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Garderobesysteem voor iedere ruimte

Het Gardelux 1 systeem wordt opgebouwd uit ovale 

buizen die als dragers voor de haken en als aflegprofiel 

gebruikt worden. Er is keuze uit verschillende hoed-/

jashaken en kledinghangers. Daardoor kan het systeem 

voor iedere ruimte naar wens worden aangepast en 

samengesteld. 

Verschillende types beschikbaar:

GARDELUX® 1  

Stijlvolle,
tijdloze klassieker
met uitstraling

Een onverslijtbaar 
garderobesysteem 
in de herkenbare 
afgeronde uitvoering van 
geanodiseerd aluminium. 
Door het neutrale uiterlijk 
past het Gardelux systeem 
in zowel zakelijke als 
huiselijke omgeving. 

Vele opbouwmogelijkheden

Hoogwaardige kwaliteit

Geheel in geanodiseerd aluminium
of in combinatie met eikenhout

Cradle to Cradle Certified® Silver 

Direct uit voorraad leverbaar

type 1 type 1 type 2 type 2 type 3 type 3 type 4type 4

01

-36 -36-18 -18-01 -01
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Variabel in lengte en diepte

Het garderobesysteem Gardelux biedt een oplossing 

in iedere ruimte. Deze garderobe is leverbaar in elke 

gewenste lengte tot 5 meter.

Ook vrijstaand staan ze sterk

Verschillende typen wandgarderobes kunnen ook op een 

vrijstaand frame gemonteerd worden; zowel enkelzijdig 

als dubbelzijdig. De frames zijn in verschillende hoogtes 

en in diverse kleuren leverbaar en worden standaard 

van stelvoeten voorzien. Andere mogelijkheden zijn 

zwenkwielen of stelplaten voor montage op de vloer. 

Daarbij kunnen verschillende frames gekoppeld worden.

Verschillende types beschikbaar:

type 5 type 5 type 6 type 6 type 7 type 7 type 7a type 7a

Industriële
uitstraling

-36 -36-18 -18-01 -01
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Verschillende types beschikbaar:

Gardelux 1, in iedere gewenste lengte

Ook voor de wat kleinere ruimtes zijn er innovatieve oplossingen. 

Denk bijvoorbeeld aan montage onder kastplanken, tussen twee 

wanden of als onderdeel van interieurbouw. Een modulair systeem 

met vele mogelijkheden!  

Onze buizen zijn zeer krasbestendig 

en worden geleverd met een 

levenslange garantie.

Bovendien kunt u kiezen uit 

verschillende steunen.

type 8 type 8 type 9 type 9 type 10 type 10 type 13 type 13

Gardelux 1,
thuis in iedere omgeving

1014-1019

1011

1032

1040/1042

1030

3600
1170

1180

1175

Verschillende types beschikbaar:

-36 -36-18 -18-01 -01
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1272

-11-01 -11-01

-18-01

1260 1261 1262 1263 1265 1266

Verschillende types beschikbaar:

Netjes op de hanger

We leveren verschillende kledinghangers direct uit voorraad. U 

heeft de keuze uit verschillende modellen: 1260 en 1261 voor 

garderobebuis 1011, vast, zelfrichtend of draaibaar.

Kledinghangers
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Haken

Gardelux®; de vele mogelijkheden

Wandgarderobes type 4 t/m 13 kunnen op een vrijstaand frame 

gemonteerd worden, zowel enkelzijdig als dubbelzijdig. De frames 

zijn in verschillende hoogtes en in diverse kleuren op aanvraag 

leverbaar en worden standaard van stelvoeten voorzien. Andere 

mogelijkheden zijn zwenkwielen of stelplaten voor montage op de 

vloer waarbij meerdere frames ook gekoppeld kunnen worden. 

Grote capaciteit

Verwacht u veel bezoekers en vraagt uw garderobe om flinke 

opslagcapaciteit? Gardelux 1 kan uitgevoerd worden tot drie lijsten, 

waarmee het systeem uitermate geschikt is voor omgevingen waar 

veel bezoekers komen.
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Gardelux 2: robuuste garderobe voor intensief gebruik

Gardelux 2 is een garderobesysteem voor professionele 

toepassingen. Deze stevige garderobe heeft een robuuste 

uitstraling door de mat naturel aluminium profielen, 

gecombineerd met zwarte details. 

