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Algemene informatie
Scaffline meubilair en accessoires worden gemaakt van 
geselecteerde, gebruikte steigerhouten delen. Voor 
verwerking wordt het ruwe steigerhout eerst langdurig als 
partij gedroogd, zodat zoveel mogelijk hout met dezelfde 
fysieke eigenschappen beschikbaar is bij productie. Vocht 
en droogte doen onbehandeld steigerhout immers uitzetten 
en krimpen, waardoor lengtescheuren en barsten ontstaan. 
Aan de kopse kant van planken zou een bolling van delen 
zichtbaar kunnen zijn. Natuurlijke vergrijzing geeft gebruikt 
steigerhout daarentegen een stoere, robuuste, industriële 
uitstraling.

Als voorbereidende handeling op meubelproductie 
worden de uiteinden met ijzeren krammen van de 
gedroogde steigerplanken afgezaagd. Zodoende ontstaan 
‘schone’ meters steigerhout. Bij verdere verwerking wordt 
rekening gehouden met de oriëntatie van delen. 
Productiestappen zijn vervolgens op lengte zagen of 
verstek zagen, lijmen, schroeven en splintervrij schuren 
van bladen of panelen. Als nabewerking worden delen 
geïmpregneerd met steigerhoutolie in EKO, white wash of 
greywash afwerking. Onderhoud en enige zorg verlengt de 
levensduur van uw steigerhouten aankopen.

Als voorbeeld van de kwaliteit van Scaffline producten 
noemen wij u graag de constructie en samenstelling van 
steigerhouten tafelbladen. Deze worden rondom voorzien 
van een in verstek gezaagde tafellijst die de liggende delen 
omsluit en hun natuurlijke werking beperkt. De liggende 
delen worden naast elkaar met hun natuurlijk bolling naar 
de bovenzijde geplaatst. Onder stevige inklemming worden 
de liggende delen en tafellijst vastgeschroefd en verlijmd. 
Langdurig schuren maakt de tafels splintervrij en zo glad 
mogelijk en een aansluitende impregneerafwerking levert  
een duurzaam eindresultaat.

Afhankelijk van gebruik en plaatsing adviseren wij u 
meubels bij herhaling te impregneren met steigerhoutolie 
en bij buitengebruik in ieder geval gedurende het najaar en 
de winter af te dekken als bescherming tegen langdurige  
vochtinwerking van regen, ijsvorming en sneeuw. 

Thermisch verzinkte stalen steigerbuizen en gegoten 
stalen koppelstukken met inbusbouten worden in Scaffline 
producten toegepast als materialen voor onderstellen en 
frames.

EcoTeak
Standaard

GreyWax
10% meerprijs

White Wax
10% meerprijs

Wielen (ø 100 mm)
4 stuks € 94,- 
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Kasten
Het Scaffline kastenprogramma omvat roldeurkasten, 

kantoortrolleys, ladeblokken en bibliotheekkasten. 

Roldeurkasten, trolleys en ladeblokken zijn opgebouwd 

uit stalen kasten met steigerhouten decks.
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Roldeurkasten
Scaffline Roldeurkasten worden gemaakt in 4 hoogte-

varianten van respectievelijk 73, 108, 138 en 198 cm. 

Deze hebben respectievelijk 1, 2, 2 en 4 legborden. 

De kasten zijn 120 cm breed en 45 cm diep. De basis wordt 

gevormd door een stalen kast met kunststof roldeur in de 

kleuren grijs (RAL7035) of zwart (RAL9005) met een 

steigerhouten topdeck.
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SCAFFLINE ROLDEURKASTEN
MATERIAAL:

KLEUREN:
Stalen kast met kunststof roldeur en steigerhouten topdeck
Kleuren: grijs (RAL7035) of zwart (RAL9005)

TYPENUMMER AFMETING BOUWTEKENING PRIJS 
INCL. BTW

SCAFF-DCB-OFF73
SCAFF ROLDEURKAST OFFICE 73 
Afmeting (hxbxd): 73x120x45cm
Inclusief: 1 legborden

SCAFF-DCB-OFF73

€ 415,00

SCAFF-DCB-OFF108
SCAFF ROLDEURKAST OFFICE 108 
Afmeting (hxbxd): 108x120x45cm
Inclusief: 2 legborden

SCAFF-DCB-OFF108

€ 475,00

SCAFF-DCB-OFF138
SCAFF ROLDEURKAST OFFICE 138 
Afmeting (hxbxd): 138x120x45cm
Inclusief: 2 legborden

SCAFF-DCB-OFF138

€ 535,00

SCAFF-DCB-OFF198
SCAFF ROLDEURKAST OFFICE 198 
Afmeting (hxbxd): 198x120x45cm
Inclusief: 4 legborden

SCAFF-DCB-OFF198

€ 595,00
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Trolleykasten
In Scaffline trolleys bestaat momenteel één variant met 

afmetingen van 95x120x45 cm inclusief 1 legbord.

