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Robuuste tweedeurskast met verstelbare legborden met een 
interval van 35 mm. Uitgevoerd met versterkte deuren 
(met stootdoppen) die 180º draaibaar zijn. 
Kleur RAL 7035 grijs. 
Afmetingen (HxBxD)

Setaanbieding:  180x 80x 38 cm en
                             195x 92x 42 cm  € 239,-

TWEEDEURSKASTEN

KASTEN EN 
OPBERGRUIMTE

Brandwerend én 
inbraakvertragend. 
Afmetingen 195 x 95 x 55 cm 
(HxBxD). 4 zijdig sluitende 
deuren door middel van 
zwareslotschoten. Voorzien van 
dubbelbaardslot. Inclusief vier 
verstelbare legborden. 
DIN-norm 4102, in RAL 7035 en zwart.  

Brandwerend én 
inbraakvertragend. 
Afmetingen 150  x 70 x 55 cm 
(HxBxD). 5 zijdig sluitende 
deuren door middel van 
zwareslotschoten. Voorzien van 
dubbelbaardslot. Inclusief vier 
verstelbare legborden. 
DIN-norm 4102, RAL 7035 en zwart.

 € 605,-

BRANDWERENDE KASTEN

Uiterst Stabiel, functioneel en 
flexibel; voorzien van robuuste 

staalconstructie voor opslag. Ge-
sloten zijpanelen. Legborden zijn 
verstelbaar met een interval van 

30 mm. Kleur RAL 7035 grijs.

Afmetingen: (HxBxD)
200 x 96 x 42.5 cm   €  109,-

Archief aanbouwrek 
200 x 96 x 32 cm   €  98,-

ARCHIEFSTELLING

vanaf 
€ 98,-

 € 109,-

 € 119,-

 € 159,-

 € 459,-100 x 80 x 38 cm

180 x 80 x 38  cm

195 x 92 x 42 cm 
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 € 139,-

Verkrijgbaar in veel 
verschillende uitvoeringen 
(lange/korte deuren en 
kleuren). Standaard voorzien 
van Eurolocks cilinderslot. 
Standaardkleur RAL 7035, 
diverse andere kleuren 
mogelijk.

GARDEROBE
KASTEN

 € 189,-

 € 179,-

 € 259,-

2-deurs 
185x60x50 cm

3-deurs 
185x90x50 cm

4-deurs 
205x60x50 cm

6-deurs 
205x90x50 cm
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Alles bij de hand en goed 
georganiseerd. Met deze 
tekening-uitlegcombinatie 
heeft u alle ruimte om uw 
tekeningen uit te werken 
of te bekijken. De tafel, de 
tekeningenrekken en de 
stellage rekken zijn los ver-
krijgbaar. Vervaardigd van 
geëpoxeerd hamerslag 
plaatstaal.Tekening 
uitlegtafel incl. tussenblad
Afmeting (HxB) 
180 x 90 cm € 219,-

Combinatie bestaande uit:
- vier tekeningenrekken met schrijfstrip
- twee stellagerekken t.b.v. de tekeningen rekken
- tekeninguitlegtafel ( wordt ongemonteerd geleverd)

TEKENING 
UITLEGCOMBINATIE

Setprijs 
€ 485,-

Oerdegelijk tekenrek, om 
uw tekeningen overzichtelijk op 

te bergen. Vervaardigd van  
geëpoxeerd hamerslag plaatstaal. 

Totaal 90 vakken, inclusief schrijfstrip. 
Afmetingen 195x85 cm (HxB). 

STAAND
TEKENINGENREK

Setprijs 
€ 275,-

Vervaardigd van geëpoxeerd
hamerslag plaatstaal met
18 vakken. Afmetingen 85x31x18
cm (BxHxD). Schrijfstrip onder de
vakken.

TEKENINGENREK

STELLAGEREK

UITLEG TAFEL

 € 44,-

 € 219,-

Stellagerek ten behoeve van 
tekeningrekken.

Afmeting 195 x 85 cm.

Alles bij de hand en goed 
georganiseerd.
Met deze tekening-uitlegtafel 
heeft u alle ruimte.
Lichtgrijs blad met hamerslag 
frame.
Inclusief tussenblad.
Afm. 180x90 cm

 € 69,-
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Met 2, 3 of 4 laden verkrijgbaar.
Voorzien van telescooprails
en anti-blokkering. 
Centraal afsluitbaar.
Geschikt voor A4 en Folio.

LADEKAST EN

Ideaal voor opslag van kleine  
onderdelen. Bestaat uit volledig  
gelaste constructie, afgewerkt 
met krasvaste epoxy 
poedercoating met structuur. 
Draagvermogen per legbord 
80kg, totaalkast tot maximaal 
1000 kg. In diverse kleuren.

