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Bierbanksets
• Inklapbaar voor eenvoudig transport 

en ruimtebesparend opbergen
• Duurzame, solide constructie
• Snel gemonteerd en gedemonteerd

Tafelhoogte: 760 mm. Totale lengte: 2200 mm. 
Totale diepte: 25 mm. Bladbreedte: 500 mm. 
Bladlengte: 2200 mm. Zithoogte: 460 mm. 
Zitdiepte: 250 mm. Zitting- en leuningmateriaal: vurenhout. 
Framekleur: mosgroen RAL 6005. Framemateriaal: metaal. 
Gewicht: 50 kg. Tafelbreedte: 500 mm. 
Tafellengte: 2200 mm. 

Zitting- en leuningkleur: grenenhout. 
 4 Nr. 648 700 3H € 219,-

Zitting- en leuningkleur: naturel. 
 4 Nr. 648 701 3H € 219,-

Massief houten zitbanken
• Met zijdelen van gietijzer
• Robuuste uitvoering
• Hoog zitcomfort

Totale hoogte: 690 mm. Totale lengte: 2000 mm. Totale 
diepte: 600 mm. Kleur zitting: naturel. Zithoogte: 405 mm. 
Zitdiepte: 395 mm. Framemateriaal: gietijzer, 
met poedercoating. Kleur rugleuning: naturel. 
Bevestigingsmethode: bodembevestiging. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf 
te monteren.

Soort armleuningen: met armleuningen. 

Materiaal zitting: vurenhout. Materiaal 
rugleuning: vurenhout. 
 4 Nr. 176 961 3H € 709,-

Materiaal zitting: merantihout. Materiaal 
rugleuning: merantihout. 
 4 Nr. 176 967 3H € 879,-

Materiaal zitting: vurenhout. Materiaal 
rugleuning: vurenhout. 
 4 Nr. 502 339 3H € 649,-

Materiaal zitting: merantihout. Materiaal 
rugleuning: merantihout. 
 4 Nr. 502 341 3H € 819,-

Parkbanken
• Weerbestendig

Totale hoogte: 700 mm. Totale lengte: 1800 mm. Totale diepte: 580 mm. Materiaal 
zitting: vurenhout, oppervlak behandeld. Kleur zitting: vurenhout. Zithoogte: 400 mm. 
Zitdiepte: 580 mm. Framemateriaal: gietijzer, met poedercoating. Framekleur: groen. 
Materiaal rugleuning: vurenhout, oppervlak behandeld. Kleur rugleuning: vurenhout. 
Aantal voeten: 4 st. Bevestigingsmethode: bodembevestiging. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Uitvoering rugleuning: recht. 
 4 Nr. 927 003 3H € 375,-

Uitvoering rugleuning: gewelfd. 
 4 Nr. 927 004 3H € 409,-

Door het gebruik van natuurlijk hout kan bij hogere temperaturen 
hars naar buiten ontsnappen. Dit is een normaal proces dat het hout 
op geen enkele wijze beschadigt of de levensduur ervan bekort. 
De uitgescheiden hars kan voorzichtig worden afgeschraapt of met een 
beetje terpentijn op een doek worden afgeveegd.

www.vinklisse.nl/p/648700?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/648701?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/648700?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/176961?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/176967?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/502339?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/502341?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/927003?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/927004?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/927003?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/502339?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

