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RAL 1018 zinkgeel

RAL 3000 vuurrood

RAL 3004 purperrood

RAL 4002 roodviolet

RAL 4003 erikaviolet

RAL 5011 staalblauw

RAL 5014 duifblauw

RAL 5015 hemelsblauw

RAL 5018 turkooisblauw

RAL 6010 grasgroen

RAL 6027 lichtgroen 

RAL 7035 lichtgrijs

RAL 8019 grijsbruin

RAL 9005 diepzwart

RAL 9006 wit aluminium 

Standaard kleuren
voor alle leerlingentafels en -stoelen
op pagina’s 619 – 664:

46 pagina’s

„Swing-it“ serie

„Aluflex“ serie

Docententafels
en -stoelen

Hoge tafels
en stoelen

Leerlingstoel
„ErgoStar“

en „AirChair“

Leerlingentafels
en -stoelen
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Collectie-
overzicht

Alle niet in hoogte verstelbare stoelen en tafels zijn in 6 maten verkrijgbaar. Op pagina 216 vindt u de
bijbehorende maattabel. U kunt kiezen uit 15 RAL-kleuren. Het tafelblad is er in verschillende kwaliteiten – in
verschillende decors en met verschillende omlijstingen.

Model 10

niet in hoogte
verstelbaar

in hoogte
verstelbaar

Model 12 Model 20 Model 21 Model 8 Model MT Model T Model TS

Pag. 664 Pag. 664 Pag. 663 Pag. 663 Pag. 662 Pag. 630 Pag. 632 Pag. 634

Leerlingentafels

Docententafels

Projectortafels

Model 14 Model MT Model T

Model MT Model T

Docententafels en
docentenstoelen
vindt u op de
pagina’s 659 – 661.

Projectortafels zijn met of
zonder wielen leverbaar
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Pag. 663 Pag. 642 Pag. 642 Pag. 644 Pag. 644 Pag. 646 Pag. 646 Pag. 647

open draag-
frame voor de

zitting

gesloten draag-
frame voor de

zitting

open draag-
frame voor de

zitting

gesloten draag-
frame voor de

zitting

open draag-
frame voor de

zitting

gesloten draag-
frame voor de

zitting

open draag-
frame voor de

zitting

voor en achter
gesloten

Leerlingentafels

Docententafels

Model ST 20 Model ST 30 Model ST 40 Model MST 30 Model STW 30

Model LSP 30 Model RLSP 40 Model MLSP 30

Comfortabele lerarenstoelen zijn in meerdere stofkleuren leverbaar. Uitgebreide informatie kunt u vinden op
pagina 534 – 543. Verder hebben we een ruime keuze aan doordachte toebehoren, zoals onze individuele opbergkasten
op de pagina’s 681 – 808. U kunt naar eigen wens vrij combineren! Bij ons vindt u een meubel- en toebehorencollectie
die 100% voldoet aan de eisen van het hedendaagse onderwijs, ontwikkeld vanuit de praktijk.

Docenten-
stoelen vindt u
op pagina 659.

Ook als stoel met
luchtkussen ver-
krijgbaar, pagina 648.

afmeting

volledig artikelnummer

gesloten draagframe = G
open draagframe = geen opgave

staal

Verstelbaar in hoogte

Modelnummer

Voor stoelen:

MT 50 SZ PU - 4

MT 50 SZ PU - 4

MT 50 SZ PU - 4

MT 50 SZ PU - 4

MT 50 SZ PU - 4

MT 50 SZ PU - 4

Tafelblad: (PU, S, K of V)
Opties zie pagina 623

afmeting

SZ = staal 2-persoonstafel
SE = staal 1-persoonstafel

0 = zonder opbergmand
1 = met opbergmand

Diepte van het tafelblad

Modelnummer

Voor tafels:

ST30 (H)S G - 4

ST30 (H)S G - 4

ST30 (H)S G - 4

ST30 (H)S G - 4

ST30 (H)S G - 4

ST30 (H)S G - 4
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Flexibiliteit is de kern
van ons programma

Kleuren en materialen
Voor de inrichting van de ruimtes
in uw school, kunt u kiezen uit
15 RAL-kleuren voor de frames,
4 verschillende soorten tafelbladen,
6 maten voor het onderwijsmeubi-
lair en verschillende stoffen voor de
stoffering van de docentenstoelen.

Alle frames zijn in
de volgende 15 RAL-kleuren
leverbaar:

Standaard kleuren
voor alle leerlingentafels en-
stoelen op pagina’s 619 – 664:

RAL 1018 zinkgeel

RAL 3000 vuurrood

RAL 3004 purperrood

RAL 4002 roodviolet

RAL 4003 erikaviolet

RAL 5011 staalblauw

RAL 5014 duifblauw

RAL 5015 hemelsblauw

RAL 5018 turkooisblauw

RAL 6010 grasgroen

RAL 6027 lichtgroen 

RAL 7035 lichtgrijs

RAL 8019 grijsbruin

RAL 9005 diepzwart

RAL 9006 wit aluminium 

Belangrijk voor een voordelige oplossing:
Stabiliteit en een lange levensduur van het
schoolmeubilair…
Daarom zijn al onze onderstellen vervaardigd uit
hoogwaardige meubelprofielbuizen met een minimale
dikte van 1,5 mm. De lak wordt in poedervorm, elektrostatisch
en volledig milieuvriendelijk aangebracht, kras- en slagvast.
Kies uw kleur uit de rechts afgebeelde 15 RAL-kleuren.
Vermeld aub de kleur van uw keuze bij uw bestelling.

Om druktechnische redenen kunnen de afgebeelde
kleuren afwijken van de werkelijke kleuren.

Bestelmaat

Gemiddelde lich-
aamslengte in cm

Zithoogte van
de stoel in cm

Tafelhoogte in cm

Kleur

Nummering volgens
DIN ISO 5970

Comfortabel zitten…
…moet niet afhankelijk zijn van
ieders lengte.
Wij maken het u gemakkelijk
de toekomstige werkplek van
leerlingen in te richten. Aan
de hand van de verschillende
lichaamslengtes van uw
leerlingen, kiest u uit
bovenstaande tabel de juiste
tafel- en stoelhoogtes.
Wanneer u bestelt, hoeft u
alleen maar op de juiste leng-
tes en basiskleuren te letten.

violet geel rood groen blauw wit



Tafelblad met melamine toplaag
en zwarte PU-beschermlijst. 
In de volgende decors:

Tafelblad met
HPL-toplaag en massief beuken
verlijmde omlijsting.
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Robuust en duurzaam
– tafelbladen
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Volkern-tafelblad „PowerSurf“
Sterkte 12 mm. Watervast, krasvast en extreem robuust en duurzaam.
Leverbaar in 4 decors:

Beuken 18 

Grijs 20

Beuken 18 

Blauw 

Beuken

Ahorn 

Grijs

Tafelblad met melamine toplaag
en ABS-omlijsting, in decors: 

Volkern-tafelblad „PowerSurf“
• Extreem slijt- en krasvast
• Optimale reiniging door de gesloten bovenkant,

vochtbestendig
• Hoge stootvastheid van de bovenkant en de zijkanten
• Leverbaar voor de modellen MT, T en TH

In een straal
van 15 mm

afgerond

Sterkte:
22 mm

Ste
rkte

: 1
2 m

m

Sterkte:
19 mm

„S“

„PU“

„K“

„V“

Beuken 18 

Grijs 20

Licht beuken 

Standaard

+ 10% meerprijs

Wit 

Alpenzee blauw 

Puntinella zwart

Zwart

Ahorn honing

Calvados
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De „Swing-it“
leerlingtafels

De „Swing-it“
leerlingtafels…

…geven het klaslokaal een volledig nieuw
aanzicht.

De golfvormige tafelbladen werken
ruimtelijk en ontspannend en bieden
daarnaast een hoge mate van flexibiliteit
bij het opstellen in groepjes, rijen of
individuele tafels.

