
Ruim assortiment Toepassingen Gasveren
Met ruim 95 jaar ervaring is Mparts 
een succesvolle onderneming 
die technische componenten van 
buitenlandse topfabrikanten levert 
aan onder meer de machine- en 
apparatenbouw. Mparts heeft 
een ruim assortiment met hoog-
waardige industriële onderdelen 
die uitermate geschikt zijn in de 
meubelindustrie.

Bijv. onze Bansbach gasveren zijn 
toepasbaar in vele situaties. 
Wij kunnen voor uw toepassing 
de gewenste gasveer leveren. 
Onze gasveren worden onder 
andere toegepast in:
-  Verstelbare bureaus;
-  Bureaustoelen; 
-  Tafels;
- Banken en fauteuils;
- Ergonomisch meubilair;
- Schoolmeubilair etc.

Onze Bansbach gasveren en 
Easymotion systemen voldoen aan 
alle eisen. Daarnaast hebben wij een 
breed assortiment machineonder-
delen, zoals knoppen, arreteer-
bouten, stelvoeten, sloten, sluitingen, 
beugelgrepen etc. Op de volgende 
pagina treft u een overzicht van ons 
ruime assortiment.

VOOR IEDERE
TOEPASSING
HET JUISTE PRODUCT

MEEDENKEN    ADVISEREN    OPLOSSEN
Meer info? Bel 0252-433733, mail naar sales@mparts.nl of bezoek onze website www.mparts.nl



Mparts heeft een compleet assortiment beugelgrepen. 
Voor iedere toepassing is de geschikte beugelgreep 
beschikbaar of dit nu ergonomisch, innovatief, industrieel 
of standaard betreft.

Beugelgrepen

Met een breed assortiment aan gasveren biedt Mparts 
voor iedere situatie de beste oplossing. Daarbij kunnen wij 
de exact benodigde gasveren specifi ceren, die nodig zijn 
om de prestaties van uw toepassing te optimaliseren!

Gasveren

Arreteerbouten worden onder andere gebruikt voor het 
vergrendelen of positioneren of het op hoogte instellen 
van tafels, stoelen en constructies. Bij de modellen met 
arretering kan de knop na het uittrekken 90° worden 
gedraaid en vervolgens door de inkeping worden 
geborgd. 

Arreteerbouten

Mparts levert een zeer ruim assortiment met sloten en 
sluitingen. Het sluitingen- en slotenprogramma is onder
te verdelen in kwartslag- en hevelsluitingen. 

Sloten & sluitingen

Het Easymotion systeem is een synchrone lineaire 
hydraulische hoogteverstelling door middel van één of 
meerdere cilinders. Deze hoogteverstelling wordt bereikt 
door gelijktijdige regeling van iedere afzonderlijke cilinder.

Easymotion hoogteverstelling

Meer interessante producten uit ons assortiment.  
Naast gasveren biedt Mparts een ruim assortiment hoogwaardige componenten voor vele toepassingen.

Voor meer informatie over onze producten en 
diensten of voor het aanvragen van gratis documentatie 
bel 0252 - 433733, mail naar sales@mparts.nl of
bezoek onze website www.mparts.nl.

Vraag online 
gratis

documentatie
aan!


