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Technische informatie
Informatie Tafelonderstellen: De prijzen van producten uit de categorie tafelonderstellen zijn altijd exclusief het blad. 
Maximale bladmaten staan vermeld bij elk onderstel en zijn een indicatie. Vuistregel bij kolompoten met vloerplaat is dat 
het blad niet zwaarder mag zijn dan het gewicht van het onderstel. Bij twijfel adviseren wij u graag. In de praktijk blijkt 
dat soms kolomtafels tegen elkaar worden geschoven. In dat geval kunnen door kleine oneffenheden in de vloer de 
tafelbladen ongelijk in hoogte zijn. Indien u voornemens bent meerdere tafels tegen elkaar te plaatsen adviseren wij u de 
onderstellen met uitdraaibare stelvoetjes te bestellen. Indien dit niet wordt gedaan en er toch hoogteverschillen tussen 
de bladen optreden kan  de Jong kantoormeubilair  hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Levering & verpakking
Tafelonderstellen, tafelframes, complete tafels uit de set aanbieding en garderobestandaards worden knock-down ver-
pakt in kartonnen dozen geleverd en dienen door de klant zelf te worden gemonteerd. Montage is eenvoudig en vraagt 
uitsluitend standaard gereedschap. Bevestigingsmateriaal voor tafelbladen wordt alleen in combinatie met de bladen zelf 
meegeleverd. Tafelonderstellen verpakt in kartonnen dozen worden door FP Collection altijd horizontaal vervoerd en wij 
adviseren klanten dringend dit ook te doen, beschadigingen veroorzaakt door het niet horizontaal vervoeren kunnen niet 
worden geclaimd, dit ter beoordeling van FP Collection.
De ontvanger wordt geacht de levering direct bij ontvangst te controleren. Eventuele reclamaties dienen binnen 3 werk-
dagen te worden gemeld. Daarna wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd.
 
Algemeen
Op alle aanbiedingen en transacties zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Jong kantoormeubilair van toepas-
sing. Onze leveringsvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK  Leeuwarden onder nummer 
01055478   Garantie op materiaal- en constructiefouten 2 jaar. Garantievoorwaarden conform onze algemene leve-
ringsvoorwaarden. Hoe zorgvuldig   prijslijst ook is gefotografeerd en samengesteld, kleine kleurafwijkingen en zetfouten 
moeten worden voorbehouden.
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Stoelen

H800S800

Ruimtebesparend en 
comfortabel
Verticaal stapelbare stoel 
met eigentijdse geperforeer-
de rugleuning. Praktische 
stoel voor kantine en 
overleg.

Framekleur:  aluminium
gepoedercoat                           
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: wit, zwart, hard-
groen, hemelsblauw, rood                   
Stapelbaar: ja

S840

Hout met kunststof. 
Modern
De massief beuken houten 
poten geven de stoel een 
compleet andere uitstraling. 
Optioneel is de zitting te 
voorzien van opdekstoff e-
ring met stof Lucia.

Framekleur: blank beuken 
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: mosgrijs, limoengeel, 
zwart, wit
Stapelbaar: nee

Modern en 
multifunktioneel
Multi inzetbare stoel ge-
schikt voor vele doeleinden. 
Optioneel te voorzien van 
een opdekstoff ering op de 
zitting met stof Lucia.

Framekleur: chroom 
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: mosgrijs, limoengeel, 
zwart, wit
 Stapelbaar: ja

Warme natuurlijke 
uitstraling
De zitting en rug in beuken 
fi neer geven de stoel een 
huiselijke uitstraling.

Framekleur: aluminium 
gepoedercoat                           
Hout: beuken fi neer         
Kleur: blank gelakt                                                 
Stapelbaar: ja

S940

€129,-

Praktisch en perfecte 
prijs- prestatie
De perfecte kantinestoel 
met een praktische hand-
greep in de rugleuning.

Framekleur: chroom 
Kunststof: Polypropyleen 
Kleur: rood, zwart, 
heldergroen  
Stapelbaar: ja

S820

Hoog zitten met comfort
Barkruk passend bij de stoel 
S800. Solide frame van mas-
sief staal. Ook de barkruk 
is optioneel te voorzien 
van opdekstoff ering op de 
zitting met stof Lucia.