Decor „Alpenzee“ wordt geleverd met grijze omranding.
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Meer flexibiliteit 
in het klaslokaal
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Tweepersoons „Swing-it“
Maten, B/D: 130 x 65 cm,

Vaststaand
Vaste hoogte, gelieve de gewenste hoogte
aan te geven bij uw bestelling
W60S-ZK-.. 198,00 g
In hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
WH60S-ZK 248,00 g

Verrijdbaar
Vaste hoogte, gelieve de gewenste hoogte
aan te geven bij uw bestelling
W60S-ZKR-.. 227,00 g
In hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
WH60S-ZKR 277,00 g

Tweepersoons „Swing-it“

Eenpersoons „Swing-it“

Trapeziumvorm „Swing-it“

Trapeziumvorm „Swing-it“
Maten, B/D: 130 x 65 cm,

Vaststaand
Vaste hoogte, gelieve de gewenste hoogte
aan te geven bij uw bestelling
WTT60S-ZK-.. 217,00 g
In hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
WTTH60S-ZK 267,00 g

Verrijdbaar
Vaste hoogte, gelieve de gewenste hoogte
aan te geven bij uw bestelling
WTT60S-ZKR-.. 246,00 g
In hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
WTTH60S-ZKR 296,00 g

Eenpersoons „Swing-it“
Maten, B/D: 65 x 65 cm,

Vaststaand
Vaste hoogte, gelieve de gewenste hoogte
aan te geven bij uw bestelling
W60S-EK-.. 176,50 g
In hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
WH60S-EK 226,50 g

Verrijdbaar
Vaste hoogte, gelieve de gewenste hoogte
aan te geven bij uw bestelling
W60S-EKR-.. 205,50 g
In hoogte verstelbaar van 58 – 72 cm
WH60S-EKR 255,50 g

• Stalen frame in 
RAL 7035 lichtgrijs

• Tafelblad met
melamine toplaag en
kunststof omranding

• Vaststaand of verrijdbaar, in
vaste of verstelbare hoogte

Verrijdbaar en
in hoogte instelbaar;
voor optimale mobiliteit
en flexibiliteit!



Verhoogde
flexibiliteit...
…door het slimme, modulaire
„Swing-it“ tafelconcept.

Richt de ruimte in naar eigen
wens en inzicht.
Daarbij zien zelfs klassieke
zitopstellingen er door de
frisse golfvormen veel
rustiger en eleganter uit.

Overtuig uzelf en de
leerlingen van deze
nieuwe moderne golf!

A

D

Perspectief

Perspectief
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Klaslokalen inrichten,
leerconcepten ontwikkelen!



• Perfect
werkeiland;
2 trapezium-
vormige tafels

• BoxBoards bieden ruimte
voor tekeningen, planningen
en ontwerpen…

• en dienen tegelijkertijd als op-
bergruimte voor leermiddelen

• ook
2 twee-
persoons-
tafels gaan
perfect samen en
bieden ruimte voor
creativiteit

• borden met diverse
oppervlakten hangen
tussen de BoxBoards;
whiteboards en
pinboards

• in de afgescheiden
ruimten kunnen
de groepjes
ongestoord werken

• presentatieruimte
voor het groeps-
resultaat is ruim
voorhanden

• Kasten voor het
permanent op-
bergen van mate-
rialen, Boxboards
voor de benodigd-
heden op de
werkplek

• Verrijdbare of
interactieve borden
completeren het
concept.

B

B

C

C

D

Perspectief

Perspectief In detail bekeken:

A
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„Swing-it“tafels –
ook met laden

„Swing it“ eenpersoons tafel
1 lade mogelijk, 1 x SymBox „flat“.

„Swing it“ trapeziumvormige tafel
1 lade mogelijk, 1 x SymBox „flat“.

„Swing it“ tweepersoons tafel
2 lade mogelijk, 2 x SymBox „flat“.

Prijzen op aanvraag.

Op aanvraag
kunnen de 

Swing-it leerlingtafels
worden uitgevoerd met
kunststof laden.

Iedere leerling heeft zijn eigen
lade die aan het begin van de les
uit de opbergkast naar de eigen
werkplek wordt meegenomen.

De laden passen in onze
SymBox „flat“ kasten vanaf
pagina 690.

SymBox Eigendomskast
Ruimte voor 30 x SymBox „flat“
GT3-15S115F 638,00 g
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Ergonomisch
gevormde zitkuip,
verkrijgbaar in
6 kleuren!

Als draaistoel op pagina 675, als stoel
met licht verend onderstel op pagina 652.

ErgoStar – dé
leerlingstoel van de toekomst.
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Leerlingentafel
model MT

„PowerSurf“
oppervlak

De afbeeldingen tonen
de tafels van de serie MT
met ons nieuwe volkern-
tafelblad „PowerSurf“.

Verkrijgbaar in 4
decors. Meer informatie
op pagina 623.

Tafelbladopties zie
pagina 623.

Serie MT
1-persoonstafel, 
Maten, B/D: 70 x 55 cm
MT 50S E… Prijs op aanvraag
1-persoonstafel met opbergmand
MT 51S E…  Prijs op aanvraag

1-persoonstafel, 
Maten, B/D: 75 x 65 cm
MT 60S E… Prijs op aanvraag
1-persoonstafel met opbergmand
MT 61S E… Prijs op aanvraag

2-persoonstafel,
Maten, B/D: 130 x 55 cm
MT 50S Z… Prijs op aanvraag
2-persoonstafel met opbergmand
MT 51S Z… Prijs op aanvraag

2-persoonstafel,
Maten, B/D: 130 x 65 cm
MT 60S Z… Prijs op aanvraag
2-persoonstafel met opbergmand
MT 61S Z… Prijs op aanvraag

De afbeelding toont een tafel uit de MT-serie
met volkern-tafelblad in decor Ahorn.

Volkern-tafelblad „PowerSurf“
Watervast, krasvast en extreem robuust en duurzaam.
Leverbaar in 4 decors:
➊ Ahorn      ➋ Grijs      ➌ Blauw      ➍ Beuken

Optioneel met
„PowerSurf“ oppervlak!

➊ ➋ ➌ ➍
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Op de foto links een

leerlingtafel
uit de  MT serie

met volkerntafelblad
„PowerSurf“  in ahorn decor
(art.nr. MT50 S-ZV1) met
frame in RAL9006 aluminium.
Volkernbladen kenmerken
zich door een ongeëvenaarde
hardheid en stootvastheid.

Het passende oppervlak
voor elke wens: bij de tafel-
bladen kunt u kiezen uit
verschillende materialen en
decors (zie pagina 623).

Voor de onderstellen van de
serie MT kunt u kiezen uit
15 RAL-kleuren. Een bijzon-
der kwaliteitskenmerk: de
tafelpoten zijn gemaakt van
vlakke, ovale stalen buizen.

De poten hebben mooie,
afgeronde zijkanten en zijn
zeer (vorm)stabiel. Alle leer-
lingentafels zijn standaard
uitgevoerd met een haak
voor het ophangen van de
schooltas!

Bijpassende
docententafels vindt u
op pagina 660.

Voor een
duidelijk overzicht.
In de opbergvakken passen
de SymBoxen uit de individuele
opbergkasten
(zie vanaf pagina 688).

Product gelijkend!

Liever geen opbergmand?
Dan kunt u kiezen voor
kunststof ladegeleiders
(art.nr. FL-S1) voor het plaatsen
van SymBoxen. 

Orde? Geen probleem!
Alle tafels uit de serie MT
kunnen uitgerust worden met
een opbergmand onder het
tafelblad in dezelfde kleur als
het onderstel.
Maten, B/D: 40 x 31 cm
Hoogte van de opbergmand: 8 cm

Geen geglij,
geen gekraak!
Voetkapjes gemaakt van ABS
kunststof in de kleur ijzergrijs,
met of zonder vilt, beschermen
uw vloeren en zenuwen.



