VOORDEELKRANT

Onze nieuwe elektrische topper
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vanaf

389,-

BUREAUSTOELEN

Vanaf:
Alle prijzen zijn exclusief BTW

pag. 16 - 20

129,-

KASTEN

pag. 21 - 22

Vanaf:

99,-

					

1

voordeelkrant
Hoogte instelbare (62-86 cm!!)

PINTA T-poot
Pootkleuren

Aluminium (L) RAL 9006

Zwart (Z) RAL 9005

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren
Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP),havanna (H), bruin eiken
(BR) lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
Beuken (B)
andere kleuren (vraag info)

Midden (ME)
Wildperen (WP) Havanna (H)
Bruin (BR)
Eiken
Eiken
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

Complete tafel:
afmeting
80

80x80

80

Bureaustoel model MIRA 189,-

Hoekbureau (links of rechts)

120

Voor meer informatie zie pagina 16.
Bestelnr.: 665381MA		

afm. 180x80 - 80x60 cm.

Kleur poten en blad zie tabel op deze pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-86 cm.)
Bestelnr.: P188 (bureau)
Bestelnr.: P860 (aanbouw)
180
+ kleur blad + kleur poten

60

120x60

80

120x80

120

140

80

331,-

80
60

140x80

80

134,-

Rolblok 14N-serie

160

Met telescoopgeleiders.
Standaard voorzien van metalen top.
2 of 3 laden met slot. Inclusief pennenbakje.
Kleur: zwart (Z), aluminium (L), lichtgrijs (G),
wit (W) en antraciet (A).
Bestelnr.: 14N002T + kleur
Ook verkrijgbaar met topblad. Meerprijs 19,-

160x80

80
180

180x80

80
200

Lichtgrijs (G)

Wit (W)

hoogte instelbaar
bestelnr.
P080
+ kleur blad
+ kleur poten
P126
+ kleur blad
+ kleur poten
P128
+ kleur blad
+ kleur poten
P148
+ kleur blad
+ kleur poten
P168
+ kleur blad
+ kleur poten
P188
+ kleur blad
+ kleur poten

139,154,166,170,173,176,-

(62-86 cm.)

80

200x80

P208
+ kleur blad
+ kleur poten

185,-

100

200x100

P200
+ kleur blad
+ kleur poten

194,-

180x80
100x45

P118 WAP
+ kleur blad
+ kleur poten

206,-

80

180x120
60x80

P180 WAP
+ kleur blad
+ kleur poten

258,-

120

240x120

P240 POT
+ kleur blad
+ kleur poten

306,-

240x120

P240 PTT
+ kleur blad
+ kleur poten

345,-

50120 RT
+ kleur blad
+ kleur poot (Vaste hoogte)

227,-

200

180
100

80
45

120

180

60
240

240
80

180

180

80

120

RECHTS

60

60

ø120

LINKS

Wingbureau (links of rechts)
afm. 180x120/60x80 cm.

Kleur poten en blad zie tabel op deze pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-86 cm.)
Bestelnr.: P180WAP + kleur poten + kleur blad

Aluminium, Zwart en Wit

Aanbouw-schakelelement:

258,-

160x80

160

Niet los te plaatsen

120
80

120

80

120x120/80x80
Niet los te plaatsen

80

50568 HV
+ kleur blad
+ kleur poten

139,-

120120CB
+ kleur blad
(Prijs excl. poten)

121,-

Pootkleuren

SPECIALE KLEUREN EN MATEN
OP AANVRAAG LEVERBAAR

Zwart (Z) RAL 9005

Aluminium (L) RAL 9006

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
andere kleuren (vraag info)

Antraciet (A) RAL 7016

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden (ME)
Wildperen (WP) Natuur (NE)
Havanna (H)
Eiken
Eiken
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

Complete tafel:
afmeting

2

80

			
80

80x80

Bruin (BR)
Eiken

Lichtgrijs (G)

Wit (W)

hoogte instelbaar
bestelnr.
P080
+ kleur blad
+ kleur poten

(62-86 cm.)

132,-

Alle prijzen zijn exclusief BTW

voordeelkrant

PINTA

VOLGENS DE NIEUWE
NORMERING!!
Hoogte instelbare poten.
(62-86 cm!!)
Frame te verkrijgen in:
zwart, aluminium en wit.

8 Bladkleuren.
Standaard op voorraad.
Andere kleuren op
bestelling.
Verkrijgbaar met
verschillende opties.
Zie pagina 13.

SPECIALE MATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR

Bureautafel

Rolblok 14N-serie

afm. 160x80 cm.

Kleur poten en blad zie tabel op de vorige pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-86 cm.)
Bestelnr.: P168 + kleur poten + kleur blad

173,-

134,-

Met telescoopgeleiders.
Standaard voorzien van metalen top.
2 of 3 laden met slot. Inclusief pennenbakje.
Kleur: zwart (Z), aluminium (L), lichtgrijs (G),
wit (W) en antraciet (A).
Bestelnr: 14N003T +kleur
Ook verkrijgbaar met topblad. Meerprijs

Bureaustoel model SALINA 319,Voor meer informatie zie pagina 17.
Bestelnr.: 25101 MA +kleur

19,-

180

180
100

80
45

80
45

RECHTS

LINKS

Bureaustoel model SALINA

319,-

Rolblok 81-serie

184,-

Voor meer informatie zie pagina 17.
Bestelnr.: 25101MA +kleur

Alphabureau (links of rechts)
afm. 180x80/100x45 cm.
Kleur poten en blad zie tabel op de vorige pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-86 cm.)
Bestelnr.: P118WAP + kleur poten + kleur blad

Alle prijzen zijn exclusief BTW

206,-

Met telescoopgeleiders. Standaard voorzien van
metalen top en aparte pennenlade.
2 of 3 laden met slot.
Kleur: zwart (Z), aluminium (L),
wit (W) en antraciet (A).
Bestelnr: 81031RBT +kleur
Ook verkrijgbaar met topblad. Meerprijs 19,-

					

3

voordeelkrant
Hoogte instelbare (62-86 cm!!)

TORO T-poot
Pootkleuren

Zwart (Z) RAL 9005

Antraciet (A) RAL 7016

Aluminium (L) RAL 9006

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren
Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP),havanna (H), bruin eiken
(BR) lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
Beuken (B)
andere kleuren (vraag info)

Midden (ME)
Wildperen (WP) Havanna (H)
Bruin (BR)
Eiken
Eiken
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

Complete tafel:
afmeting
80

80x80

80

Alphabureau (links of rechts)
afm. 180x80/100x45 cm.

120

231,-

Kleur poten en blad zie tabel op deze pagina.
Met hoogte instelbare poten (62-86 cm.)
Bestelnr.: 50118WAH + kleur poten + kleur blad

afm. H72,5xB80xD43 cm.
Bestelnr.: R7725 RK-800+kleur
		
Legbord in de kleur van de kast.
Verlengd topblad 120x45cm.

100

100

120
80

80
180

RECHTS

80

45

120x60

80

120x80

120

180

140

LINKS

80

60

140x80

80
160

160x80

80

Los bij te bestellen!!

Roldeurkast

120
45

246,15,45,-

180

Bureaustoel model POLARIS
Voor meer informatie zie pag. 17.
Bestelnr.: 25301 MA
		
Lendesteun meerprijs 19,-

180x80

80

299,-

afm. 80x80 - 120x120 - 120x80 cm.

bestelnr.
50080 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
50126 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
50128 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
50148 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
50168 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
50188 HV
+ kleur blad
+ kleur poten

166,176,188,195,200,206,-

(62-86 cm.)

50208HV
+ kleur blad
+ kleur poten

213,-

100

200x100

50200 HV
+ kleur blad
+ kleur poten

220,-

180x80
100x45

50118 WAH
+ kleur blad
+ kleur poten

231,-

80

180x120
60x80

50180 WAH
+ kleur blad
+ kleur poten

287,-

120

240x120

50240 TOT
+ kleur blad
+ kleur poten

333,-

240x120

50240 TTT
+ kleur blad
+ kleur poten

351,-

50120 RT
+ kleur blad
+ kleur poot (Vaste hoogte)

227,-

80

100

559,-

hoogte instelbaar

200x80

200

45
180
120

Kleur poten en blad zie tabel op deze pagina
Met hoogte instelbare poten (62-86 cm.)
Bestelnr.: 50128CCH + kleur poten + kleur blad

Wit (W)

80

200

180

CAD-hoekbureau (links of rechts)

Lichtgrijs (G)

60
240

120
80

240

ø120

Aluminium, Zwart en Wit

Aanbouw-schakelelement:
120

80

120

RECHTS

80

80

80
80

80
80

LINKS

160x80

160

120

Bureaustoel model SALINA
Voor meer informatie zie pagina 17.
Bestelnr.: 25101 MA

Niet los te plaatsen

120

319,-

80

120

120

120

120x120/80x80

80

Niet los te plaatsen

50568 HV
+ kleur blad
+ kleur poten

139,-

120120CB
+ kleur blad
(Prijs excl. poten)

121,-

Pootkleuren

SPECIALE KLEUREN EN MATEN
OP AANVRAAG LEVERBAAR

4

Zwart (Z) RAL 9005

Aluminium (L) RAL 9006

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
andere kleuren (vraag info)

Wit (W) RAL 9010

Antraciet (A) RAL 7016

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden Eiken Wildperen (WP) Natuur Eiken
Havanna (H)
(NE)
(ME)
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

				

Bruin Eiken
(BR)

Lichtgrijs (G)

Wit (W)

Alle prijzen zijn exclusief BTW

voordeelkrant

TORO

VOLGENS DE NIEUWE
NORMERING!!
Hoogte instelbare poten.
(62-86 cm!!)
Frame te verkrijgen in:
zwart, antraciet, aluminium
en wit.
8 Bladkleuren.
Standaard op voorraad.
Andere kleuren op
bestelling.
Verkrijgbaar met
verschillende opties.
Zie pagina 13.

SPECIALE MATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR

Bureautafel

afm. 160x80 cm.
Kleur poten en blad zie tabel op de vorige pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-86 cm.)
Bestelnr.: 50168HV + kleur poten + kleur blad

Rolblok 14N-serie

Met telescoopgeleiders.
Standaard voorzien van metalen top.
3 laden met slot. Inclusief pennenbakje.
Kleur: zwart (Z), aluminium (L), lichtgrijs (G),
wit (W) en antraciet (A).
Bestelnr.: 14N003T + kleur
Ook verkrijgbaar met topblad. Meerprijs 19,-

200,134,-

257,-

Roldeurkast

afm. H105xB120xD43 cm.
Leverbaar in de kleuren: lichtgrijs, zwart,
antraciet, aluminium en wit.
Bestelnr.: R7105RK +kleur
Topblad 120x43 cm.
Bestelnr.: 12043 + kleur
Legbord in de kleur van de kast:

43,15,-

Bureaustoel model KUMA 419,-

Sitlife bureaustoel met NPR-1813 normering.
Voor meer informatie zie pag. 17.
Bestelnr.: 25201 MA

Bureautafel
afm. 180x80 cm.

