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B a n k e n  &  k l e e r h a k e n l i j s t e n   Type B

De banken uit massieve 

kunststofplaten zijn 

buitengewoon slijtvast,

vochtbestendig en 

onderhoudsvriendelijk.

Wand-kleerhakenlijst met 
volkern lat en aluminium 
kleerhaken.

Wand-kleerhakenlijst in 
aluminium, met enkel 
of dubbele kunststof 
jashaken.

Vrijstaande zitbank met 
schoenrek.

Tassenrek met 
kleerhakenlijst  
in aluminium.
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Kleerhakenlijsten 

Type  WKA : wandkleerhakenlijst bestaande uit een naturel geanodiseerd aluminium buisprofiel 20 mµ, 
Ø 30 mm met enkele (10 st./m) of dubbele kunststof jashaken (5 st./m) hangende in de lengterichting van 
het profiel ofwel naar de muur gericht. Profieluiteinden worden afgewerkt met  zwarte kunststofdoppen.

Type WKV : wandkleerhakenlijst bestaande uit een volkern lat dikte 13 mm, h = 120 mm, bevestigd aan inox 
muurbeugels, aluminium jashaken naar de muur gericht (variante : nylon jashaken). Variante : wandklerenhakenlijst
bestaande uit een volkern lat dikte 13 mm, h = 120 mm, met aluminium jashaken, bevestigd rechtstreeks tegen de muur.

Steunen 

Buisprofiel 40 x 25 x 2 mm, type WKA 40 x 10 x 2 mm.
Hart op hart maximaal 900 mm ‘onderlinge afstand’ te plaatsen. 
Voor droge/vochtige ruimtes : staal met anti-corrosie behandeling ‘ZeroZinc steel primer’, > 400 uren zoutneveltest.
Voor natte ruimtes : thermisch verzinkt staal met anti-corrosie behandeling ‘ZeroZinc primer’, > 1000 uren zoutneveltest.
Afgewerkt met afgeronde kuststofdoppen.  
De voetsteunen zijn voorzien van een in de hoogte verstelbaar kunststof pootje.
Muurbevestiging bij wandmodellen indien nodig d.m.v. chemische verankering.

Zitting 

Massieve kunststofplaat ‘HPL’ dikte 18 mm, rondom gefreesd.  
Breedte zitvlak : 300 mm (types VB = 400 mm),  zithoogte : 450 mm.
Variant 1 : zitvlak uit één stuk breedte 300 mm (VB = 400 mm).
Variant 2 : zitvlak uit 2 latten  breedte 140 mm (VB = 2 x 190 mm). 
Maximale zitbank zonder naden tot  2800 mm.

Kleuren 
Steunen/beugels :  zwart RAL 9005, donkergrijs RAL 7043 of wit RAL 9010 licht gestructureerd epoxy polyester coating.
Zitting : massieve kunststofplaat volgens kleurenkaart Afkor.
Kleerhakenlijst type WKA : geanodiseerd naturel aluminium profiel, kunststof jashaken : zwart. 
Kleerhakenlijst type WKV : massieve kunststofplaat volgens kleurenkaart Afkor. 

Opties 

Schoenen- of tassenrek uit 3 aluminium geanodiseerde buisprofielen.
Rugleuning in HPL 13 mm, h = 180 mm, mogelijk bij types VBK, VBKD, WBK & WBKR. 

Modellen   

 VB-D/N: vrijstaande zitbank 
 VBK-D/N: vrijstaande zitbank met kleerhakenlijst type WKA
 WB-D/N: zitbank voor wandbevestiging
 WBR-D/N: zitbank voor wandbevestiging met schoenrek
 WBS-D/N: zitbank voor wandbevestiging met voetsteun
 WBK-D/N: zitbank voor wandbevestiging met kleerhakenlijst type WKA
 WBKR-D/N: zitbank voor wandbevestiging met kleerhakenlijst type WKA en tassenrek
 WKA-D/N: wand kleerhakenlijst in alu
 WKV-D/N: wand kleerhakenlijst in volkern.


