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Verklaring van de symbolen
Hier kunt u in één oogopslag de gewenste informatie vinden, veel van onze pagina‘s hebben we
voorzien van symbolen. Zo ziet u direct met welke uitvoering, afwerking, kleur en accessoires
het product leverbaar is, en de technische gegevens die standaard van toepassing zijn
en welke garantietermijn van toepassing is.

Alle transportmiddelen, werktafels en werkbanken
met dit symbool zijn zonder meerprijs
in 10 kleuren leverbaar. Standaard kleur RAL 5010

De minimale garantie voor alle producten
is 3 jaar. Bij bepaalde productgroepen
is een langere garantie van toepassing.

De sterke gereedschapskasten zijn in 16 kleuren
leverbaar, ook tweekleurig zonder extra kosten.
De metallic-kleuren RAL 9006 en RAL 9007 hebben
een kleur-toeslag van 10% op de nettoprijs.

Voor sommige producten is de
kwaliteitsgarantie zelfs 5 jaar.

Bij kleding- en vakkenkasten heeft u de keuze uit
27 kleuren, maak de gewenste kleurcombinatie.
RAL 9006, RAL 9007 en RAL 9010 hebben een
kleurtoeslag van 10% op de nettoprijs.

Voor sommige producten is de
kwaliteitsgarantie zelfs 10 jaar.

De draaideurkasten voor het kantoor
hebben 21 mooie kleuren naar keuze. Ook hier
komt voor RAL 9006, RAL 9007 en RAL 9010
een kleurtoeslag van 10% op de nettoprijs.

Voor sommige producten zoals b.v. onze
hoogwaardige ladder- en steigerprogramma
is de kwaliteitsgarantie zelfs 15 jaar.

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688
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franco
levering

Alle aangegeven prijzen zijn nettoprijzen
en gelden voor een franco levering.

Deze artikelen worden ongemonteerd geleverd.
Tegen meerprijs bieden wij u voor deze artikelen
een montage-service aan, dit betekent dat de
artikelen compleet gemonteerd geleverd worden.
De meerprijs is afhankelijk van het soort product.

Door een onafhankelijke instantie
getest op functionaliteit en voor
gebruik veilig bevonden

Kleding- en vakkenkasten zijn standaard van een
klinksluiting voorzien waar een hangslot op kan.
Tegen meerprijs zijn andere sluitingen van cilinderslot
tot pandsloten leverbaar

De fabrikant van deze stellingen is
aangesloten bij de Gütegemeinschaft
Lager- und Betriebseinrichtungen.

Veel accessoires – kledinghaken, legborden,
schuine daken – opzet of gemonteerd – maakt
de indeling die u wenst van kleding- en
vakkenkasten mogelijk.

Deze producten zijn van hoogwaardig roestvast
staal gemaakt, dus absoluut roestvrij.

Deze producten bevatten componenten van
hoogwaardige multiplex, watervast gelijmd
vlgs. DIN EN 314-2.

1149

DIN EN 314-2

Deze producten zijn direct inzetbaar,
geen montage!
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De kleurkeuze