206,-

Kleur poten en blad zie tabel op de vorige pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-86 cm.)
Bestelnr.: 50188HV + kleur poten + kleur blad

Aanbouwdruppel

144,-

Kleur poten en blad zie tabel op de vorige pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-86 cm.)
Bestelnr.: 50860HKH + kleur poten + kleur blad
(Op bestelling)

84,-

Achterwand

Ø120

afm. 160 cm.
Leverbaar in de kleuren: zwart, antraciet, aluminium en wit.
Bestelnr.: AW160 + kleur

180
80
60

Bureaustoel model PUCK 309,Voor meer informatie zie pag 6.
Bestelnr.: 35801MA

Vergaderstoel model CERES
Bestelnr.: 04802 MAS (zwart kunstleder)
04802 MAZ (zwarte stof)		

Alle prijzen zijn exclusief BTW

					

169,5

voordeelkrant
Hoogte instelbare (62-86 cm.!!)

NOW! N-poot
Pootkleuren

Zwart (Z) RAL 9005

Antraciet (A) RAL 7016

Aluminium (L) RAL 9006

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

LINKS

RECHTS

180

180

Op voorraad:
beuken (B),
80
midden eiken (ME), wildperen
(WP),havanna (H), bruik eiken
(BR) lichtgrijs (G)46en wit (W). 46
Op bestelling ook in 60
Beuken (B)
60
andere kleuren (vraag info)
166

80

166

Midden (ME)
Wildperen (WP) Havanna (H)
Bruin (BR)
Eiken
Eiken
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

NOW! Wingtafel links of rechts
afm. 180x120/80x60 cm.
Solide werkblad.
Kleur poten en blad zie tabel op deze pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-86 cm.)
Bestelnr.: 5N180 WAH + kleur blad + kleur poten

Standcontainer
afm. H75xB42xD60 cm.
4 laden met aparte pennenlade.
Inclusief topblad.
Standcontainer is los bij te bestellen,
meer informatie op pagina 11.
Bestelnr.: 81141 SCT + kleur.

Complete tafel:

316,-

afmeting

Luchtige netwaverug in wit (W) of zwart (Z).
Zwarte stoffen zitting en aluminium gepolijste
kruisvoet. Volgens NPR-1813 norm.
Alleen op bestelling leverbaar.
Bestelnr.: 35777 MA + kleur rug.

439,-

200x80

5N208HV
+ kleur blad
+ kleur poten

238,-

100

200x100

5N200 HV
+ kleur blad
+ kleur poten

249,-

180x80
100x45

5N118 WAH
+ kleur blad
+ kleur poten

250,-

180x120
60x80

5N180 WAH
+ kleur blad
+ kleur poten

316,-

160x160

5N160 HV
+ kleur blad
+ kleur poten

432,-

240x120

5N240 TTN
+ kleur blad
+ kleur poten

421,-

80

120x80
140x80

80
160

160x80

80

180
80
200

Solide werkblad, verkrijgbaar in de
kleuren: zie tabel op deze pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-86 cm.)
Bekijk de verschillende poot kleuren
onderaan deze pagina.
Bestelnr.: 5N160HV
+ kleur blad + kleur poten

180
100

80
45
180
80

120

Dubbele werkplek

160

80

120

309,- Rolblok 14N-serie

134,-

Met telescoopgeleiders.
Standaard voorzien van metalen top.
2 of 3 laden met slot. Inclusief pennenbakje.
Kleur: zwart (Z), aluminium (L), lichtgrijs (G),
wit (W) en antraciet (A).
Bestelnr: 14N003T + kleur
Ook verkrijgbaar met topblad. Meerprijs 19,-

240

Aanbouw-schakelelement:
160x80

160

Niet los te plaatsen

120
80

120

Stof in zwart (Z) met verchroomde kruisvoet.
Volgens EN-1335 norm.
Alleen op bestelling leverbaar.
Bestelnr.: 35801MA

5N148 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
5N168 HV
+ kleur blad
+ kleur poten

60

160

432,-

(62-86 cm.)

80

120x60

140

NOW! 160x160cm.

bestelnr.
5N080 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
5N126 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
5N128 HV
+ kleur blad
+ kleur poten

5N188 HV
+ kleur blad
+ kleur poten

60

120

Bureaustoel model NOVA

hoogte instelbaar

180x80

80x80

80

200

Bureaustoel model PUCK

Wit (W)

184,195,203,209,215,227,-

80

120

249,-

Lichtgrijs (G)

Poot leverbaar in breedten: 60cm, 80cm, 100cm, 120cm en 160cm.

120x120/80x80

80

50568 HV
+ kleur blad
+ kleur poten

139,-

120120CB
+ kleur blad
(Prijs excl. poten)

121,-

Pootkleuren

SPECIALE KLEUREN EN MATEN
OP AANVRAAG LEVERBAAR

6

Zwart (Z) RAL 9005

Aluminium (L) RAL 9006

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
andere kleuren (vraag info)

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden Eiken Wildperen (WP) Natuur Eiken
Havanna (H)
(NE)
(ME)
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

			

Bruin Eiken
(BR)

Lichtgrijs (G)

Wit (W)

Alle prijzen zijn exclusief BTW

voordeelkrant

NOW!

VOLGENS DE NIEUWE
NORMERING!!
Hoogte instelbare poten.
(62-86 cm!!)
Frame te verkrijgen in:
zwart, aluminium, wit en
antraciet.
8 Bladkleuren.
Standaard op voorraad.
Andere kleuren op
bestelling.
Verkrijgbaar met
verschillende opties.
Zie pagina 13.

SPECIALE MATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR

Bureautafel

227,-

Vergadertafel model TON

421,-

afm. 180x80 cm.
Kleur poten en blad zie tabel op de vorige pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-86 cm.)
Bestelnr.: 5N188HV + kleur poten + kleur blad

afm. 240x120 cm.
Kleur poten en blad zie tabel op de vorige pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-86 cm.)
Bestelnr.: 5N240TTN + kleur poten + kleur blad

Bureaustoel model SALINA

319,-

Vergaderstoel model SALINA-V

219,-

Voor meer informatie zie pagina 17.
Bestelnr.: 25101MA + kleur
Bestelnr.: 25004MA + kleur

Gesloten kast (hoogte 159 cm.)

372,-

Rolblok 81-serie

184,-

afm. H159xB80xD42 cm.
Op bestelling leverbaar in diverse kleurcombinaties,
vraag naar de mogelijkheden.
Bestelnr.: 80146DKMHW

afm. H61,5xB42xD58 cm.
3 laden met aparte pennenlade.
Met telescoopgeleiders.
Standaard voorzien van metalen top.
Kleur: zwart (Z), aluminium (L), wit (W) en antraciet (A)
Bestelnr.: 81031RBT + kleur
Ook verkrijgbaar met topblad. Meerprijs 19,-

180
80

80
60

Hoektafel links of rechts

366,-

afm. 180x80 + aanbouw 80x60 cm.
Solide werkblad verkrijgbaar in de kleuren:
zie tabel op de vorige pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-86 cm.)
Poten in: zwart (Z), antraciet (A), aluminium (L) en wit (W).
Bestelnr.: 5N188HV (bureau)
Bestelnr.: 5N860HV (aanbouw)
+ kleur blad + kleur poten

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Rolblok 14N-serie

134,-

Bureaustoel model SALINA

319,-

Met telescoopgeleiders.
Standaard voorzien van metalen top.
2 laden met slot. Inclusief pennenbakje.
Kleur: zwart (Z), aluminium (L), lichtgrijs (G), wit
(W) en antraciet (A).
Bestelnr: 14N002T + kleur
Ook verkrijgbaar met topblad. Meerprijs 19,-

Standaard in zwarte bekleding,
op bestelling in meer dan 70 kleuren leverbaar.
Met verchroomde kruisvoet.
Volgens EN 1335 norm.
Voor alle mogelijkheden zie pagina 17.
Bestelnr.: 25101 MA + kleur.

					

7

voordeelkrant
Hoogte instelbare (62-85 cm!!)

DOQ-poot

Poot leverbaar in breedten: 60cm, 80cm en 100cm.
200
100

80
60

Bureautafel

299,-

afm. 200 x 100 cm.
Epoxy gelakte poten.
Kleur blad + kleur poten: zie tabel op deze pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-85 cm.)
Bestelnr.: DOQ200 HV+ kleur blad + kleur poten

Aanbouwtafel

189,-

afm. 60 x 80 cm.
Epoxy gelakte poten.
Kleur blad + kleur poten: zie tabel op deze pagina.
Met hoogte instelbare poten. (62-85 cm.)
Bestelnr.: DOQ680 HV+ kleur blad + kleur poten

Frame in:
wit en
aluminium

Volgens
de nieuwe
normering!!

89,-

afm. 180 cm.

Leverbaar in de kleuren: zwart (Z), antraciet (A),
aluminium (L) en wit (W).
Bestelnr.: AW180 + kleur

Vergaderstoel model LYNX 79,Stapelbare vergaderstoel met netwave rugleunig.
Zwarte stoffen zitting en chroom frame
met kunststof armleggers.
Bestelnr.: 35302 MA

Aluminium (L) RAL 9006

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Midden eiken (ME) Wild peren (WP)

Complete tafel:
afmeting

ANDERE MATEN en KLEUREN OP BESTELLING LEVERBAAR!!

120

265,-

200x80

DOQ208HV
+ kleur blad
+ kleur poten

287,-

100

200x100

DOQ 200 HV
+ kleur blad
+ kleur poten

299,-

180x80
100x45

DOQ 118 WAH
+ kleur blad
+ kleur poten

299,-

180x120
60x80

DOQ 180 WAH
+ kleur blad
+ kleur poten

365,-

120x80
140x80

80
160

160x80

80

200

200

8

180
100

80
45
180
80

120

(62-85 cm.)

