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[2] + [2] + [15] 

[2] + [15]

Een universele toepasbare opstelling (283 x 180 cm) 
uitgevoerd in antraciet eiken, bestaande uit 2 wingbureaus 
met 1 laden blok op bureauhoogte.

Fraaie hoekopstelling (180 x 163 cm) 
in antraciet eiken met bijpassend vast 
aanbouwladenblok.

Een goede start maak je maar een keer. Met Work haalt u een 

scherp geprijsde meubellijn in huis met een zeer hoogwaardige 

uitstraling. De mogelijkheden met Work zijn grenzeloos. U maakt 

precies die opstelling die aansluit bij uw smaak, uw ruimte en uw 

budget. Met Work maakt u een keuze voor jaren!

Werkbladen (25 mm) in havanna, kersen, beuken, antraciet 
eiken uit voor raad. Andere kleuren op aanvraag.

Kleur onderstel standaard in zwart, aluminium, wit, antraciet

in hoogte verstelbaar van 62 tot 82 cm.

Voorzien van een horizontale en verticale kabelgoot.

Kabelclips en kabeldoorvoerdoppen optioneel, 
zie pagina 9.

PC-houder optioneel, zie pagina 9.

2

Work

reAdY to Work

SPECIALE MATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR

BIJPASSENDE KASTEN: ZIE PAGINA 9 T/M 13.
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[3] 

Praktische bureau-/vergadertafel 
(200 x 100 cm). 
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[19] + [23] 

[16] Moderne werk plek  
(160 x 80 cm) met ruimte-
besparend  rol-ladenblok. 

[5] + [22]  

3

 Omschrijving  Code Code Code Code Code Code

 Bureaus, onderstel in aluminium, wit, antraciet of zwart, voorzien van kabelgoot
[1]  Wingbureau links    180/80 x 120/60 cm  WO180EL  WO180HL  WO180BL  WO180KL 
[2] Wingbureau rechts   180/80 x 120/60 cm WO180ER  WO180HR  WO180BR  WO180KR 
[3]  Bureau/vergadertafel  200 x 100 cm   WO 201E    WO201H      WO201B WO201K 
[4]  Bureau    180 x 80 cm  WO188E   WO188H   WO188B WO188K 
[5]  Bureau    160 x 80 cm  WO168E   WO168H  WO168B WO168K 
[6]  Bureau    140 x 80 cm WO148E   WO148H  WO148B WO148K 
[7]  Bureau    120 x 80 cm  WO128E   WO128H  WO128B WO128K 
[8]  Bureau    80 x 80 cm  WO080E   WO080H  WO080B WO080K 
[9]  Bureau    120 x 60 cm WO126E   WO126H  WO126B WO126K 
[10] Aanbouwtafel    80 x 60 cm  WOA68E  WOA68H  WOA68B   WOA68K 
[11] Vergadertafel ovaal  240 x 120 cm  WO240E   WO240H  WO240B  WO240K 
[12] Ronde tafel met zuilvoet Ø  120 cm  STR120E    STR120H    STR120B STR120K 
[13] Half rond aanbouwblad  160 x 80 cm  HR160E  HR160H  HR160B HR160K 
[14] Koppel-element 90 graden  80 x 80 cm  WO90E  WO90H  WO90B WO90K 

 Ladenblokken op bureauhoogte, ombouw leverbaar in zwart en aluminium
[15] Ladenblok pennenlade + 2 laden + dossierlade + topblad  RS1336A  RS1336W  RS1336Z RS1336L 
[16] Ladenblok pennenlade + 4 laden + topblad  RS13333A  RS13333W  RS13333Z RS13333L 
[17] Aanbouwladenblok pennenlade + 2 laden + dossierlade + topblad 80 x 60 cm  RT1336A  RT1336W  RT1336Z RT1336L 
[18]  Aanbouwladenblok pennenlade + 4 laden + topblad 80 x 60 cm  RT13333A  RT13333W  RT13333Z RT13333L 

 Verrijdbare rol-ladenblokken
[19] Rol- ladenblok    pennenlade + 3 laden, met stalen top  RB1333A RB1333W RB1333Z  RB1333L 
[20] Rol- ladenblok    pennenlade + lade + dossierlade, met stalen top  RB136A RB136W   RB136Z  RB136L
[21] Rol- ladenblok    inleg pennenbakje + lade + dossierlade, met stalen top  CT02A  CT02W CT02Z  CT02L       
[22]  Rol- ladenblok    inleg pennenbakje 3 laden, met stalen top  CT03A  CT03W CT03Z  CT03L      

 Bijpassend topblad in houtmotief
[23] Topblad    tbv RB en RS ladenblok 60x42.5 cm   TB6E   TB6H  TB6B  TB6K    
[24] Topblad    tbv CT ladenblok  58x42.5 cm  TBCTE  TBCTH  TBCTB  TBCTK 

 Frontpanelen, privacy panelen en accessoires, zie pagina 9

Bureau-onderstellen leverbaar in aluminium, wit antraciet en zwart. Speciale maten op aanvraag. 

Havanna Beuken Kersen[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

Aluminium Wit Antraciet Zwart

[9] 

[10] 

[11] 

[12] 

[13] 

[14] 

Havanna Beuken Kersen

Aluminium

[22] 

ZwartWit

Antraciet

Antraciet

Antraciet-eiken

Antraciet-eiken

AluminiumZwartWit

StAndAArd 

HooGte inSteLbAAr
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[7] + 2x [13] + 2x [17]  Representatieve dubbele werkplek 
(160 x 160 cm) met 2 ruimte besparende 

rol-ladenblokken met topblad. Tevens te 
gebruiken als vergadertafel.Maak kennis met Q-bic, een geliefde meubellijn voor eigen-

zinnige combinaties. De forse, in het oog springende hoek-

belijning en de zwevende werkbladen zorgen voor een strakke 

meubellijn. Houdt u van een modieuze en ruimtelijke uitstraling? 

