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Bedrijfsinrichting

De voordelen van LETS Bedrijfsinrichting

• Robuust en solide constructie; volledig van RVS 304

• Hygiënisch ontwerp; geen omgeslagen randen

• Bevorderd een schone en hygiënische omgeving; door eenvoud gemakkelijk te reinigen

• Draagt bij aan een ordelijke werkruimte

• Zeer fraaie uitvoering; kwalitatief uitstekend materiaal met een hoogwaardige afwerkingsgraad

Bedrijfsinrichting
Type: Zitbanken

 RVS overstap-zitbank 
Lengte 2 meter, met 32 vakken
Met zitgedeelte van wit polyethyleen, 30mm. 
Geschikt voor het opbergen van schoenen en klompen:
16 voor (vuile) privé schoenen en aan de andere zijde even-
veel voor (schone) bedrijfsschoenen.
De vakken zijn in het midden van bank van elkaar gescheiden 
door een RVS wand.  
  
Afmetingen, lxbxh: 2.000 x 600 x 600mm
Afmetingen van elk vak, l x b ca. 225 x 240 mm  
Materialen: RVS304 en polyethyleen

RVS zitbank met opbergvakken voor schoenen; type LE340901
Voor het opbergen van schoenen.
Geschikt voor 10 paar schoenen.
Met zitgedeelte van wit kunststof. 
 
Materiaal: RVS - Kunststof

Afmetingen (lxbxh): 1.000 x 350 x 420 mm
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Bedrijfsinrichting
Type: Zitbanken

Dit product is uit te breiden met:

Zeepdispensers Handdoekdispensers Wasbakken

Zitbank RVS  
Met  zitgedeelte van wit polyethyleen 30mm. 
Beschikbaar in 3 verschillende maten.

   Afmetingen l x b x h   
Zitbank01   1000 x 350 x 420mm
Zitbank02   1500 x 350 x 420mm    
Zitbank03   2000 x 350 x 420mm

 Zitbank RVS  
Met zitgedeelte blauw polyethyleen 30mm.  
In uitvoering met opbergrek voor schoenen  
met max. hoogte van 350mm.

  Afmetingen l x b x h   
Zitbank-B01 1.000 x 350 x 420mm   
Zitbank-B02 1.500 x 350 x 420mm    
Zitbank-B03 2.000 x 350 x 420mm

Zitbanken met bovenrek en kledinghaken

ZB10BRH  Met bovenrek en 10 kleding haken
   ca. 950x480x1800 mm 

ZB20DBRH Dubbele uitvoering en 20 kleding haken  
  ca. 950x960x1800 mm 

  

Zitbanken, economy-serie met kledinghaken en schoenenrek
Enkel: met kledinghaken en opbergrek voor schoenen       
ZB10H afmetingen: 1000 x 350 x 420* / 1650 mm 
ZB15H   afmetingen: 1500 x 350 x 420*/ 1650 mm
ZB20H afmetingen: 2000 x 350 x 420* / 1650 mm
   
Dubbel: met kledinghaken en opbergrek voor schoenen       
ZB10DH afmetingen: 1000 x 660 x 420* / 1650 mm  
ZB15DH afmetingen: 1500 x 660 x 420* / 1650 mm
ZB20DH afmetingen: 2000 x 660 x 420* / 1650 mm

*Eerste maat is hoogtemaat van het opbergrek, tweede maat is 
   hoogtemaat van de gehele zitbank.
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