
142 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.
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hakenlijst
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Naar keuze met 
schoenrooster

Uitvoering

Eenzijdig

Eenzijdig met rugleuning

Dubbelzijdig met rugleuning

Voor wandmontage

Model
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Rugleuning
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Hakenlijst met dubbele 
garderobehaken
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•
•
•
•
–

Schoenroos-
ter
–
•
–
•
–
•
–

Artikelnummer

99 131 3749
99 131 3752
99 131 3778
99 131 3765
99 131 3794
99 131 3781
99 131 3736

Prijs per m

143,80 174,—
152,89 185,—
219,83 266,—
228,10 276,—
362,81 439,—
371,07 449,—
143,80 174,—

A
B
C
E

Eenzijdig
conform DIN 7917 45

 cm

40 cmA
Duurzaam
beheer:
sport-thieme.nl

Duurzaamheid

Verstekverbinding

info@sport-thieme.nl

085-3015552

Verstek-service
Hoekafwerking in verstek: naar wens kun-
nen wij de hoeken van uw Sport-Thieme 
omkleedbanken in verstek samenvoegen. 

Inrichting-service
U plant de inrichting van een om-
kleedruimte en weet nog niet precies hoe 
u die ruimte gaat inrichten? Stuur ons de 
plattegrond met de maten van uw om-
kleedruimte samen met informatie over 
deuren, ramen en verwarmingselemen-
ten. Wij helpen u graag bij de uitwerking 
van een opstelplan voor de omkleedban-
ken en doen u graag een persoonlijk aan-
bod. Gratis bij ons aan te vragen:

Uw voordelen:

Naar keuze met 
schoenrooster

installatiedetails

Vorm A De omkleedbanken 
worden compleet ge-
monteerd afgeleverd.

Vorm B
Vorm C

Vorm EE

De omkleedbanken zijn 
uitgerust met een gemon-
teerd zitvlak , alleen de 
rugleuning en de haakrail 
moeten ter plaatse wor-
den gemonteerd.
De bank voor wandmon-
tage moet ter plaatse vol-
ledig worden geassem-
bleerd.

Gecertificeerd volgens 
DIN 7917

•
•
•
•
•
•
-
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Vorm 

Vorm 

Andere 
omkleedbanken

Rosconi-omkleedbanken – Graag bie-
den wij u naar wens ook omkleedban-
ken van Rosconi aan. Deze zijn lever-
baar in vele uitvoeringen. Maatwerk, 
conform de ruimtelijke omstandighe-
den. Vraag meer informatie aan:

10 jaar
garantie

@

@

 4 Productie mogelijk 
in elke lengte of 
op maat

 4 Productie mogelijk 
in elke lengte of 
op maat

Sport-Thieme Omkleedbanken

143,80
per m vanaf

info@sport-thieme.nl