Framekleur: chroom 
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: mosgrijs, limoengeel, 
zwart, wit
Stapelbaar: ja

€35,-

€92,-

€56,- €93,-

S810

Tegen meerprijs leverbaar
Opdekstoff ering voor de stoelen S800m, S810 en barkruk H800 met stof Lucia.

€33,-

€49,-
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S950S850

Eigenzinning en zakelijk
Het plat ovalen buisprofi el 
geeft de stoel een geheel 
eigen uitstraling. De beuken 
zitting en rug bieden 
uitstekend zitcomfort.

Framekleur: chroom                                                         
Hout: beuken fi neer         
Kleur: blank gelakt                                                 
Stapelbaar: ja

S910

Rond en robuust
Vriendelijke ronde vormen. 
Een solide frame en perfect 
zitcomfort. Super goed 
stapelbaar. 

Framekleur: zwart 
gepoedercoat                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart, lichtgrijs                     
Stapelbaar: ja

Zakelijk en strak
Aantrekkelijke kantine- , 
bijzetstoel met uitstekend 
zitcomfort. Verticaal sta-
pelbaar en dus ruimtebe-
sparend.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart, lichtgrijs, 
kobaltblauw                                  
Stapelbaar: ja

Elegant en comfortabel
De ideale stoel voor een 
zaal opstelling. Standaard 
voorzien van een rijkoppe-
ling. Comfortabele doorlo-
pende zitschaal.

Framekleur: chroom                                                         
Hout: beuken fi neer         
Kleur: blank gelakt                                                 
Stapelbaar: ja

S920

€53,-

€57,-

Hout. Natuurlijk
Liever hout, dan is de uit-
voering met beuken zitting 
en rug een uitstekende 
keuze.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat                           
Hout: beuken fi neer         
Kleur: blank gelakt                                                 
Stapelbaar: ja

S960

Natuurlijk. Hout.
Een natuurlijke uitstraling 
met de zitting en rug in 
beuken fi neer.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat                           
Hout: beuken fi neer         
Kleur: blank gelakt                                                 
Stapelbaar: ja

€104,-

€109,-

€65,- €78,-

S860
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Stoelen

A930S930

Barkruk in hout
Solide en stapelbare bar-
kruk. Dikwandig buisframe 
geeft extra stabiliteit.

Framekleur: chroom                                                         
Hout: beuken fi neer         
Kleur: blank gelakt                                                 
Stapelbaar: ja

H970

Perfecte elegantie
Elegante houten stoel met 
perfect zitcomfort door de 
voorgevormde zitschaal. 
Moderne vormgeving. 
Bijpassende barkruk 
leverbaar.

Framekleur: chroom                                                         
Hout: beuken fi neer         
Kleur: blank gelakt                                                 
Stapelbaar: ja

Perfecte projectstoel
Modern frame van plat 
ovale buis, uitstekend zit-
comfort. Onderzijde zitting 
voorzien van stapelplaat.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat                                             
Kleur: wit, zwart, rood, blauw
Stapelbaar: ja

Hoog zitten op niveau
Gestoff eerde barkruk, veel 
zitcomfort door de dikke 
zitting. De rugleuning zorgt 
voor een comfortabele zit.

Framekleur: chroom                                                         
Stof: Lucia                                                            
Stapelbaar: ja

H970-20

€94,-

€77-

Comfortabel vergaderen
Wenst u meer zitcomfort 
kies dan de dik gestoff eerde 
uitvoering. De perfecte stoel 
voor vergaderingen.

Framekleur: chroom                                                         
Stof: Lucia                                                            
Stapelbaar: ja

S970-20

Armleggers voor extra 
comfort
Met deze praktische korte 
armleggers nog meer zit-
comfort en toch tot de tafel 
aan te schuiven.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat                                             
Kleur: wit, zwart, rood, blauw
Stapelbaar: ja

€173,-

€87,-

€106,- €177,-

S970
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Goedkoop en sterk
Plat ovalen buis, stevige 
kunststof zitting en rug. 
Goed stapelbaar. Uitste-
kende projectstoel voor 
deze prijs.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Kunststof: polypropyleen
Kleur: zwart, rood, 
kobaltblauw
Stapelbaar: ja

S880

Eenvoudig aantrekkelijk
Houten stoel met strakke 
rechte lijnen. Aantrekkelijk 
door zijn eenvoud.

