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Vandersluis staat voor kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en degelijkheid voor een  
betaalbare prijs. Naast onze standaardoplossingen bieden wij tevens oplossingen op maat. 
De naam ‘Vandersluis’ is al zeventig jaar een begrip in projectinrichting. Met onze jaren-
lange ervaring en technische vakkundigheid leveren we kwaliteit die garant staat voor een 
lange levensduur. Wij bieden u uitstekende producten en zijn een partner die met u mee-
denkt.

Klassiekers 
De Vandersluis klassiekers zijn niet meer weg te denken uit de collectie. De meubelen 
worden inmiddels veelvuldig toegepast in de projectmarkt, en vinden inmiddels ook hun 
weg in de consumentenmarkt. Het programma omvat comfortabele, functionele en duur-
zame stoelen, fauteuils en krukken, geschikt voor intensief gebruik. De 540 bank is een 
echte blikvanger binnen de klassiekers collectie. Een design klassieker die fungeert als 
ruimtebesparende bank én slaapbank en in de jaren '60 is ontworpen door Gijs van der 
Sluis. De klassiekers van Vandersluis zijn uitstekend toepasbaar in woon- en zorg- 
omgevingen, maar bijvoorbeeld ook in wacht- en bespreekkamers en vergaderruimtes. 

GREAT FURNITURE SOLUTIONS 
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4*Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

73
Comfortabel en duurzaam. ideaal voor woon- en zorginstellingen.

73  

standaard* zitting en rug
vierpoot met armleggers (73) gestoffeerde zitting en rug
armleggers kunststof zwart
buisframe Ø 26 mm, staf Ø 12 mm, geëpoxeerd 
gewicht gemiddeld 9,2 kg (afhankelijk van de uitvoering) 
glijdoppen verchroomd
    
73   
073/10   stoel gestoffeerd met armleggers 
 
opties  
glans chroom 



5 *Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

916
vierpootskruk. stapelbaar. goed te combineren met andere klassiekers.

vierpoot krukje

standaard* zitting
vierpootskruk beukenhout (blank gelakt of in kleur gebeitst)
buisframe Ø 22 mm, geëpoxeerd gestoffeerd
gewicht gemiddeld 2,5 kg (afhankelijk van de uitvoering) 
kunststof glijdoppen 
stapelbaar
    
916    
916/00   vierpootskruk, zitting in beuken blank gelakt 
918/00   vierpootskruk, zitting gestoffeerd 
 
opties  
glans chroom 
beuken in kleur gebeitst 



6*Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

555 & 556
Vergaderstoelen. optimaal zitcomfort. stapelbaar en koppelbaar.

555 556 steekwagen transportwagen

standaard* zitting en rug
vierpoot met armleggers (555) gestoffeerde zitting en rug
slede met armleggers (556)
armleggers kunststof zwart
buisframe Ø 22 mm, geëpoxeerd 
gewicht gemiddeld 9 kg (afhankelijk van de uitvoering) 
kunststof glijdoppen (555) 
stapelbaar, voorzien van stapelplaat 
koppelbaar (555) 
    
555  
555/10   vierpootsstoel gestoffeerd met armleggers 

556 
556/10   sledestoel gestoffeerd met armleggers 
 
opties  
glans chroom 
kunststof glijders (556) 
vilt glijders  
koppeling (555) 
steekwagen   
transportwagen (555) stapelbaar tot max. 15 stuks 



7*Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

30
Robuust. strakke vormen. comfortabel. perfecte match met 540.

fauteuil met armleggers

standaard* zitting en rug
vierpoot met armleggers gestoffeerde zitting en rug
armleggers beuken blank gelakt
frame vierkante buis 25 mm, geëpoxeerd 
gewicht gemiddeld 14 kg (afhankelijk van de uitvoering) 
kunststof glijdoppen
    
30  
030/10   fauteuil gestoffeerd met armleggers beuken blank gelakt  
 
opties  
glans chroom 
metalen glijders 
armleggers beuken in kleur gebeitst 
armleggers in noten of eiken blank gelakt 



8*Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

540
Bank en slaapbank. strakke vormgeving. tijdloos en iconisch. 

uitschuifbare zitting t.b.v. transformatie tot slaapbank 

standaard* zitting en rug
bank en slaapbank gestoffeerde zitting en rug
rechthoekige buis 30 x 20 mm, geëpoxeerd 
gewicht gemiddeld 14 kg (afhankelijk van de uitvoering) 
kunststof glijdoppen
    
540  
540/00   bank gestoffeerd  
540/10   losse armsteun gestoffeerd 
 
opties  
glans chroom 



MATERIALEN
Poedercoating

Alle klassiekers worden standaard voorzien van een geëpoxeerd frame, waarbij u de 
keuze heeft uit onderstaande poedercoating kleuren. Optioneel kan het frame uiteraard 
ook worden geleverd in glans chroom.

V21 ZILVERGRIJS V20 ANTRACIET V22 CHROOMLAKV16 WIT

V15 ZWART

V12 ALUMINIUM

Bovenstaande kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

poedercoating



Stoffering
MATERIALEN

Wij bieden u de mogelijkheid om onze stoelen te laten stofferen in diverse stofsoorten. 
Onze standaard stoffen zijn onderverdeeld in onderstaande stofgroepen.

Overige stoffen op aanvraag

Stofgroep Stofsoort Leverancier Materiaal Slijtweerstand

I Fighter Gabriël 100% Polyester 130.000 martindale

II Step / Step Melange Gabriël 100% Trevira CS 100.000 martindale
 Xtreme Plus Camira 100% Gerecyceld polyester 100.000 martindale

III Fame Gabriël 95% Wools of New Zealand / 5% Polyamide 200.000 martindale
 Remix Kvadrat 90% New wool worsted / 10% Nylon 100.000 martindale
 Stamskin Top Serge Ferrari Polyamide-jersey / imitation leather 120.000 martindale

IV Europost Gabriël 100% Wools of New Zealand 50.000 martindale
 Niroxx Oniro 100% Polyester 75.000 martindale
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