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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 bijna zeventig jaar een begrip in projectinrichting. Met onze 
jarenlange 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 
meedenkt.

Panama 
Panama is een functionele stoel met een fraai en rank draadstaalframe, waarbij de rug en 
zitting in verschillende uitvoeringen kan worden geleverd. Panama is met name voor grotere 
ruimtes uiterst geschikt. Hij is eenvoudig koppelbaar d.m.v. een metalen vloerkoppeling, 
waardoor grote(re) opstellingen snel en efficiënt gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast 
kan Panama tot maar liefst 30 stuks worden gestapeld op de de bijbehorende, optionele 
transportwagen. Deze zorgt voor een veilig en stabiel vervoer van ruimte naar ruimte.

GREAT FURNITURE SOLUTIONS 
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4 prijzen in €*Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

PANAMA
Functionele vormgeving. licht draadstaalframe. veel stapelgemak.

zonder armleggers met armleggers
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500/00

PANAMA

500/00 504/00 508/00

APPLE GREEN 
P5

ANTRACITE P2 BLUE P4WHITE P1 BLACK P3

500/10

502/00

506/00

500/00 met schrijfblad

508/10

500/10
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MATERIALEN
Kunststof, beitskleuren & poedercoating

Panama heeft standaard een glans chroom onderstel en is leverbaar in vijf kunststof kleuren 
voor de rug en zitting. Daarnaast kan Panama ook worden uitgevoerd in beukenhout blank 
gelakt, of gebeitst in een van onderstaande beitskleuren. De armleggers worden stan-
daard geleverd met softgrip (zwart).

APPLE GREEN P5

BLANK GELAKT

BLACK P3WHITE P1

WIT B082 ESDOORN B04/054

ZWART B096NOTEN B4801

V21 ZILVERGRIJS V20 ANTRACIET V22 CHROOMLAK

BEUKEN B5320 KERSEN B5681

V16 WIT

V15 ZWART

V12 ALUMINIUM

BLUE P4ANTRACITE P2

Bovenstaande kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
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Stoffering
MATERIALEN

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

Stofgroep Stofsoort Leverancier
I  Fighter  Gabriël
  Xtreme Plus  Camira
II Fame  Gabriël
  Field  Kvadrat
 Step / Step Melange Gabriël
III Europost Gabriël
  Puxx Oniro
 Remix Kvadrat 
 Stamskin Top Serge Ferrari

Overige stoffen op aanvraag

transportwagen afneembaar schrijfblad vloerkoppeling metaal

ACCESSOIRES
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