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Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn in euro’s exclusief BTW. 

 

Keen Space werkplaatsmeubilair  

Afbeelding Artikel nr. Omschrijving Prijs in € 

 
 

WBWS15-003 

KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 open schappen en 1 grote bovenlade 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van                   

 ophangopeningen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

  €   1.460,00  

 
 

WBWS15-004 

KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS. 
 2 open schappen  
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen. 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   1.220,00  

 

WBWS15-022 

KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS. 
 2 open schappen van 0,5 meter  
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen. 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   1.989,00 

 
 

WBWS15-005 

KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS. 
 2 open schappen 0,5 meter 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen. 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   1.772,00  

 

WBWS15-006 

KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 open schappen 0,5 meter 
 1 lade 1 meter met 3 vuilnisemmers van 

 2 liter en 1 boven lade. 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen.  
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   1.844,00 

 
 

WBWS15-007 

KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecaot) 

 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 

 2 open schappen van 0,5 meter 

 1 afsluitbare kast 1 meter met inschuifbare 
 kanteldeur en 1 schap 

 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 
 ophangopeningen 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€ 1.388,00 
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Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn in euro’s exclusief BTW. 

 

Keen Space werkplaatsmeubilair  
Afbeelding Artikel nr. Omschrijving Prijs in € 

 

WBWS15-010 

 
KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 open schappen 0,5 meter 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met  

 4 lades 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   1.998,00  

 
 

WBWS15-011 

 
KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 open schappen 0,5 meter 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 

  4 lades 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   2.140,00  

 

WBWS15-019 

 
KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 open schappen 0,5 meter 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 

  4 lades 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   1.756,00 

 
 

WBWS15-012 

 
KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 open schappen 0,5 meter 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met        

 4 lades 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een 

 geperforeerde achterwand incl. 2 boven 
 schappen 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.  

 €   2.282,00  
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Keen Space werkplaatsmeubilair  
Afbeelding Artikel nr. Omschrijving Prijs in € 

 
 

WBWS15-013 

 
KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 open schappen 0,5 meter 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met  

 4 lades 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand incl. 1 bovenkast met inschuifbare 
 kanteldeur. 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 
 

 €   2.790,00  

 
 

WBWS15-014 

 
KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 open schappen 0,5 meter 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades 
 Afgesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand incl. 1 bovenkast met inschuifbare 
 kanteldeur en 2 boven schappen 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 
 

 €   3.007,00  

 

WBWS15-015 

 
KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 open schappen 0,5 meter 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades 
 Afgesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand incl. 1 bovenkast met inschuifbare 
 kanteldeur en 2 boven schappen 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 
 

€   3.247,00 

 

WBWS15-016 

 
KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 open schappen 0,5 meter 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades 
 Afgesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand incl. 1 bovenkast met inschuifbare 
 kanteldeur en 2 boven schappen 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   3.389,00 
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Keen Space werkplaatsmeubilair  
Afbeelding Artikel nr. Omschrijving Prijs in € 

 

WBWS10-016 

 
KeenSpace werkbank 1,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 

€   2.424,00 

 

WBWS10-017 

 
KeenSpace werkbank 1,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   1.500,00 

  
WB-SH1500 

KeenSpace losse bovenschap 1,5 meter 
• Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)  €      142,00  

  

WB-E1500 

KeenSpace energiewand 1,5 meter voor montage van 
perslucht en elektra aansluitingen. 
• Levering exclusief persluchtkoppelingen en 
wandcontactdozen. 

 €      240,00  

  
WB-LK1500 

KeenSpace LED verlichting 1,5 meter 
Voor montage onder een schap of bovenkast  €      330,00  

  
WB-SK1500 

KeenSpace dorpel voorzijde 1,5 meter 
 €      101,00  

  WB-SK600 KeenSpace dorpel zijkant 0,6 meter  €        58,00  



 

_________________________________________________________________________________5 
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Keen Space werkplaatsmeubilair  

Afbeelding Artikel nr. Omschrijving Prijs in € 

 
 

WBWS20-003 

KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 4 open schappen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   1.818,00  

 
 