Serie T
1-persoonstafel,
Maten, B/D: 70 x 55 cm
T 50S E… Prijs op aanvraag
1-persoonstafel met opbergmand
T 51S E… Prijs op aanvraag

1-persoonstafel, 
Maten, B/D: 75 x 65 cm
T 60S E… Prijs op aanvraag
1-persoonstafel met opbergmand
T 61S E… Prijs op aanvraag

2-persoonstafel,
Maten, B/D: 130 x 55 cm
T 50S Z… Prijs op aanvraag
2-persoonstafel met opbergmand
T 51S Z… Prijs op aanvraag

2-persoonstafel,
Maten, B/D: 130 x 65 cm
T 60S Z… Prijs op aanvraag
2-persoonstafel met opbergmand
T 61S Z… Prijs op aanvraag

Vermeld bij uw bestelling aub het artikelnummer en de beschrijving van het
gewenste tafelblad, decor, framekleur volgens RAL en de gewenste tafelhoogte.
Zie pagina 622 – 623.

Bestelvoorbeeld:
Tafelblad: met ABS lijst, gewenst decor: ahorn
Kleur: RAL 9006 wit aluminium
Tafelhoogte bestelmaat: 4
Art.nr. T 50S EK 4 9006
Tafelblad met ABS lijst, decor: ahorn

632 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

SerieT
Praktisch

onverwoestbaar!
U ziet hier de

leerlingentafel uit

de serie T
(Art. Nr. T 50 SZ V 4)
in de RAL-kleur wit
aluminium met volkern-
tafelblad „PowerSurf“,
decor ahorn. 

De speciale poot/
voet-verbinding, die
zorgt voor extreme
standvastigheid.

De tafel kan worden
uitgerust met een

opbergmand of
met handige

SymBox „flat“
(zie de tafel op voor-
gaande pagina).

Ook hier standaard:
de onmisbare haak
voor het ophangen van
de schooltas.

De afbeelding toont een tafel uit de
T-serie met volkern-tafelblad in decor beuken.

Tafelbladopties zie pagina 623.
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Serie TH
1-persoonstafel, in hoogte verstelbaar,
Maten, B/D: 70 x 55 cm
TH 50S E… 14 Prijs op aanvraag
1-persoonstafel, in hoogte verstelbaar,
met opbergmand
TH 51S E… 14 Prijs op aanvraag

1-persoonstafel, in hoogte verstelbaar,
Maten, B/D: 75 x 65 cm
TH 60S E… 14 Prijs op aanvraag
1-persoonstafel, in hoogte verstelbaar,
met opbergmand
TH 61S E… 14 Prijs op aanvraag

2-persoonstafel, in hoogte verstelbaar,
Maten, B/D: 130 x 55 cm
TH 50S Z… 14 Prijs op aanvraag
2-persoonstafel, in hoogte verstelbaar,
met opbergmand
TH 51S Z… 14 Prijs op aanvraag

2-persoonstafel, in hoogte verstelbaar,
Maten, B/D: 130 x 65 cm
TH 60S Z… 14 Prijs op aanvraag
2-persoonstafel, in hoogte verstelbaar,
met opbergmand
TH 61S Z… 14 Prijs op aanvraag

Hiernaast afgebeeld
een tafel uit de 

TH-serie. 
Art.nr. TH 50 S ES
met tafelblad met
HPL toplaag en slijt- en
stootvaste massief
beuken omranding.

Het in hoogte ver-
stelbare frame is op de
foto in RAL3000 vuur-
rood. De tafels zijn
echter in vele RAL
kleuren leverbaar.

De tafels in de serie TH
zijn hetzelfde uitge-
voerd als de tafels in
serie T, maar zijn in
hoogte verstelbaar
van 58 tot 76 cm.

De bijpassende docententafel
vindt u op pagina 660.

Ook hier onze bescherming
voor uw vloer en zenuwen.
Voetkapjes van ABS kunststof
in de kleur ijzergrijs, met of
zonder vilt. Voor alle tafels in
de series T en TH.

Vermeld bij uw bestelling aub het artikelnummer en
de beschrijving van het gewenste tafelblad, decor,
framekleur volgens RAL en de gewenste tafelhoogte.
Zie pagina 622 – 623.

Bestelvoorbeeld:
Tafelblad: met ABS lijst, gewenst decor: ahorn
Kleur: RAL 9006 wit aluminium
Art.nr. T 50S EK 4 9006
Tafelblad met ABS lijst, decor: ahorn

TH

Product gelijkend!
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Serie TS

Geen geglij,
geen gekraak!
Voetkapjes van ABS kunststof
in de kleur ijzergrijs, met of
zonder vilt.

Een schuin afstelbaar tafelblad verge-
makkelijkt niet alleen het samenwerken,
maar ook de werkhouding van de leerling.
Met de tafels uit de series TS en TSH
kunnen leerlingen flexibel op
„lichaamsvriendelijke manier“ studeren.
Het tafelblad is in 3 standen af te
stellen: op 8, 12 en 16 graden. 

Vermeld bij uw bestelling
aub het artikelnummer en de beschrijving
van het gewenste tafelblad, decor,
framekleur volgens RAL en de gewenste
tafelhoogte.
Zie pagina 622 – 623.

Bestelvoorbeeld:
Tafelblad: met ABS lijst,
gewenst decor: ahorn
Kleur: RAL 1018 zinkgeel
Tafelhoogte bestelmaat: 4
Art.nr. T 50S EK 4 1018
Tafelblad met ABS lijst, decor: ahorn

Deze tafel komt het

juiste studeren
ten goede.

Tafel uit de serie TS,
art.nr. TS 50 SZPU 4
met PU beschermlijst,
metaaldelen in RAL
3000, vuurrood.

Heeft ook het
karakteristieke
onderstel met de
speciale voet/poot
verbinding met een
ijzersterke (en on-
zichtbare) lasnaad.

Voorzien van een
haak voor het
ophangen van een
schooltas.

Het bijzondere
aan deze variant is
het schuin afstelbare
tafelblad. Ideaal voor
gecon-
centreerd lezen en
schrijven.

Tafelbladopties zie
pagina 623.

Serie TS
1-persoonstafel,
tafelblad schuin afstelbaar,
Maten, B/D: 70 x 55 cm
TS 50S E… Prijs op aanvraag
1-persoonstafel, tafelblad schuin
afstelbaar, met opbergmand
TS 51S E… Prijs op aanvraag

2-persoonstafel,
tafelblad schuin afstelbaar,
Maße, B/T: 130 x 55 cm
TS 50S Z… Prijs op aanvraag
2-persoonstafel, tafelblad schuin
afstelbaar, met opbergmand
TS 51S Z… Prijs op aanvraag

Product gelijkend!



Alles wat niet gebruikt
wordt, kan in de mand!
Een opgeruimd werkblad
draagt bij aan ontspannen
studeren. Daarom kunnen de
tafels uit series TS en TSH
uitgerust worden met een
handige opbergmand,
natuurlijk in dezelfde RAL-kleur
als het frame.
Maten, B/D: 40 x 31 cm
Hoogte van de
opbergmand: 8 cm

Ergonomie2:
afgebeeld rechts is een
tafel uit de serie TSH,
art.nr. TSH 50S EPU14,
frame in RAL 3000,
vuurrood. De tafels in
deze serie zijn het-
zelfde uitgevoerd als
die in de serie TS,
maar zijn tegelijk in
hoogte verstelbaar
van 58 tot 76 cm.
U hoeft bij bestelling
geen maat aan te
geven.
De combinatie van ver-
stelbaarheid in helling
en hoogte zorgt voor
een werkplek voor de
leerling die zo
ergonomisch als
denkbaar is.

Vermeld bij uw bestelling aub het
artikelnummer en de beschrijving van
het gewenste tafelblad, decor, framekleur
volgens RAL en de gewenste
tafelhoogte.
Zie pagina 622 – 623.