200 x 100 x 30 cm

VAKKENKAST

 € 155,-  € 129,-

 € 129,-

Rolblok op wielen, centraal 
afsluitbaar. Cilinderslot met 
twee sleutels. Bovenste lade 
voorzien van pennenbak.
Telescoopgeleiders. 
RAL 7035. Verkrijgbaar in 
58 en 78.5 cm  diep.

ROLBLOKKEN

53 x 46 x 78.5 cm

53 x 46 x 78.5 cm

70 x 46 x 62 cm

101 x 46 x 62 cm

132 x 46  x 62 cm

 € 139,-

 € 179,-

 € 159,-

 € 119,-

 € 119,-

53 x 46 x 58 cm

53 x 46 x 58 cm
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 € 149,-

 € 309,-

 € 239,-
VIERDEURS LOCKERKAST TWAALFDEURS LOCKERKAST

ACHTDEURS LOCKERKAST

180 x 30 x 50 cm
Classic lockerkast met 4 vakken.
Bij de kast worden zelfklevende 
labelhouders geleverd.
Voorzien van cilindersloten met 
moedersleutelfunctie.

180 x 60 x 50 cm
Classic lockerkast met 8 vakken.
Bij de kast worden zelfklevende 
labelhouders geleverd. 
Voorzien van cilindersloten met 
moedersleutelfunctie.

180 x 90 x 50 cm
Classic lockerkast met 12 vakken.
Bij de kast worden zelfklevende 
labelhouders geleverd.
Voorzien van cilindersloten met 
moedersleutelfunctie.
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 € 159,-

 € 329,-

 € 259,-

VIJFDEURS LOCKERKAST VIJFTIENDEURS LOCKERKAST

TIENDEURS LOCKERKAST

180 x 30 x 50 cm
Classic lockerkast met 5 vakken.
Bij de kast worden zelfklevende 
labelhouders geleverd.
Voorzien van cilindersloten met 
moedersleutelfunctie.

180 x 60 x 50 cm
Classic lockerkast met 10 vakken.
Bij de kast worden zelfklevende 
labelhouders geleverd.
Voorzien van cilindersloten met 
moedersleutelfunctie.

180 x 90 x 50 cm
Classic lockerkast met 15 vakken.
Bij de kast worden zelfklevende 
labelhouders geleverd.
Voorzien van cilindersloten met 
moedersleutelfunctie.
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WERKBANKEN

Oersterk. Gelast onderstel in 
U-profiel met een werkblad 

van 40 mm massief beukenhout, 2x gelakt. 
Draagvermogen 400 kg en afgewerkt 

met krasvaste epoxy poedercoating. In 
hoogte verstelbaar.

                          Afmetingen (HxBxD):
SWB1 = 64-99 x 150 x 70 cm, € 265,-
SWB2 = 64-99 x 200 x 70 cm, € 299,-

(Prijzen exclusief ladenblok)

vanaf 
€ 265,-

WERKBANK

De unieke stootvaste toplaag is vervaardigd in samenwerking 
met een toonaangevende machinefabriek. Bestand tegen  
diverse chemicaliën. Leverbaar met Multiplex werkblad of 
met 40 mm massief beukenhout. Oersterk. Gelast onderstel in 
U-profiel. Draagvermogen 900 kg en afgewerkt met slag- en 
krasvaste epoxy poedercoating. 
Afmeting 200x70 cm.

I’MO WERKBANK

I’MO WERKBANK

NIEUW PRODUCT

NIEUW PRODUCT

vanaf 
€ 565,-

De unieke stootvaste toplaag is 
vervaardigd in samenwerking met een 

toonaangevende machinefabriek. 
Bestand tegen  diverse chemicaliën.

Oersterk. Gelast onderstel in U-profiel.
Werkblad van 40 mm massief beukenhout.

Draagvermogen 400 kg.
Afgewerkt met krasvaste epoxy poedercoating.

In hoogte verstelbaar.
 64-99 x 150 x 70 cm, 64-99 x 200 x 70 cm. € 649,-
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KANTOORTAFELS
Stevige tafel van eigen fabrikaat.
Lichtgrijs melamine blad, 18 mm.
Hamerslag geëpoxeerd frame.
Pootdikte 35x35 mm.
Worden ongemonteerd geleverd.140 x 70 cm  €  83,-

150 x 75 cm  €  86,-
160 x 80 cm  €  92,-

TEKEN/UITLEG TAFEL
Alles bij de hand en goed 
georganiseerd. Met deze 
tekening-uitlegtafel heeft u 
alle ruimte. Lichtgrijs blad met 
hamerslag frame. Inclusief 
tussenblad.
Afm. 180 x 90 cm.  

€ 219,-

 € 79,-
120 x 70 cm
110 x 80 cm

200 x 70 cm  € 110,-
180 x 90 cm  € 111,-
200 x 100 cm  € 119,-

vanaf 
€ 110,-

vanaf 
€ 83,-

TAFELS
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120 x 70 cm
110 x 80 cm

STOELEN
KANTINESTOEL

vanaf
€ 20,-

     Stapelstoel met hamerslagframe.  
                  Buis 22 mm. Kleur blauw.