Framekleur: chroom                                                         
Hout: beuken fi neer         
Kleur: blank gelakt                                                 
Stapelbaar: ja

Traditioneel 
maar verfi jnd
Qua vorm een traditione-
le stoel. In de uitvoering 
echter voorzien van moderne 
eigenschappen. Glasvezelver-
sterkte zitschaal met aan de 
voorzijde een matte afwer-
king die minder snel krast.

Framekleur: chroom 
Kunststof: polypropyleen 
Kleur:  wit, zwart, fram-
boosrood, middengroen, 
kobaltblauw, lichtgrijs, oranje
Stapelbaar: jaS85

€94,-

Comfortabel zitten
U wilt comfort ook wanneer 
u langer zit. Stoel S980-20 
biedt maximaal comfort 
tegen een aantrekkelijke 
prijs.

Framekleur: chroom                                                         
Stof: Lucia                                                            
Stapelbaar: ja

S980-20

€173,-

€36- €59,-

S980
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Stoelen

Hoog zitten aan bar of 
werkblad
Bijpassende project 
barkruk. Ook de barkruk is 
voorzien van een zeer stevig 
frame van ronde buis. Hoge 
rugleuning biedt uitstekend 
zitcomfort.

Framekleur: chroom 
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: wit, zwart, framboos-
rood, middengroen, blauw, 
lichtgrijs, oranje, bruin                                                
Stapelbaar: ja

H490

Moderne projectstoel
De perfecte stoel voor 
uw project, moderne 
geperforeerde rugleuning, 
stevig frame van ronde buis 
en leverbaar in een groot 
aantal kleuren.

Framekleur: chroom 
Kunststof: wit, zwart, fram-
boosrood, middengroen, 
blauw, lichtgrijs, oranje, bruin
Stapelbaar: ja

Binnen en buiten 
inzetbaar
Stoel geschikt voor gebruik 
binnen en buiten. De alumi-
nium poten roesten niet en 
de sterk afl opende zitting 
voorkomt dat er water op 
de zitting blijft staan.

Frame: aluminium                         
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: wit, zand, hemels-
blauw, rood, pistachegroen                                           
Stapelbaar: ja

S470

€79,-
Armleggers voor 
extra comfort
Nog meer zitcomfort biedt 
deze armstoel. Zelfde func-
tionaliteiten en net zoveel 
keuze in kleuren. 
De stevige armleggers 
bieden goede steun.

Framekleur: chroom 
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: wit, zwart, framboos-
rood, middengroen, blauw, 
lichtgrijs, oranje, bruin                                                
Stapelbaar: ja

A490

€99,-

€129,- €69,-

S490
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S95-CRS95

Armleggers voor extra 
comfort
De kompacte armleggers 
bieden comfort en toch kan 
de stoel tot de tafelrand 
worden aangeschoven.

Framekleur: chroom
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet                          
Stapelbaar: ja

A40

Binnen en buiten inzet-
baar. De topper voor 
kantine en terras
Licht in gewicht, goed 
stapelbaar en uitstekend 
zitcomfort. Vierkante alumi-
nium poten geschikt voor 
buiten en een afwaterings-
gat in de zitting voor afvoer 
van regenwater.

Frame: aluminium
Kunststof: polypropyleen
Kleur: zwart, wit, rood, 
groenblauw
Stapelbaar: ja

Eigentijds tijdloos
Projectstoel met een heer-
lijke ruime zitting en rugleu-
ning. Heel erg comfortabel 
en perfect stapelbaar en 
ruimtebesparend.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart                          
Stapelbaar: ja

Perfecte bijzetstoel
Wilt u extra zitcomfort 
omdat u langer zit. Kies dan 
voor een opdekstoff ering 
op de zitting.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet
Stof: Lucia     
Stapelbaar: ja

S31

€74-

€59,-

Tijdloos modern
Al meer dan 10 jaar een 
verkoophit. Zeer stevig 
frame en perfecte zitvorm. 
Zeer goede prijs- prestatie-
verhouding.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet                         
Stapelbaar: ja

S30

Maximale uitstraling
Met een hoogwaardig 
verchroomd frame heeft 
de stoel meer uitstraling. 
Verticaal stapelbaar tot 
20 stuks.
Framekleur: chroom                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart                          
Stapelbaar: ja

€58,-

€69,-

€68,- €98,-

Joi
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H30A41

xxxxx
Wilt u extra zitcomfort 
omdat u langer zit. Kies dan 
voor een opdekstoff ering 
op de zitting.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet                          
Stapelbaar: ja

