
RI SARI SARI SARI 
ARI SARI SARI SARI 

I SARI SARI SARI SARI 

SARI

http://www.deprojectinrichter.com


2

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.

Sari 
Met zijn bijzondere vormgeving is Sari een opvallende verschijning binnen de Vandersluis  
collectie. Sari’s productrange bestaat uit een sledestoel én een vierpoot barkruk. De uiterst  
praktische sledestoel heeft een licht draadstaalframe en kan zowel gekoppeld als gesta-
peld worden. Mede door zijn functies en transparante voorkomen, zorgt Sari voor ruimte-
besparing daar waar het benodigd is. Sari is als sledestoel uitstekend toepasbaar in een 
zaalopstelling, maar kan net als de barkruk ook perfect worden ingezet als kantinestoel. 

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

SARI
Ruimtebesparend. licht draadstaalframe. praktische kantinestoel.

standaard zitting en rug   
draadstaalframe met en zonder armleggers zitting en rug in 5 kleuren kunststof   
barkruk vierpoot zonder armleggers beukenhout blank gelakt of in een kleur gebeitst 
draadframe stapelbaar tot max. 30 stuks op transportwagen zitting gestoffeerd of alle mogelijke combinaties  
barkruk stapelbaar tot max. 3 stuks 
frame staf Ø 11 mm, chroom 
buisframe Ø 18 mm 
gewicht gemiddeld 6kg        
voorzien van stapelbescherming  
armleggers in kunststof kleur (gelijk aan zitting en rug) 
    
draadframe zonder armleggers  stofgroep I stofgroep II stofgroep III 
700/00   zitting en rug kunststof 
702/00   zitting gestoffeerd en rug kunststof 
704/00   zitting en rug beuken blank gelakt 
706/00   zitting gestoffeerd en rug beuken blank gelakt  
 
barkruk vierpoot  stofgroep I stofgroep II stofgroep III 
710/01   zitting en rug kunststof 
712/01   zitting gestoffeerd en rug kunststof 
714/01   zitting en rug beuken blank gelakt 
716/01   zitting gestoffeerd en rug beuken blank gelakt  
 
opties  meerprijs   
.../10   armleggers kunststof (draadframe) 
armleggers beuken blank gelakt 
armleggers beuken gebeitst 
rug beuken gebeitst 
zitting en rug beuken gebeitst 
kunststof glijder per stoel 
vilt glijder per stoel 
metalen glijdop per barkruk 
vilt glijdop per barkruk 
vloerkoppeling metaal (draadframe) 
transportwagen 
steekwagen  
afneembaar schrijfblad 

zonder armleggers met armlegger barkruk vierpoot transportwagen
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700/00

SARI

700/00 704/00 706/00

OLIVE S5ANTRACITE S2 BLUE S4WHITE S1 BLACK S3

700/10

710/01

704/10

716/01

700/10

710/01
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MATERIALEN
Kunststof & beitskleuren

De kunststof rug en zitting van Sari zijn standaard uitgevoerd in een van onderstaande 
vijf kunststof kleuren. Blank gelakt beukenhout of in een kleur gebeitst, horen ook tot de 
mogelijkheden. De armleggers worden in hetzelfde materiaal en kleur uitgevoerd als de 
rug en de zitting.

OLIVE S5 BLACK S3 WHITE S1BLUE S4 ANTRACITE S2

kunststof

lak & beitsen

Bovenstaande kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

BLANK GELAKT WIT B082 ESDOORN B04/054

ZWART B096NOTEN B4801

BEUKEN B5320 KERSEN B5681
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MATERIALEN
Poedercoating

Het frame van Sari wordt standaard in glans chroom uitgevoerd. Optioneel kan deze ook 
worden geëpoxeerd in een van onderstaande kleuren.

poedercoating

Bovenstaande kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

V21 ZILVERGRIJS V20 ANTRACIET V22 CHROOMLAKV16 WIT V12 ALUMINIUM

ZWART V15
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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

ACCESSOIRES

transportwagen steekwagen vloerkoppeling metaal
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