Op plaatsen waar intensief gebruik aan de orde van de 

dag is óf waar een grote capaciteit gevraagd wordt, komt 

dit veelzijdige garderobesysteem tot zijn recht.

Verschillende types beschikbaar:

GARDELUX® 2  

Functionele
garderobe met een 
ijzersterk karakter

Functionele garderobe 
voor ruimtelijke eenvoud.  
Strakke aluminium 
profielen gecombineerd 
met zwarte haken en 
zwarte wandsteunen 
kenmerken het Gardelux 2 
garderobesysteem.  

De meest robuuste garderobe

Geanodiseerd aluminium met 
zwarte of witte details

Type R en type 12 voor maximale capaciteit

Met bijpassende zitbanken

Uit voorraad leverbaar

type 1 type 2 type 3 type 6 type S type S type 10type 9

02

-01 -01
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Verschillende types beschikbaar:

Variabel in lengte en diepte

De Gardelux 2 garderobes kunnen op elke gewenste 

lengte geleverd worden en vormen een maatwerk- 

oplossing voor iedere ruimte. Ook uit kleinere ruimtes kan 

meer capaciteit gehaald worden door het toepassen van 

een extra hakenstrip of door het plaatsen van meerdere 

hakenlijsten.

Ook vrijstaand staan ze sterk

Garderobesysteem Gardelux 2 kan uitgerust worden 

met verschillende hoed/jashaken of bijpassende 

kledinghangers. De legprofielen kunnen eventueel 

zwaarder uitgevoerd worden (type S), wat bij toepassing 

in scholen en sportaccommodatie erg praktisch kan zijn.

Het garderobesysteem is gemaakt van geanodiseerd 

aluminium en kan worden geleverd met zwarte én 

witte details.

Functioneel voor
iedere ruimte

type R type 12

-11-01-01

1262

1263

1264

type Rtype 10
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Modulair systeem met
koppelbare functionaliteit
Waar mensen sporten, werken of op een andere 
manier samenkomen, zijn er gebruiksvriendelijke 
en onderhoudsarme oplossingen op maat nodig. 
De koppelbare onderdelen en modulaire opbouw 
van de Gardelux® zitbanken zorgen voor een 
passende oplossing voor iedere ruimte.

GARDELUX® ZITBANKEN  

Sterk en 
robuust 
maatwerk

Onze Gardelux zitbanken 
zijn onmisbaar in 
kleedruimtes van onder 
andere zwembaden, 
sportzalen, bedrijven
en scholen.

Projecten die met 
garderobesystemen en 
zitbanken van Gardelux 
zijn ingericht, staan er na 
jaren nog als nieuw bij. 

Zitbanken met en zonder
garderobe leverbaar

Onderhoudsvrij en lange levensduur

Veilig en gebruikersvriendelijk

Keuze uit duurzame materialen

03

Verschillende types beschikbaar:

type 1 type 3 type 6type 5

-36 -36-18 -18-01 -01

Gardelux Garderobesystemen | 19
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Flexibel in kleur en lengte

Er is op aanvraag keuze uit diverse kleuren. Onze 

zitbanken hebben standaard lengtematen van 1150 en 

2150 mm. Daarnaast zijn ze ook op maat leverbaar, in 

elke gewenste lengte tot 4800 mm (met uitzondering 

van de kunststof zitting). De zitbank is uit te breiden 

met een schoenenrek.

Een veilige, 
gebruikersvriendelijke 
omgeving 

3005

3000

3008

3007

De talrijke mogelijkheden

De Gardelux®  zitbanken worden geleverd als 

wandmodel, vloermodel, losstaand of in combinatie met 

een garderobesysteem.  De banken zijn te bestellen met 

een gelakt hardhouten of geanodiseerd aluminium zitting.  