€108-

xxxxx
Bijpassende barkruk met 
het zelfde zitcomfort. 
Stevig frame van ronde buis. 
Stapelbaar.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: Polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet                          
Stapelbaar: ja

€96,-

10

Stoelen

Conferentiestoel S95

H30A41

Wilt u extra zitcomfort 
omdat u langer zit. Kies dan 
voor een opdekstoff ering 
op de zitting.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet                          
Stapelbaar: ja

Bijpassende barkruk met 
het zelfde zitcomfort. 
Stevig frame van ronde buis. 
Stapelbaar.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: Polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet                          
Stapelbaar: ja

H30A41

Multifunctionele stoel
Extra zitcomfort en prakti-
sche armleggers. Opdek-
stoff ering op de zitting.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet
Stof: Lucia
Stapelbaar: ja

€108-

Hoog zitten met comfort
Bijpassende barkruk met 
het zelfde zitcomfort. 
Stevig frame van ronde buis. 
Stapelbaar.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet                          
Stapelbaar: ja

€96,-
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S1020S1010

Klassiek of modern
In blank beuken een moder-
ne houten stoel. In walnoot 
gebeitst ook perfect voor de 
meer klassieke inrichting.

Hout: beuken naturel of 
beuken walnoot gebeitst                    
Stof: groep A, zie pagina 23

S1050

Comfortabel. 
Volledig gestoff eerd
Bekend design biedt kwali-
teit en zitcomfort.

Hout: beuken naturel of 
beuken walnoot gebeitst                    
Stof: groep A, zie pagina 23

Moderne houten stoel
Fraaie houten stoel met 
eigentijdse stijlkenmerken. 
Comfortabele zitting.

Hout: beuken naturel of 
beuken walnoot gebeitst                    
Stof: groep A, zie pagina 23

Houten bijzetstoel
Strakke lijnen, krachtig 
design. Ideale bijzetstoel.

Hout: beuken naturel of 
beuken walnoot gebeitst                    
Stof: groep A, zie pagina 23

S1060

€195,-

€154,-

Houten designstoel
Fraaie designstoel met 
strakke houten rugleuning. 
Tijdloos.

Hout: beuken naturel of 
beuken walnoot gebeitst                    
Stof: groep A, zie pagina 23

S1040

Retro. Moderne 
spijlenstoel
De bekende spijlenstoel in 
een nieuw ontwerp. Tijdloos 
design.

Hout: beuken naturel of 
beuken walnoot gebeitst                    
Stof: groep A, zie pagina 23

€173,-

€147,-

€117,- €156,-

S1030
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H30A41

xxxxx
Wilt u extra zitcomfort 
omdat u langer zit. Kies dan 
voor een opdekstoff ering 
op de zitting.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet                          
Stapelbaar: ja

€108-

xxxxx
Bijpassende barkruk met 
het zelfde zitcomfort. 
Stevig frame van ronde buis. 
Stapelbaar.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: Polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet                          
Stapelbaar: ja

€96,-

12

Stoelen

S1030 kwaliteit in stoff eerwerk

H30A41

Wilt u extra zitcomfort 
omdat u langer zit. Kies dan 
voor een opdekstoff ering 
op de zitting.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet                          
Stapelbaar: ja

Bijpassende barkruk met 
het zelfde zitcomfort. 
Stevig frame van ronde buis. 
Stapelbaar.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: Polypropyleen 
Kleur: zwart, antraciet                          
Stapelbaar: ja

S1080S1070

Ook voor de horeca
Perfecte stoel voor café en 
bistro. Modern in beuken of 
klassiek in walnoot kleur.

Hout: beuken naturel of 
beuken walnoot gebeitst                    
Stof: groep A, zie pagina 23

€166-

Zit en rug gestoff eerd
Uw gasten zitten comfor-
tabel op deze stoel met 
gestoff eerde zitting en 
rugleuning.

Hout: beuken naturel of 
beuken walnoot gebeitst                    
Stof: groep A, zie pagina 23

€174,-
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van €450,-

€432,-

van €352,-

€334,-

Tafelset 80x80 met kunststof stoelen

Tafelset 80x80 met houten stoelen

van €450,-van €450,-

€432,-
van €450,-

van €352,-van €352,-

€334,-
van €352,-
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Tafelsets

Tafelsets kunststof

Set Tafel 80x80 cm 
en 4 stoelen
Bestaande uit een tafel van 
80x80 cm, frame ronde buis 
zwart gepoedercoat, poten voor-
zien van stelvoetjes. Hoogte 74 cm.
Blad 25 mm gemelamineerde 
spaanplaat in wit of beuken.