Basis van deze kantoortrolley vormt een stalen kast met 

kunststof roldeuren en een steigerhouten topdeck en 

onderdeck met duwstang op 4 wielen. De trolley is leverbaar 

met grijze (RAL7035) of zwarte (RAL9005) stalen kast en 

EKO, whitewash of greywash steigerhouten decks.
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SCAFFLINE TROLLEY
MATERIAAL:

KLEUREN:
Stalen kast met kunststof roldeur en steigerhouten topdeck met 4 wielen
Kleuren: grijs (RAL7035) of zwart (RAL9005)

TYPENUMMER AFMETING BOUWTEKENING PRIJS 
INCL. BTW

SCAFF-TRL-OFF95
SCAFF TROLLEY OFFICE 95 
Afmeting (hxbxd): 95x120x45cm
Inclusief: 1 legbord

SCAFF-TRL-OFF95

€ 595,00
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Ladeblokken
Scaffline ladeblokken zijn stalen kasten met een 

steigerhouten topdeck en vier zwenkwielen. Varianten 

zijn ladeblokken met 3 lades of 2 lades, waarvan de 

onderste dan voor hangmappen gereserveerd is. Lades 

zijn voorzien van zwanenhalsgreep. De stalen kasten zijn

leverbaar in grijs (RAL7035) of zwart (RAL9005) met een 

EKO, whitewash of greywash topdeck naar keuze. 

Afmetingen (hxbxd): 56x46x78,5 cm
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SCAFFLINE LADEBLOKKEN
MATERIAAL: 

KLEUREN:

Stalen kast met steigerhouten topdeck met 4 wielen 
Lades zijn voorzien van zwanenhalsgreep
Kleuren: grijs (RAL7035) of zwart (RAL9005)

TYPENUMMER AFMETING BOUWTEKENING PRIJS 
INCL. BTW

SCAFF-DRAW-UNIT2
SCAFF LADEBLOK OFFICE 2 
Afmeting (hxbxd): 56x46x78,5cm
2 lades waarvan de onderste voor hangmappen

SCAFF-DRAW-UNIT2

€ 389,00

SCAFF-DRAW-UNIT3
SCAFF LADEBLOK OFFICE 3 
Afmeting (hxbxd): 56x46x78,5cm
3 lades

SCAFF-DRAW-UNIT3

€ 389,00
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Bibliotheekkast
Scaffline bibliotheekkasten zijn leverbaar in delen van 

200 tot 400 cm. Deze steigerhouten kasten zijn in totaal 

200 cm hoog en hebben 5 vakken van circa 35 cm hoog

en circa 38 cm diep. De onderste twee vakken zijn 

afsluitbaar met steigerhouten deuren. 

Bij de bibliotheekkasten kan een steigerbuis 

bibliotheektrap of opstapje met geleiderail als optie 

geleverd worden.
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SCAFFLINE BIBLIOTHEEKKASTEN
MATERIAAL: Steigerhout

TYPENUMMER AFMETING BOUWTEKENING PRIJS 
INCL. BTW

SCAFF-LIB250

SCAFFLINE Bibliotheekkasten (3 deuren) 
Afmeting (bxdxh): 250x38x200cm
Uitvoering: 3 schappen (80cm) met elk 5 vakken van 35cm hoog; 
onderste 2 vakken afgesloten middels 3 deuren

SCAFF-LIB250

€ 1.895,00

SCAFF-LIB350

SCAFFLINE Bibliotheekkasten (4 deuren) 
Afmeting (bxdxh): 350x38x200cm
Uitvoering: 4 schappen (80cm) met elk 5 vakken van 35cm hoog; 
onderste 2 vakken afgesloten middels 4 deuren

SCAFF-LIB350

€ 2.695,00
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SCAFFLINE BIBLIOTHEEKKASTEN
MATERIAAL: Steigerhout

TYPENUMMER AFMETING BOUWTEKENING PRIJS 
INCL. BTW

SCAFF-LIB200

SCAFFLINE Bibliotheekkasten (2 deuren) 
Afmeting (bxdxh): 200x38x200cm
Uitvoering: 2 schappen (100cm) met elk 5 vakken van 35cm hoog; 
onderste 2 vakken afgesloten middels 2 deuren

SCAFF-LIB200

€ 1.495,00

SCAFF-LIB300

SCAFFLINE Bibliotheekkasten (3 deuren) 
Afmeting (bxdxh): 300x38x200cm
Uitvoering: 3 schappen (100cm) met elk 5 vakken van 35cm hoog; 
onderste 2 vakken afgesloten middels 3 deuren

SCAFF-LIB300

€ 2.249,00

SCAFF-LIB400

SCAFFLINE Bibliotheekkasten (4 deuren) 
Afmeting (bxdxh): 400x38x200cm
Uitvoering: 4 schappen (100cm) met elk 5 vakken van 35cm hoog; 
onderste 2 vakken afgesloten middels 4 deuren

SCAFF-LIB400

€ 3.095,00
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SCAFFLINE BIBLIOTHEEKKASTEN (TRAP)
MATERIAAL: Steigerbuis

TYPENUMMER AFMETING BOUWTEKENING PRIJS 
INCL. BTW

TUBE-LIB-STAIR20040 Steigerbuis bibliotheek opstap trap 200x40cm

TUBE-LIB-STAIR20040

€ 238,00
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Wijnrek
Scaffline wijnrekken voor bevestiging aan de wand 

zijn standaard leverbaar als variant voor 30 en 

60 wijnflessen. Circa afmetingen (bxhxd): 66x75x10 cm 

en 66x150x10 cm.
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SCAFFLINE WIJNREKKEN
MATERIAAL: Steigerhout

TYPENUMMER AFMETING BOUWTEKENING PRIJS 
INCL. BTW

SCAFF-WINE30 SCAFFLINE Wijnrek 30 flessen

SCAFF-WINE30

€ 239,00

SCAFF-WINE60 SCAFFLINE Wijnrek 60 flessen

SCAFF-WINE60

€ 459,00
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