Bestelvoorbeeld:
Tafelblad: met ABS lijst,
gewenst decor: ahorn
Kleur: RAL 9006 wit aluminium
Art.nr. T 50S EK 14 9006
Tafelblad met ABS lijst, decor: ahorn

Serie TSH
1-persoonstafel, in hoogte verstelbaar,
tafelblad schuin afstelbaar,
Maten, B/D: 70 x 55 cm
TSH 50S E… 14 Prijs op aanvraag

1-persoonstafel,
in hoogte verstelbaar, tafelblad schuin
afstelbaar, met opbergmand
TSH 51S E… 14 Prijs op aanvraag

2-persoonstafel, in hoogte verstelbaar,
tafelblad schuin afstelbaar,
Maten, B/D: 130 x 55 cm
TSH 50S Z… 14 Prijs op aanvraag

2-persoonstafel,
in hoogte verstelbaar, tafelblad schuin
afstelbaar, met opbergmand
TSH 51S Z… 14 Prijs op aanvraag
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Serie TSH
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De bijpassende docententafel
vindt op pagina 660.
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En dan plotselig wil

je gewoon sich
rechtop zitten.
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“Zit eens rechtop!”
Deze waarschuwing hebben
we zelf allemaal vaak gehoord
en zeggen wij nu ook tegen

onze kinderen. Tegen-
woordig weten we dat

rechtop zitten meer inhoudt
dat alleen netjes „in de houding“ zitten.
Wie al van jongs-af-aan juist leert zitten
voorkomt daarmee volksziekte
nummer 1 – chronische rugafwijkingen
met alle vervelende gevolgen van dien...

De mens is niet
gemaakt om te
zitten, maar om

te bewegen.
Ontwikkelingstech-
nisch gezien is zitten

slecht voor de botontwikkeling. En
toch dwingen we onze kinderen deze
houding aan te nemen – tot 9 uur per dag.
Moeten we dan niet alles doen om op z’n
minst de gevolgen proberen te vermijden?

Het verrijdbare voetelement
Met geïntegreerde wielen, voor het
gemakkelijk „wegrijden“ van de tafels
door ze aan 1 kant op te tillen.

Prijzen op aanvraag

Kleuren
Onze stoelen en tafels zijn standaard in
de volgende RAL-kleuren verkrijgbaar.
Alle andere RAL-kleuren zijn op aanvraag
leverbaar.

Standaard kleuren voor alle
leerlingentafels en -stoelen op
pagina’s 619 – 664:

RAL 6027 lichtgroen 

RAL 7035 lichtgrijs

RAL 8019 grijsbruin

RAL 9005 diepzwart

RAL 9006 wit aluminium 

RAL 1018 zinkgeel

RAL 3000 vuurrood

RAL 3004 purperrood

RAL 4002 roodviolet

RAL 4003 erikaviolet

RAL 5011 staalblauw

RAL 5014 duifblauw

RAL 5015 hemelsblauw

RAL 5018 turkooisblauw

RAL 6010 grasgroen

Van een juiste zithouding,
heeft u in uw hele

leven profijt



Ook het beste meubelstuk
kan houdingsafwijkingen
niet verhelpen. Ze kunnen wel

– preventief – de beste
zithouding

aanmoedigen:
rechtop.
Zo blijft de natuurlijk

buiging (lordose) in de hals en
onderrug behouden, en worden de
wervels gelijkmatiger belast.
De stoel moet daarbij zo hoog zijn dat
de bovenbenen op het zitvlak rusten
en de voeten plat op de grond kunnen
staan.

Tafel en stoel – alleen
samen versterken ze de
rug van onze kinderen!
De jeugd van nu groeit sneller.
Meubilair van gisteren is niet meer
afdoende. Moderne tafels en stoelen
moeten op elkaar afgestemd zijn en
met een aantal stappen in hoogte
verstelbaar zijn. Ook moet het
tafelblad gekanteld kunnen worden.
Alleen op deze manier – bij een
eenheid van tafel en stoel – onder-
steunen de meubels de gezonde
ontwikkeling van onze kinderen.

Prijzen op aanvraag.

Het materiaal: aluminium
Voor een ergonomisch juiste houding heb
je het juiste materiaal nodig!
Aluminium is roestvrij en licht.
Het superlichte aluminium meubelstuk is
gemakkelijk en snel aan te passen en te
verplaatsen naar  werkgroepen.
Dankzij het lage gewicht kunnen zelfs
basisschoolleerlingen de stoelen aan het
tafelblad hangen.

Alle meubels uit de Aluflex-serie zijn
zonder gereedschap in enkele seconden in
de voor de kinderen ergonomisch optimale
positie te brengen.

Altijd in de beste houding
aan tafel – de in hoogte
verstelbare stoel.

Geen bukken meer bij lezen en
schrijven – het kantelbare werkvlak
van de tafel kan aan de leerling
aangepast worden.

De in drie treden in hoogte verstelbare
tafel „groeit“ met de leerling mee.
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Flexibel
in hoogte!



De stoelen
In meerdere treden in hoogte
verstelbare aluminium stoelen
met beweeglijke zitting:

In hoogte verstelbaar
van 34 – 42 cm
ALSH-13
Prijs op aanvraag
In hoogte verstelbaar
van 38 – 50 cm
ALSH-25
Prijs op aanvraag

De tafels
In 3 treden in hoogte
verstelbare aluminium tafels
met 2/3 kantelbaar tafelblad
met opbergmand en
stoelophanging onder het
tafelblad.

1-persoonstafel
B/D: 70 x 60 cm
In hoogte verstelbaar
van 58 – 70 cm
ATSH6DEPUS 13
Prijs op aanvraag
In hoogte verstelbaar
van 64 – 82 cm
ATSH6DEPUS 25
Prijs op aanvraag

2-persoonstafel
B/D: 130 x 60 cm
In hoogte verstelbaar
van 58 – 70 cm
ATSH6DZPUS 13
Prijs op aanvraag
In hoogte verstelbaar
van 64 – 82 cm
ATSH6DZPUS 25
Prijs op aanvraag

De afbeeldingen tonen de gemakkelijke
ophanging van de aluminium stoel,

zelfs bij gekanteld tafelblad en een volle
opbergmand.

Hoogteverstelling met
blokkeersysteem.

Afmetingen
volgens DIN.

Versterkte
PU-scharnieren.

Geïntegreerde
glijkanten.

Verrijdbaar
voetelement, naar
keuze met vilten of
kunststof kappen.
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De beste kwaliteit voor de
hoogste veiligheid
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➊

➋

➌

➍

➎

➏

➐
➑

➒

➊ Kast voor leermiddelen p. 762 – 808

➋ Clever-Carts p. 1095 – 1104

➌ Presentatiekoffer p. 1004

➍ Leerlingenstoelen vanaf p. 642

➎ Verrijdbare tafel p. 528

➏ Verrijdbare ruimteverdeler p. 1008

➐ Aluflex-stoelen p. 636 – 639

➑ Aluflex-tafels p. 636 – 639

➒ Interactief bord p. 921 – 932
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Leren in fulltime onderwijs betekent meer dan alleen onderwijs in de gebruikelijke zin.
De lange tijd maakt het mogelijk het leerproces in alle rust aan te sturen, te intensiveren en de
kennisoverdracht flexibel vorm te geven. Daarbij horen de onderwijsvormen, initiatieven voor
zelfstandig leren, praktisch en project-georiënteerd onderwijs, maar ook de individualisering van
het werken en de verandering van bestaande vormen van huiswerk.
De onderwijsonderdelen in het fulltime onderwijs hebben daarbij naast een aansprekend uiterlijk
ook beweeglijk meubilair nodig. Deze maken het klaslokaal geschikt voor leren en werken en
maken het gebruik van moderne methoden mogelijk.

Zelfstandig
leren

Flexibele kennisoverdracht
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Serie ST 30
Leerlingen stoel 
met beuken zitting en rug-
leuning en open draagframe
ST 30 S…
Prijs op aanvraag

Leerlingen stoel
met beuken zitting en rug-
leuning en gesloten draagframe
ST 30 SG...
Prijs op aanvraag

Vermeld aub bij uw bestelling
het artikelnummer en de
beschrijving voor de gewenste
zithoogte en het RAL-
kleurnummer. Zie de tabellen
op pagina’s 216 – 217.

Bestelvoorbeeld:
Zithoogte: 4
Kleur: RAL 1018 zinkgeel
Art.-Nr. ST 30SG 4 1018

Hiermee is blijven
zitten geen probleem.

De leerlingenstoelen
in de serie ST 30 zijn
ergonomisch gevormd
en uiterst stabiel. Ze
zijn stapelbaar en
voorzien van
bescherming tegen
beschadiging bij het
stapelen.

De voetkapjes zijn
naar wens met vilt
verkrijgbaar.