80

80

180

60

Aanbouw-schakelelement:
120
80

120

134,-

bestelnr.
DOQ 080 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
DOQ 126 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
DOQ 128 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
DOQ 148 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
DOQ 168 HV
+ kleur blad
+ kleur poten
DOQ 188 HV
+ kleur blad
+ kleur poten

120x60

140

Bureaustoel model POLARIS
Voor meer informatie zie pag. 17.
Bestelnr.: 25301 MA
299,Lendesteun meerprijs 19,-

hoogte instelbaar

180x80

60

80

afm. H54xB42xD58 cm.
Met telescoopgeleiders.
Standaard voorzien van metalen top.
2 of 3 laden.
Kleur: zwart (Z), aluminium (L),
lichtgrijs (G), wit (W) en antraciet (A).
Bestelnr.: 14N003T + kleur

Wit (W)

230,231,248,256,265,275,-

80x80

120

Rolblok model 14N-serie

Lichtgrijs (GR)

In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

80

afm. 160x 80 cm.
Met hoogte instelbare poten.
(62-85 cm.)
Bestelnr.: DOQ 168 HV+
kleur blad + kleur poten

Natuur eiken (NE) Havanna (H)

Op voorraad: Beuken(B), Midden
eiken(ME), Wildperen(WP), Natuur
eiken(NE), Havanna(H), Bruin
eiken(BR), Lichtgrijs(G) en Wit(W).
Op bestelling ook in andere kleuren
Bruin eiken (BR)
(vraag info).

80

Bureautafel

Verkrijgbaar
met opties.
Zie pagina 13.

Pootkleuren

Beuken (B)

Achterwand

8 Bladkleuren.
Standaard op
voorraad.

120x120/80x80

80

				

120120CB
+ kleur blad
(Prijs excl. poten)

121,-

Alle prijzen zijn exclusief BTW

voordeelkrant
Hoogte instelbare (62-86 cm!!)

CASA T-poot

Frame in:
zwart, wit en
aluminium

Volgens
de nieuwe
normering!!

8 Bladkleuren.
Standaard op
voorraad.

Verkrijgbaar
met opties.
Zie pagina 13.

Pootkleuren
Zwart (Z) RAL 9005

Bureautafel

237,-

afm. 160 x 80 cm.

Epoxy gelakte poten.
Kleur blad + kleur poten: zie tabel op deze pagina.
Poten in hoogte instelbaar (62-86 cm.)
Bestelnr.: CAS168 + kleur blad + kleur poten

Achterwand
afm. 160 cm.

84,-

Epoxy gelakte achterwand.
Leverbaar in de kleur: zwart (Z), antraciet (A),
aluminium (L) of wit (W).
Bestelnr.: AW160 + kleur

Complete tafel:

206,199,211,204,221,214,232,224,237,229,247,239,-

200x80
200x100

CAS 200
208
CAS
kleur blad
blad
++
kleur
+
kleur
poten
+ kleur poten

258,260,-

180x80
200x100
100x45

CAS 118
200 AT
CAS
+ kleur
kleur blad
blad
+
+
kleur
poten
+ kleur poten

270,264,-

180x80
180x120
100x45
60x80

CAS 118 AT
+ kleur
CAS
180blad
WT
poten
+ kleur blad
+ kleur poten

274,324,-

120

180x120
60x80
240x120

CAS 180 WT
+ kleur blad
CAS
240poten
OT
+ kleur
+ kleur blad
+ kleur poten

335,394,-

120

240x120

CAS 240 OT
+ kleur blad
+ kleur
CAS
240poten
TT
+ kleur blad
+ kleur poten

408,429,-

240
120

CAS 240 TT

444,-

240

+ kleur blad
120x120/80x80
Aanbouw-schakelelement:
(Prijs excl. poten)

120120CB

114,-

120120CB
+ kleur blad
(Prijs excl. poten)

121,-

80
80

120
120

60
60

120x60
120x60

80
80

120x80
120x80

140
140

140x80
140x80

80
80

160
160

49,-

Kleur topblad: Beuken (B), Midden Eiken (ME),
Wild peren (WP), Havanna (H), Natuur Eiken (NE),
Donker Eiken (DE), Wit (W) of Lichtgrijs (G)

80
100

200 180
100

80
100
45
180
180

60

180
80

240
60
240

80

240x120

80

+ kleur blad
240x120
Aanbouw-schakelelement:
+ kleur poten
120

Bestelnr.: 06161 SKL
+kleur topblad

Alle prijzen zijn exclusief BTW

120

289,-

80

80
120

80

120

afm. H100xB160xD45 cm.

80
80

45

120

259,-

180x80
180x80

80
80

200
200

120 100

Bureaustoel model CAPELLA
Voor meer informatie zie pagina 17.
399,Bestelnr.: 25401 MA

160x80
160x80

80
80

180
180

120

Voor meer informatie zie pagina 13.
Bestelnr.: 01001PD

80x80
80x80

80
80

120
120

247,-

Persoonlijke lade

hoogte instelbaar
bestelnr.
bestelnr.
CAS 080
080
CAS
+ kleur
kleur blad
blad
+
+ kleur
kleur poten
poten
+
CAS 126
126
CAS
+
kleur
blad
+ kleur blad
+ kleur
kleur poten
poten
+
CAS 128
128
CAS
+ kleur
kleur blad
blad
+
+ kleur
kleur poten
poten
+
CAS
148
CAS 148
+ kleur
kleur blad
blad
+
+ kleur
kleur poten
poten
+
CAS 168
168
CAS
+ kleur
kleur blad
blad
+
+ kleur
kleur poten
poten
+
CAS 188
188
CAS
+ kleur
kleur blad
blad
+
+ kleur
kleur poten
poten
+

afmeting
afmeting

afm. 180x80 cm.
Epoxy gelakte poten.
Kleur blad + kleur poten: zie tabel op deze pagina.
Poten in hoogte instelbaar (62-86 cm.)
Bestelnr.: CAS188+ kleur blad + kleur poten

afm. H76xB160xD45 cm.

Wildperen
Wit (W) (WP)

dekleur
kleurlichtgrijs
lichtgrijszijn
zijnalleen
alleende
derechthoekige
rechthoekigebladen
bladenuit
uitvoorraad
voorraadleverbaar
leverbaar
InInde

Bureautafel

Bestelnr.: 06160 SKL
+kleur topblad

Bruin
Eikeneiken
(BR) (ME)
Havanna
(H) (WP) Lichtgrijs
(W)
Midden
Wild peren
Natuur (G)
eiken (NE)WitHavanna
(H)

Beuken (B)

Opvoorraad:
voorraad:Beuken(B),
Bruin eiken(BR),
Op
Midden
havanna(H),
lichtgrijs(G), wit(W)
eiken(ME),
Wildperen(WP),
Natuur
beuken(B),Havanna(H),
midden eiken(ME),
eiken(NE),
Bruin
wildperen(WP).
eiken(BR), Lichtgrijs(G) en Wit(W).
Opbestelling
bestellingook
ookininandere kleuren
Op
Beuken (B)
Midden
(ME) (GR)
Lichtgrijs
Bruin eiken (BR) Eiken
andereinfo).
kleuren (vraag info)
(vraag

SPECIALE KLEUREN EN MATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR

Uitgevoerd met geperforeerde deuren in de kleur:
Aluminium (L).
Prijs inclusief topblad.

Wit (W)
(W) RAL
RAL 9010
9010
Wit

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Bureaustoel model FLEXI Mesh
Voor meer informatie zie pagina 18.
339,Bestelnr.: 551104MAZZ

Schuifdeurkast

Aluminium (L)
(L) RAL
RAL 9006
9006
Aluminium

80

120x120/80x80

					

(62-86 cm.)
cm.)
(62-86

9

voordeelkrant
Melamine kasten
in verschillende
afmetingen en
kleuren leverbaar.

ELEKTRISCHE ZIT/STATAFEL
Type: Ultradjust HOEK E1

Bel of mail voor meer informatie met
uw kantoormeubelen leverancier.

Traploos elektrisch verstelbare tafel.

ELEKTRISCHE ZIT/STATAFEL

ELEKTRISCHE ZIT/STATAFEL

Type: Ultradjust E1

Type: Ultradjust E2

Traploos elektrisch verstelbare tafel.

Traploos elektrisch verstelbare tafel.

Frame breedte instelbaar van 120-180 cm.
Kleur frame: aluminium (L), zwart (Z) en wit (W).
Kleur bladen: zie tabel op deze pagina.

Frame breedte instelbaar van 120-180 cm.
Kleur frame: aluminium (L), zwart (Z) en wit (W).
Kleur bladen: zie tabel op deze pagina.

Minimum hoogte inclusief blad 70,5 cm.
Maximale hoogte inclusief blad 120 cm.

R

Minimum hoogte inclusief blad 61 cm.
Maximale hoogte inclusief blad 130 cm.

120 CM

130 CM

70,5 CM

61 CM

R

afm. 120x80 cm.

afm. 160x80 cm.

afm. 180x80 cm.

afm. 120x80 cm.

afm. 160x80 cm.

afm. 180x80 cm.

Bestelnr.: UA128HV1M
+ kleur blad + kleur frame

Bestelnr.:UA168HV1M
+ kleur blad + kleur frame

Bestelnr.: UA188HV1M
+ kleur blad + kleur frame

Bestelnr.: UA128HV2M
+ kleur blad + kleur frame

Bestelnr.: UA168HV2M
+ kleur blad + kleur frame

Bestelnr.: UA188HV2MS
+ kleur blad + kleur frame

399,-

409,-

419,-

491,-

501,-

511,-

Zwart (Z) RAL 9005

Optie:

De memory display is voor alle Ultradjust elektrische
bureaus te gebruiken. Hiermee kunt u vier standen
opslaan en de hoogte aflezen.
Meerprijs 49,-

10

R

Minimum hoogte inclusief blad 71 cm.
Maximale hoogte inclusief blad 119 cm.
Frame breedte instelbaar van 120 - 200 cm.
Aanbouw instelbaar van 110 - 180 cm.
Kleur frame: aluminium, wit en zwart.
Kleur bladen: zie tabel op deze pagina.

Aluminium (L) RAL 9006

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
andere kleuren (vraag info)

Pootkleuren

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden Eiken Wildperen (WP) Natuur Eiken
Havanna (H)
(NE)
(ME)
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

				

Bruin Eiken
(BR)

Lichtgrijs (G)

Wit (W)

Alle prijzen zijn exclusief BTW

voordeelkrant
R

ELEKTRISCHE ZIT/STATAFEL
Type: Ultradjust DUO
Ultradjust DUO E1

Minimum hoogte inclusief blad 71 cm.
Maximale hoogte inclusief blad 119 cm.
Frame breedte instelbaar van 120-180cm.
Kleur frame: aluminium, wit en zwart
Kleur bladen: zie tabel op deze pagina.

Bel of mail voor meer informatie met
uw kantoormeubelen leverancier.
R

*

SLINGER ZIT/STATAFEL

SLINGER ZIT/STATAFEL

Type: Ultradjust slinger

Type: Ultradjust slinger FAST

Traploos verstelbare tafel middels handslinger.

Traploos verstelbare tafel middels handslinger.

Frame breedte instelbaar van 120-180 cm.
Kleur frame: aluminium (L) en wit (W).
Kleur bladen: zie tabel op deze pagina.