                      Kunststof zitting en rug.
                                   Type 3300 € 20,-

                  Met beuken zitting en rug.
                                    Type 3306 € 22,-

Een van de klassiekers in de bouw. 
De kuip is van antraciet 
polypropyleen, het frame 
hamerslag. Type 3360. 
Buis ø 22 mm.

  € 17,-

KUIPSTOEL

VERGADERSTOEL
ANTRACIET

 € 29,-

VERGADERSTOEL
ANTRACIET 

Favoriete vergaderstoel. Met solide 
hamerslag frame en

een stoffering in passend antraciet.

 € 35,-

Alom bekende vergaderstoel.
Met zwarte stoffering en zwart 
frame.

VERGADERSTOEL
MET ARMLEUNING

 € 49,-

Alom bekende 
vergaderstoel.

Met zwarte 
stoffering en zwart 

frame.

Met armleuningen

 € 44,-
Zonder armleuning
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Draaistoel “Bouw Special” een 
klassieker in de bouw met een 
opgefrist uiterlijk.De draaistoel is 
voorzien van een synchroon-
mechaniek. Een hoge hoge 
rugleuning met kunststof 
afdekkap. Onder de zitting zit een 
gewichtsinstelling voor de 
tegendruk van de rugleuning. De 
zitting en de rugleuning zijn 
gestoffeerd in de kleur antraciet.
Uitgevoerd met hoogte verstelbare 
armleggers.

DRAAISTOEL
ANTRACIET

 € 219,-

BUREAUSTOEL
De bureaustoel volgens 
Nederlands concept; veel 
zitplezier voor weing geld.
Zwart gestoffeerde zitting, 
rugleuning met netbespanning.
Uitgevoerd met zitdiepte-
verstelling en in hoogte en 
breedte verstelbare 
armleggers. 

 € 199,-  

DRAAISTOEL
SE7EN
De draaistoel Se7en Basic is een 
complete draaistoel. Met een 
gestoffeerde zitting en rug. In de 
kleur zwart. Voldoet aan de 
Europese Norm EN1335. 
Synchroontechniek.
Gewichtsregeling. Zitdiepte-
verstelling. In hoogte en breedte 
verstelbare armleggers.
5 jaar garantie.

 € 229,-  

DRAAISTOEL
BOUWSPECIAAL
Een klassieker in de bouw met 
een opgefrist uiterlijk.
De draaistoel is voorzien van een 
synchroonmechaniek.Een hoge 
hoge rugleuning met kunststof 
afdekkap.Onder de zitting zit een 
gewichtsinstelling voor de 
tegendruk van de rugleuning.
De zitting en de rugleuning zijn 
gestoffeerd in de kleur zwart.
Uitgevoerd met hoogte 
verstelbare armleggers.

 € 199,-  

De stoel die voldoet aan 
de Nederlandse norm en is 

gecertificeerd. De rug en zitting 
zijn gestoffeerd. Keuze uit 74 

kleuren, zwart op voorraad 
andere kleuren mogelijk 

op aanvraag. Zitting en rug 
kunnen elk in een andere 

worden gestoffeerd.

NEN-EN 1335

 € 249,-  
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DIVERSEN

GRATIS STARTERSKIT
BIJ AANKOOP VAN EEN 
WHITEBOARD 
T.W.V  €39,- !

WHITEBOARD Met 8 haken, hamerslag 
STAANDE KAPSTOK

 € 65,-

PRIKBORD
VILT SOFTLINE
Aluminium profiel.
Geanodiseerd softline profiel.
Grijze kunststof hoekstukken.
Verkrijgbaar in blauw en grijs.
60 x  90 cm  €  35,-
90 x120 cm.   €  55,-

 € 39,-

vanaf
€ 35,-

STARTERSKIT
4 whiteboardmarkers, 
1 magnetische 
penhouder, 
10 magneten, 
1 magnetische viltwisser 
met 10 viltjes en 
reinigingsspray.

Whiteboard van wit gelakt 
staal. Een prijsgunstig 
alternatief voor de normale 
whiteboards. Geanodiseerd 
aluminium softline profiel met 
kunststof grijze hoeken. 
Inclusief afgeggoot van 30 cm. 
Leverbaar in de maten
30 x 45 cm t/m 120 x 400 cm

vanaf
€ 39,-
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Kantoor / magazijn
Laan van de Kreeft 153

7324 BX Apeldoorn
Tel: 055 519 08 82

www.smitbouwmeubilair.nl

Alle prijzen zijn exclusief btw.
Montage en inhuizing tegen 

meerprijs.
Levering boven € 500,- franco.
Typefouten, prijswijzigingen en 

wijzigingen in specificaties 
voorbehouden.


