
Alleenstaande metalen dispenser voor handgel 
- met voetbediening zodat het pompje 
niet hoeft aangeraakt te worden. 

Gemonteerd geleverd, klaar voor gebruik. 
Voor handgelpompjes van min. 18cm en max. 31,5cm. 
Diameter max. 10cm. Fles handgel niet inbegrepen, 
kan wel bijbesteld worden.

Met opvangbakje voor restjes handgel. 
Voor gebruik binnen. Twee jaar fabrieksgarantie.

Ref. 48770G (grijs) of 48770W (wit): 249,59 EURO eBTW

Pompfles 500 ml handgel (70% alcohol)

Ref. HD47500: 16,81 EURO eBTW

Ook andere hygiënische artikelen beschikbaar bij Lumap!  Mondmaskers, papieren handdoekjes, ontsmettingsvloeistof 
en -reinigers, handenvrije deuropeners, gelaatsschermen, enz.

Hygiënische artikelen

KijK Op WWW.lUmap.BE En Typ “COROna” in HET zOEKvEld



Zit-sta lessenaars voor ergonomische klassen. 
Zo kunnen de leerlingen deels zittend, deels staand les volgen. 
Goed voor beweging, concentratie, gezondheid,…
Makkelijk te bedienen met gaslift met hendel

Model voor telkens 1 leerling, dus ook ideaal om modulair te gebruiken 
en zo voldoende afstand te behouden tussen de leerlingen.

  EH prijs
  eBTW
Onderstel 1-poots (antraciet) Blad wit (of kleur op aanvraag) v.a.10 st.

laag: 
  hoogte verstelbaar van 51-80cm 75x50cm - type V-20mm incl. HPL toplaag e 368
 75x50cm - type L-20mm multiplex incl.HPL toplaag e 390

medium: 
  hoogte verstelbaar van 62-99cm 75x50cm - type V-20mm incl. HPL toplaag e 378
 75x50cm - type L-20mm multiplex incl.HPL toplaag e 399

Hoog: 
  hoogte verstelbaar van 71-117cm 75x50cm - type V-20mm incl. HPL toplaag e 388
 75x50cm - type L-20mm multiplex incl.HPL toplaag e 409

Nieuw
assortiment meubilair!

Bladtype L:

Bladtype V:

Typ “MILA” op www.lumap.be en krijg het volledige overzicht Mila stoelen met poten, 
slede-onderstel en poten met geluidsarme wielen. 
Stevig metalen frame met dynamische en comfortabele kunststof zitting. 
Makkelijk afwasbaar.

Nieuw
assortiment stoelen
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Mila met poten: verkrijgbaar in zithoogte 38cm, 42cm en 46cm - stapelbaar
Mila met slede: zithoogte 46cm - stapelbaar
Mila met stille wielen: verkrijgbaar in zithoogte 38cm, 42cm en 46cm -  stapelbaar
Alle MILA stoelen verkrijgbaar in blauw-rood-groen-wit-zwart (wit: enkel zithoogte 46 cm)

46,81 € eBTW                            66,99 € eBTW                 55,65 € eBTW 

De ZTOOL, draagbare stoel/tafeltje. 
Handig om mobiel te gebruiken om b.v. buiten les te geven. 
Kan gebruikt worden als zitje met schrijfplank of plateau voor tablet of laptop.
ZTOOL verkrijgbaar in rood-groen-lichtgrijs
Type “Ztool” op www.lumap.be voor de juiste referentie

23,40 € eBTW 

MIA
MIA MINI LIFT

Asiento dinámico
Dynamic sitting
Asise dynamique
Seient dinàmic

MIA BASIC MIA CANTILEVER MIA CASTORS

MIA LIFT MIA BIG LIFT MIA STOOL MIA TABLE
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Bel ons op

055 33 12 12 
voor meer info 

of voor een 

testmodel



Fauteuil Cleo
Ergonomische en trendy meeting- of wachtstoel, 
pivoterend op stevig alu onderstel. 
Verkrijgbaar in wit/rood, wit/groen, wit/blauw, wit of zwart.
266 € eBTW MIA

MIA MINI LIFT

Asiento dinámico
Dynamic sitting
Asise dynamique
Seient dinàmic

MIA BASIC MIA CANTILEVER MIA CASTORS

MIA LIFT MIA BIG LIFT MIA STOOL MIA TABLE
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Kingsize fauteuil Caro
Aantrekkelijke lounge- en receptiefauteuils Caro, 
pivoterend op stevig alu onderstel. 
Verkrijgbaar in wit/rood, wit/groen, wit/blauw.
431,91 € eBTW MIA

MIA MINI LIFT

Asiento dinámico
Dynamic sitting
Asise dynamique
Seient dinàmic

MIA BASIC MIA CANTILEVER MIA CASTORS

MIA LIFT MIA BIG LIFT MIA STOOL MIA TABLE
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Lumap nv
Westerring 35

9700 Oudenaarde

055 33 12 12

info@lumap.be

* De prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen of druk- en zetfouten.