Frame breedte instelbaar van 120-180 cm.
Kleur frame: aluminium (L), wit (W) en Zwart (Z).
Kleur bladen: zie tabel op deze pagina.

*type slinger kan wijzigen

*type slinger kan wijzigen

*

Minimum hoogte inclusief blad 66 cm.
Maximale hoogte inclusief blad 110 cm.

Minimum hoogte inclusief blad 71 cm.
Maximale hoogte inclusief blad 120 cm.

110 CM

120 CM

*
*

66 CM

71 CM

afm. 120x80 cm.
Bestelnr.: UA128HVS
+ kleur blad + kleur frame

afm. 160x80 cm.

afm. 180x80 cm.

afm. 180x80 cm.

Bestelnr.: UA188HVS
+ kleur blad + kleur frame

afm. 120x80 cm.
Bestelnr.: F-UA128HVS
+ kleur blad + kleur frame

afm. 160x80 cm.

Bestelnr.:UA168HVS
+ kleur blad + kleur frame

Bestelnr.:F-UA168HVS
+ kleur blad + kleur frame

Bestelnr.: F-UA188HVS
+ kleur blad + kleur frame

296,-

306,-

317,-

348,-

358,-

368,-

Zwart (Z) RAL 9005

Pootkleuren

Aluminium (L) RAL 9006

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
andere kleuren (vraag info)

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden Eiken Wildperen (WP) Natuur Eiken
Havanna (H)
(NE)
(ME)
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

Bruin Eiken
(BR)

Lichtgrijs (G)

Wit (W)
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voordeelkrant

'
a
l
o
'H

W
NIEU

ELEKTRISCHE ZIT/STATAFEL

130 CM

65 CM

Traploos elektrisch verstelbare tafel, standaard voorzien van hoogtedisplay.
Minimum hoogte inclusief blad 65 cm.
Maximale hoogte inclusief blad 130 cm.

Frame breedte instelbaar van 120-160 cm.
Kleur frame: aluminium (L).
Kleur bladen: zie tabel op deze pagina.
afm. 120x80 cm.

afm. 140x80 cm.

afm. 160x80 cm.

Bestelnr.: HL 128
Bestelnr.: HL 148
Bestelnr.: HL 168
Bestelnr.: HL 188
+ kleur blad + kleur frame + kleur blad + kleur frame + kleur blad + kleur frame + kleur blad + kleur frame

389,- 394,- 399,- 404,NIEU

Claro

W

Framekleur

Pootkleuren

afm. 180x80 cm.
Zwart (Z) RAL 9005

Aluminium (L) RAL 9006

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
andere kleuren (vraag info)

Aluminium RAL 9006

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden Eiken Wildperen (WP) Natuur Eiken
Havanna (H)
(NE)
(ME)
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

Bruin Eiken
(BR)

Lichtgrijs (G)

Wit (W)

VERRIJD- en KANTELBARE TAFEL
Verrijd- en kantelbare vergader/bureau/kantinetafel.
Stabiel en multifunctioneel. Makkelijk verplaatsbaar en
ruimte besparend. Hoogte 76 cm. Frame 146 cm breed.
afm. 160x80 cm.
Bestelnr.: CLA 168
+ kleur blad + kleur frame

afm. 180x80 cm.
Bestelnr.: CLA188
+ kleur blad + kleur frame

189,-

194,-

Pootkleuren

Optie

Eventueel ook koppelbaar!
Zwart (Z) RAL 9005

Aluminium (L) RAL 9006

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
andere kleuren (vraag info)

12

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden Eiken Wildperen (WP) Natuur Eiken
Havanna (H)
(NE)
(ME)
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

Framekleuren

Bruin Eiken
(BR)

Lichtgrijs (G)

Wit (W)

Zwart (Z) RAL 9005

Aluminium (L) RAL 9006

Pootkleuren

Bestelnr.: IM2
Prijs per set van 2

24,-

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
		
lichtgrijs (G) en wit (W).
Beuken (B)
Midden Eiken
Op bestelling ook in

Alle prijzen zijn exclusief BTW
Wildperen (WP) Natuur Eiken

Havanna (H)

Bruin Eiken

Lichtgrijs (G)

Wit (W)

voordeelkrant

OPTIES

Kabelklem

Bevestiging onder het bureaublad.
Voor het bij elkaar houden van kabels.
Set van 2 stuks, lichtgrijs

Toepasbaar bij de series:
PINTA, TORO, NOW!, CASA en DOQ

9,95

Achterwand

Bestelnr.: KK1

Voor meer privacy.
Te monteren onder het bureau.
Leverbaar in de kleuren:
zwart (Z), antraciet (A), aluminium (L) en wit (W).

CPU-houder
De Luxe
Verstelbaar van:
B7,5-25,5cm./H33-53,5cm.
Verkrijgbaar in de kleuren:
zwart (Z), aluminium (L)
en wit (W).

35,-

Bestelnr.: 50LUXCPU + kleur

Formaat		

Bestelnummer

Prijs

B 80xH39		
B120xH39		
B140xH39		
B160xH39		
B180xH39		

AW 080 + kleur
AW 120 + kleur
AW 140 + kleur
AW 160 + kleur
AW 180 + kleur

64,74,79,84,89,-

Opzetscheidingswand
Zwart gestoffeerd en voorzien van aluminium beugels
te monteren op bureaus.
(Andere maten en kleuren op bestelling leverbaar!)
Formaat
B 80xH51

Bestelnummer
OSW 080

B120xH51
B140xH51
B160xH51
B180xH51
B200xH51

OSW 120
OSW 140
OSW 160
OSW 180
OSW 200

Prijs

89,99,104,109,114,119,-

Monitorarm enkel

Persoonlijke lade
Verticale
Kabelgeleiding
Monitorarm voor op het bureaublad. Kan worden
bevestigd d.m.v. een klem of Gromet set
(bevestiging door het blad) aan het bureau.
Verkrijgbaar in: wit, zwart en aluminium

69,-

Verticale kabelgeleiding wordt aan
het frame geklikt.
Kan worden gebruikt voor de serie
bureaus: NOW! en DOQ.
Verkrijgbaar in: wit, zwart, antraciet en
aluminium

15,-

Bestelnr.: VD20EMA + kleur

Monitorarm dubbel

Bestelnr.: 50 VKG + kleur

49,-

Powerdock is voorzien van een vast aansluitsnoer
van 3 meter en wordt standaard geleverd
incl. 2 bladklemmen.

Verticale kabelgeleiding wordt aan
onderkant bureaublad bevestigd.
Verkrijgbaar in:
wit, zwart en aluminium
70cm. lang

15,-

Kabeldoorvoerdop in 3 verschillende
kleuren verkrijgbaar.
Prijs is exclusief het gat boren.
Verkrijgbaar in: wit, zwart en
aluminium

Powerdock is voorzien van een
vast aansluitsnoer van 1,5 meter.
Wordt tegen meerpijs ingebouwd
in een ø 60 mm boorgat.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Bestelnr.: 50 HKG + kleur

Kabeldoorvoerdop

Powerdock
1x stroom, 1x data

Bestelnr.: PD11

Bestelnr.: 01001PD + kleur

Horizontale
Kabelgeleiding

89,-

39,-

Verkrijgbaar in:
wit, zwart en
aluminium

Powerdock
3x stroom, 2x data
Ook leverbaar in standaardconfiguraties.
Zie onze site voor meer informatie.

Bestelnr.: VD20DMA
+ kleur

Persoonlijke lade voor onder het bureaublad.
Kan worden gebruikt voor de serie bureaus:
Pinta, Toro, Now!, Casa en Doq.
Afsluitbaar.

79,-

Bestelnr.: PD32

6,-

Bestelnr.: 50 KDD + kleur
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voordeelkrant
Vergaderen
TORO Vergadertafel model OVAAL
afm. 240x120 cm.

Op aanvraag ook in andere maten en kleurcombinaties.
Frame kleur: zwart (Z), antraciet (A), aluminium (L)
en wit (W) epoxylak.
Kleur blad: zie tabel op deze pagina.
Hoogte instelbaar: (62-86 cm.)
Bestelnr.: 50240TOT + kleur blad + kleur poten
Pootkleuren
Zwart RAL 9005

Aluminium RAL 9006

Antraciet RAL 7016

Wit (W) RAL 9010

333,240
120

CASA Vergadertafel model TON

444,-

afm. 240x120 cm.
Pootkleuren
Op aanvraag ook in andere maten en kleurcombinaties.
Frame kleur: zwart (Z), aluminium (L) en wit (W) epoxylak.
Kleur
blad: zie Aluminium
tabelRALop
Zwart RAL 9005
9006 deze pagina.
Hoogte instelbaar: (62-86 cm.)
Bestelnr.: CAS240TT + kleur blad + kleur poten
Antraciet RAL 7016

120

80

240x120

Wit (W) RAL 9010

240

Pootkleuren

Vergaderstoel model LYNX
Frisse 4-poots vergaderstoel met
gaasrug en verchroomd frame.
Meer informatie zie pag. 19.
Bestelnr.: 35302 MA

Zwart RAL 9005

79,-

Vergaderstoel model TALITHA-V
Slede vergaderstoel in zwart kunstleder met
verchroomd onderstel inclusief armleggers.
Meer informatie zie pag. 19.
Bestelnr.: 70004 MA

Aluminium RAL 9006

219,-

Wit (W) RAL 9010

Pootkleuren
Zwart RAL 9005

Aluminium RAL 9006

Wit (W) RAL 9010

Pootkleuren
Zwart (Z) RAL 9005

Aluminium (L) RAL 9006

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
andere kleuren (vraag info)

RONDE TAFEL
afm. 120 cm. doorsnee

Met robuuste
trompetvoet op vaste hoogte.
Pootkleuren
Op aanvraag ook in andere maten en kleurcombinaties.
Frame kleur: zwart (Z), aluminium (L) en wit (W).
Zwart RAL 9005
Aluminium RAL 9006
Kleur
blad: zie tabel
op deze pagina.
Bestelnr.: 50120RT + kleur blad + kleur poot
Antraciet RAL 7016

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden Eiken Wildperen (WP) Natuur Eiken
Havanna (H)
(NE)
(ME)
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

227,-

Wit (W) RAL 9010

Wit (W) RAL 9010

Aluminium RAL 9006

Lichtgrijs (G)

Wit (W)

NOW! Vergadertafel extra groot
afm. 320x160 cm.