WBWS20-004 

KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 afsluitbare kasten 1 meter met inschuifbare 

 kanteldeur en 1 schap 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   1.962,00  

 
 

WBWS20-005 

KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 centraal af te sluiten ladeblokken 1 meter 

 met 4 lades 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   2.730,00  

 
 

WBWS20-006 

KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 blokken 1 meter met 3 vuilnisemmers 2 liter  en 

 1 boven lade 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   2.874,00  

 

WBWS20-027 

KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen  
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades  
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   2.346,00 

 

WBWS20-032 

KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades  
 Gereedschapstrolley met 6 lades en 4 

 zwenkwielen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   3.539,00 
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Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn in euro’s exclusief BTW. 

 

Keen Space werkplaatsmeubilair  
Afbeelding Artikel nr. Omschrijving Prijs in € 

 

WBWS20-040 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 Gereedschapstrolley met 6 lades en 4 

 zwenkwielen 
 Kanteldeur 1 meter breed 3 vuilnisemmers met 

 een inhoud van 21 liter per stuk + een bovenste 
 lade 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   3.263,00 

 

WBWS20-032 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades  
 Gereedschapstrolley met 6 lades en 4 

 zwenkwielen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   3.191,00 

 
 

WBWS20-010 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 afsluitbare kast 1 meter met inschuifbare 

 kanteldeur en 1 schap en 2 open schappen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen  
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.                                                                                                                                      

 €   1.890,00  

 
 

WBWS20-011 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades en 2 open schappen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   2.274,00  

 

WBWS20-043 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades  
 Kanteldeur 1 meter breed 3 vuilnisemmers met 

 een inhoud van 21 liter per stuk + een bovenste 
 lade 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   2.802,00 
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Keen Space werkplaatsmeubilair  

 

WBWS20-028 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades  
 Inschuifbare kanteldeur 1 meter breed 3 

 vuilnisemmers met een inhoud van 21 liter per 
 stuk + een bovenste  lade 

 Voorzien van een geperforeerde achterwand 
 voorzien van ophangopeningen 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   3.138,00 

 
 

WBWS20-012 

KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 lade 1 meter met 3 vuilnisemmers van 2 liter  

 1 boven lade en 2 open schappen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.  

 €   2.346,00  

 

WBWS20-035 

KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 centraal af te sluiten ladeblokken van 1 meter 

 met 4 lades  
 Voorzien van een geperforeerde achterwand met 

 ophangopeningen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   3.356,00 

 

WBWS20-032 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades  
 Inschuifbare kanteldeur 1 meter breed 
 Voorzien van een geperforeerde achterwand 

 voorzien van ophangopeningen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   2.682,00 

 
 

WBWS20-014 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met  

 4 lades en 2 open schappen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.   

 €   2.610,00  
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Keen Space werkplaatsmeubilair  
Afbeelding Artikel nr. Omschrijving Prijs in € 

 
 

WBWS20-015 

KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades en 2 open schappen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand met 2 boven schappen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   2.874,00  

 

WBWS20-016 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades en 2 open schappen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand met 2 boven schappen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.  

€   3.164,00 

 

WBWS20-017 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades en 2 open schappen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand met 2 boven schappen 
 Energiewand voor montage van persluchtpunten 

 en elektra aansluitingen 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 
Levering exclusief persluchtkoppelingen en 

wandcontactdozen 

€   3.452,00 
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Keen Space werkplaatsmeubilair  
Afbeelding Artikel nr. Omschrijving Prijs in € 

 
 

WBWS20-018 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met  

 4 lades en 2 open schappen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand met 1 afsluitbare bovenkast met 
 inschuifbare kanteldeur en 2 boven schappen 

 Energiewand voor montage van persluchtpunten 
 en elektra aansluitingen 

 Dorpels aan voor - en zijkant 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.    

Levering exclusief persluchtkoppelingen en 
wandcontactdozen 

 €   4.124,00  

 
 

WBWS20-019 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 

 4 lades en 2 open schappen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met 
 inschuifbare kanteldeur en 1 boven schap 

 Energiewand voor montage van persluchtpunten 
 en elektra aansluitingen 

 Dorpels aan voor - en zijkant.  
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

Levering exclusief persluchtkoppelingen en 
wandcontactdozen. 

