
Wij hebben een uitgebreid leveringsprogramma voor de inrichting van 
uw kleedkamer. Wij leveren lockers, garderobekasten, wandbanken, 
kleedkamerstoelen en nog veel meer… Met behulp van technische en 
3D tekeningen kunnen wij u een goed beeld geven van uw wensen en 
de uitstraling van uw ruimte. Naast ontwerp en inrichting kunnen wij 
ook de montage voor u verzorgen.

KLEEDKAMER-
INRICHTING

BEKIJK ONZE
KLEEDKAMER
INRICHTING

Almere City FC Sparta Rotterdam

https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/
https://www.youtube.com/watch?v=_hCTJQcv6gk
https://www.youtube.com/watch?v=_hCTJQcv6gk
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Wij adviseren u graag over de inrichting van uw kleedruimte. Met behulp van technische en 3D tekeningen kunnen wij u een goed beeld geven van uw wensen en de 

uitstraling van uw ruimte. Van ontwerp tot en met de realisatie kunnen wij u volledig van dienst zijn. Wij informeren u graag over onze mogelijkheden.

ONTWERP EN MONTAGE
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Wij hebben een uitgebreid leveringsprogramma stadion- en tribunestoelen en deze zijn ook te gebruiken voor kleedkamers. Graag adviseren wij u in de inrichting 

van uw nieuwe of bestaande kleedruimten. Het is ook mogelijk om bestaande houten banken te voorzien van tribunestoelen waardoor een bestaande kleedruimte 

een moderne uitstraling krijgt. Onze kleedkamerstoelen kunnen op wandbanken, wandsteunen of vloersteunen worden gemonteerd en zijn in diverse kleuren 

leverbaar.

Naast kleedkamerstoelen leveren wij ook banken met diverse combinaties met stoelen, kledinghaken en/of lockers. Met behulp van technische en 3D tekeningen 

kunnen wij u een goed beeld geven van uw wensen en de uitstraling van uw ruimte.

Kleedkamerstoel WH-CR4 met kunststof wandsteun Kleedkamerbank met WH-CR4 stoel

Kleedkamerstoel WH-CR4

Kleedkamerstoel WH-CR4 met kunststof vloersteun Kleedkamerbank met WH-G3 bank Kleedkamerbank met WH-CR4 en lockers

Kleedkamerstoel WH-A2

KLEEDKAMERSTOELEN KLEEDKAMERCOMBINATIES
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Onze kleedkamerbanken zijn in diverse uitvoeringen en afmetingen leverbaar. Het zitgedeelte bestaat uit beuken zitstroken of een kunststof zitbank (WH-G3) en het 

staalwerk kan in iedere RAL-kleur worden geleverd. Ook zijn er diverse combinaties mogelijk met garderobehaken en lockers.

KLEEDKAMERBANKEN

Kleedkamerbanken met kledinghaken

Naast kleedkamerstoelen leveren wij ook banken met diverse combinaties zoals 

kledinghaken en garderobekasten. De kleedkamerbanken zijn geschikt voor 

wandmontage, enkelzijdig vrijstaand, dubbelzijdig vrijstaand of geschikt voor 

vloermontage. Met behulp van technische en 3D tekeningen kunnen wij u een 

goed beeld geven van uw wensen en de uitstraling van uw ruimte.

Vrijstaande kleedkamerbanken

Onze vrijstaande kleedkamerbanken kunnen in diverse uitvoeringen worden 

geleverd en zowel in enkelzijdig vrijstaand of dubbelzijdig vrijstaand. Daarnaast 

kunnen	deze	worden	voorzien	van	een	hakenprofiel	met	veiligheidshaken.	 

Het zitgedeelte bestaat uit beuken zitstroken en het staalwerk kan in iedere 

RAL-kleur worden geleverd.