Het onderstel is van
stabiele, ovale stalen
buizen, voorzien van
een poedercoating
en verkrijgbaar in
15 kleuren uit het
RAL-gamma. Met
buisafsluitingen en
overlappende ABS
kunststof bescherm-
kapjes.

De zittingen zijn
vervaardigd uit
hoogwaardig, gelijmd
beuken triplex en
afgelakt met een lak op
waterbasis.
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Meer zon in
het klaslokaal:
2 stoelen uit de serie ST 30,
links stoel art.nr. ST 30 SG 4
met gesloten draagframe
voor de zitting, rechts stoel
art.nr. ST 30 S4 met open
draagframe voor de zitting
en rond afgewerkte voor-
kant. Zitting en rugvlak in
natuur beuken, onderstel in
RAL 1018, zinkgeel.
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Serie
ST 30
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Op en top praktisch, op en top robuust:
De stoelen uit de series ST 30S en ST 30SG zijn stapelbaar en
hebben een standaard ophangmogelijkheid aan de onderkant.
Naar wens verkrijgbaar met vilten vloerbescherming.
Geen stress meer op school: de zitting en de rugleuning
(van hoogwaardig gelijmd beuken triplex) ondersteunen een
ontspannen, rechte werkhouding van de leerling.

Product gelijkend!



De afbeelding toont
twee stoelen uit de serie ST 40:
links stoel art.nr. ST 40 SG met
gesloten draagframe voor de
zitting en rechts stoel art.nr.
ST 40 S met open draagframe
voor de zitting en rond afge-
werkte voorkant. Beide stoelen
in RAL 5018, turkooisblauw. 

Vermeld aub bij uw bestelling het
artikelnummer en de beschrijving voor
de gewenste zithoogte en het
RAL-kleurnummer.
Zie tabellen op pagina’s 622 – 623.

Bestelvoorbeeld:
Zithoogte: 4, kleur: RAL 1018 zinkgeel
Art.nr. ST 40SG 4 1018

644 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Leerlingenstoel
ST 40

Leerlingstoel „AirChair“
Stalen stoel met gesloten
draagframe.
Comfortabele en slijtvaste
polypropyleen zitting en
rugleuning.
ST 40 KG
Prijs op aanvraag

Standaardkleuren voor alle
leerlingentafels en -stoelen op
pagina’s 619 – 664:

RAL 1018 zinkgeel

RAL 3000 vuurrood

RAL 3004 purperrood

RAL 4002 roodviolet

RAL 4003 erikaviolet

RAL 5011 staalblauw

RAL 5014 duifblauw

RAL 5015 hemelsblauw

RAL 5018 turkooisblauw

RAL 6010 grasgroen

RAL 6027 lichtgroen 

RAL 7035 lichtgrijs

RAL 8019 grijsbruin

RAL 9005 diepzwart

RAL 9006 wit aluminium 

Serie ST 40
Leerlingen stoel met beuken zitting
en rugleuning en open draagframe
ST 40 S… Prijs op aanvraag

Leerlingen stoel met beuken zitting en
rugleuning en gesloten draagframe
ST 40 SG… Prijs op aanvraag
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Serie
ST 40
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Op en top
praktisch,
op en top
robuust:
De stoelen uit
de series ST 30S

en ST 30SG zijn
stapelbaar en

hebben een standaard
ophangmogelijkheid

aan de onderkant.
Naar wens verkrijgbaar met vilten

vloerbescherming.

Geen stress meer op school: de zitting en de
rugleuning (van hoogwaardig gelijmd beuken
triplex) ondersteunen een ontspannen, rechte
werkhouding van de leerling.Product gelijkend!



Op de foto:
leerlingenstoelen uit de

serie MST 30.

Links: stoel art.nr.
MST 30 SG, niet in
hoogte verstelbaar.

Rechts: in hoogte
verstelbaar model
art.nr. MST H 30S 35.

Deze stoelen groeien
mee: de modellen
MST H 30S en
MST H 30SG zijn in
3 treden in hoogte
herstelbaar, maat 1 – 3
(34 – 42 cm zithoogte)
of 3 – 5 (42 – 50 cm
zithoogte).

Vermeld aub bij uw
bestelling 13 of 35
achter het artikel-
nummer. Alle stoelen
zijn verkrijgbaar met
gesloten of open
draagframe voor de
zitting. Alle stoelen zijn
stapelbaar en voorzien
van stapelbescherming. 

Optioneel: voetkapjes
met vilt.

Interessant detail: de
poten lopen onderaan
uit in een L-vorm en
staan op een daaraan
verbonden U-vormige
voet. Dat geeft extra
stabiliteit.

De rug- en zitvlakken
bestaan uit robuust,
gelijmd, beuken triplex
en zijn milieubewust
afgelakt met een lak op
waterbasis.

Vermeld aub bij uw bestelling
het artikelnummer en de
beschrijving voor de gewenste
zithoogte
(13 = 34 tot 42 cm zithoogte of
35 = 42 tot 50 cm zithoogte)
en het RAL-kleurnummer. Zie
tabellen op pagina’s 622 – 623.

Bestelvoorbeeld:
Zithoogte: 34 tot 42 cm 
Kleur: RAL 1018 zinkgeel
Art.nr. MST 30SG 13 1018

Modellreihe
MSTH + MST 30
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Leerlingstoel
„AirChair“

Stalen stoel
met gesloten
draagframe.
Comfortabele en slijtvaste
polypropyleen zitting en
rugleuning.
MST 30 KG
Prijs op aanvraag

Serie MST 30
Leerlingen stoel
met open draagframe
voor de zitting
niet in hoogte verstelbaar
MST 30S…
Prijs op aanvraag
in hoogte verstelbaar
MST H 30S…
Prijs op aanvraag

Leerlingen stoel
met gesloten draagframe
voor de zitting
niet in hoogte verstelbaar
MST 30SG…
Prijs op aanvraag
in hoogte verstelbaar
MST H 30SG…
Prijs op aanvraag



Serie STW 30
Leerlingen stoel
versterkte zitting
STW 30S ...

Alle prijzen op aanvraag
Vermeld aub bij uw bestelling het
artikelnummer en de beschrijving
voor de gewenste zithoogte en het
RAL-kleurnummer.
Zie tabellen op pagina’s 622 – 623.

Bestelvoorbeeld:
Zithoogte: 4, kleur: RAL 1018 zinkgeel
Art.nr. STW 30S 4 1018
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Serie
STW 30
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Geen kans
voor vandalen!
Hier ziet u model STW 30S in
RAL 4003, erikaviolet, zitting
met afgeronde voorkant.
Het draagframe van de zitting
is voorzien van gelaste
dwarsbalken, wat het zeer
stabiel en duurzaam maakt.
De stoelen zijn stapelbaar.

Product gelijkend!
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Met kunststof zitting en leuning
ergonomisch gevormd

Stoel met
luchtkussen
Deze beide stoelmodellen
hebben een hoog zit-
comfort door het zitvlak
en rugleuning uit kunst-
stof. Extreem kras- en
slijtvast. Klaar voor alle
ontberingen van het
schoolleven – zeer lange

levensduur.

Leerlingstoel „AirChair“
stalen stoel met gesloten draagframe.
Comfortabele en slijtvaste polypropyleen
zitting en rugleuning.
ST 40 KG Prijs op aanvraag

Geef bij bestelling s.v.p.

altijd de  gewenste
Stoelhoogte op.
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ST 40 & MST 30 als stoel
met „luchtkussens“
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Leerlingstoel „AirChair“
stalen stoel met gesloten draagframe.
Comfortabele en slijtvaste polypropyleen
zitting en rugleuning.
MST 30 KG Prijs op aanvraag

Leerlingstoel „AirChair“
hoogteverstelbare versie
In hoogte verstelbaar van 34 – 42 cm,
Bestelmaat 1 – 3
MST H 30KG 13 Prijs op aanvraag

In hoogte verstelbaar van 42 – 50 cm,
Bestelmaat 3 – 5
MST H 30KG 35 Prijs op aanvraag

Geef bij bestelling s.v.p. altijd de 

gewenste Stoelhoogte op.