 €   4.664,00  

 
 

WBWS20-020 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades en 2 open schappen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank heeft een geperforeerde 

 achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met 
 inschuifbare kanteldeur en 2 boven schappen 

 Energiewand voor montage van persluchtpunten 
 en elektra aansluitingen 

 Dorpels aan voor - en zijkant 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

Levering exclusief persluchtkoppelingen en 
wandcontactdozen. 

 €   4.796,00  
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Keen Space werkplaatsmeubilair  
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WBWS20-021 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecaot 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades en 2 open schappen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank heeft een geperforeerde 

 achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met 
 inschuifbare kanteldeur en 2 boven schappen 

 Energiewand voor montage van persluchtpunten 
 en elektra aansluitingen 

 Dorpels aan voor - en zijkant 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.  

Levering exclusief persluchtkoppelingen en 
wandcontactdozen. 

 €   5.713,00  

 
 

WBWS20-022 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 2 centraal af te sluiten ladeblokken 1 meter met 

 4 lades 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met 
 inschuifbare kanteldeur 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.   

 €   4.410,00  

 

WBWS20-037 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 De werkbank is voorzien van een 

geperforeerde achterwand met 2 afsluitbare 
bovenkasten met inschuifbare kanteldeur 

 Gereedschapstrolley met 6 lades en 4 
zwenkwielen 

 Kanteldeur 1 meter breed 3 vuilnisemmers 
met een inhoud van 21 liter per stuk + een 
bovenste lade 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

€   4.943,00 
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Keen Space werkplaatsmeubilair  
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WBWS20-023 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades 
 1 open blok inclusief gereedschap wagen 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een 

 geperforeerde achterwand met 2 afsluitbare 
 bovenkasten met inschuifbare kanteldeur 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 
 

 €   4.871,00  

 
 

WBWS20-024 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades 
 1 blok 1 meter met 3 vuilnisemmers 2 liter en 

 1 boven lade 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met 
 inschuifbare kanteldeur 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 
 

 €   4.482,00  

 

WBWS20-049 

 
KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades 
 Inschuifbare kanteldeur 1 meter breed met 

 legbord 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 De werkbank is voorzien van een geperforeerde 

 achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met 
 inschuifbare kanteldeur 

 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 
 

€   4.027,00 

  
WBWS-H1000 

KeenSpace losse bovenschap 1 meter 
• Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)  €      132,00  

  

WB-E1000 

KeenSpace energiewand 1,0 meter voor montage 
van perslucht en elektra aansluitingen. 
• Levering exclusief persluchtkoppelingen en 
wandcontactdozen. 

 €      180,00  
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WB-E2000 

KeenSpace energiewand 2,0 meter voor montage 
van perslucht en elektra aansluitingen. 
• Levering exclusief persluchtkoppelingen en 
wandcontactdozen. 

 €      288,00  

  

WB-LK1000 

KeenSpace LED verlichting 1,0 meter 
Voor montage onder een schap of een bovenkast  €      209,00  

  

WB-SK1000 

KeenSpace dorpel voorzijde 1,0 meter 
2 stuks benodigd per werkbank van 2 meter  €        87,00  

  
WB-SK600 

 
KenSpace dorpel zijkant 0,6 meter  €        58,00  
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WB-C2001 

 
KeenSpace afsluitbare opbergkast     
B= 1 meter/ H = 2 meter  
                                                                 

 LxDxH = 1.030 x 700 x 2000 mm. 
 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)  
 3 schappen voor een maximaal gewicht van 75 

 kilo per schap 
 2 af te sluiten deuren  
 Achterzijde gesloten 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.                                                                                                                                                                         

 

 €   1.354,00  

  

WB-C2006 

KeenSpace afsluitbare opbergkast                                       
B= 1 meter/ H = 2 meter 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 2 afsluitbare deuren met 2 ladeblokken 1 meter 
 Elk ladeblok met 4 lades 
 Achterzijde gesloten  
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.                                              

€   3.076,00 

 
 

