WALKO, de multifunctionele werkbank
De W ALKO werkbank onderscheidt
zich van bestaande werkbanksy stemen
door zijn zeer brede inzetbaarheid.
Ook als het gaat om het bewerken
van plaat- en/of stafmaterialen.
Er zijn twee modellen: de W ALKO
Professional en de W ALKO Economic.
Beide modellen zijn mobiel en kunnen
tegen een wand of een andere W ALKO
werkbank worden geplaatst. De Professional heeft als ex tra een scharnierbaar
frame. Hierdoor kan hij ook vrijstaand
worden gebruikt. Alle ribben van het
frame kunnen worden vervangen.
Bepaalde ribben kunnen ook worden
verplaatst, verwijderd of juist toegevoegd. Hiermee kan het frame naar
individuele wensen worden ingedeeld.
Op verschillende hoogten en breedten kunnen steunen, stoppers, verstelbare werktafels of machineborden
en andere accessoires in het frame
worden geplaatst. Het werkoppervlak
wordt door gebruik van meerdere

W ALKO werktafels aan de gewenste
situatie aangepast. Ook kan een machinebord met bijvoorbeeld een bankschroef of afkortzaag worden gemonteerd.

De W ALKO werkbank was winnaar
van de Bouwmaterialen Prijs 2003 van
Novu/BouwCenter.

Afkorten, ook van rond
stafmateriaal, is eenvoudig. S teunen en stoppers
worden ook gebruikt om
materialen en gereedschappen onder handbereik weg te leggen of
om er materialen tussen
te spannen. Het cirkelzagen van plaatmateriaal
gebeurt in het schuin
geplaatste frame.
De vervangbare kunststof afstandhouders voorkomen dat het frame
wordt beschadigd.

Gekleurd glas-in-lood van Living Doors®
Living Doors®
heeft drie nieu we
glas-in-lood ru iten
aan het assortiment toegevoegd.
C onsu menten
hebben deze intu ssen als de beste
koop betiteld.

De glas-in-lood ruiten van de Living
Doors® collectie bestond tot nu toe uit
een combinatie van helder, mat en
lichtgrijs glas. In de markt komt echter
steeds meer vraag naar gekleurd glasin-lood. Na een uitgebreid consumentenonderzoek heeft W eekamp Deuren
de beste drie ontwerpen gekozen en
aan het assortiment toegevoegd. Het
zijn stuk voor stuk unieke modellen,
die door de subtiele kleuraccenten in
ieder interieur passen.
De nieuwe glas-in-lood ruiten zijn
uit voorraad leverbaar. De keuze voor
één van de vijf modellen is ook heel
gemakkelijk te maken, want alle glasin-lood ruiten hebben één prijs. Dit past
perfect in het concept van de Living
Doors® dat is gebaseerd op eenvoud
en gemak voor de klant. Nu wordt de
keus wel héél gemakkelijk.

Stuur voor meer informatie de bijgevoegde antwoordkaart op.