Tafel voor wasgoed

Op wens leveren wij speciaal op maat gemaakte tafels voorzien van 

compartimenten voor rolcontainers voor de vuile was. Vuile was kan op 

deze wijze makkelijk worden gesorteerd en eenvoudig worden vervoerd om 

gewassen te worden.

Diverse opbergrekken

Voor het opbergen van tassen, schoenen en paraplu’s. De rekken kunnen 

geleverd worden als vrijstaand model of geschikt voor wandmontage, zijn 

uitgevoerd in blank geanodiseerd aluminium en de stalen staanders kunnen 

uiteraard in elke gewenste RAL-kleur worden geleverd.

Schoenenrekken

1 tot 9 laags.

Sporttasrekken

1 tot 5 laags.

Paraplurekken

BEKIJK ONZE
KLEEDKAMER

BANKEN

BEKIJK ONZE
REKKEN

https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/kleedkamerbank/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/kleedkamerbank/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/kleedkamerbank/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/kleedkamerbank/


180 KLEEDKAMERINRICHTING

Lockers en kasten van hout

Onze houten kasten leveren wij in diverse uitvoeringen. Ons 

leveringsprogramma bestaat uit mini-lockers, garderobekasten en bovenkasten 

en deze zijn standaard voorzien van cilindersloten (andere sloten zijn op 

aanvraag mogelijk). Optioneel kunnen onze kasten worden uitgevoerd met 

nummerplaatjes of naamplaathouders. Al onze producten kunnen op maat 

worden gemaakt en in iedere gewenste kleur worden geleverd. Met behulp 

van technische en 3D tekeningen kunnen wij u een goed beeld geven van uw 

wensen en de uitstraling van uw ruimte.

Lockers en kasten van staal

Onze stalen lockers (vakkenkasten) en garderobekasten leveren wij in diverse 

uitvoeringen en deze zijn standaard voorzien van cilindersloten (andere sloten 

zijn op aanvraag mogelijk). Onze garderobekasten kunnen optioneel worden 

voorzien van een plint (met of zonder stelmogelijkheid) en onze lockers 

kunnen optioneel worden voorzien van een extra legbord, nummerplaatjes of 

naamplaathouders. Overige opties voor onze garderobekasten en lockers zijn 

uitvoering met schuine kap of uitvoering in zincor plaatstaal (bij plaatsing in 

vochtige ruimte).

Oplaadlocker

Onze lockers (vakkenkasten), garderobekasten en overige kasten zijn in diverse 

uitvoeringen, afmetingen en kleuren leverbaar. Kasten kunnen wij leveren 

in hout of staal. Naast standaard kasten zijn  we ook in staat om volgens uw 

wensen volledig maatwerk te leveren.

BEKIJK ONZE
LOCKERS

https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/lockers-en-kasten/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/lockers-en-kasten/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/lockers-en-kasten/
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Onze garderobes zijn in diverse uitvoeringen leverbaar. Zo leveren wij wandgarderobes en enkelzijdig 

vrijstaande of dubbelzijdig vrijstaande garderoberekken.

GARDEROBES

Hakenprofiel	in	aluminium	blank	geanodiseerd	of	in	nader	te	bepalen	RAL-kleur	voorzien	van	muurjukken	in	

aluminium zwart geanodiseerd en rondohaken met hart op hart afstand van 100 mm.

Wandgarderobe met opbergrek in aluminium blank geanodiseerd of in nader te bepalen RAL-kleur voorzien 

van muurjukken in aluminium zwart geanodiseerd en rondohaken met hart op hart afstand van 100 mm.

Garderobes leveren wij in diverse uitvoeringen. Onze wandgarderobes kunnen 

wij voorzien van opbergrekken en kleerhangers. Naast wandgarderobes leveren 

wij ook enkelzijdig vrijstaande of dubbelzijdig vrijstaande garderoberekken.

BEKIJK MEER
GARDEROBES

https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/garderobes/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/garderobes/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/garderobes/
https://whsports.nl/product-categorie/kleedkamerinrichting/garderobes/
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