De zitting is daarnaast ook te bestellen in gerecycled 

kunststof, 100% kunststofrecyclaat (HDPE, LDPE en 

PP). Dit materiaal past bij het duurzaam inkopen van 

gebouwinrichting. Deze zittingen zijn onderhoudsvrij, 

antislip en hebben een zeer lange levensduur.

3010

20 | Gardelux Garderobesystemen
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Verschillende types beschikbaar:

04 

Krachtig totaalbeeld van voet tot kroon

Aluminium vormt de basis van de verschillende 

kapstokken. Unieke garderobes zorgen voor een tijdloze 

toon in iedere ruimte. Wij bieden de keuze uit de Klassieke 

2250 kapstok, de stoere Gear kapstok met strakke lijnen 

of de warme Ooak kapstok met houten accenten.  

 Life Hooks

Speciaal voor minder mobiele bezoekers

bieden wij onze Life Hooks. Deze haken

hebben veilige afgeronde hoeken en plaatst 

u halverwege de kapstok, zodat mensen in 

een rolstoel of kleine kinderen ook makkelijk 

een jas kunnen ophangen.

STAANDE KAPSTOKKEN  

Eigenzinnig
en eigentijds

Gardelux biedt 
verschillende staande 
kapstokken die perfect 
matchen met de Gardelux 
wandgarderobes.

Moderne en stabiele
kapstokken van aluminium

Perfect voor zakelijke en
representatieve omgevingen

Drie verschillende typen:
- de stoere Gear
- 2250 Original
- de warme eikenhouten Ooak

2250 Original OoakGear

2253
2252

2258-11 2258-70 2250-74 2250-754 2250-79 2259-01/36
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05

Optimaal gebruik van de ruimte

Gardelux 1 en 2 garderobes kunnen worden bevestigd op 

vrijstaande frames die in verschillende hoogtes leverbaar 

zijn. Er kunnen ook meerdere frames gekoppeld worden. 

Standaard worden ze voorzien van stelvoeten, maar ook 

montage op zwenkwielen of stelplaten op de vloer is 

mogelijk. De aluminium frames worden geleverd in zwart 

(RAL 9005), andere kleuren op aanvraag.

Naast staande kapstokken vindt u ook accessoires als 

parapluhouders in onze collectie.

STAANDE
GARDEROBEFRAMES/
PARAPLUHOUDERS  

Ook
vrijstaand
staan ze sterk

Een garderobe op een 
frame biedt u veel 
flexibiliteit en capaciteit.
U maakt zo optimaal 
gebruik van de 
beschikbare ruimte.

Hoogwaardige kwaliteit voor
professioneel gebruik

Duurzaam C2C

Optimale inzet van de
beschikbare ruimte

2265-772260-2261

1366

1355

-77-70

2262-2263
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GARDELUX  

Product-
specificaties Hoe maakt u een keuze:

1. Capaciteit & beschikbare ruimte
 Bepaal de benodigde capaciteit van uw garderobe. 

 Hoeveel jassen wilt u kwijt kunnen op welke afmeting 

 of opstelling?

2. Type garderobe
 Kies het type garderobe en de lengte die u nodig heeft.

 Voor Gardelux 1 kunt u ook zelf de haken en hangers  

 bepalen.

3. Bevestiging of plaatsing
 U kunt kiezen uit wandmontage of vrijstaand op een  

 frame. Voor een garderobe op een frame heeft u   

 de keuze uit verrijdbare frames (op zwenkwielen)

 of vast (stelpoten).

Gebaseerd op:

- 7 jashaken per meter, m.u.v. Type 13 waar 5 dubbele  

 jashaken per meter worden toegepast

- 10 kledinghangers per meter

Uitvoering: naturel

- Buizen, steunen en kledinghangers zijn naturel   

 geanodiseerd

- De garderobes kunnen op elke gewenste    

 lengte tot 5000 mm worden geleverd

Uitvoering: hout

- Garderobelijsten van geborsteld eiken. Steunen en   

 kledinghangers zijn naturel geanodiseerd

-  De garderobes in combinatie met eikenhout hebben  

 een maximale lengte van 1500 mm

- Alle wandgarderobes kunnen ook op een frame gemonteerd worden 

- De typen 1-7 zijn voorzien van de terugspringende jashaak 1201

- Type 7a en 8 zijn voorzien van de kledinghangers 1262 

- Type 9 is voorzien van kledinghanger 1265 (draaibaar)

