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Extra opbergruimte in de klas!

Kisten rollen niet meer door 
wanneer kleuters met de voetjes 
tegen de rolkist duwen!

ZITBANKEN MET METALEN ONDERSTEL

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  Optie per bank € 8,60

ZITBANK MET DIKKE METALEN POTEN
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.
Afmeting: Poten: 3,5 x 3,5 cm.

KM5463+CODEhoogte+CODEkleur  120 x 40 cm € 139,50

GROTE OPBERGKIST VOOR ONDER KM5463
Grote houten rolkist op wielen die perfect past onder alle zitbanken met 
metalen poten vanaf 120 cm. Voorzien van 1 of 2 tussenschotten.
Afmeting: l x b: 107 x 36 cm, hoogte afhankelijk van bankhoogte.
GL (Geel), 02 (Rolkist voor KM5463.34),  
03 (Rolkist voor KM5463.38).

EG7974+CODEhoogte+CODEkleur  € 152,70

ZITBANK MET DUNNE METALEN POTEN
Zitbank op metalen onderstel. Krasvrij geheel dankzij epoxy lak.  
Houten melamine zitvlak met dikte 18 mm. Stapelbaar. Kleur geel en 
blauw uit stock geleverd. 18 RAL-kleuren op bestelling.
Afmeting: Diameter van de buizen is 22 mm.

B4410+CODEhoogte+CODEkleur  120 x 40 cm € 90,50

MOGELIJKE RALKLEUREN

9003 7035 1018 1033 2004 4003

3020 3002 3004 6029 6018 5015

5002 5007 5014 9006 7037 9005

CODE Bankhoogte

30 30 cm

34 34 cm

38 38 cm

42 42 cm

46 46 cm


