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521217
Wandkapstokken

TOPAANBIEDING

Systeemgarderobe
De ideale oplossing voor entree of pauzeruimte. Tijdloos en hoog-
waardig gemaakt voor veel toepassingen.

•  dragers en wandsteunen van staal met poedercoating in zwart
•  profielen van zilvermat geëloxeerd aluminium
•  hoed-/jashaak en afdekkap van zwart kunststof
•  voorgemonteerde levering incl. bevestigingsmateriaal

vanaf ---

[1] - [3] Wandgarderobe
Zonder kledinghangers
[1]  Plaatsbesparend en voordelig,  

hoogte x diepte 90 x 120 mm, VE = 2 stuks, prijs per VE
[2]  Een rij zonder hoedenplank,  

hoogte x diepte 80 x 80 mm, VE = 2 stuks, prijs per VE
[3] Twee rijen met hoedenplank, hoogte x diepte 160 x 130 mm

[4] + [5] Wandkapstokken
Met afneembare kledinghangers
[4]  Voor kleinere ruimtes met max. 4 kledinghangers,  

hoogte x lengte 300 x 450 mm, VE = 2 stuks, prijs per VE
[5] Met hoedenplank, hoogte x lengte 300 x 1.000 mm

Voor 10 paraplu‘s, lengte 700 mm  521221 ---
Voor 14 paraplu‘s, lengte 1.000 mm 521222 ---

[10] Paraplubak
•  van staal met doorlopende druppelvanger, hoogte x diepte 530 x 220 mm

Lengte mm 200 300 400 1.000 1.000
Aantal haken 2 3 4 10 19
[1] 521209 521210 521211 521212 -
Prijs per VE --- --- --- ---
[2] 521203 521204 521205 521206 -
Prijs per VE --- --- --- ---
[3] - - - - 521208
Prijs per VE ---

Uitvoering [5] [6] [7] [8]
Hgte x lgte mm 300 x 1.000 300 x 450 300 x 450 120 x 450
Diepte mm 510 100 160 50
Hakenaantal - - - 4
Aantal beugels 10 1 2 -

521216 521217 521219 521220
--- --- --- ---

[6] - [9] Wandkapstokken
Magnetisch
De optimale oplossing zonder boren. Garderobe eenvoudig aan een metalen 
vlak ophangen en klaar.

[6]  Garderoberek  
•  met afneembare kledinghangers en hoedenplank

[7]  + [8] Wandkapstok  
•  met 1 of 2 afneembare kledinghangers

[9]  Wandgarderobe 
•  met 4 jashaken

Uitvoering [4] + [5] een zijde beide zijden
Diepte mm 410 570 600 960
Haak/kledinghang. 19 10 38 20
zonder paraplubak 251259 251215 251281 251226

--- --- --- ---
met paraplubak 251292 251237 251306 251248

--- --- --- ---
Direct meebestellen
4 zwenkwielen 251135 ---