Vergadertafel bestaat uit twee bladen van 160x160cm.
Op aanvraag ook in andere maten en kleurcombinaties.
Frame kleur: zwart (Z), aluminium (L), antraciet (A) en wit (W).
Hoogte instelbaar: 62-86cm.
Kleur blad: zie tabel op deze pagina.
Bestelnr.: 5N320 HV+ kleur blad + kleur poten

864,320
160

Pootkleuren

Pootkleuren
Zwart RAL 9005

Bruin Eiken
(BR)

Vergaderstoel model TOM

Slede vergaderstoel met wit, zwart of chroom frame.
Op bestelling in meer dan 10 kleuren leverbaar.
Bestelnr.: 70042MA + kleur stof
(zie onze website) + kleur frame

199,-

Zwart RAL 9005

Aluminium RAL 9006

Antraciet RAL 7016

Wit (W) RAL 9010

Vergaderstoel model RHEA-V
Slede vergaderstoel met gaasrug
en verchroomd frame.
Bestelnr.: 35702 MA

219,-

Pootkleuren
Zwart RAL 9005

Aluminium RAL 9006

Wit (W) RAL 9010

14

				

Alle prijzen zijn exclusief BTW

voordeelkrant
STATAFEL / BARTAFEL

274,-

afm. 180 x 80 x H110 cm.

Barkruk
model Stef

Zeer stabiel door sterke metalen constructie.
Voorzien van voetensteun.
Kleur frame: aluminium (L), wit (W) en zwart(Z).
Kleur bladen: zie tabel op deze pagina.
Op aanvraag ook in andere maten en kleurcombinaties.
Bestelnr.: 26188 BT + kleur blad + kleur poten

• Stapelbare barkruk.
• Zithoogte 74 cm.
• Chroom frame.
• Kleuren: wit, grijs
zwart en groen.

99,-

Barkruk

Bestelnr.: 04921 BST + kleur

model WINNY

• Stapelbare barkruk.
• Zithoogte 75 cm.
• Geanodiseerd aluminium frame.
• Met kunststof voetring en zitting.
• Ook geschikt voor buitengebruik.
Leverbaar in de kleuren:
ivoor (I), oranje (O), rood (R),
pistache (P), blauw (B),
zand (Z) en antraciet (A)

115,-

Pootkleuren

Bestelnr.: W7522
Zwart (Z) RAL 9005

Aluminium (L) RAL 9006

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
andere kleuren (vraag info)

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden Eiken Wildperen (WP) Natuur Eiken
Havanna (H)
(NE)
(ME)
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

STATAFEL / BARTAFEL
afm. 80 x 80 x H110 cm.
Met robuuste vierkante poten.
Kleur frame: aluminium (L), wit (W) en zwart (Z)
Kleur bladen: zie tabel op deze pagina.
Op aanvraag ook in andere maten en kleurcombinaties.
Bestelnr.: 26080 BT + kleur blad + kleur poten

Bruin Eiken
(BR)

248,-

Lichtgrijs (G)

Wit (W)

Designstoel
model Stef

• Stapelbare stoel.
• Chroom frame.
• Kleuren: wit, grijs
zwart en groen.

89,Bestelnr.: 04920 ST + kleur

Barkruk
model KIM

• Vierkante barkruk.
• Zithoogte 82 cm.
• Kunstlederen zitting

129,Bestelnr.: 0606BK
Leverbaar in:
- Wit frame en witte zitting
- Zwart frame en zwarte zitting
Chroom frame

139,-

Alle prijzen zijn exclusief BTW
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voordeelkrant
model ASTA

model ANKAA

model MIRA

139,-

154,-

189,-

Bestelnr.: 04101 MA
Standaard met de functiemogelijkheden volgens
tabel op pagina 17:

Bestelnr.:665326 MA
Standaard met de functiemogelijkheden volgens
tabel op pagina 17:

Bestelnr.: 665381MA
Standaard met de functiemogelijkheden volgens
tabel op pagina 17:

2+4+5+6

1+2+3+4+5+6

1+2+3+4+5+6

2 JAAR

2 JAAR

• In hoogte verstelbare armleggers.
GARANTIE
• Kantelbare zitting.
• Hoogteverstelling d.m.v. liftomatic.
• Stoffering zitting en rug: zwart.
• Verchroomde kruisvoet.

• Zwarte kunststof kruisvoet.
• Zwart gestoffeerde rug en zitting. GARANTIE
• Hoogteverstelling d.m.v. lift-o-matic.
• Verstelbare rugleuning.
• In hoogte verstelbare armleggers.
• Voorzien van schuifzitting.
• Kantelbare zitting en rug.

model JULIET

model RHEA

199,-

279,-

Bestelnr.: 35320 MA
Standaard met de functiemogelijkheden volgens
tabel op pagina 17:

Bestelnr.: 35701 MA
Standaard met de functiemogelijkheden volgens
tabel op pagina 17:

1+2+3+4+5+7

1+3+4+5+7

• Volgens EN 1335 normering
3 JAAR
• Zwarte stoffering op voorraad.
GARANTIE
• In hoogte verstelbare armleggers.
• Voorzien van schuifzitting.
• Synchroon mechaniek.
• Hoogteverstelling d.m.v. liftomatic.
• Met multifunctionele wielen.
• Op bestelling in meer dan 70 kleuren leverbaar.

• Volgens EN 1335 normering.
5 JAAR
• Stoffering: zwart.
GARANTIE
• 3D armleggers
• Voorzien van schuifzitting.
• In hoogte verstelbare en kantelbare zitting.
• Hoogteverstelling d.m.v. liftomatic.
• Aluminium gepolijste kruisvoet.
• Met multifunctionele wielen.
• Op bestelling in meer dan 70 kleuren leverbaar.

VLOERMATTEN

WIELENSET WIELENSET

• Doorzichtig kunststof met • Voor gladde vloer 90 x 120 cm.
Bestelnr.: 97373
antislip.
• Beschermt uw
• Voor tapijt
vloerbedekking of vloer.
Bestelnr.: 97473

• Voor harde vloeren.
• Pen 11 mm.
• Set van 5 stuks.
• 50mm doorsnee.

• Voor alle vloeren.
• Pen 11 mm.
• Set van 5 stuks.
• 65mm doorsnee.

Bestelnr.: 02005 WS

Bestelnr.: MF60MM

14,-

19,-

45,-

• Voor gladde vloer
Bestelnr.: 97173
• Voor tapijt
Bestelnr.: 97273

16

120 x 150 cm.

62,-

2 JAAR
• Gestoffeerde comfort zitting.
• Design netwave rug.
GARANTIE
• Voorzien van schuifzitting.
• Kantelbare zitting.
• Hoogteverstelling d.m.v. liftomatic.
• Stoffering: zwart.
• Verchroomde kruisvoet.

model VENUS

219,Bestelnr.: 25901 MA
Standaard met de functiemogelijkheden volgens tabel:
1+3+4+5+7

• Vaste design netwave rug.
3 JAAR
• Zwart gestoffeerde zitting.
• In hoogte verstelbare armleggers. GARANTIE
• Voorzien van schuifzitting.
• Synchroon mechaniek.
• Hoogteverstelling d.m.v. liftomatic.
• Met multifunctionele wielen.
• Op bestelling in meer dan 70 kleuren leverbaar.

VOETENSTEUNEN
• Effectief hulpmiddel voor een
optimale zithouding.
• Hoogte en kanteling in 4 posities
instelbaar d.m.v. uitklapbare steunen.
• Rubberen antislip bovenlaag voor meer grip.
• Antislip onderzijde voor goede stabiliteit.
• Gemaakt van slagvast polystyreen.
• Plateau formaat 40x30x13,5 cm.

				

Bestelnr.: DO72 VG

29,-

Alle prijzen zijn exclusief BTW

voordeelkrant
IN ONZE SHOWROOM EEN ENORME KEUZE AAN STOELEN • SNEL LEVERBAAR
AL ONZE BUREAUSTOELEN WORDEN GEMONTEERD GELEVERD!!!
model POLARIS

299,Bestelnr.: 25301 MA
Standaard met de functiemogelijkheden volgens tabel:
1+2+3+4+5+7
• 98% recyclebaar

model METIS

model SALINA

309,-

319,-

Bestelnr.: 25501 MA
Standaard met de functiemogelijkheden volgens tabel:

Bestelnr.: 25101 MA
Standaard met de functiemogelijkheden volgens tabel:
1+2+3+4+5+7

1+2+3+4+5+7
• 98% recyclebaar

• 98% recyclebaar

EN-1335 NORMERING
• Voorzien van schuifzitting (6 cm).
5 JAAR
• Synchroon mechaniek.
• In hoogte verstelbare rugleuning. GARANTIE
• Aluminium gepolijste kruisvoet.
• Lendesteun apart verkrijgbaar. +29,• Met multifunctionele wielen.
• In hoogte en breedte verstelbare armleggers.
• Zwart standaard op voorraad.
• 3-D armleggers apart verkrijgbaar. +29,• Op bestelling in meer dan 70 kleuren leverbaar.

EN-1335 NORMERING
• Voorzien van schuifzitting (6 cm).
5 JAAR
• Synchroon mechaniek.
• In hoogte verstelbare rugleuning. GARANTIE
• Zwarte kruisvoet.
• In diepte verstelbare lendesteun.
• Met multifunctionele wielen.
• In hoogte en breedte verstelbare armleggers.
• Zwart standaard op voorraad.
• 3-D armleggers apart verkrijgbaar. +29,• Op bestelling in meer dan 70 kleuren leverbaar.

EN-1335 NORMERING
• Voorzien van schuifzitting (6 cm).
5 JAAR
• Synchroon mechaniek.
GARANTIE
• In hoogte verstelbare rugleuning.
• Aluminium gepolijste kruisvoet.
• In diepte verstelbare lendesteun.
• Met multifunctionele wielen.
• In hoogte en breedte verstelbare armleggers.
• Zwart standaard op voorraad.
• 3-D armleggers apart verkrijgbaar. +29,• Op bestelling in meer dan 70 kleuren leverbaar.

model CAPELLA

model PANDORA

model KUMA

399,-

409,-

419,-

Bestelnr.: 25401 MA
Standaard met de functiemogelijkheden volgens tabel:

Bestelnr.: 25601 MA
Standaard met de functiemogelijkheden volgens tabel:

Bestelnr.: 25201 MA
Standaard met de functiemogelijkheden volgens tabel:

1+2+3+4+5+7

1+2+3+4+5+7

1+2+3+4+5+7

• 98% recyclebaar

• 98% recyclebaar

• 98% recyclebaar

NPR-1813 NORMERING

NPR-1813 NORMERING

NPR-1813 NORMERING

• Voorzien van schuifzitting (10 cm).
5 JAAR
• Synchroon mechaniek
GARANTIE
met gewichtsinstelling.
• In hoogte verstelbare rugleuning.
• Aluminium gepolijste kruisvoet.
• Lendesteun apart verkrijgbaar. +29,• Met multifunctionele wielen.
• In hoogte, breedte en diepte verstelbare armleggers.
• Zwart standaard op voorraad.
• Op bestelling in meer dan 70 kleuren leverbaar.

