusief 2 sleutels en ingericht voor een hoofdsleutel. Andere
keuzes in sloten: klinkslot geschikt voor hangslot; cijferslot;
radiaalslot; elektromagnetisch slot; muntsloten, zowel pand-
als kassiersloten; snap- en valsloten; e.a.

Vakaanduiding
Om de cilindersloten wordt standaard een rvs-etikethouder
aangebracht. Desgewenst wordt deze voorzien van een
gegraveerd en gelakt nummer of vervangen door een rvs-
nummerplaatje. Andersoortige coderingen in overleg.

Ventilatie
Alle Novogard modellen hebben perforatiestroken in de
achterwand, terwijl de deur ca. 4 mm vrij van de romp hangt.
Voorzieningen voor aansluiting op het mechanisch ventilatie-
systeem op aanvraag.

Interieur
Opties: extra legborden, handdoekhaak, helmenhaak,
tussenschot, kluisvak, e.a.

Bestektekst
Het Novogard programma bestaat onder meer uit garderobekasten, vakkenkasten en uitgifte- en verzamelkasten.
Eigenschappen: veilig, fraaie vormgeving, duurzaam en flexibel. De kasten zijn onderling verwisselbaar/koppelbaar.
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