ZITBANKEN

KLEUR

HOOGTE

p.348

p.350

Zitbanken met metalen poten
De zitbanken kunnen in 18 RAL-kleuren vervaardigd worden, we maken ze
op uw maat. Hou daarom rekening met een leveringstermijn van ± 6 weken.
Standaard geleverd in beuk. Lichte esdoorn op aanvraag.
Gemonteerd geleverd.

ZITBANK MET DIKKE METALEN POTEN

Zitbank op metalen onderstel. Krasvrij geheel dankzij epoxylak.
Houten melamine zitvlak met dikte 18 mm. Stapelbaar. Kleur geel,
blauw, rood en groen uit stock geleverd. 18 RAL-kleuren op bestelling.
Afmetingen: Diameter van de buizen is 22 mm.

Robuste zitbank met stevig metalen onderstel. Gelaste profielen
met 2 poten worden aan het metalen frame onder het zitblad
geschroefd. Zitvlak bestaat uit melamine toplaag met ABS
stootrand.
Kenmerken: Deze zitbanken worden geproduceerd op bestelling en
vragen enige productietijd. 18 RAL-kleuren mogelijk.
Afmetingen: Poten: 3,5 x 3,5 cm.

B4410+CODEhoogte+CODEkleur

KM5463+CODEhoogte+CODEkleur

ZITBANK MET DUNNE METALEN POTEN

120 x 40 cm (€ 65,29)

€ 79,00

NIEUW

120 x 40 cm (€ 81,82)

€ 99,00

NIEUW

RX8144+CODEhoogte+CODEkleur
RY8145+CODEhoogte+CODEkleur

160 x 40 cm (€ 98,35)
200 x 40 cm (€ 123,14)

€ 119,00
€ 149,00

TA8146+CODEhoogte+CODEkleur
TC8147+CODEhoogte+CODEkleur

160 x 40 cm (€ 123,14)
200 x 40 cm (€ 147,93)

€ 149,00
€ 179,00

GROTE OPBERGKIST VOOR ZITBANK MET METALEN POTEN
Kisten rollen niet meer door
wanneer kleuters met de voetjes
tegen de rolkist duwen!

STOPBAR VOOR ROLKIST
Optie: extra metalen bar in het frame van de zitbank om te vermijden
dat een rolkist aan de achterzijde steeds ‘doorrolt’. Het metalen
frame wordt steeds in 1 stuk gelast en geleverd in één van onze
18 RAL-kleuren. Te bestellen in combinatie met zitbank dikke poten
of zitbanken met gesloten frame.

EH7975 

160

ZITTEN

Optie per bank (€ 8,18)

€ 9,90

Grote houten rolkist op wielen die perfect past onder alle banken
met metalen poten vanaf 120 cm. Voorzien van tussenschot.
Afmetingen: l x b: 107 x 36 cm, hoogte afhankelijk van bankhoogte.

EG797401
EG797402
EG797403

Rolkist voor KM5463.30 (€ 81,82)
Rolkist voor KM5463.34 (€ 81,82)
Rolkist voor KM5463.38 (€ 81,82)

€ 99,00
€ 99,00
€ 99,00

NIEUW

RV814301
RV814302
RV814303

Rolkist voor RX8144.30 

(€ 123,14)

Rolkist voor RX8144.34 

(€ 123,14)

Rolkist voor RX8144.38 

(€ 123,14)

(€ exclusief)

€ 149,00
€ 149,00
€ 149,00

€ inclusief