Kleurkeuze voor transportwagens, werktafels en werkbanken

RAL 1017
saffraangeel

RAL 2004
zuiveroranje

RAL 3003
robijnrood

RAL 5007
briljantblauw

RAL 5010
gentiaanblauw

RAL 5012
lichtblauw

RAL 6005
mosgroen

RAL 6011
resedagroen

RAL 7021
zwartgrijs

RAL 7035
lichtgrijs

Kleurkeuze voor gereedschapskasten

RAL 2000
geeloranje

RAL 3000
vuurrood

RAL 3003
robijnrood

RAL 5007
briljantblauw

RAL 5010
gentiaanblauw

RAL 5012
lichtblauw

RAL 5015
hemelsblauw

RAL 5018
turkoois

RAL 5021
waterblauw

RAL 6005
mosgroen

RAL 6011
resedagroen

RAL 7021
zwartgrijs

RAL 7031
blauwgrijs

RAL 7035
lichtgrijs

RAL 9011
grafietzwart

RDS 0005000
vulkaangrijs

Kleurkeuze voor kleding- en vakkenkasten

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688
RAL 1013
parelwit

RAL 2000
geeloranje

RAL 3000
vuurrood

RAL 3003
robijnrood

RAL 5010
gentiaanblauw

RAL 5012
lichtblauw

RAL 5014
duifblauw

RAL 5015
hemelsblauw

RAL 5018
turkoois

RAL 5021
waterblauw

RAL 6005
mosgroen

RAL 6011
resedagroen

RAL 6027
lichtgroen

RAL 7021
zwartgrijs

RAL 7031
blauwgrijs

RAL 7035
lichtgrijs

RAL 9011
grafietzwart

RDS 0005000
vulkaangrijs

RDS 0102025
bourgognerood

RDS 0504050
siënarood

RDS 0808060
zonnegeel

RDS 0959030
pastelgeel

RDS 0959059
zwavelgeel

RDS 1108060
felgroen

RDS 1109020
pastelgroen

RDS 2406015
horizonblauw

RDS 3103035
indigoblauw

RAL 1013
parelwit

RAL 2000
geeloranje

RAL 3000
vuurrood

RAL 3003
robijnrood

RAL 5010
gentiaanblauw

RAL 5012
lichtblauw

RAL 5021
waterblauw

RAL 6005
mosgroen

RAL 6027
lichtgroen

RAL 7021
zwartgrijs

RAL 7035
lichtgrijs

RDS 0005000
vulkaangrijs

RDS 0102025
bourgognerood

RDS 0504050
siënarood

RDS 0808060
zonnegeel

RDS 0959030
pastelgeel

RDS 0959059
zwavelgeel

RDS 1108060
felgroen

RDS 1109020
pastelgroen

RDS 2406015
horizonblauw

RDS 2702029
lapisblauw
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Kleurkeuze voor kantoorkasten
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sociaalruimtes inrichten:
top kwaliteit voor een top prijs

Vraagt u bij grote aantallen
een offerte aan, voor de scherpste prijs!
Tafel-stoel combinatie
Kledingkasten
RAL 7035, lichtgrijs
met 80 mm hoge sokkel
pagina 516

bestaande uit:
• 1 tafel 1200 × 800 mm,
blad kunststofcoating
beukendecor
• 4 stoelen, staalbuis
met zitting van beuken multiplex
alle staaldelen gelakt
in RAL 9005, zwart.
setprijs
bestelnr. 470-164

€ 277,–
Tafel-stoel combinatie
bestaande uit:
• 1 tafel 1600 × 800 mm,
blad kunststofcoating
beukendecor
• 4 stoelen, staalbuis
met zitting van beuken multiplex

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

alle staaldelen gelakt
in RAL 9005, zwart.
setprijs
bestelnr. 470-124

€ 312,–

BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Krukken
Stapelbare krukken, onderstel van staalbuis
gelakt in RAL 9005, zwart
met kunststof glijdoppen
zitting van beuken multiplex,
natuurkleur gelakt
hoogte × ø: 505 × 350 mm
1 stuk:
bestelnr. SRH 1

€ 57,–
set van 4 stuks:
bestelnr. SRH 4

508

1871

€ 184,–

Volledige magazijninrichting = van advies tot in gebruikname = www.tpscmagazijnstellingen.nl

Zelfstandige koop = webshop = www.magazijninrichtingshop.nl ***

Stapelbare stoelen en universele tafels
voor kantine en werkplek
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1 stuk:

€ 44,–

lak

RAL 7035

RAL 9005

Stapelbare stoelen serie ECO

bestelnr.
1 stuk
vanaf 2 stuks

464-100
€ 44,–
€ 41,–

465-100
€ 44,–
€ 41,–

• buizen kunststof gecoat in RAL 7035, lichtgrijs
of RAL 9005, zwart
• zittingen en rugleuningen uit beuken multiplex
• zitbreedte 420 mm, zithoogte 440 mm, zitdiepte 400 mm

Direct
zeer
grote***
aantallen
op aanvraag!

leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

Werktafels serie ECO

1297

Stabiele frameconstructie uit staal met hoogwaardige poedercoating in RAL 7035,
lichtgrijs met tafelblad lin lichtgrijs, poedercoating in RAL 9005, zwart met tafelblad
in beuken-decor. Voeten met versteldoppen voor ongelijke vloeren. Tafelbladen,
25 mm dik, met stootvaste omlijsting uit 3 mm kunststof. Eenvoudige zelfmontage!