Bestelmaat

Gemiddelde lich-
aamslengte in cm

Zithoogte van
de stoel in cm

Tafelhoogte in cm

Kleur

Nummering volgens
DIN ISO 5970

geel rood groen blauw wit
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Hoge tafels om staand
aan te werken

Leerlingtafel model T-HF
Afwisselend staand en zittend werken
verhoogt de concentratie. Met de tafels
uit onze T-HF serie is dit alles mogelijk.
De tafels hebben een vaste hoogte en zijn
uitgerust met een in hoogte verstelbare
voetensteun.
Maten tafelblad, B/D: 70 x 55 cm,
Tafelhoogte: 100 cm

Voetensteun verstelbaar in
4 vaste posities:
22 – 34 cm
28 – 40 cm
34 – 46 cm
40 – 52 cm 
Verkrijgbaar met diverse typen en
decors tafelbladen. Bij bestelling s.v.p.
specificeren.
T-HF.. Prijs op aanvraag

Op de foto hiernaast
de leerlingtafel T-HV V 
met volkern tafelblad
in decor grijs en 
met frame in kleur
RAL9006 aluminium.

In hoogte verstelbare voetensteun

Leerlingstoel model ST-HF
Bijpassende stoel voor de hierboven
vermelde tafel. Met comfortabele poly-
propyleen rugleuning en zitting.
Robuust stalen frame met voetensteun.

Zithoogte: 61 cm
Totale hoogte: 98 cm
Voetensteun: 18 cm van de vloer
ST-HF KG Prijs op aanvraag

Leerlingkruk model ST-HFH
als model ST-HF,
echter als kruk zonder rugleuning.
ST-HFH KG Prijs op aanvraag

Tafelbladopties zie
pagina 623. Bij uw
bestelling vermelden.
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Omgeëvenaard in
design, comfort

& functionaliteit

Design
Fraai gevormde zitschaal verkrijgbaar

in 6 kleuren op elegant onderstel

Comfort

Ergonomisch zitschaal op een licht

verend stalen frame

Functionaliteit

Eenvoudig te reinigen

oppervlak, robuust en

stapelbaar
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1 Praktische handgreep in de
rugleuning, vereenvoudigd het
dragen

2 Ergonomisch gevormde
zitschaal conform EN normen

3 Perfect zitcomfort dankzij
dubbelwandige zitschaal

4 Fraai vormgegeven
stalen frame, gepoedercoat
in RAL9006 aluminium

5 Speciaal ontworpen
voetkappen aan achterzijde
voorkomen omvallen

6 Onderstel verstevigd
voor verhoogde stabiliteit
en levensduur 

7 Voetkappen verkrijgbaar
met vilt voor bescherming
van de vloer

1

2

3

4

5

6

7
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Comfortabel, hygienisch
& top modern
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Zie pagina 506
Zie pagina 624

Zie pagina 504

De ErgoStar leerlingstoel is verkrijgbaar in 6 kleuren.
Het frame wordt standaard geleverd in RAL9006 aluminium.

01 Geel 02 Rood 03 Blauw

04 Groen 05 Lichtgrijs 06 Donkergrijs

Ergostar leerlingstoel
Zitschaal uit dubbelwandig
kunststof, verkrijgbaar in
6 kleuren.
Extreem duurzaam en robuust.
Gemakkelijk te reinigen en dus
hygienisch.
Stabiel frame uit verenstaal,
gepoedercoat in RAL9006
aluminium.
Vermeld bij bestelling de
gewenste zithoogte. Zie voor
een overzicht van de bestel-
maten, pagina 622.
STK-ESF..
Prijs op aanvraag

Optioneel verkrijgbaar met
vilt in de voetkappen

De ErgoStar
draaistoel
vindt u op

pagina 675.



Quickstepp is verkrijgbaar
in 2 varianten
Het basisschool-model QS-02
is ontworpen voor kinderen
met een lichaamslengte tussen
1,20 en 1,50 m. Model QS-24 is
bedoeld voor gebruik in alle
daarop volgende onderwijs-
jaren. Het grote model Quick-
stepp voorziet in de individuele
behoeften van de jeugd – of
ze 1,50 m groot zijn of
tot de allergrootsten onder ons
behoren. Beide modellen
zorgen voor een vloeiende
overgang en
optimaal zitcomfort – een heel
schoolleven lang.

In hoogte
verstelbaar, 30 – 38 cm
QS-02 Prijs op aanvraag
In hoogte
verstelbaar, 38 – 46 cm
QS-24 Prijs op aanvraag

Praktisch en ruim
De Quickstepp is stapelbaar en
makkelijk aan de schoolbank
op te hangen. Bijzonder handig
in combinatie met de
afgebeelde schooltafel. Het vak
onder het schrijfvlak biedt ook
met opgehangen stoel genoeg
ruimte voor schriften, boeken,
mappen en tassen.

Bijpassende leerlingentafels
vindt u op de pagina’s
630 – 639.

Het bijzondere
aan Quickstepp:
De zitting en de rugleuning
zijn in 3 treden in hoogte
verstelbaar. Dit is eenvoudig
en licht te bedienen,
zonder gereedschap. Zo past
de Quickstepp zich precies
aan elke lichaamsvorm
aan. De enige stoel die
meegroeit, van
de eerste klas
tot de
universiteit.

654 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Tafel model „TSH Ö“
Verschillende uitvoeringen en prijzen van deze tafelserie op
aanvraag. Standaard als 1- en 2-persoonstafel verkrijgbaar.



Leerlingenstoel
model Ecoflex
In hoogte verstelbare en stapelbare
leerlingenstoel. Zeer robuust gebouwd,
met name door de geïntegreerde
slagbeugel. Zeer lange levensduur.
De stoel is in drie treden in hoogte
verstelbaar en vast te zetten en biedt
hierdoor een optimale ergonomische
aanpassing aan elke lichaamslengte van
elke leerling.

In hoogte verstelbaar van 34 – 42 cm
SO MST 13 Prijs op aanvraag
In hoogte verstelbaar van 38 – 46 cm
SO MST 24 Prijs op aanvraag
In hoogte verstelbaar van 42 – 50 cm
SO MST 35 Prijs op aanvraag

Maatvoering volgens DIN Hoogteverstelling optioneel met blokkering

Onzichtbare rugleuning-bevestiging Slagbeugel
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Leerlingstoel
model Ecoflex
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Tafel model „TSH Ö“
Verschillende uitvoeringen en prijzen van deze tafelserie op
aanvraag. Standaard als 1- en 2-persoonstafel verkrijgbaar.



1-persoons
leerlingtafel
met opklapbaar tafelblad, dat
van bovenaf toegang biedt tot
het ruime opbergvak
gemaakt van plaatstaal.

1-persoons leerlingtafel 
Tafelhoogte 58 cm
T 52S-EPU-1

Tafelhoogte 64 cm
T 52S-EPU-2

Tafelhoogte 70 cm
T 52S-EPU-3

Tafelhoogte 76 cm
T 52S-EPU-4

Prijzen op aanvraag

De gezondste
manier van zitten is staan!
Daarom hebben wij als
aanvulling op de gebruikelijke
docententafels deze
docentenlessenaar ontwikkeld.
Standaard uitgevoerd met
2 schuifladen, waarvan de
bovenste afsluitbaar is.
In hoogte verstelbaar in 3
treden van 108 – 120 cm, met
het tafelblad in horizontale
stand. Het werkoppervlak is tot
2/3 kantelbaar, het horizontale
deel is uitgevoerd met een
pennenbakje.

De in de tafelrand
geïntegreerde opstaande rand
voorkomt het afglijden van uw
documenten.
Maten bovenblad,
B/D: 70 x 60 cm
T-SL 120

Prijs op aanvraag
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1-persoons
leerlingtafel



Onze
begeleidsterstoel

Standaard met 

zwart kunst-

lederen zitting

Begeleidsterstoel Carina
De ideale kruk voor gebruik in KDV en
basisonderwijs. Perfect roleigenschappen,
hoog zitcomfort en gemakkelijk in hoogte
instelbaar.

Zitting met kunstleder overtrokken.
Bij bestelling gewenste kleur aangeven.