• Voorzien van schuifzitting (10 cm).
5 JAAR
• Synchroon mechaniek
GARANTIE
met gewichtsinstelling.
• In hoogte verstelbare rugleuning.
• Zwarte kruisvoet.
• In diepte verstelbare lendesteun.
• Met multifunctionele wielen.
• In hoogte, breedte en diepte verstelbare armleggers.
• Zwart standaard op voorraad.
• Op bestelling in meer dan 70 kleuren leverbaar.

GOEDGE
KE

D
UR

• Voorzien van schuifzitting (10 cm).
• Synchroon mechaniek
met gewichtsinstelling.
• In hoogte verstelbare rugleuning.
• Aluminium gepolijste kruisvoet kruisvoet.
• In diepte verstelbare lendesteun.
• Met multifunctionele wielen.
• In hoogte, breedte en diepte verstelbare armleggers.
• Zwart standaard op voorraad.
• Op bestelling in meer dan 70 kleuren leverbaar.
VO
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Alle prijzen zijn exclusief BTW

1050JAAR
%
GARANTIE
R

17

voordeelkrant

model FLEXI mesh model FLEXI mesh
(frame en voet zwart) (frame en voet wit)

339,-

model FLEXI stof
model FLEXI stof
(frame en voet zwart) (frame en voet wit)

389,-

389,-

Bestelnr.: 551104MAZZ
Standaard met de functiemogelijkheden volgens
tabel op pag 17:
1+2+3+4+5+7+8

Bestelnr.: 551114MAZ
Standaard met de functiemogelijkheden volgens
tabel op pag 17:
1+2+3+4+5+7+8

P
LGENS N

COMFORTABELE DIRECTIEFAUTEUIL
18

199,Bestelnr.: 669806 MA

• Uitgevoerd in zwart kunstleder.
• Vaste armleggers
• Prettig zitcomfort.
2 JAAR
• Verchroomde kruisvoet.
GARANTIE
• In hoogte verstelbaar.

%

P
LGENS N

5 JAAR
GARANTIE

13

EKEURD
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VO

ALLE SITLIFE STOELEN ZIJN
OP BESTELLING LEVERBAAR
IN MEERDERE KLEUREN!

Model LOOK
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• Uitgevoerd in zwart kunstleder.
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• Voorzien van schuifzitting. (6cm.)
• Verstelbare rugleuning.
• Hoogteverstelling d.m.v. liftomatic.
• Zwart kruisvoet.
• In hoogte en diepte verstelbare lendesteun.
• Synchroonverstelling van zitting en rug.
• In hoogte, breedte en diepte verstelbare armleggers.
• Met multifunctionele wielen.
• Zwart/zwart op voorraad.
• Op bestelling in meerdere kleuren leverbaar.
VO

VO

S

Bestelnr.: 551114MAWZ

GOEDGE
KE

D
UR

%

• Voorzien van schuifzitting. (6cm.)
• Verstelbare rugleuning.
• Hoogteverstelling d.m.v. liftomatic.
• Zwart kruisvoet.
• In hoogte verstelbare lendesteun.
• Synchroonverstelling van zitting en rug.
• In hoogte, breedte en diepte verstelbare armleggers.
• Met multifunctionele wielen.
• Zwart/zwart op voorraad.
• Op bestelling in meerdere kleuren leverbaar.
N

100

EN-1335 NORMERING

Bestelnr.: 551104MAWZ

GOEDGE
KE
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EN-1335 NORMERING

D
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100

439,-

R

Model FUTURA
stof

Model FUTURA
leder

699,-

799,-

Bestelnr.: 553121MA

Bestelnr.: 553121MALZ

Model TALITHA

329,Bestelnr.: 70601 MA

• Uitgevoerd in zwart kunstleder.
• Andere kleuren op bestelling leverbaar.
• Verstelbare armleggers.
2 JAAR
• Op gewicht instelbaar.
GARANTIE
• In hoogte verstelbaar.
• Luxe comfortabele stoel.

• Voorzien van gestoffeerde schuifzitting (6cm).
• Zitneig instelling van -5 °.
• Multifunctionele armleggers.
• Synchroon mechaniek met gewichtsinstelling.
• Multifunctionele wielen.
• Aluminium gepolijste kruisvoet.
• Maximale belasting: 150 kg.
5 JAAR
• 2 jaar garantie bij 24/7 gebruik
GARANTIE
en 5 jaar bij normaal gebruik.
• Ook leverbaar in leder.

				

Alle prijzen zijn exclusief BTW

voordeelkrant
Vergaderstoel

Vergaderstoel

Vergaderstoel

model SETH
• Stapelbare stoel.
• Solide frame
in zwart epoxylak.
• Uit voorraad leverbaar
in zwart.
• Op bestelling leverbaar
in meer dan 10 kleuren.

• Stapelbare stoel.
• Kunststof armleggers.
• Zeer stabiele uitvoering.
• Chroom frame.
• Zwarte stoffering.

stapelbaar

• Stapelbare stoel.
• Kunststof armleggers.
• Netwave rugleuning.
• Zeer stabiele uitvoering.
• Chroom frame.
• Zwarte stoffering.

stapelbaar

stapelbaar

Zonder armleggers
Bestelnr.: 04062 ZW

33,-

model LYNX

Bestelnr.: 70201MA
Met armleggers 38,Bestelnr.: 19301 MA

Bestelnr.: 35302 MA

69,-

79,-

Vergader/projectstoel

Vergaderstoel

Vergaderstoel

model RODANO

model CARME

model RANA-S

• Stapelbare stoel in zwart of
aluminium epoxylak.
• Erg comfortabel door
hogere rugleuning.
• Op bestelling leverbaar
in meer dan 10 kleuren.

• Stapelbare stoel in zwart of
aluminium epoxylak.
• Comfortabele rugleuning.
• Op bestelling leverbaar
in meer dan 10 kleuren.

• Sledemodel met verchroomd
onderstel.
• Met armleggers.
• Comfortabele vering.
• Netwave rugleuning.
• Zeer comfortabel.
• Zwarte stoffering.

stapelbaar

stapelbaar

99,-

Bestelnr.: 665273 MA

Bestelnr.: 89712 MA

Bestelnr.: 89261 MA

Met chroom fame 129,-

119,-

Met chroom frame

149,-

119,-

Vergaderstoel

Vergaderstoel

model TERRA

Vergaderstoel

model TOM

model TALITHA-V

• Sledemodel met verchroomd
onderstel.
• Netwave rugleuning.
• Comfortabele hoge
rugleuning.
• Met armleggers.
• Stapelbaar tot 4 stuks.
• Zwarte stoffering.

• Sledemodel met wit, zwart of
chroom onderstel.
• Met armleggers.
• Stapelbaar tot 4 stuks.
• Op bestelling leverbaar
in meer dan 10 kleuren.

• Sledemodel met verchroomd
onderstel.
• Met armleggers.
• Zwart kunstlederen
bekleding op voorraad.
• Andere kleuren op
bestelling.

stapelbaar

Bestelnr.: 665390MA

149,–
Alle prijzen zijn exclusief BTW

stapelbaar

Bestelnr.: 70042MA + kleur stof + kleurframe

199,–

Bestelnr.: 70004 MA

219,–
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voordeelkrant

Ronde kruk
• In hoogte verstelbaar.
• PU-kunststof zitting.
• Verrijdbaar.

Bestelnr.: 04106 LT

84,-

MULTICA
ZADELKRUKKEN • WERKSTOELEN • RONDE KRUKKEN

MP2
zadelkruk
• Actief zitten door het 3D BIOMECH mechaniek.

Ronde kruk
• In hoogte verstelbaar.
• PU-kunststof zitting.
• Met voetring
• Voorzien van glijdoppen.

Bestelnr.: 04105 HT

99,-

• 360° bewegende rubber kogel in het zadel.
• In hoogte verstelbaar.
• PU-kunststof zitting.
• Voorzien van multifunctionele wielen
• Zadelkruk met veel opties leverbaar,
vraag naar de mogelijkheden

309,Bestelnr.: MP2BM

Bureaustoel
• In hoogte verstelbaar.
• PU-kunststof zitting en rug.
• Rughoek verstelling.
• Rughoogte verstelling.

Bestelnr.: 04104 WS

139,-

Multifunctionele

Werkstoel

• In hoogte verstelbaar.
• PU-kunststof zitting en rug.
• Voetring in hoogte verstelbaar.
• Rughoekverstelling.
• Rughoogte verstelling.
• Voorzien van glijdoppen.

Bestelnr.: 04103 WS

169,MS3
zadelkruk
• Actief zitten door het 3D BIOMECH mechaniek.

Zadelkruk
• In hoogte verstelbaar.
• PU-kunststof zitting.
• Verrijdbaar.
• Zithoek verstelling.

Bestelnr.: 04104 ZS

129,-

• 360° bewegende rubber kogel in het zadel.
• In hoogte verstelbaar.
• Kunstlederen bekleding.
• Voorzien van multifunctionele wielen
• Zadelkruk met veel opties leverbaar,
vraag naar de mogelijkheden

389,Bestelnr.: MS3BM

Zadelkruk nieuw
• Actief zitten door beweegbare zitting
• In hoogte verstelbaar.
Bestelnr.: 662082 ZPVC
• PVC-lederen (ZPVC) of
662082 Z
zwart stoffen (Z) zitting.
• Verrijdbaar.

139,-

MP2 zadelkruk
• In hoogte verstelbaar.
• PU-kunststof zitting.
• Voorzien van multifunctionele wielen.
Bestelnr.: MP2
• Zithoek verstelling.

249,-

20

				

Alle prijzen zijn exclusief BTW

voordeelkrant
Rolblokken
Rolblok 14N-serie

EXTRAG
LAA IJS
IN PR

afm. H54xB42xD58 cm.

134,-

Met telescoopgeleiders.
Standaard voorzien van metalen top.
2 of 3 laden met slot. Inclusief pennenbakje.
Kleur: zwart (Z), aluminium (L), lichtgrijs (G), wit (W)
en antraciet (A) op voorraad.
Ook verkrijgbaar met topblad. Meerprijs 19,Kleur topblad: zie tabel onderaan de pagina.

58 cm diep!

2 laden

bestelnr.: 14N002T
+ kleur

3 laden

bestelnr.: 14N003T
+ kleur

Rolblok 81-serie

184,-

afm. H61,5xB42xD58 cm.

Met telescoopgeleiders.
Standaard voorzien van metalen top.
58 cm diep!
2 of 3 laden met slot. Met aparte pennenlade.
Kleur: zwart (Z), aluminium (L), antraciet (A) en wit (W) op voorraad.
Ook verkrijgbaar met topblad. Meerprijs 19,Kleur topblad: zie tabel onderaan de pagina.