800 × 800 mm

1200 × 800 mm

1600 × 800 mm

2000 × 800 mm

2000 × 1000 mm

lichtgrijs, RAL 7035
bestelnr. 461-088
€ 103,–

lichtgrijs, RAL 7035
bestelnr. 461-128
€ 150,–

lichtgrijs, RAL 7035
bestelnr. 461-168
€ 173,–

lichtgrijs, RAL 7035
bestelnr. 461-208
€ 196,–

lichtgrijs, RAL 7035
bestelnr. 461-210
€ 219,–

blad in beuken-decor
frame zwart
bestelnr. 463-088
€ 103,–

blad in beuken-decor
frame zwart
bestelnr. 463-128
€ 150,–

blad in beuken-decor
frame zwart
bestelnr. 463-168
€ 173,–

blad in beuken-decor
frame zwart
bestelnr. 463-208
€ 196,–

blad in beuken-decor
frame zwart
bestelnr. 463-210
€ 219,–
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Ronde tafels
tafel-stoel-combinaties

bestelnr. ATR 100

€ 203,–

Set met 4 stoelen
• 1 universele tafel, rond, ø 1000 mm
• 4 stapelbare stoelen uit staalbuis, gecoat in lichtgrijs,
zittingen en rugleuningen uit multiplex
• compacte levering, eenvoudige montage
Universele tafels, rond
• tafelblad met kunststofcoating in lichtgrijs, ø 1000 mm
• frame met poedercoating in RAL 7035, lichtgrijs
• compacte levering, eenvoudige montage

bestelnr. ATR 104

€ 324,–

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688
bestelnr. ATR 120

€ 215,–

Set met 6 stoelen
• 1 universele tafel, rond, ø 1200 mm
• 6 stapelbare stoelen uit staalbuis, gecoat in lichtgrijs,
zittingen en rugleuningen uit multiplex
• compacte levering, eenvoudige montage
bestelnr. ATR 126
Universele tafels, rond

€ 393,–

• tafelblad met kunststofcoating in lichtgrijs, ø 1200 mm
• frame met poedercoating in RAL 7035, lichtgrijs
• compacte levering, eenvoudige montage

510

1696

BETRIEBSEINRICHTUNGEN
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Tafel-stoel combinaties
serie ECO
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BETRIEBSEINRICHTUNGEN

tafel-stoel-combinatie
• 1 tafel, 800 × 800 mm
• 4 stoelen serie ECO
bestelnr. 460-084

€ 266,–

Tafel-stoel-combinatie

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! -

• 1 tafel, 1200 × 800 mm
4 stoelen,
serie ECO
Tel:• +31
(0)26-3633688
bestelnr. 460-124

€ 289,–

Tafel-stoel-combinatie
• 1 tafel, 1200 × 800 mm
• 6 stoelen, serie ECO
bestelnr. 460-126

0912

€ 335,–
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Tafel-stoel combinaties
serie ECO

Tafel-stoel-combinatie
• 1 tafel, 1600 × 800 mm
• 4 stoelen, serie ECO
bestelnr. 460-164

€ 300,–

Tafel-stoel-combinatie
• 1 tafel, 1600 × 800 mm
• 6 stoelen, serie ECO
bestelnr. 460-166

€ 393,–

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Tafel-stoel-combinatie
• 1 tafel, 2000 × 800 mm
• 6 stoelen, serie ECO
bestelnr. 460-206

€ 416,–

Tafel-stoel-combinatie
• 1 tafel, 2000 × 800 mm
• 8 toelen, serie ECO
bestelnr. 460-208
1298

€ 474,–
512
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Stapelbare stoelen uit kunststof
en tafel-stoel combinaties
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Kunststofstoel
Zitting uit kunststof, blauw
onderstel van staalbuis, verchroomd
zithoogte:
470 mm
zitbreedte:
500 mm
zitdiepte:
500 mm
hoogte totaal:
810 mm
bestelnr. SSK 1

€ 50,–
Set met 4 kunststofstoelen
bestelnr. SSK 4

€ 184,–

Tafel-stoel combinatie

***

bestaande uit:
• 1 tafel, rond, ø 1000 mm,
blad kunststofcoating, lichtgrijs
Direct
zeer leuke kortingen!
• 4 kunststofstoelen, blauw

- 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

bestelnr. TSK 100

€ 347,–

BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Tafel-stoel combinatie
bestaande uit:
• 1 tafel, 1200 × 800 mm,
blad kunststofcoating, lichtgrijs
• 4 kunststofstoelen, blauw
bestelnr. TSK 128

1889

€ 300,–
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