- Type 10 en 13 zijn voorzien van dubbele jashaken 1231 en kledinghangers 1262

- Op aanvraag ook in zwart leverbaar

-36-18-01

Gardelux 1 naturel en hout
Gardelux 1 wandgarderobe

06 
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Gardelux 1 naturel Gardelux 1 hout

Gardelux 1 naturel Gardelux 1 hout

enkelzijdig op frame enkelzijdig op frame

dubbelzijdig op frame dubbelzijdig op frame

 lengte haken hangers

 76 cm   4 dubbel   8

 103 cm   5 dubbel  10

 149 cm  7 dubbel  15

 203 cm   10 dubbel   20

 249 cm  12 dubbel   25

 303 cm  15 dubbel  30

 403 cm  20 dubbel  40

 lengte haken hangers

 76 cm   4 dubbel   8

 103 cm   5 dubbel  10

 149 cm  7 dubbel  15

 lengte haken hangers

 76 cm   8 dubbel   16

 103 cm   10 dubbel  20

 149 cm  14 dubbel  30

 203 cm   20 dubbel   40

 249 cm  24 dubbel   50

 303 cm  30 dubbel  60

 403 cm  40 dubbel  80

 lengte haken hangers

 76 cm   8 dubbel   16

 103 cm   10 dubbel  20

 149 cm  14 dubbel  30

 lengte haken hangers

 76 cm   -   8

 103 cm   -  10

 149 cm  -  15

 203 cm   -   20

 249 cm  -   25

 303 cm  -  30

 403 cm  --  40

 lengte haken hangers

 76 cm   -   8

 103 cm   -  10

 149 cm  -  15

 lengte haken hangers

 76 cm   -   16

 103 cm   -  20

 149 cm  -  30

 203 cm   -   40

 249 cm  -   50

 303 cm  -  60

 403 cm  --  80

 lengte haken hangers

 76 cm   -   16

 103 cm   -  20

 149 cm  -  30

 lengte haken hangers

 76 cm   14   -

 103 cm   20  -

 149 cm  29  -

 203 cm   41   -

 249 cm  50   -

 303 cm  62  -

 403 cm  83  -

 lengte haken hangers

 76 cm   14   -

 103 cm   20  -

 149 cm  29  -

 lengte haken hangers

 76 cm   28   -

 103 cm   40  -

 149 cm  58  -

 203 cm   82   -

 249 cm  100   -

 303 cm  124  -

 403 cm  166  -

 lengte haken hangers

 76 cm   28   -

 103 cm   40  -

 149 cm  58  -

 lengte haken hangers

 76 cm   9   -

 103 cm   13  -

 149 cm  19  -

 203 cm   27   -

 249 cm  33   -

 303 cm  41  -

 403 cm  55  -

 lengte haken hangers

 76 cm   9   -

 103 cm   13  -

 149 cm  19  -

 lengte haken hangers

 76 cm   18   -

 103 cm   26  -

 149 cm  38  -

 203 cm   54   -

 249 cm  66   -

 303 cm  82  -

 403 cm  110  -

 lengte haken hangers

 76 cm   18   -

 103 cm   26  -

 149 cm  38  -

- Hoogte frame 175 cm

- Andere typen, lengte, kleur of hoogte op aanvraag

- Hoogte frame 175 cm

- Andere typen, lengte, kleur of hoogte op aanvraag

TYPE 6 TYPE 6

TYPE 6 TYPE 6

TYPE 7 TYPE 7

TYPE 7 TYPE 7

TYPE 10 TYPE 10

TYPE 10 TYPE 10

TYPE 13 TYPE 13

TYPE 13 TYPE 13
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75

22

22

Gardelux 1 Gardelux 1

Gardelux 1 Gardelux 1

steunen steunen

steunen steunen

STEUNEN in de dag

gegoten aluminium

geanodiseerd -01 naturel  

1170 en 1175 ook in
-70 zwart  (geëpoxeerd)