Carina met rugleuning
Stoel met smalle rugleuning.
Hoogte instelbaar van 36 – 48 cm,
stevig verrijdbaar onderstel met 5 wielen
CA-GARL # 169,00 g

Carina zonder rugleuning
Hoogte instelbaar van 36 – 48 cm,
stevig verrijdbaar onderstel met 5 wielen
CA-GA # 149,00 €

De stoelen worden gedemonteerd
geleverd maar zijn snel en eenvoudig
te monteren.

Stalen draaivoet
Gepoedercoat in RAL7035 Lichtgrijs
Vaststaand, met stelvoeten
TS-NATSG 99,00 g

Verrijdbaar met 5 wielen
TS-NATSR 99,00 g

Draaikruk Natalia
Counter
Zelfde stoel zoals links beschreven,
echter in toonbankhoogte met
verchroomde voetring
• Zithoogte: 59 – 84 cm

Diameter zitting : 37 cm
Vaststaand, met stelvoeten
TS-NATCG 165,00 g

01 Blauw 02 Rood 03 Oranje 04 Groen 05 Geel

Draaikruk Natalia
• In hoogte verstelbaar dankzij gasveer
• Zitting overtrokken met makkelijk

afwasbaar zwart kunstleder
• Zithoogte: 42 – 55 cm

diameter zitting: 37 cm

Kunststof draaivoet, kleur zwart
Vaststaand, met stelvoeten
TS-NATG 79,00 g

Verrijdbaar met 5 wielen
TS-NATR 79,00 g
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De draaistoel
voor kinderen

Genito…
…de perfecte stoel
voor de kinderen.

Steeds flexibel aange-
zien hij zo licht rijdt.

De stoel bestaat als
verrijdbare of vaste
(met kunststofglijders)
variatie.

Genito Eco – met
gekleurde rugleuning
Verrijdbare variant
In hoogte verstelbaar van 30 – 38 cm
GS-21R.. # 149,00 g
In hoogte verstelbaar van 38 – 48 cm
GS-22R.. # 149,00 g

Vaste variant
In hoogte verstelbaar van 30 – 38 cm
GS-21G.. # 149,00 g
In hoogte verstelbaar van 38 – 48 cm
GS-22G.. # 149,00 g

Genito Kruk
Verrijdbare variant 
In hoogte verstelbaar van 30 – 38 cm
GS-11R.. # 109,00 g
In hoogte verstelbaar van 38 – 48 cm
GS-12R.. # 109,00 g

Vaste variant
In hoogte verstelbaar van 30 – 38 cm
GS-11G.. # 109,00 g
In hoogte verstelbaar van 38 – 48 cm
GS-12G.. # 109,00 g

Genito
Eco

Genito
Kruk

Verrijdbaar of met

kunststofstelvoeten
verkrijgbaar!
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Kleurcode:
Genito met stofzitting…
S01  Blauw S02  Geel
S03  Groen S04  Rood
S05  Oranje

…met kunstlederzitting
K01  Blauw K02  Geel
K04  Rood K05  Zwart
K06  Grijs



Docentenstoel
Passend bij leerlingstoel model MST 30.
Gelieve bij bestelling de gewenste
RAL kleur opgeven. Zie pagina 3.
MLSP 30 Prijs op aanvraag

Docentenstoel
Passend bij leerlingstoel model ST 40.
Gelieve bij bestelling de gewenste
RAL kleur opgeven. Zie pagina 3.
RLSP 40 Prijs op aanvraag

Combineer wat het beste in uw concept past.
Bijpassend bij de leerlingstoelen- en tafels.
De stoelen hebben ergonomisch uitgevoerde zitvlakken
en rugleuningen. De zithoogte is met 46 cm ideaal.
De stoffering van zitting en rugleuning is gemaakt
van hoogwaardige materialen.
Zie voor alle verkrijgbare stoffen en
kleuren pagina 364 – 373.

Alle onderstellen zijn vervaardigd
uit ovale stalen precisiebuizen en
voorzien van kunststof afdek- en
voetkappen.
De voetkappen hebben geïntegreerde
viltglijders.

De docententafels en -stoelen worden
geleverd in grootte 4 (DIN maat 6).

Docententafel art.nr. ML65 US2B PU met
tafelblad in uitvoering grijs met PU-lijst.
Stoel model stoel 10A (met armleuningen)
met stoffering HE031.
Frame RAL 5014 duifblauw.

Docententafel art.nr. ML65 US3B PU met
projectortrolley art.nr. PS 50 MR PU, beiden
met tafelblad in uitvoering beuken met
PU-lijst. Stoel model stoel 10 met stoffering
HE006. Frame RAL 3004 purperrood.

Docententafel art.nr. TL65 US6B PU met
tafelblad in uitvoering grijs met PU-lijst.
Stoel art.nr. LSP 30 met stoffering HE006.
Frame RAL 4003 erikaviolet.

Docententafel en -stoel combinaties

Docentenstoel
Passend bij leerlingstoel model ST 30.
Gelieve bij bestelling de gewenste
RAL kleur opgeven. Zie pagina 3.
LSP 30 Prijs op aanvraag

Leverbare Stoffen-

groepen B1 – B7

zie pagina 534 – 543!
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Kennis in topvorm presenteren – de
afbeelding toont de docententafel
art.nr. ML65 US4B PU uit de serie MT
in combinatie met bijpassende projector-
tafel art.nr. PS 50M PU. Tafelbladen in
uitvoering grijs met PU beschermlijst,
frame RAL 5018 turkooisblauw.

Een perfecte combinatie van vorm, functie
en kleur – de afbeelding toont docenten-
tafel art.nr. TL65 US6B PU uit de serie T in
combinatie met projectortrolley art.nr.
PS 50T RPU. Tafelblad in uitvoering grijs
met PU beschermlijst, frame in
RAL 3000 vuurrood.

Bij de tafels kunt u kiezen uit 2 tafel-
bladmaten: 130 x 55 cm resp. 130 x 65 cm
en verschillende materialen en
uitvoeringen (zie kleuren- en materialen-
gamma op pagina’s 622 – 623).
Naar wens uit te rusten met 6
onderbouw-varianten. Ombouw, laden
en de bladen zijn gemaakt van E1-platen
met een melamine toplaag. Alle randen
zijn afgewerkt met een 2 mm dikke,
gelijmde ABS-lijst.
Ideaal: voor de modellen uit de series
T en MT zijn bijpassende projectortafels
en -trolleys verkrijgbaar, gemonteerd
op 4 onverwoestbare dubbelwielen,
waarvan 2 met rem.

Docententafels en -stoelen
worden geleverd in volwassenen
maat 6 (DIN-ISO maat)

Serie T

Serie M
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Geef bij uw bestelling van een projector-
trolley aub de uitvoering van het tafelblad
en de afmetingen voor het tafelgat voor
de projector aan in breedte x diepte.
U kunt ook het projectortype vermelden
dat gebruikt zal worden (met of zonder
folierol).

Tafelbladopties zie
pagina 623.



Le
er

lin
ge

nt
af

el
s

&

661Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Bestel-
mogelijkheden
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Variant „A“
Met aanvullend opbergvak
(alleen voor docententafels uit
serie T en MT met onderbouw-
kasten leverbaar). Gelieve bij uw
bestelling „A“ toe te voegen aan
het artikelnummer.

Variant „SS“
Schuiflade rechts onder het
tafelblad gemonteerd, afsluitbaar.

Variant „S“ 
Schuiflade rechts onder het tafel-
blad gemonteerd, niet afsluitbaar.

Variant „US 5“
Met onderbouwkast rechts,
3 schuifladen, niet afsluitbaar.

Variant „US 3“ 
Met onderbouwkast rechts,
1 schuiflade binnenin, met
afsluitbare deur.

Variant „US 2“ 
Met onderbouwkast rechts,
1 verstelbaar legbord, met
afsluitbare deur.

Variant „US 6“
Met onderbouwkast rechts,
3 schuifladen, afsluitbaar met
centrale vergrendeling.

