
Twister Modulaire 
stoelen,tafels en 
bloembakken

Hoe verzin je een klassieker opnieuw? 

Ontwerp eenvoudig een kubus en 

draai! Dit ongelooflijk praktische en 

toch stijlvolle ontwerp is geëvolueerd 

uit ons populaire assortiment 

kubuszitjes.

Handgemaakt in elke kleur - combineer kleuren en formaten



Twister Modulaire 
stoelen,Tafels en 
bloembakken

De Twist kan in alle BS / RAL-kleuren 
worden vervaardigd en is licht van gewicht 
waardoor het gemakkelijk te manoeuvreren 
is.

De Twist wordt geleverd als een enkele 
stoel en een hoge tafel, wat ideaal is voor 
de gebruiker om plaats te nemen en te 
werken op hun laptop of tablet.

Ook in bijpassende bloembakken zijn deze 
stijlvolle toevoegingen aan de collectie 
perfect voor tentoonstellingen, shows en 
conferenties.  

Twister is een modernistisch assortiment 
zitmeubelen, tafels en plantenbakken die 
functioneel zijn en toch opvallen door hun 
eenvoud en design.

SGF120 A Zit 
SGF120 B Tafel
SGF120 C Planternbak
SGF106 D Hoge Plantenbak

Twister is een ongelooflijk praktisch ontwerp, ontstaan uit ons populaire kubusprogramma. Bijpassende stijlvolle Twist-plantenbakken voor tentoonstellingen, shows en conferenties.
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Boven

Voor

Hoofdbestandsdeel:  
Gegoten Composiet

    Afmetingen: 
         569 x 569 x 450mm  hoog

 Kleur:  
         Alle BS/RAL kleuren.

Elke stoel kan worden geleverd

1. Verzwaard met een rubberen anti-slip basis.
Ongeveer 40 kg.

2.Niet Verzwaard zonder rubberen anti-slip basis.
Ongeveer 12 kg.

3. Voorzien van ankerbouten voor
permanente bevestiging. Ongeveer 10	kg.

Leveringsopties:

1. Verzwaard: geleverde modules worden
gewogen om te voorkomen dat mensen
installaties gemakkelijk naar een ander
gebied verplaatsen.
Gewogen modules zijn ideaal als u de
flexibiliteit wilt hebben om stoelen op een
later tijdstip te verplaatsen en de
veiligheid dat ze veilig zijn.

2. Niet verzwaard: deze leveringsoptie
biedt de grootst mogelijke flexibiliteit en is
ideaal voor thuisgebruik of in gebieden
waar u snel en gemakkelijk stoelen wilt
verplaatsen,
zoals evenementen / 
tentoonstellingsruimtes.

3. Uitgerust met ankerbouten: Modules
zijn compleet met ankerbouten voor 
permanente bevestiging - ideaal voor 
openbare open ruimtes of waar 
beveiliging een probleem kan zijn. 

Twister zit - SGF120 A - afmetingen in mm
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Boven

Voor

Hoofdbestandsdeel:  
Gegoten Composiet

 Afmetingen: 
        608 x 608 x 750mm hoog

 Kleur:  
         Alle BS/RAL kleuren.

Elke stoel kan worden geleverd::

1. Verzwaard met een rubberen anti-slip basis.
Ongeveer 40 kg.

2 Niet Verzwaard zonder rubberen anti-slip basis.
Ongveer 18 kg.

3. Voorzien van ankerbouten voor
permanente bevestiging. Ongeveer 15 kg..

Leveringsopties:

1. Verzwaard: geleverde modules worden
gewogen om te voorkomen dat mensen
installaties gemakkelijk naar een ander
gebied verplaatsen.
Verzwaarde modules zijn ideaal als u de
flexibiliteit wilt hebben om stoelen op een
later tijdstip te verplaatsen en de
veiligheid dat ze veilig zijn.

2. Niet Verzwaard: deze leveringsoptie
biedt de grootst mogelijke flexibiliteit en is
ideaal voor thuisgebruik of in gebieden
waar u snel en gemakkelijk stoelen wilt
verplaatsen,
zoals evenementen / 
tentoonstellingsruimtes.

3. Uitgerust met ankerbouten: Modules
zijn compleet met ankerbouten voor 
permanente bevestiging - ideaal voor 
openbare open ruimtes of waar 
beveiliging een probleem kan zijn. 

Twister tafel - SGF120 B - afmetingen in mm
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Boven

Voor

Hoofdbestandsdeel:  
Gegoten Composiet

 Afmetingen: 
         569 x 569 x 450mm hoog

 Kleur:  
         Alle BS/RAL kleuren.

Elke plantenbak kan worden geleverd:

1. Niet beschikbaar.

2.Niet Verzwaard zonder rubberen anti-slip basis.
Ongeveer 12 kg.

3.Voorzien van ankerbouten voor
permanente bevestiging. Ongeveer 10 kg.

4. Geen drainage

5. Met drainage - 8 x 12mm
drainage gaten.

Leveringsopties:

1. Weighted: Niet beschikbaar.

2. Niet verzwaard: deze
leveringsoptie biedt de grootst
mogelijke flexibiliteit en is ideaal
voor thuisgebruik of in gebieden
waar u snel en gemakkelijk
stoelen wilt verplaatsen,
zoals evenementen / 
tentoonstellingsruimtes.

3. Uitgerust met ankerbouten:
Modules zijn compleet met 
ankerbouten voor permanente 
bevestiging - ideaal voor 
openbare open ruimtes of waar 
beveiliging een probleem kan zijn.

4. Geen drainage.

5. Met drainage: Modules geleverd met

drainage gaten in bodem.

Twister planter - SGF120 C - afmetingen in mm

5



 7
50

 
 6

08

 608

Boven

Voor

Hoofdbestandsdeel:  Gegoten 
Composiet.

 Afmetingen: 
         608 x 608 x 750mm hoog.

 Colour:  
         Alle BS/RAL kleuren.

Elke plantenbak kan worden geleverd::

1. Niet beschikbaar.

2. Niet Verzwaard zonder rubberen anti-slip basis..
Ongeveer 18 kg.

3.Voorzien van ankerbouten voor
permanente bevestiging. Ongeveer 15 kg..

4. Geendrainage

5. Met drainage - 8 x 12mm
drainage gaten.

Leveringsopties:

1. Verzwaard: Niet beschikbaar.

2. Niet verzwaard: Deze leveringsoptie
biedt de grootst mogelijke flexibiliteit en is
ideaal voor thuisgebruik of in gebieden
waar u snel en gemakkelijk stoelen wilt
verplaatsen, zoals evenementen /
tentoonstellingsruimtes.

3. Uitgerust met ankerbouten: Modules
zijn compleet met ankerbouten voor
permanente bevestiging - ideaal voor
openbare open ruimtes of waar 
beveiliging een probleem kan zijn.

4. Geen drainage.

5. Met drainage: Modules geleverd met

drainage gaten in bodem.

Twister hoge plantenbak - SGF120 D - afmetingen in mm
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METAALWAREN 

CLAERBOUT 
straatmeubilair & signalisatie 

Bruggesteenweg 258 - 262 
B-8830 Hooglede - België

M: +32 493 401 709- T: +32 51 729 105 
sales@claerbout.be - www.claerbout.pro 




