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Be19 wordt vaak als kantinestoel of zaalstoel ingezet. Maar 
ook voor kerken of ruimtes waar tijdelijk veel stoelen nodig zijn 
(bijvoorbeeld voor een seminar of congres), is Be19 de ideale 
stoel. Koppelbaar, stapelbaar, makkelijk te verplaatsen en hij ziet 
er nog leuk uit ook. 

Be19 is multifunctioneel 

Altijd op de  
juiste plaats
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Be19 is voordelig

Zeer 
veelzijdig 
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Of je Be19 nu in kunststof wilt of gestoffeerd, je krijgt veel stoel 
voor een scherpe prijs. Be19 is bovendien samen te stellen zoals jij 
dat wilt. Je hebt de keuze uit 3 verschillende framekleuren, wel of 
geen armleggers, oneindig veel kleuren stof of maar liefst 8 kleuren 
kunststof. 
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Varianten

Stof of kunststof

Be19 3414

Basisuitvoering:
Gestoffeerde  zitting

Gestoffeerde rug
Zwart frame 

Zonder armleggers

Opties:
Armleggers

Frame in andere kleur
Stoelkoppeling

Vloerdoppen met vilt
Blank beuken rug

Transportkar

Basisuitvoering:
Kunststof  zitting

Kunststof rug
Zwart frame 

Zonder armleggers

Opties:
Armleggers

Frame in andere kleur
Stoelkoppeling

Vloerdoppen met vilt
Transportkar

Be19 3414/ZW



De opties

Kies wat bij je past
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Afmetingen    

zithoogte       
diepte zitting    
breedte zitting   

breedte tussen armleggers  
hoogte armleggers   
 
rughoogte     
rugbreedte    

totale hoogte stoel   
breedte stoel 

3414/A en 3414/AZW
(met armleggers)

45 cm
45 cm
44 cm

51 cm
67 cm

 
29 cm
43 cm

81 cm
58 cm

3414 en 3414/ZW
(zonder armleggers)

45 cm
45 cm
44 cm

n.v.t.
n.v.t.

 
29 cm
43 cm

81 cm
50 cm

Zwart frame met of 
zonder armleggers

Verchroomd frame 
(019M) met of zonder 

armleggers

Aluminiumgrijs frame 
(021M) met of zonder 

armleggers

Gestoffeerd 

Zwart frame met of 
zonder armleggers

Aluminiumgrijs frame 
(021M) met of zonder 

armleggers

Kunststof

Transportkar Dubbele stalen 
stoelkoppeling (3444)

Overig

Blank beuken rug i.c.m. 
met een gestoffeerde 

zitting

Vloerdoppen met vilt 
voor harde vloeren 

(006M)

Verchroomd frame 
(019M) met of zonder 

armleggers
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