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SPLIT
Deze mooie hedendaagse, moderne stoel met kunststof kuip is door zijn 
verschillende modellen veelvuldig inzetbaar. Is het aan de lerarentafel, 
in de leefgroep of aan de hoge bartafel? Overal kan je wel een model 
inzetten. De kleuren geven onmiddellijk een warm gevoel aan de ruimte. 
De stoelen met de chrome poten zijn ook verkrijgbaar in monokleur. Dat 
wil zeggen dat de poten dezelfde kleur als de kuip kunnen krijgen. Dit wel 
tegen een meerprijs. Indien interesse, vraag dan zeker meer info via  
info@hageland-educatief.be

SPLIT
Mooie moderne en veelzijdige stoel volledig  
uit kunststof kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.  
De warme en rustige kleuren combineren prima in elke hedendaagse ruimte.
Kenmerken: Stapelbaar tot 6 stoelen. 
Polypropyleen.
Afmeting: Zithoogte: 46 cm. bxdxh: 49 x 48 x 78 cm.

ET1573+CODEkleur   € 136,50

SPLIT MET 4 HOUTEN POTEN
Mooie moderne en veelzijdige stoel met een kunststof zitting en 
4 houten poten. De warme en rustige kleuren combineren prima in 
elke hedendaagse ruimte. Enkel voor indoor gebruik.
Kenmerken: Niet stapelbaar. 
Polypropyleen zitting en beukenhouten poten.
Afmeting: Zithoogte: 46 cm. bxdxh: 41 x 48 x 78 cm.

EV1574+CODEkleur   € 279,00

SPLIT BARSTOEL MET 4 METALEN POTEN,  
ZITHOOGTE 65 CM
Mooie moderne en veelzijdige barstoel met een kunststof zitting en 
4 metalen poten. De warme en rustige kleuren combineren prima in elke 
hedendaagse ruimte. Enkel voor indoor gebruik. Poten komen standaard 
in Chrome maar zijn ook leverbaar in monokleur gelakt.
Kenmerken: Stapelbaar tot 6 stoelen. 
Polypropyleen zitting met ronde metalen poten met een dikte van 14 mm.
Afmeting: Zithoogte: 65 cm. bxdxh: 46,5 x 43,5 x 92,5 cm.

FC1578+CODEkleur   € 215,50
SPLIT BARSTOEL MET 4 METALEN POTEN,  
ZITHOOGTE 75 CM
Afmeting: Zithoogte: 75 cm. bxdxh: 48 x 45,5 x 102,5 cm.

FA1577+CODEkleur   € 215,50

SPLIT MET 4 METALEN POTEN, ZITHOOGTE 35 CM
Mooie moderne en veelzijdige stoel op kinderformaat met een kunststof 
zitting en 4 metalen poten. De warme en rustige kleuren combineren 
prima in elke hedendaagse ruimte. Enkel voor indoor gebruik. Poten 
komen standaard in Chrome maar zijn ook leverbaar in monokleur.
Kenmerken: Stapelbaar tot 6 stoelen. 
Polypropyleen zitting met ronde metalen poten met een dikte van 14 mm.
Afmeting: Zithoogte: 35 cm. bxdxh: 43,5 x 42,5 x 62,5 cm.

EY1576+CODEkleur   € 145,00
SPLIT MET 4 METALEN POTEN, ZITHOOGTE 46 CM
Afmeting: Zithoogte: 46 cm. bxdxh: 48 x 48 x 78 cm.

EX1575+CODEkleur   € 152,50

AU (Aubergine)

TA (Taupe)

RD (Rood)

ZA (Zand) WT (Wit)

ZW (Zwart)

MGR (Mosgroen)