Serie T
130 cm breed x 55 cm diep
TL 55 SBPU  
TL 55 SSBPU  
TL 55 SBK  
TL 55 SSBK  
TL 55 SBS  
TL 55 SSBS  

Serie T
130 cm breed x 65 cm diep
TL 65 SBPU  
TL 65 SSBPU  
TL 65 US2BPU  
TL 65 US3BPU  
TL 65 US4BPU  
TL 65 US5BPU  
TL 65 US6BPU  
TL 65 US2BPUA  
TL 65 US3BPUA  
TL 65 US4BPUA  
TL 65 US5BPUA  
TL 65 US6BPUA  
TL 65 SBK  
TL 65 SSBK  
TL 65 US2BK  
TL 65 US3BK  
TL 65 US4BK  
TL 65 US5BK  
TL 65 US6BK  
TL 65 US2BKA  
TL 65 US3BKA  
TL 65 US4BKA  
TL 65 US5BKA  
TL 65 US6BKA  
TL 65 SBS  
TL 65 SSBS  
TL 65 US2BS  
TL 65 US3BS  

TL 65 US4BS  
TL 65 US5BS  
TL 65 US6BS  
TL 65 US2BSA  
TL 65 US3BSA  
TL 65 US4BSA  
TL 65 US5BSA  
TL 65 US6BSA

Serie M
130 cm breed x 55 cm diep
ML 55 SBPU  
ML 55 SSBPU  
ML 55 SBK  
ML 55 SSBK  
ML 55 SBS
ML 55 SSBS

Serie M
130 cm breed x 65 cm diep
ML 65 SBPU  
ML 65 SSBPU  
ML 65 US2BPU  
ML 65 US3BPU  
ML 65 US4BPU  
ML 65 US5BPU  
ML 65 US6BPU  
ML 65 US2BPUA  
ML 65 US3BPUA  
ML 65 US4BPUA  
ML 65 US5BPUA  
ML 65 US6BPUA  
ML 65 SBK  
ML 65 SSBK  
ML 65 US2BK  
ML 65 US3BK  
ML 65 US4BK  
ML 65 US5BK  
ML 65 US6BK  

ML 65 US2BKA  
ML 65 US3BKA  
ML 65 US4BKA  
ML 65 US5BKA  
ML 65 US6BKA  
ML 65 SBS  
ML 65 SSBS  
ML 65 US2BS  
ML 65 US3BS  
ML 65 US4BS  
ML 65 US5BS  
ML 65 US6BS  
ML 65 US2BSA  
ML 65 US3BSA  
ML 65 US4BSA  
ML 65 US5BSA  
ML 65 US6BSA  

Projectortafel
model M
75 cm breed x 65 cm diep
PS 50M K  
PS 50M PU  
PS 50M S  
PS 50MR K  
PS 50MR PU
PS 50MR S

Projectortafel
model T
75 cm breed x 65 cm diep
PS 50T K  
PS 50T PU  
PS 50T S  
PS 50TR K  
PS 50TR PU
PS 50TR S

Bestelvoorbeeld voor docententafels:
T M L 65 US 6 B PU K S A

serie serie docenten- blad- onder- schuif- PU- omlijsting met
T M tafel diepte bouw lade beschermlijst ABS- opbergvak

omlijsting onder
tafelblad

Variant „US 4“ 
Met onderbouwkast rechts,
1 schuiflade, daaronder 1 vak,
beide afsluitbaar.

Prijzen op aanvraag
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Die maken
alles mee!

Leerlingtafel model 8
Stabiel onderstel van
profielbuizen, tafelhoogte
72 cm.
Tafelblad met 2 mm dikke
ABS omlijsting. U kunt kiezen
uit 15 RAL-kleuren voor het
frame en 9 houtdecors
(zie kleurengamma pagina’s
622 – 623). Vermeld aub de
gewenste kleur en het decor
bij uw bestelling.

Model 8 Z
2-persoonstafel
Tafelbladafmeting 130 x 50 cm

Ti 8 Z 134,00 g

Model 8 E
1-persoonstafel
Tafelbladafmeting 65 x 50 cm

Ti 8E 104,00 g

Leerlingtafel model 8 H
In hoogte verstelbaar
Deze leerlingtafel met C-poot
kan ingesteld worden op
4 standaard tafelhoogten
1 – 4, tussen 58 – 76 cm.
Met opbergvak.

Model 8 HZ
2-persoonstafel
Tafelbladafmeting 130 x 50 cm

Ti 8 HZ 156,00 g

Model 8 HE
1-persoonstafel
Tafelbladafmeting 65 x 50 cm

Ti 8 HE 128,00 g

Leerlingentafel met C-poot, RAL 4003 erikaviolet.

Model 8 HZ met C-poot, RAL 1018 zinkgeel.

Tafelblad-
opties zie
pagina 623.
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De klassieker:
robuust en duurzaam
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Leerlingtafel
Onderstel uit profielbuizen,
gepoedercoat in 15 RAL-kleuren.
Stevige voetkapjes aan de
poten. Voorzien van ophang-
haken aan de zijkanten.
Tafelblad en opbergvak met
melamine toplaag,
afgewerkt met een 2 mm dikke,
gelijmde ABS lijst. U kunt
kiezen uit 9 houtdecors. Zie het
kleurenschema op pagina 217.
De tafelmodellen 20 en 21
worden evenals de stoelen
model ST 20 geleverd in de
standaard leerlingenmaten
1 – 4. Geef bij uw bestelling
de gewenste maat aan,
bijv. Ti 21 Z/maat 4
(76 cm tafelhoogte).

Model 20 E
Tafelbladafmeting 65 x 50 cm,
1-persoonstafel zonder
opbergvak
Ti 20 E 94,00 g

Model 20 Z
Tafelbladafmeting 130 x 50 cm,
2-persoonstafel zonder
opbergvak
Ti 20 Z 117,00 g

Model 21 E
Tafelbladafmeting 65 x 50 cm,
1-persoonstafel met opbergvak
Ti 21 E 116,00 g

Model 21 Z
Tafelbladafmeting 130 x 50 cm,
2-persoonstafel met opbergvak
Ti 21 Z 149,00 g

Andere bladformaten op
aanvraag verkrijgbaar.

Leerlingstoel
model ST 20
De zitting en  de leuning zijn
gemaakt van blank gelakt,
geperst beuken triplex.
Het frame is in 15 RAL-kleuren
leverbaar.
Zie het kleurenschema op
pagina 216.

ST 20 67,00 g

Tafel model 20 Z, RAL 6010 grasgroen, tafelblad decor beuken 18,
met stoel model ST 20 in dezelfde kleurcombinatie.

Tafel model 21 Z, RAL 5015 hemelsblauw, tafelblad decor beuken 18,
met stoel model ST 20 in dezelfde kleurcombinatie.



Docententafel model 14
Zeer goed passend bij onze seminar-tafels.
Met aan de rechterkant een afsluitbare
ordnerkast met cylinderslot met daarin
een verstelbaar legbord.
Met een onderstel van profielbuizen van
30 x 30 mm. Verkrijgbaar in 15 RAL-kleuren
(frame) en 9 houtdecors
(tafelblad en onderbouw).
Zie kleurenschema pagina’s 622 – 623.
Maten, B/H/D: 130 x 72 x 65 cm

Ti 14 318,00 g

Tafel model 10Z,
RAL 5015 hemelsblauw,
tafelblad decor grijs 20.

Docententafel model 14,
RAL 7035 lichtgrijs.
Tafelblad decor grijs 20.

Tafel model 12Z,
RAL 6027 lichtgroen,
tafelblad decor grijs 20.

Model 12 Z
2-persoonstafel, zonder opbergvak
Maten, B/H/D: 130 x 72 x 50 cm

Ti 12 Z 109,00 g

Model 12 E
1-persoonstafel, zonder opbergvak
Maten, B/H/D: 65 x 72 x 50 cm

Ti 12 E 78,00 g

Model 10Z
2-persoonstafel met opbergvak
(opbergvak met aan de achterkant een
opstaande rand)
Maten, B/H/D: 130 x 72 x 50 cm, 
met 2 mm dikke ABS lijst

Ti 10 Z 143,00 g

Model 10E
1-persoonstafel met opbergvak
Maten, B/H/D: 65 x 72 x 50 cm

Ti 10 E 104,00 g
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Goed voorbereid
op het seminar

Tafelbladopties zie
pagina 623.