WB-C2008 

KeenSpace afsluitbare opbergkast    
B= 1 meter/H. = 2 meter 
 

 LxDxH = 1.030 x 700 x 2000 mm. 
 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 2 deuren en 2 schappen geschikt voor een 

 maximaal gewicht van 75 kilo per schap 
 Onderzijde kast open 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   1.300,00  

 
 

WB-C2009 

 
KeenSpace afsluitbare opbergkast                                             
B= 1 meter/H. = 2 meter 
 

 LxDxH = 1.030 x 700 x 2000 mm. 
 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 2 deuren en 2 schappen geschikt voor een 

 maximaal gewicht van 75 kilo per schap. 
 Onderzijde kast open 
 Verrijd- en draaibare kruk     
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.                                                       

 
 

 €   1.795,00  
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W-TOOL/3 

 
KeenSpace versterkte kast met uitschuifbare deuren 
voor opbergen van speciaal gereedschap 
 

 LxDxH = 1.620 x 1200 x 2270 mm. 
 3 verticaal uitschuifbare deuren 

 (breedte van 1 deur 540 mm.) 
 Elke deur afzonderlijk afsluitbaar  
 Maximaal gewicht per deur is 300 kilo 
 Het gereedschap kan aan beide zijden van 

 één deur worden opgeborgen                                    
 

 €   9.990,00  

 

 

W-TOOL/5 

 
KeenSpace versterkte kast met uitschuifbare deuren 
voor opbergen van speciaal gereedschap 
 

 LxDxH = 2.700 x 1200 x 2270 mm. 
 5 verticaal uitschuifbare deuren 

 (breedte van één deur 540 mm.) 
 Elke deur afzonderlijk afsluitbaar 
 Maximaal gewicht per deur is 300 kilo   
 Het gereedschap kan aan beide zijden van  

 één deur worden opgeborgen                                 
 

 € 15.502,00  

  

RANGER 
TDW-100.01 

KeenSpace RANGER multifunctionele energiebank 
 

 LxDxH = 600 x 600 x 1150/1310 mm. 
 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)   
 Werkblad toplaag in 3 mm krasbestendig ABS 
 De bank kan uitgerust worden met 2 vloeistof- 

 en 2 perslucht- of 2 elektrahaspels 
 4 wandcontactdozen en persluchtkoppelingen 

 Lekbak aan de onderzijde en een geperforeerde 
 achterwand 

 €   1.800,00  

 
 

RANGER + 
WBWS20-022R 

 
KeenSpace werkbank 2 x 2,0 meter breed werkblad 
met in het midden de RANGER 
 

 LxDxH = 4600 x 700 x 2000 mm. 
 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3 mm krasbestendig ABS 
 2x2 centraal af te sluiten ladeblokken 1 meter 

 met 4 lades 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 Geperforeerde achterwand met 2 afsluitbare 

 bovenkasten met inschuifbare kanteldeur 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm                                            

 

 € 10.620,00  
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WBWS10-006 

KeenSpace werkbank 1,0 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 Uitgevoerd met een universeel montageframe 

 geschikt voor maximaal 4 vloeistofhaspels.  
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   1.670,00  

 
 

WBWS15-008 

KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen 
 Uitgevoerd met een universeel montageframe 

 geschikt voor maximaal 6 vloeistofhaspels 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.                                     

 €   2.204,00  

 
 

WBWS15-009 

 
KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen. 
 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 

 lades      
 Uitgevoerd met een universeel montageframe 

 geschikt voor maximaal 2 vloeistofhaspels 
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.  

                                                                     

 €   2.084,00  

 
 

WBWS20-009 

KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat) 
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen.  
 Uitgevoerd met een universeel montageframe 

 geschikt voor maximaal 8 vloeistofhaspels.       
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm. 

 €   2.610,00  

 

WBWS20-013 

 
KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad 
 

 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)   
 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS 
 Gesloten achter- en zijkant voorzien van 

 ophangopeningen. 
 1 open blok met 2 schappen  
 Uitgevoerd met een universeel montageframe 

 geschikt voor maximaal 4 vloeistofhaspels  
 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.     

                                                                                                                                         

€   2.394,00 

 


