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INRICHTINGEN

VOLKERN GARDEROBE INRICHTING
HPL, volkern kasten 
Garderobes en kleedkamerbanken horen bij iedere 
inrichting van een gebouw. Bosgraaf biedt u een ruim 
assortiment voor kleedkamerinrichtingen. 
De kleedkamerinrichtingen van Bosgraaf worden naar 
opgave op maat gemaakt en worden voor u geïnstalleerd. De 
garderobes en banken voldoen aan alle veiligheidsnormen 
en zijn o.a. geschikt voor locaties waar deze dagelijks zwaar 
intensief gebruikt worden. Volkern is stoot- en slijtvast en 
heeft daardoor een lange levensduur. Dit zorgt ervoor dat de 
HPL-inrichtingen van Bosgraaf geschikt zijn voor alle 
omgevingen waarbij vochtbestendigheid, veiligheid en 
hygiëne belangrijk zijn. Bosgraaf beschikt over een ruim 
assortiment dat bestaat uit verschillende productlijnen. 

• Uiterst duurzaam
• Zeer hygiënisch
• Inliggende deuren
• Eindeloze mogelijkheden
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GARDEROBE OPLOSSINGEN 
Assortiment 
Garderobekasten zijn verkrijgbaar in alle afmetingen en 
uitvoeringen. Naast de diverse kastindelingen is er keuze 
uit zitbanken, zitkubussen, kapstokhaken, open vakken-
kasten, vuilgoedkasten etc.
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VOLKERN

• Garderobe met zitbanken en kledinghaken
• Vuilgoed inworpkasten
• Inworpkast voor wastrolleys
• Schoongoedkasten met centraaldeursysteem
• Dispenserkasten



SANITAIRE RUIMTES
Cabinewanden 
De sanitaire toiletcabines van Bosgraaf zijn modern, 
vochtbestendig en worden voor u op maat gemaakt. 
Het materiaal is stoot- en slijtvast en heeft daarom een 
lange levensduur. Dit zorgt ervoor dat de sanitaire 
wanden van Bosgraaf geschikt zijn voor alle 
omgevingen waarbij vochtbestendigheid, veiligheid en 
hygiëne belangrijk zijn. Keuze uit diverse productlijnen.

+31 (0)513 41 73 74

• Verkrijgbaar in vele kleuren en designs
• Onderhoudsvrij
• Zeer hygiënisch
• Lange levensduur
• 180º openend scharnier
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LABORATORIUM & CLEANROOM
Werk- en spoeltafels
Volledige meubilaire inrichting van uw laboratorium of 
cleanroom. Ruime keuze uit mogelijkheden welke op 
maat voor u worden gemaakt. 

VOLKERN MAATWERK 
Lockers, dispenser en overstapbanken
Uw gehele ruimte wordt naar wens passend ingericht. 
Hoeken, open ruimtes en steunpilaren worden naar wens 
afgewerkt. Tijdens een persoonlijk gesprek worden alle 
wensen doorgenomen en in het offertetraject 
gevisualiseerd. Neem contact met ons op om u te laten 
adviseren door één van onze verkoopadviseurs.

SPECIALS
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STALEN GARDEROBE
Lockers, Z-kasten en kledingkasten
Bosgraaf heeft een bijzonder breed assortiment stalen 
lockers en kledingkasten. De lockers zijn geschikt voor 
diverse bedrijven en instellingen. U heeft o.a. de keuze 
uit verschillende deurtypen, aantal vakken, grootte en 
kleuren. Wij staan bekend om maatwerk, schroom dus 
niet ons een vraag te stellen over de inrichting van een 
ruimte.
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STAAL

• Goede prijs-kwaliteit verhouding
• Veel mogelijkheden
• Verplaatsbaar
• Moedersleutelsysteem
• Veel accessoire mogelijkheden 



RVS GARDEROBEKASTEN
Lockers, garderobekasten
De fysische eigenschappen van RVS maken dit materiaal 
perfect voor voedselproducenten en is daardoor 
uitermate geschikt voor alle omgevingen waar de 
hygiënevoorschriften hoge eisen stellen. 
De corrosie- en slagvastheid en hoge sterkte maken 
onze RVS producten ideaal voor al die werkplekken waar 
het gebruik intensiever is. 

RVS

• Zeer duurzaam
• Hoge vochtbestendigheid
• Verplaatsbaar
• Moedersleutelsysteem
• Hygiënisch
• Zeer veel RVS accessoires