Vier stoelen model S880, frame 
zwart, kunststof in zwart, rood of 
kobaltblauw.

Normale prijs €352,-

€334,-
Set Tafel 120x60 cm 
en 4 stoelen
Bestaande uit een tafel van 
120x60 cm, frame ronde buis 
zwart gepoedercoat, poten voor-
zien van stelvoetjes. Hoogte 74 cm.
Blad 25 mm gemelamineerde 
spaanplaat in wit of beuken.

Vier stoelen model S880, frame 
zwart, kunststof in zwart, rood of 
kobaltblauw.

Normale prijs  €347,-

€329,-
Set Tafel 160x80 cm 
en 4 stoelen
Bestaande uit een tafel van 
160x80 cm, frame ronde buis 
zwart gepoedercoat, poten voor-
zien van stelvoetjes. Hoogte 74 cm.
Blad 25 mm gemelamineerde 
spaanplaat in wit of beuken.

Vier stoelen model S880, frame 
zwart, kunststof in zwart, rood of 
kobaltblauw.

Normale prijs €411,-

€389,-

Normale prijs €352,-Normale prijs €352,-Normale prijs €352,- Normale prijs €411,-Normale prijs €411,-Normale prijs €411,- Normale prijs  €347,-Normale prijs  €347,-Normale prijs  €347,-

Tafelsets hout

Set Tafel 80x80 cm en 
4 houten stoelen
Bestaande uit een tafel van 
80x80 cm, frame ronde buis 
zwart gepoedercoat, poten voor-
zien van stelvoetjes. Hoogte 74 cm. 
Blad 25 mm gemelamineerde 
spaanplaat in wit of beuken.

Vier stoelen model S910, frame 
verchroomd, zitting en rug blank 
beuken.

Normale prijs €450,-

€432,-
Set Tafel 120x60 cm en 
4 houten stoelen
Bestaande uit een tafel van 
120x60 cm, frame ronde buis 
zwart gepoedercoat, poten voor-
zien van stelvoetjes. Hoogte 74 cm.
Blad 25 mm gemelamineerde 
spaanplaat in wit of beuken.

Vier stoelen model S910, frame 
verchroomd, zitting en rug blank 
beuken.

Normale prijs  €455,-

€437,-
Set Tafel 160x80 cm en 
4 houten stoelen
Bestaande uit een tafel van 
160x80 cm, frame ronde buis 
zwart gepoedercoat, poten voor-
zien van stelvoetjes. Hoogte 74 cm.
Blad 25 mm gemelamineerde 
spaanplaat in wit of beuken.

Vier stoelen model S910, frame 
verchroomd, zitting en rug blank 
beuken.

Normale prijs €519,-

€497,-

Normale prijs €450,-Normale prijs €450,-Normale prijs €450,- Normale prijs €519,-Normale prijs €519,-Normale prijs €519,- Normale prijs  €455,-Normale prijs  €455,-Normale prijs  €455,-
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SC110SC29

Kolompoot onderstel 
73 cm hoog
Kolompoot met een vier-
kante kolom en een gladde 
voetplaat van gietijzer 
die makkelijk schoon te 
maken is.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetmaat: 40x40 cm
Gewicht: 23 kg                                
Blad maximaal: 
Ø90 of 90x90 cm

SC245

Kolompoot onderstel 
73 cm hoog
Kolompoot met een vierkan-
te kolom en een getrapte 
voet van gietijzer waardoor 
minder kans op krassen.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetmaat: 40x40 cm
Gewicht: 19 kg                                
Blad maximaal: 
Ø90 of 90x90 cm

Kolompoot onderstel 
73 cm hoog
Kolompoot in een extra 
zware uitvoering, met een 
getrapte voet van gietijzer 
waardoor minder kans op 
krassen.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetdiameter: 55 cm
Gewicht: 27kg                                
Blad maximaal: 
Ø130 of 90x90 cm

Kolompoot onderstel 
110 cm hoog
Statafel kolompoot met 
een vierkante kolom en een 
gladde voetplaat van giet-
ijzer die makkelijk schoon te 
maken is.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetmaat: 40x40 cm                              
Gewicht: 25 kg                                
Blad maximaal: 
Ø70 of 70x70 cm