STEUNEN

van aluminium profiel

1050 eindsteun links en rechts  

1070, 1080 en 1090 eindsteunen links 

1071, 1081 en 1091 eindsteunen rechts

1052, 1072, 1082 en 1092 middensteunen

geanodiseerd 
-01 naturel 
-18 mat zwart

STEUNEN

van aluminium profiel

1030 en 1040 eindsteun 

1032 en 1042 middensteun

3600 eindsteun
-01 naturel

geanodiseerd 
-01 naturel   
-18 mat zwart

STEUNEN VOOR PLAFONDBEVESTIGING

van aluminium profiel

opschroevend 1190 eindsteun
1192 middensteun met borgschroefje 

tapgat M6
1194 eindsteun
1196 middensteun met borgschroefje

geanodiseerd 
-01 naturel  
-11 mat naturel 
-18 mat zwart

-70 -70

-18 -18

-01 -01

-01 -11-01

11751170

1180

1040 | 1042

1032
1030

3600

1194 | 1196

1190 | 1192

1050 | 1052

1070 | 1071 | 1072

1080 | 1081 | 1082 1090 | 1091 | 1092

1050 | 1052 1070 | 1071 | 1072 1080 | 1081 | 1082

1090 | 1091 | 1092
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Gardelux 1

Gardelux 1

steunen

steunen

BEUGELS VOOR BEVESTIGING AAN GARDEROBEBUIS

gegoten aluminium

1150 en 1160 eindbeugels links  

1151 en 1161 eindbeugels rechts 

1152 en 1162 middenbeugels

geanodiseerd 
-01 naturel

geëpoxeerd 
-70 zwart

STEUNEN

van aluminium profiel

1100, 1110, 1130 en 1140 eindsteunen links

1101, 1111, 1131 en 1141 eindsteunen rechts

1102, 1112, 1132 en 1142 middensteunen

geanodiseerd 
-01 naturel   
-18 mat zwart

-70

-18

-01

-01

Gardelux 1

Gardelux 1

kledinghangers

haken

KLEDINGHANGERS

aluminium

voor garderobebuis 1011  

geanodiseerd 
-01 naturel   
-18 mat zwart 

GARDERBOEHAKEN

aluminium

Alle haken met borgschroefje 

geanodiseerd 
-01 naturel 

1201 
-11 naturel
-18 mat zwart

1205 
-18 mat zwart

1220, 1221, 1230, 1231 
geëpoxeerd 
-70 zwart

-18

-70

-01

-18-11-01

1100 | 1101 | 1102

1130 | 1131 | 1122

1110 | 1111 | 1112

1140 | 1141 | 1142

1100 | 1101 | 1102 1130 | 1131 | 11221110 | 1111 | 1112

1140 | 1141 | 1142

1160 | 1161 | 1162

1150 | 1151 | 1152

1201

1205

1201

1221

1221

1230

1230

1220

1220

1231

1231

1260

1261

haak 1205 toevoegen
(zwarte afbeelding gebruikt 
in black line catalogus).
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Gardelux 1

Gardelux 1

kledinghangers

kledinghangers

KLEDINGHANGERS

van aluminium profiel

Zelfrichtend in combinatie met buis 1010-1019. 

de vorm van de beugel is ideaal voor jassen. 

nieuw design.

Ook in andere kleuren als onderdeel van 
de Gardelux Kabuki collectie.

