Ballet accessoires
Ballet barres

Ballet Barres
Een ruime collectie geeft een scala aan mogelijkheden!
Binnen ons programma kunnen wij u als volgt aanbieden:
Vloerbarre:
Worden geplaatst op de balletvloer. Ideaal voor plaatsing voor glas- en/of spiegelwanden.
Beschikbare uitvoeringen:
- enkele barre op vaste hoogte: bovenkant barre op 1,10 m + vloerpeil
- dubbele barre op vaste hoogte: bovenkant barre op 0,90 m en 1,10 m + vloerpeil

- verstelbare barre (enkele ligger) instelbaar tussen 0,80 m en 1,20 m + vloerpeil
(in stappen van 5 cm)
Wandbarre:
- muursteunen t.b.v. enkele barre
- muursteunen t.b.v. dubbele barre
- Afstand tussen muur en barre: 200 mm.

Bevestingssteunen leverbaar in zwart gemoffelde uitvoering.
Muurplaat:
enkele bevestigingssteun: 150 x 40 x 6 mm
dubbele bevestigingssteun: 150 x 40 x 6 mm

Montage:
Wandgemonteerde barre: standaard hoogte barre is 1,10 meter
Uiteraard kan de hoogte naar wens worden aangepast.
Vloerbarre :
wordt d.m.v. speciale vloerverankering in de balletvloer gemonteerd
Bevestiging:
Enkele barre: 2 schroeven per bevestingssteun.
Dubbele barre: 2 schroeven per bevestingssteun.
Benodigde pluggen en schroeven bijgeleverd.
Afstand tussen de bevestigingssteunen: circa 2,0 meter
Uiteraard is het mogelijk om de montage ook door onze technische dienst te laten uitvoeren.
Prijzen hiervoor zijn project afhankelijk.
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Barre
Houten barre is van essenhout, 40 mm in diameter leverbaar in lengtes van 2,0 en 4,0 meter.
De barre kan worden verlengt door meerdere lengtes achter elkaar te plaatsen,
de onderlinge koppeling tussen de barres vind plaats in de bevestigingssteunen

Ballet accessoires
Ballet barres
Prijzen (2022):
Wandbarre:
Enkele bevestigingssteun:
Dubbele bevestigingssteun:
Houten barre (4,0 m lang):
Houten barre (2,0 m lang):

EUR. 81,95/ stuk
EUR. 109,75/ stuk
EUR. 150,00 / stuk
EUR. 75,00/ stuk

enkele wandsteun

dubbele wandsteun

Vloerbarre:
Enkele barre staander vaste hoogte 1,10 meter:
EUR.
Enkele barre staander verstelbaar in hoogte (0,80/1,20): EUR.
Dubbele barre staander vaste hoogte 0,90 / 1,10 meter: EUR.

dubbele vloersteun

140,25 / stuk
204,33 / stuk
204,60 / stuk

enkele vloersteun

Barre (rond 40 mm, collectie essenhout)
Houten barre (4,0 m lang):
EUR. 150,00 / stuk
Houten barre (2,0 m lang):
EUR. 75,00 / stuk

NIEUW:
Speciale kleuren:
Naast onze standaard kleur (RAL9017, zwart) kunnen wij het staalwerk ook in een speciaal door u
geselecteerde kleur laten behandelen tegen een zeer aantrekkelijke meerprijs!
In principe is iedere RAL kleur mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.
Prijzen exclusief BTW, montage en verzendkosten
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Houten barre leverbaar in lengte van 2,0 of 4,0 meter
Essenhout gelakt (40 mm)

Ballet accessoires
Ballet barre verplaatsbaar, TYPE A

Ballet Barres
In onze collectie verplaatsbare balletbarre hebben we een tweetal types in ons programma:
TYPE A:
Verplaatsbare set met enkele barre leverbaar met in vaste hoogte (1,10 m) of in hoogte verstelbaar.
Lengte ligger: 4,0 meter.
Barre hoogte: - Verstelbare barre: in stappen van 50 mm verstelbaar tussen 0,80 en 1,20 meter.
- Vaste hoogte: 1,10 meter
1 set verplaatsbare barre bestaat uit:
- 2 staanders (vaste hoogte of verstelbaar) gemonteerd op ijzeren vloerplaat
- 1 essen houten ligger, lengte 4,0 meter (40 mm diameter)
Kleur
Standaard kleur: RAL 9017 (zwart)
Optioneel is het mogelijk tegen meerprijs uw eigen (bedrijfs)kleur te leveren
Prijzen (2022):
Setprijs verstelbare barre............: €. 799,45
Setprijs vaste hoogte (1,10 m).....: €.653,95
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Prijzen exclusief BTW en verzendkosten
Voor grotere afname geldt een staffelkorting (bel of e-mail voor details)
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Ballet barre verplaatsbaar, TYPE B

Ballet Barres
In onze collectie verplaatsbare balletbarre hebben we een tweetal types in ons programma:
TYPE B:
Verplaatsbare set met dubbele barre leverbaar met in vaste hoogte (0,82 / 1,02 m).
Lengte ligger: 3,0 meter.
Barre hoogte: Lage barre: 0,82 m.
Hoge barre: 1,02 m.
1 set verplaatsbare barre bestaat uit:
- 2 staanders gemonteerd op unieke stabiele ijzeren vloerconstructie (verrolbaar)
- 2 essen houten liggers, lengte 3,0 meter (50 mm diameter)
Kleur
Standaard kleur: zwart (voet); aluminium (staanders)
Prijzen (2022):
Setprijs type B.................: €. 1.375,=
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Prijzen exclusief BTW en verzendkosten
Voor grotere afname geldt een staffelkorting (bel of e-mail voor details)
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