SC246

Kolompoot onderstel 
73 cm hoog
Kolompoot met een vierkan-
te kolom en een getrapte 
voet van gietijzer waardoor 
minder kans op krassen.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetmaat: 60x41 cm
Gewicht: 26 kg                                
Blad maximaal: 
140x90 cm

SC65

Kolompoot onderstel 
110 cm hoog
Extra zware kolompoot 
voor een statafel, met een 
getrapte voet van gietijzer 
waardoor minder kans op 
krassen.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetdiameter: 55 cm
Gewicht: 29kg                                
Blad maximaal: 
Ø90 of 70x70 cm

SC35

€124,-

€161,-

€158,-

€179,-

€114,- €132,-
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Tafelonderstellen

SC249SC247

Kolompoot onderstel 
73 cm hoog
Kolompoot met een grote 
vlakke, dunne voetplaat van 
gietijzer. Ronde kolom.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetdiameter: 60 cm
Gewicht: 28 kg                                
Blad maximaal: 
Ø120 of 90x90 cm

SC183

Kolompoot onderstel 
73 cm hoog
Kolompoot met een vlakke, 
dunne voetplaat van giet-
ijzer. Ronde kolom. 

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetdiameter: 45 cm
Gewicht: 16 kg                                
Blad maximaal: 
Ø90 of 65x65 cm

Kolompoot onderstel 
73 cm hoog
Kolompoot met een vier-
kante kolom en een lang-
werpige gladde voetplaat 
van gietijzer die makkelijk 
schoon te maken is.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetmaat: 60x41 cm                           
Gewicht: 24 kg                                
Blad maximaal: 
140x90 cm

Kolompoot onderstel 
110 cm hoog
Statafel kolompoot met een 
grote vlakke, dunne voet-
plaat van gietijzer. Ronde 
kolom. 

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetdiameter: 60 cm
Gewicht: 29 kg                                
Blad maximaal: 
Ø100 of 70x70 cm

SC184

Kolompoot onderstel 
110 cm hoog
Kolompoot voor een statafel 
met een vlakke, dunne voet-
plaat van gietijzer. Ronde 
kolom. 

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetdiameter: 45 cm
Gewicht: 18 kg                                
Blad maximaal: 
Ø70 of 50x50 cm

SC182

Kolompoot onderstel 
73 cm hoog
Kolompoot met een dubbe-
le vierkante kolom voor een 
langwerpig blad. Gladde 
voetplaat van gietijzer 
die makkelijk schoon te 
maken is.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetmaat: 71x40 cm
Gewicht: 34 kg                                
Blad maximaal: 
160x90 cm

SC181

€124,-

€153-

€145,-

€207,-

€187,- €207,-
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SC186SC185

Kolompoot onderstel 
73 cm hoog
Praktische kruisvoet van 
gietijzer. Standaard voorzien 
van uitdraaibare stelvoetjes.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetmaat: 48x48 cm
Gewicht: 12 kg                                
Blad maximaal: 
Ø70 of 70x70 cm

SC321

Kolompoot onderstel 
73 cm hoog
Kolompoot met een fraaie 
trompet voet van gietijzer. 
Ronde dunne kolom van 
60 mm.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetdiameter: 46 cm
Gewicht: 16 kg                                
Blad maximaal: 
Ø90 of 65x65 cm

Kolompoot onderstel 
73 cm hoog
Kolompoot met een vlakke, 
dunne vierkante voetplaat 
van gietijzer. Ronde kolom. 

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetmaat: 45x45 cm
Gewicht: 18 kg                                
Blad maximaal: 
Ø90 of 90x90 cm

Kolompoot onderstel 
110 cm hoog
Praktische kruisvoet van 
gietijzer voor een statafel. 
Standaard voorzien van 
uitdraaibare stelvoetjes.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetmaat: 48x48 cm
Gewicht: 13 kg                                
Blad maximaal: 
Ø60 of 60x60 cm

SC322

Kolompoot onderstel 
110 cm hoog
Statafel kolompoot met 
een fraaie trompet voet 
van gietijzer. Ronde dunne 
kolom van 60 mm.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetdiameter: 46 cm
Gewicht: 18 kg                                
Blad maximaal: Ø70 

SC364

Kolompoot onderstel 
110 cm hoog
Kolompoot voor een statafel 
met een vlakke, dunne vier-
kante voetplaat van gietijzer. 
Ronde kolom. 

