
Een ecologisch en multifunctioneel product, 
de lijn van het ontwerp 

toont eenvoud en evenwicht

Zitter is een zitbank die bestaat uit losse zitplanken en poten.
Verschillende lengtes van poten zorgen ervoor dat de bank op zeer
korte tijd kan worden opgesteld in de vorm van een arena.

Lengte  2,5 m

Hoogte  25 cm • 35 cm  • 40 cm • 50 cm • 60 cm

Breedte  30 cm

Materiaal gelamelleerd vol hout / europees naaldhout/
onbehandeld

zitter schuift eenvoudig in elkaar



Opbouw/afbraak/vervoer
• Zitter is zeer gemakkelijk en snel op- en afbreekbaar, de bank bestaat 

enkel uit hout. 
Er zijn geen vijzen, geen nagels, geen extra opbouwmateriaal nodig.

• Het ontwerp van Zitter is eenvoudig en solide, er zijn geen uitstekende 
delen, geen mechanische bevestigingen, waardoor slijtage door 
gebruik zeer beperkt blijft.

• Alle onderdelen zijn eenvoudig stapel- en transporteerbaar. 
Ook voor grote hoeveelheden blijft het transport en stockage 
gebruiksvriendelijk.

Stabiliteit
• Dankzij de diagonale positionering van de poten kan een Zitter nooit 

kippen bij belasting op de uiterste zitplaatsen, zelfs niet wanneer één 
persoon op het uiterste punt gaat zitten.

• Wanneer mensen gaan zitten schragen de poten zich vast. 
De bank verstevigt bij belasting doordat de poten zich opendrukken.

• Bij het optillen van de zitplank vallen de poten er automatisch uit.

Zitter heeft verschillende troeven:



Hangmat/slappe koord
• Wanneer een zitter omgekeerd op de grond wordt gelegd, kan een 

hangmat worden vastgemaakt aan de opstaande poten; een zalige 
rustplaats.

• Er kan tussen de omhoogstaande poten een kabel of een touw worden 
gespannen waarop touwlopen perfect kan worden geoefend.

Tribune
• De banken kunnen gemakkelijk opgebouwd worden als tribune bij 

spektakels, voordrachten en voorstellingen.
• Per Zitter kunnen 5 tot 6 personen plaats nemen wat betekent dat er 

25 tot 30 toeschouwers per set van 5 hoogtes kunnen zitten. Door het 
hoogteverschil van de banken is de zichtbaarheid optimaal. Je waant 
je in een klassieke arena waar iedereen, ook de mensen achteraan, het 
spektakel goed kunnen zien.

Podium
• Enkele banken van dezelfde hoogte kunnen een klein podium vormen. 

De banken werden zo ontworpen dat bierbakken en waterbakken als 
hulpsteunpunten kunnen  worden gebruikt.

Lange bank
• Zitters van dezelfde hoogte kunnen tot lange banken worden ver-

bonden, door één plank omgekeerd over de uitstekende poten als 
verbinding te gebruiken.

Tuintafel
• Twee hoge banken en twee lage banken kunnen als tuintafel worden 

gecombineerd. De tuinset kan snel worden opgezet en oogt smaakvol 
door zijn eenvoud.

Speeltoestel/ Zweedse bank
• Zitters kunnen als aaneensluitende loopplanken van verschillende 

hoogtes worden opgesteld, ze worden daardoor een uniek speeltoes-
tel voor kinderen en dagen hen uit om steeds nieuwe opstellingen te 
verzinnen.

• De bank kan de traditionele Zweedse bank perfect vervangen waarbij 
een gevarieerd parcours kan worden opgesteld.

Zitter heeft heel veel mogelijkheden:



zitter.be@gmail.com
0474 09 18 48

vu: zitter 
veldmaarschalk fochstraat 31, 

8000 brugge


