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Opmerking:

Inlegmatten op maat

Aantal

Breedte corpus

Ladediepte  Buitenmaat + wanddikte
 Binnenmaat
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705

- Per stuk bestelbaar
- 3 dagen levertermijn
- Keuze tussen verschillende uitvoeringen en kleuren:

- Kunststof antislipmat 1,5 mm dik
- Kunststof-fiber antislipmat 1,5 mm dik
- Vinyl-fiber inlegmat 2,5 mm dik
- Wolvilt inlegmat 3 mm dik

Uitvoering en kleur (zie p.2)

 Kunststof

 Kunststof-fiber

 Vinyl-fiber

 Wolvilt
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Kunststof

Vinyl-fiber

Quartz

Wolvilt

Bister

Kunststof-fiber

Zwart

Wit

Zwart

Antraciet

Oranje

Blauw

Rood

Parelgrijs

Zwart
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