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetmaat: 45x45 cm
Gewicht: 19 kg                                
Blad maximaal: 
Ø70 of 70x70 cm

SC363

€126,-

€126,-

€144,-

€143,-

€97,- €115,-
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Tafelframe 80x80 cm
Ronde buispoot 4 cm 
diameter voorzien van 
stelvoetjes.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Blad maximaal: 80x80 cm

SC273-80x80

Tafelframe 120x60 cm
Ronde buispoot 4 cm 
diameter voorzien van 
stelvoetjes.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Blad maximaal: 120x60 cm

SC273-120x60

Tafelframe 160x80 cm
Ronde buispoot 4 cm 
diameter voorzien van 
stelvoetjes.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Blad maximaal: 160x80 cm

SC273-160x80

18

€114,-

€119,-

€132,-

Tafelonderstellen

SC31SC36

Kolompoot onderstel 
73 cm hoog
Kolompoot met een 
getrapte voet van gietijzer 
waardoor minder kans op 
krassen.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetdiameter: 44 cm
Gewicht: 16kg                                
Blad maximaal: 
Ø90 of 65x65 cm

Kolompoot onderstel 
110 cm hoog
Kolompoot voor een statafel 
met een getrapte voet van 
gietijzer waardoor minder 
kans op krassen.

Framekleur: zwart 
gepoedercoat
Voetdiameter: 44 cm
Gewicht: 18kg                                
Blad maximaal: 
Ø70 of 50x50 cm

€110,- €124,-
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Liever opgeruimd?
Kapstokken tegen
aantrekkelijke prijzen!
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Kapstokken

G110G100

Er is ook plaats voor 
de paraplu
Bekende bolknop gardero-
be standaard met voldoende 
ruimte voor jassen en even-
eens voor de paraplu.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart

Zal ik uw jas even 
aannemen?
Garderobe standaard met 
een verchroomde buis en 
zwarte kunststof delen. 
Voldoende haken voor jas 
of kleerhanger. Paraplu-
berging.

Framekleur: chroom                        
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart

€54,-

Beste prijs- prestatie
Garderobestandaard in 
gepoedercoate aluminium 
kleur. Schuine kunststof 
voet. Parapluberging.

Framekleur: aluminium 
gepoedercoat                     
Kunststof: polypropyleen 
Kleur: zwart

G130

Design kapstok
Modern vormgegeven 
garberobestandaard met 
haken van transparante 
kunststof.

Framekleur: aluminium 
gepoedercoat                       
Kunststof: polycarbonaat 
Kleur: transparant grijs

G120

€54,- €47,-

€99,-
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Lucia

Stofgroep A Kunstleer

Stofgroep A Micro

YB009
Havanna

No. 42
Zwart

Stof Micro No. 200
Zwart

YB087
Lobster

No. 46
Oranje

Stof Micro No. 307
Oranje

YB105
Belize

No. 80
Rood

Stof Micro No. 303
Bordeauxrood

YB108
Blizzard

No. 600
Lichtgrijs

Stof Micro No. 406
Lichtbruin

YB026
Costa

No. 36
Blauw

Stof Micro No. 705
Donkerblauw

21
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Algemene informatie

Technische informatie stoffen
Stof Lucia bestaande uit 100% gerecyclede polyester

50.000 Martindale slijtvastheid, uitstekende projectstof

Stofgroep A Kunstleer bestaande uit 88% PVC, 8%PL, 4% CO

150.000 Martindale slijtvastheid. Brandklasse BS5852-1/2

Stofgroep A Stof Micro bestaande uit 74% PL, 18% CO, 8% Acryl Resin

40.000 Martindale slijtvastheid

Beitskleuren houten stoelen 
 (pag 13/14)

22

Alle houten stoelen worden 
geproduceerd met FSC  
goedgekeurd hout!

Beuken Naturel Beuken walnoot gebeitst

Getoonde stofkleuren en beitskleuren zijn een selectie uit het totaal beschikbare aantal kleuren, zit uw kleur er 

niet bij informeer dan naar de andere mogelijkheden. Stof Klant behoort ook tot de mogelijkheden vanaf mini-

maal 12 stoelen per model en uitvoering, informeer naar de mogelijkheden.
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