geanodiseerd 
-01 naturel 
-18 mat zwart 

KLEDINGHANGERS

aluminium

1262 en 1263 zelfrichtend

1265 draaibaar

1266 niet uitneembaar, draaibaar

geanodiseerd 
-01 naturel 

1262   
-18 mat zwart 

-70

-18

-01

-01

1262
1265

1266

1263

1272

17
6

440

Gardelux 1
verbindingsonderdelen

VERBINDINGSSTUKKEN VOOR GARDEROBEBUIS

gegoten aluminium

geanodiseerd 
-01 naturel 
-70 zwart

1290 EN 1291 ZIJN EINDSTOPS VOOR  
GARDEROBEBUIS 1010

gegoten aluminium

geanodiseerd 
-01 naturel

geëpoxeerd 
-70 zwart

-70-01

1270

1270

1285

1285

1290

1290

1291

1291

1275

1275

1280

1280

Gardelux 1
garderobebuis

GARDEROBEBUIS van aluminium profiel

afmetingen materiaal mogelijkheden

(recht ovaal)  
30 x 14 x 2 mm 1010
leverlengte 3000 mm 
en 5000 mm

geanodiseerd 
-01 naturel   
-18 mat zwart
-36 eikenhout geborsteld 

Ook leverbaar met enkelzijdige uitstansingen
h.o.h. 100 mm artikel 1011 (alleen in 
-01 naturel) geschikt voor 
kogelkledinghangers 1260 en 1261.

Zeer krasbestendig

1011

1010

-18 -36-01

L

1010 5000 mm

1015 1000 mm

1016 1250 mm

1017 1500 mm

1014 2000 mm

1018 2500 mm

1019 3000 mm
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Uitvoering:

- Profielen en kledinghangers zijn mat naturel   

 geanodiseerd, m.u.v. de haak van de kledinghanger  

 Deze is zwart geanodiseerd

- Wandsteunen zijn zwart geëpoxeerd (RAL 9005)

- Haken en eindstops zijn zwart geanodiseerd

- Andere modellen haken en/of kledinghangers

 op aanvraag

- Kleurcombinatie alu/wit op aanvraag

- De garderobes kunnen op elke gewenste lengte

 tot 5000 mm geleverd worden

- Alle wandgarderobes kunnen ook op een frame gemonteerd worden 

- De typen 1, 2, 3 en 6  zijn voorzien van jashaak 2081 en/of 2083

- Type S is identiek aan type 6, maar met een zwaardere garderobelijst

 en legprofielen waardoor bijzonder geschikt voor gebruik in scholen 

- Type 9 is uitgevoerd met kledinghanger 1262

- Type 10 is uitgevoerd met haak 1262 en kledinghanger 1262

- Type R (hoogcapaciteitsgarderobe) is uitgevoerd met hakenstrip 2350

- Type 12 (hoogcapaciteitsgarderobe) is uitgevoerd met 3 garderobelijstenen haken 2083

-01

Gardelux 2 Gardelux 2
Gardelux 2 wandgarderobe onderdelen

- in de dag - hoekoplossing - kopafsluiting

Gardelux 1 en 2
staande garderobeframes enkelzijdig

FRAMES ENKELZIJDIG

standaards en verbindingsregels van stalen kokerprofiel

verbindingsregels
1338 L= 700mm
1339 L= 970 mm

geëpoxeerd 
-70 zwart RAL 9011

Andere kleuren 
op aanvraag.

N.B. Stelvoeten, stelplaten
of zwenkwielen apart bestellen.

HOOGTE

1331 1300 mm

1332 1600 mm

1333 1750 mm

700/970

475

H
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Gardelux 1 en 2
staande garderobeframes dubbelzijdig

FRAMES DUBBELZIJDIG

standaards en verbindingsregels van stalen kokerprofiel

verbindingsregels
1338 L= 700mm
1339 L= 970 mm

geëpoxeerd 
-70 zwart RAL 9011

Andere kleuren 
op aanvraag.

N.B. Stelvoeten, stelplaten
of zwenkwielen apart bestellen.

HOOGTE

1335 1300 mm

1336 1600 mm

1337 1750 mm

700/970

600

H

1355

1356

1366

1365

Gardelux 1 en 2
stelvoeten en zwenkwielen

STELVOET

1366-80 met M10 draadeind, zwarte kunststof schotel

STELPLAAT

1365-01 met M10 draadeind, aluminium naturel geanodiseerd

ZWENKWIEL

gegalvaniseerd staal met M10 draadeind

1355-99 zonder rem
1356-99 met rem

Heeft u vragen? Wij adviseren u graag.

Neem contact op via sales@hermeta.nl of +31 (0)345 - 634874

naturel mat naturel mat zwart

zwart

eikenhout
geborsteld

licht grijs

geanodiseerd

geëpoxeerd

hout

01 11 18

70

36

77

Onze kleuren
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