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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.

Scholar 
Scholar is een functionele en praktische seminartafel met een eigentijds uiterlijk. Door de 
verschillende formaten en uitvoeringen is Scholar perfect geschikt voor toepassing binnen  
onderwijsinstellingen. Scholar is verkrijgbaar als eenpersoons- en tweepersoonstafel. 
Door de handgreep worden de tafels makkelijk gestapeld en verplaatst. De bijbehorende 
transportwagen vereenvoudigt het verplaatsen van de tafels en is optioneel verkrijgbaar.

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

SCHOLAR
Veel flexibiliteit. modern uiterlijk. stapelbaar.

standaard tafelblad & frontpaneel   
tafel 60 x 55 cm, 70 x 55 cm of 120 x 55 cm 12 mm compact massief, kleur wit 
tafelhoogte 75 cm 12 mm berken multiplex, top: HPL, rand: blank gelakt 
frame buis Ø 16 mm, glans chroom 
stapelbaar (los max. 8 stuks, op stapelwagen max. 16 stuks) 
kunststof glijdoppen 
gewicht 60 x 55 cm: 8 kg (afhankelijk van uitvoering) 
    
Scholar met handgrip 12 mm CM wit blad 12 mm BMP 
450/11   bladmaat 60 x 55 cm 215 215 
450/12   bladmaat 70x 55 cm 241 241 
450/21   bladmaat 120 x 55 cm 328 328 
 
frontpanelen
459/00   frontpaneel 60 x 35 cm 149 149 
459/01   frontpaneel 70 x 35 cm 164 164 
459/02   frontpaneel 120 x 35 cm 200 200 
 
opties  meerprijs
glans chroom onderstel 28 
450/90   transportwagen 60 x 55 cm 395 
450/91   transportwagen 70 x 55 cm 410
450/92   transportwagen 120 x 55 cm 450

Scholar 60 x 55 cm Scholar 120 x 55 cm
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450/11

SCHOLAR

450/21450/11 450/90

R5320 BEUKENU1026 WIT R5681 KERSENU1188 
ZILVERGRIJS

R4801 NOTENF04-054 
ESDOORN
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MATERIALEN
tafelbladen

Scholar's tafelblad is verkrijgbaar in twee diktes; 12 mm compact massief (kleur wit), of 
12 mm berken multiplex met een HPL toplaag waarbij u kunt kiezen uit één van onder-
staande tafelblad decoren. Het frame van Scholar wordt standaard geëpoxeerd en kan 
optioneel ook in glans chroom worden geleverd. 

ESDOORN F04-054 KERSEN R5681

NOTEN R4801

WIT U1026 LICHTGRIJS U1188 BEUKEN R5320

V16 WIT V21 ZILVERGRIJS V12 ALUMINIUM

V15 ZWART

V20 ANTRACIET V22 CHROOMLAK

tafelbladen

poedercoating

Bovenstaande kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
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