2 laden

bestelnr.: 81021RBT
+ kleur

3 laden

bestelnr.: 81031RBT
+ kleur

Standcontainer

Persoonlijke lade

Persoonlijke lade voor onder het bureaublad.
Kan worden gebruikt voor de serie bureaus:
Pinta, Toro, Now, CASA en DOQ.
Afsluitbaar door middel van cilinderslot.
Verkrijgbaar in: wit (W), zwart (Z) en aluminium (L)
Bestelnr.: 01001PD + kleur

49,-

Schuine ladenverdelers.

Inzetbakje bestaande uit 4 schuine ladeverdelers.
Toepasbaar op de 14N en 81-serie.

259,-

afm. H75xB42xD60 cm.

Met telescoopgeleiders.
3 of 4 laden met slot. Voorzien van aparte pennenlade.
Kleur: zwart (Z), aluminium (L), wit (W) en antraciet (A) op voorraad.
Kleur topblad: zie tabel onderaan de pagina.

3 laden

bestelnr.: 81131SCT
+ kleur + kleur topblad

4 laden

bestelnr.: 81141SCT
+ kleur + kleur topblad

Meerprijs verlengd topblad (80 cm breed).

Alle prijzen zijn exclusief BTW

20,-

Bestelnr: SSL004

24,-

Rechte ladenverdelers.
Voor laden van rolblok 81-serie.

60 cm diep!

Bestelnr.: 81 RLV
Zwart (Z) RAL 9005

4,-

Aluminium (L) RAL 9006

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
andere kleuren (vraag info)

Pootkleuren

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden Eiken Wildperen (WP) Natuur Eiken
Havanna (H)
(NE)
(ME)
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

					

Bruin Eiken
(BR)

Lichtgrijs (G)

Wit (W)

21

voordeelkrant
afm. H197xB90xD44 cm.
incl. 4 legborden.
Bestelnr.: 07197 DK + kleur

149,-

afm. H180xB80xD40 cm.
incl. 4 legborden.
Bestelnr.: 07180 DK + kleur
Prijs per stuk 109,VANAF 5 STUKS:

99,-

KANTOORKAST
Metalen kast epoxy gelakt.
Met Ronis draai/cilinderslot + 2 sleutels.
Scharnieren aan de binnenzijde
t.b.v. de legborden.
kleuren: lichtgrijs (G), antraciet (A)
en zwart (Z).

Optioneel:
Extra legbord
bestelnr.: 07840 EL + kleur
(voor kasten 80 cm breed.)
bestelnr.: 07944 EL + kleur
(voor kasten 90 cm breed.)

12,-

		

Uittrekbaar frame lichtgrijs (G)

P/st

Alleen voor kast 90 cm. breed,
voor A4 + folio hangmappen.
bestelnr.: 07090 UH

55,-

afm. H120xB90xD44 cm.
incl. 2 legborden.
Bestelnr.: 07120 DK + kleur

118,afm. H100xB80xD40 cm.
incl. 2 legborden.
Bestelnr.: 07100 DK + kleur

109,-

Lichte lakschade mogelijk.

BRANDWERENDE KAST
Brandwerende archiefkast 195/DIN4102.
Leverbaar in de kleur: lichtgrijs RAL 9002.

KANTOORKAST EXTRA DIEP!
afm. H197xB90xD60 cm.
Leverbaar in de kleur: lichtgrijs (G)
• Met Ronis draai/cilinderslot + 2 sleutels.
• 4 verstelbare extra verstevigde legborden.
• Scharnieren aan de binnenzijde.

239,Bestelnr.: 0719760G

afm. UITWENDIG H195xB93xD52 cm.
Extra legbord
Bestelnr.: 07960 EL

afm. INWENDIG H180xB81xD41 cm.

26,-

• 5 massieve stalen schoten en dievenklauwen aan
scharnierzijde.
• 4 in hoogte verstelbare legborden.
• Met demontabele deuren.
• Gewicht 145 kg.
• NCP-norm, SAFE 1 indicatie waardeberging

€ 1.000,00.

• Isolatie volgens DIN 4102.

• Levering begane grond achter eerste deur.

829,Bestelnr.: 15600 BKG

extra
diep

60 cm
Lichte lakschade mogelijk.

22
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voordeelkrant
ROLDEURKAST
Geheel gelaste constructie met kunststof roldeuren
Afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.
Leverbaar in de kleuren:
Lichtgrijs (G), Zwart (Z),
Antraciet (A), Aluminium (L) en Wit (W)

Op bestelling ook
verkrijgbaar in:
60, 80 en 100cm. breed,
en 118 en 160cm. hoog!!

Alle maten en kleuren uit voorraad leverbaar.
Lichtgrijs hoogte 198 cm en 105 cm op voorraad.
Andere maten op bestelling.
Prijzen zijn zonder legborden en zonder topblad.

H198xB100xD43 cm.
Bestelnr.: R7198 RK-100
+kleur

249,-

H198xB120xD43 cm.
Bestelnr.: R7198 RK
+kleur

277,-

H135xB120xD43 cm.
Bestelnr.: R7135 RK
+kleur

267,-

H105xB120xD43 cm.
Bestelnr.: R7105 RK
+kleur

257,-

H72,5xB80xD43 cm.
Bestelnr.:
R7725 RK-800+kleur

H72,5xB120xD43 cm.
Bestelnr.:
R7725 RK-1200+kleur

246,-

253,Pootkleuren
Zwart (Z) RAL 9005

Legbord 80cm.: R7080 LB + kleur 15,Legbord 100cm.: R7100 LB + kleur 15,Legbord 120cm.: R7120 LB + kleur 15,Legborden in de kleur van de kast.

Aluminium (L) RAL 9006

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
andere kleuren (vraag info)

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden Eiken Wildperen (WP) Natuur Eiken
Havanna (H)
(NE)
(ME)
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

Bruin Eiken
(BR)

Lichtgrijs (G)

Topblad 120x43 cm.
12043 + kleur
Topblad 80x43 cm.
08043 + kleur

Wit (W)

43,34,-

Optioneel:

Uittrekbaar legbord.
R7120 LBU

99,–

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Uittrekbare lade.
R7120 OL

85,–

Uittrekframe tbv A4 map in de diepte.
RSL1200

100,–

Set breedtegeleiders tbv uittrekframe voor toepassing
hangen in de breedte. (2 geleiders, 3 mappenvangers)
RSLG1200

15,–
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Werkkast

afm. H197xB90xD44 cm.
Kleur: zwart (Z), antraciet (A) of lichtgrijs (G) epoxylak.
• Scharnieren binnenzijde.
• Met garderoberail.
• Met Ronis draai/cilinderslot + 2 sleutels.
• LET OP! interieur altijd lichtgrijs.
Bestelnr.: 07197 SK

229,-

2-deurs kledingkast

3-deurs kledingkast

Kleur kast: lichtgrijs epoxylak.
• Met ontluchtingssleuven.
• Hoedenplank met garderoberail.
• Met etikettenhouder.
• Solide dankzij gelaste constructie.

Kleur kast: lichtgrijs epoxylak.
• Met ontluchtingssleuven.
• Hoedenplank met garderoberail.
• Met etiketten houder.
• Solide dankzij gelaste constructie.

afm. H180xB59xD50 cm.
Bestelnr.: 06182 KK

afm. H180xB87xD50 cm.
Bestelnr.: 06183 KK

Met hangslotsluiting.
(Prijs excl. hangslot.)

135,-

180,-

Optie

Verkrijgbaar met voetjes.
Per set van twee te bestellen.
Toepasbaar bij de 2 en 3-deurskast.
Hoogte: ca 10 cm.

15,-

Bestelnr.: 06002KV

Optie

Optie cilinderslot per deur.
Meerprijs:
Bestelnr.: 06 CIL

5,-

Lichte lakschade mogelijk.

Kapstokken
In diverse maten verkrijgbaar.
Kijk voor een uitgebreid
assortiment en omschrijving
op onze website.

Lichte lakschade mogelijk.

Wandkapstok met 8 haken.
Kleur: Zwart, 81 cm breed.

afm. H174xB118cm.
Bestelnr.: 06230 SK

149,-

49,-

Kleur kast: lichtgrijs epoxylak.
• Met etiketten houder.
• Solide dankzij gelaste constructie.
• Inclusief cylinderslot.

59,Bestelnr.: 06126HK

Kapstok met 10 haken
en paraplustandaard.
Kleur: chroom/zwart.

Metalen kapstok met 16
haken en paraplustandaard.
In vele kleuren verkrijgbaar
oa: zwart, aluminium,
lichtgrijs en blauw.

Vrijstaande vierkante
garderobe met 24 haken.
Kleur: zwart of aluminium.
afm. H175x40x40cm.

Bestelnr.: 04100 SK

Bestelnr.: 24000 SK

Bestelnr.: 01212VSK+kleur

49,-

Kast 5-deurs

Wandkapstok met 16 haken.
Kleur: Zwart, 126 cm breed.

Bestelnr.: 06081HK

Vrijstaande garderobe 44 haken.
Kleur: zwart.

Lichte lakschade mogelijk.

78,-

afm. H195xB40xD45 cm.
Bestelnr.: 06005 HKG

159,-

95,-

Afvalemmer
SPECIALE PRIJS
Kleur: zwart (Z)
Bestelnr.: 18001 PBZ

10,24

				

Alle prijzen zijn exclusief BTW

voordeelkrant
Whiteboard

Prikborden Camira

White board in cc profiel met wit gelakt stalen
oppervlak.
Eenvoudig beschrijfbaar en uitstekend droog uitwisbaar.
Magneethoudend.
Leverbaar t/m afmeting 120x400cm.
Inclusief een montageset.

Geanodiseerd aluminium softline profiel
met grijze kunststof hoekstukken.
In 18 kleuren leverbaar, onderverdeeld in drie categoriën:
Accent, Intense en Pastel.
Inclusief een montageset.

Afmeting in cm.

Bestelnr.:

45x60

28040 WB

60x90

28060 WB

90x120

28100 WB

100x150

28150 WB

100x200

28200 WB

Afmeting in cm.

27,50
37,00
57,00
97,50
125,00

Starters-kit

Junior-kit

4 whiteboardmarkers assorti,
1 magn. penhouder
10 memo-magneten 30 mm,
1 magnetische wisser 10 vel wisserpapier, 1 reinigingsspray 250 ml.

4 planmakers, 4 memomagneten 20 mm,
1 miniwisser,
1 reinigingsspray

Bestelnr.: STK

Bestelnr.: STK-JUN

35,-

45x60
60x90
90x120
90x180
120x180

Bestelnr.:

57,00
76,00
28100 PB +kleur 124,00
28980 PB +kleur 215,00
28128 PB +kleur 224,00
28040 PB +kleur
28060 PB +kleur

18,-

De borden worden niet door ons opgehangen.

