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Alle omkleedbanken van de-
ze twee paginas worden in-
dividueel volgens uw vereis-
ten vervaardigd

Voorzijde 
hakenlijst

Rugleuning aan 
beide zijden

Naar keuze met 
schoenrooster

Omkleedbanken 
op maat

Hakenlijsten aan 
voor- en rugzijde

Accessoires voor 
vorm        en

 4 Gemaakt volgens DIN 7917
 4 Geschikt voor droge ruim-
tes, corrosiebestendig

 4 Individuele productie vol-
gens de door u gewenste 
maat

 4 Zeer goed zitcomfort dank-
zij afgeronde randen

 4 Levering voorgemonteerd 
voor eenvoudig transport

Sport-Thieme Hakenlijst 
voor wandbevestiging

Voor bovenstaande banken vrij aan te 
brengen, ca.10 cm breed, 4 dubbele ha-
ken per meter. 10 jaar garantie! 
99 131 5602   per m 47,89 57,95
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 0239-PS19-
0021-Z

Dubbelzijdig 
met leuning
conform DIN 
7917
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Sport-Thieme Afstandhouder 
voor wandbevestiging

Ter bevestiging van de hakenlijst 1| aan 
de muur. Van metaal, kleurig gelakt. Com-
pleet met montagemateriaal. Per meter 
hakenlijst zijn 2 afstandshouders nodig. 
Bij lengten van meer dan 200 cm is 
één houder per 150 cm nodig. Lengte 
ca. 14 cm. 10 jaar garantie! Zonder afb. 
99 131 5615   Stuk 23,55 28,50
Getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 0239-PS19-
0021-Z

De Sport-Thieme zit- en omkleebank is 
als een module ontwikkeld en wordt in-
dividueel volgens uw gewenste lengte 
gefabriceerd

Productdetails:
•           Productie individueel volgens uw ge-

wenste maat (maximale lengte per bank 
3,50 m)

•          Onderstel van vierkante stalen buis , 
gelakt in RAL 9006 wit aluminium (toe-
slag voor speciale kleur 10%)

•         Elke voet is uitgerust met in hoogte ver-
stelbare glijders om ongelijke vloeren 
te compenseren

•        Zitvlak, rugleuning en haakstrip van 
verlijmd hout en voorzien van afgeron-
de randen

•       Verf met oplosmiddelvrije, milieuvrien-
delijke verf op waterbasis

•      Alle schroeven die naar de muur zijn ge-
richt, zijn voorzien van afdekkappen 

•     Haakrail met dubbele kapstok om meer 
kleding op te hangen

•    Onbelemmerde reiniging onder de bank 
mogelijk, omdat de dwarsbalk zich in 
het achterste gedeelte van de bank be-
vindt zonder een schoenrooster

•   Levering met of zonder schoenenrek
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 4 Productie mogelijk 
in elke lengte of op 
maat

 4 Vervaardiging in iedere 
lengte volgens uw wen-
sen mogelijk

Sport-Thieme Omkleedbanken

143,80
per m vanaf