Tekeningladekasten

CONFERENTIESTOEL
MODEL PRIOR

6 laden met slot en telescopische geleiding!

Verbeterde kwaliteit!! Kleur: Lichtgrijs (G)
Formaat A1				Formaat A0
afm. H58xB113xD83 cm.
afm.H58xB140xD95 cm.
bestelnr.: 06113 LK 			

309,-

179,-

bestelnr.: 06140 LK

Bestelnr.: 04302 MA

359,-

• Verrijdbare fauteuil.
• Kunstlederen bekleding
• Leverbaar in zwart, taupe
of zwart met witte stiksels.
• Andere kleuren op bestelling
leverbaar.

RONDE TAFEL
afm. 80 cm. doorsnee

80

Lichte lakschade mogelijk.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Met robuuste trompetvoet op
vaste hoogte van 75 cm.
Op aanvraag ook in andere
maten en kleurcombinaties.
Frame kleur: zwart (Z),
aluminium (L) en wit (W).
Kleur blad: zie tabel op
deze pagina.
Bestelnr.: 50080RT
+ kleur blad + kleur poot

120,						
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voordeelkrant
Levering gedemonteerd

Houten magazijnrekken
Compleet rek:
afm. H210xB100 cm.
Bestaande uit: 2 staanders, 5 verstelbare
legborden en 1 kruisschoor (incl. dragers en pennen).

Diepte: 30cm

01230 CR

Diepte: 40cm

01240 CR

Diepte: 50cm

01250 CR

Diepte: 60cm

01260 CR

73,85,102,114,-

Compleet aanbouwrek:
afm. H210xB100 cm.
Bestaande uit: 1 staander en 5 verstelbare legborden
(incl. dragers en pennen).

Diepte: 30cm

01230 AR

Diepte: 40cm

01240 AR

Diepte: 50cm

01250 AR

Diepte: 60cm

01260 AR

Kruisschoren:

53,64,80,91,-

7,-

Bestelnr.: 01002 KS

Eind- en verbindingspennen:

0,40

Verbindingspen bestelnr.: 01001 BV
Eindpen bestelnr.: 01001 BE

Op bestelling ook in andere
maten leverbaar!!

Houten legbord: afm. B100 cm.
inclusief eind-of verbindingspennen
D30

01130 LB

D40

01140 LB

D50

01150 LB

D60

01160 LB

Magazijnrek gegalvaniseerd
Magazijnrek met 4 stijlen (H220), 5 legborden met steun (100x40 cm)
en verstevigingsschoor (H-schoor).

8,10,13,15,-

Houten staander: afm. H210 cm.
D30

01230 ST

D40

01240 ST

D50

01250 ST

D60

01260 ST

13,14,15,16,-

Op bestelling ook in andere
maten leverbaar!!

Compleet rek:
afm. H220xB100xD40 cm.

129,-

Bestelnr.: DGR 2240

Beginrek		

Aanbouwrek

Aanbouwrek:
afm. H220xB100xD40 cm.

90,-

Bestelnr.: DGAR 2240

Legbord:

(inclusief dragers)

Bestelnr.: DGL 40

H-schoor:
Bestelnr.: DHS 100

afm. 100x40 cm.

14,11,-

Levering gedemonteerd
26
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Designstoel

Designstoel

model Jamy

model Olli

• Geanodiseerd 4-poots onderstel.
• Kuip van recyclebaar polypropyleen.
• Ook geschikt voor buitengebruik.
• Stapelbaar tot 6 stuks.

• Geanodiseerd 4-poots onderstel.
• Kuip van recyclebaar polypropyleen.
• Ook geschikt voor buitengebruik.
• Stapelbaar tot 4 stuks.

Leverbaar in de kleuren:
oranje (O), antraciet (A),
rood (R), pistache (P),
blauw (B), ivoor (I), en
grijs (G)

Leverbaar in de kleuren:
oranje (O), antraciet (A),
rood (R), pistache (P),
blauw (B), lichtgrijs (LG)
mokka (M) en ivoor (I)

Bestelnr.: J1L + kleur kuip

Bestelnr.: O1LA + kleur kuip

Stapelstoelen
• Zeer zware kwaliteit dik multiplex.
• Dikwandig buizenframe.
Blank beuken met
lichtgrijs (G) of zwart (Z) frame.

Bestelnr.: 03001 SS
+ kleur frame

54,-

74,-

Klapstoel

Kuipstoel

Kantinestoel

• Epoxy 4-poots onderstel.
• Kuip van recyclebaar polypropuleen.

• Stapelbaar.
• Polypropyleen kuip.
• Frame epoxy gelakt in grijs of zwart.
• Standaard blauwe (B) kuip en grijs (G) frame.
• Diverse kleuren kuipen op bestelling.

• Stapelbaar.
• Verchroomd onderstel Ø 22 mm.
• Standaard blauw (B) en antraciet (A) op voorraad.
• Op bestelling leverbaar in diverse kleuren.

Leverbaar in de kleuren:
zwart (Z), rood (R) en blauw (B)

Bestelnr.: KL1 + kleur

14,Poefen
• Verrijdbare poef, gestoffeerd.
• Vaste zithoogte van 44cm.
• Verkrijgbaar in het rond en vierkant
Leverbaar in diverse kleuren.
Vraag naar de mogelijkheden.

Bestelnr.: 16032 KS
+ kleur kuip
+ kleur frame

20,-

Bestelnr.: 04020 KS
+ kleur
Kar t.b.v. kantinestoelen 04020 KS.
Verrijdbare kar met 2 rechte en
2 zwenkwielen.
Stapelbaar tot 8 stuks.
Bestelnr: KR010

35,–

Bureaufiets

model Elise

model DESKY

• Actieve stahulp

• Beweeg meer met deze fiets achter je bureau
• Alleen beschikbaar voor bij zit-sta bureaus.
• Zitting is in hoogte verstelbaar

Leverbaar in diverse
kleuren. Vraag naar
de mogelijkheden.

Bestelnr.: 70270SH + kleur

Alle prijzen zijn exclusief BTW

22,50

Stahulp

Bestelnr. rond: RP01 + kleur
Bestelnr. vierkant: VP01 + kleur

179,-

23,50

195,-

Frame leverbaar in:
zwart, zilver of mat goud.
Zijkap leverbaar in:
wit, zwart, rood, groen, oranje,
zilver of mat goud.

Bestelnr.: DK1 + kleur

269,-
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Bureautafel

KANTOORTAFELS

Kleur frame: lichtgrijs (G), aluminium (L) of
zwart (Z) epoxylak.
Kleur blad zie tabel op deze pagina.

Bureaustoel Model MIRA

Pootkleuren
Zwart RAL 9005

Aluminium RAL 9006

189,-

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden Eiken Wildperen (WP) Natuur Eiken
Havanna (H)
Bruin Eiken
Lichtgrijs (G)
Midden (ME) Wildperen(NE)
(WP) Havanna (H) Bruin(BR)
(BR) Lichtgrijs (G)
(ME)
In de kleur lichtgrijsEiken
zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar Eiken

Beuken (B)

g info)

Zie voor de mogelijkheden pagina 16.
Bestelnr.: 665381MA		

Lichtgrijs RAL 7035

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Aluminium (L) RAL 9006

n (B),
wildperen
(NE),
eiken (BR)
(W).

Met telescoopgeleiders. Standaard voorzien van
metalen top.
2 of 3 laden met slot. Inclusief pennenbakje.
Kleur: zwart (Z), aluminium (L), lichtgrijs (G),
wit (W) en antraciet (A).
Bestelnr: 14N003T + kleur.
Ook verkrijgbaar met topblad. Meerprijs 19,-

112,-

Pootkleuren

134,-

Rolblok 14N-serie

afm. 160x80 cm.
Kleur poten en blad zie tabel op deze pagina.
Bestelnr.: 16168KT + kleur blad + kleur poten

Complete tafel:

120

120

140

200x100

06200 IM
+ kleur blad
+ kleur poten

166,-

ø120

rond 16120 RT
+ kleur blad
+ kleur poten

166,-

60

120x60

80

120x80
140x80

80

160

180

160x80

80

80

200
100

(76 cm.)

80,80,90,103,112,139,-

80x80

80

vaste hoogte

vaste hoogte
bestelnr.
06080 KT
+ kleur blad
+ kleur poten
06120 KT
+ kleur blad
+ kleur poten
16128 KT
+ kleur blad
+ kleur poten
16148 KT
+ kleur blad
+ kleur poten
16168 KT
+ kleur blad
+ kleur poten
16180 KT
+ kleur blad
+ kleur poten

afmeting
80

Wit (W)

Wit (W)

180x80

bestelnr.

(76 cm.)

Op voorraad: beuken (B), midden eiken (ME), wildperen (WP), havanna (H),
bruin eiken (BR), lichtgrijs (G), wit (W).
Op bestelling ook in andere kleuren (vraag info).
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar.

OOK ANDERE MATEN en KLEUREN
OP BESTELLING LEVERBAAR!!

BESTEL SNEL ...

Klaptafels
Standaard voorzien van zwart frame.
afm. 120x80xH75 cm.
Bestelnr.: H128 KT
+ kleur blad

afm. 160x80xH75 cm.
Bestelnr.: H168 KT
+ kleur blad

105,-

• Hiermede vervalt onze Voordeelkrant van 2018.

115,-

• Alle in deze folder vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
• Model- en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
• Levering begane grond.
• Op al onze overeenkomsten zijn onze leverings-, verkoop- en
betalingsvoorwaarden van toepassing
• Zet- en drukfouten zijn voorbehouden
©® Niets uit deze folder mag worden gebruikt zonder schriftelijke
goedkeuring van de uitgever.

... WIJ LEVEREN SNEL

Pootkleuren
Zwart (Z) RAL 9005

Klapstoel

Op voorraad: beuken (B),
midden eiken (ME), wildperen
(WP), natuur eiken (NE),
havanna (H), bruin eiken (BR)
lichtgrijs (G) en wit (W).
Op bestelling ook in
andere kleuren (vraag info)

Voor meer informatie zie pag. 27
Bestelnr.: KL1 + kleur 14,-

28

Aluminium (L) RAL 9006

Wit (W) RAL 9010

Tafel/Topbladen in div. kleuren

Beuken (B)
Midden (ME)
Wildperen (WP) Natuur (NE)
Havanna (H)
Eiken
Eiken
In de kleur lichtgrijs zijn alleen de rechthoekige bladen uit voorraad leverbaar

Complete tafel:

		

afmeting
80
80

80x80

Bruin (BR)
Eiken

Lichtgrijs (G)

Wit (W)

hoogte instelbaar
bestelnr.
P080
+ kleur blad
+ kleur poten

(62-86 cm.)

Alle prijzen zijn exclusief BTW

132,-