Dan doet u met Q-bic goede zaken.

kUbiSme ten toP!

Q-bic

Werkbladen (25 mm) in antraciet-eiken, beuken kers, 
havana en wit uit voorraad.

Onderstel in aluminium. Zwart, antraciet en wit op 
 aanvraag leverbaar. 

in hoogte verstelbaar van 62 tot 82 cm.

Voorzien van horizontale kabelgoot. Optioneel verticale 
kabelgoot.

Kabelclips en kabeldoorvoerdoppen optioneel, 
zie pagina 9.

PC-houder optioneel, zie pagina 9.

4

[1] Moderne vergadertafel (200 x 100 cm).
Werkblad (25mm) in de kleuren Antraciet eiken, Wit, Havanna 
Aluminium onderstel in hoogte verstelbaar (62-82cm).
Ook als werkplek te gebruiken.

SPECIALE MATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR

BIJPASSENDE KASTEN: ZIE PAGINA 9 T/M 13.
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[2] + [12] Luxe hoekopstelling  
(180 x 80 cm) met vast 

aanbouwladenblok  
(80 x 60 cm).  

Zowel in linkse als rechtse 
uitvoering leverbaar.

[2] + [13] + [17]

Vrijstaande werkplek (180 x 80 cm) 
met ruimte besparend rol-ladenblok 
met fraai bijpassend topblad.

 Omschrijving   Code Code Code Code Code
 Bureaus, aluminiumkleur, zwart op aanvraag, voorzien van kabelgoot.
[1]  Bureau  200 x 100 cm   QB201B  QB201K  QB201H QB201E  QB201W  
[2]  Bureau  180 x 80 cm   QB188B QB188K  QB188H   QB188E   QB188W  
[3]  Bureau  160 x 80 cm   QB168B QB168K   QB168H  QB168E  QB168W 
[4]  Bureau  140x80 cm   QB148B     QB148K QB148H   QB148E   op aanvraag
[5]  Bureau  120x80 cm   QB128B    QB128K    QB128H   QB128E   op aanvraag 
[6]  Bureau 80x80 cm   QB080B  QB080K  QB080H   QB080E   QB080W  
[7]  Bureau  160 x 160 cm   op aanvraag op aanvraag   QB166H  QB166E   QB166W  
[8]  Aanbouwtafel  80 x 60 cm   QBA 68B QBA 68K  QBA68H  QBA68E  QBA68W 
 Ladenblokken op bureauhoogte, aluminiumkleur, zwart op aanvraag, voorzien van kabelgoot.
[9]  Ladenblok  pennenlade + 2 gewone laden + 1 dossierlade + topblad + lades met anti-kantelbeveiliging   RS1336Z RS1336L 
[10]  Ladenblok  pennenlade + 4 gewone laden + topblad + lades met anti-kantelbeveiliging    RS13333Z  RS13333L 
[11]  Aanbouwladenblok  pennenlade + 2 gewone laden + 1 dossierlade + topblad 80 x 60 cm + lades met anti-kantelbeveiliging  RT1336Z RT1336L 
[12]  Aanbouwladenblok  pennenlade + 4 gewone laden + topblad 80 x 60 cm + lades met anti-kantelbeveiliging   RT13333Z  RT13333L 
 Verrijdbare rol-ladenblokken
[13]  Rol- ladenblok  pennenlade + 3 gewone laden + lades met anti-kantelbeveiliging, met stalen top   RB1333Z     RB1333L
[14]  Rol- ladenblok  pennenlade + 1 gewone lade + 1 dossierlade  + lades met anti-kantelbeveiliging, met stalen top   RB136Z     RB136L
[15]  Rol- ladenblok  inleg pennenbakje + lade + dossierlade, met stalen top      CT02Z  CT02L
[16]  Rol- ladenblok  inleg pennenbakje +3 laden, met stalen top      CT03Z  CT03L
 Bijpassend topblad
17]  Topblad  tbv RB en RS ladenblok 60x42.5 cm   TB6B  TB6K  TB6H  TB6E  TB6W 
[18]  Topblad  tbv CT ladenblok 58x42.5 cm   TBCTB  TBCTK  TBCTH  TBCTE  TBCTW 

Bureau-onderstellen standaard  geleverd in aluminium. Andere kleuren en speciale maten op aanvraag.

Antarciet-eiken Wit
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Metalen rol-ladenblok 
voor een scherpe prijs 

met pennenbakje en  
2 of 3 laden.  

WANDKAST (200 x 90 x 42 cm)
Een halfopen afsluitbare draaideur-
kast, incl. 2 legborden. Zie pag.12 

Standaard  uit gevoerd met 
pennen lade en telescoop-
geleiders. 

[14] 

[16] 
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Kersen HavannaBeuken

Beuken

Antarciet-eiken

AluminiumZwart
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AluminiumWit Antraciet Zwart
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Q-bic White

[4] + [15]  

[3] + [15]

Moderne werkplek (160 x 80 cm) 
met havanna topblad. Eigentijdse 
combinatie met ruimtebesparend wit 
rol-ladenblok.

Fraaie bureaucombinatie (180 x 80 cm) 
en rol-ladenblok in smetteloos wit.

Onze meubellijn Q-bic White herkent u uit duizenden. Zijn 

fraaie witte kleur zorgt voor een ruimtelijk en minimalistisch 

effect. De strakke lijnen van Q-bic White maken fantastische 

combinaties mogelijk. Q-bic White is ook leverbaar in een XL-

uitvoering met gesloten onderstel.

mAXimAAL in Wit

Werkbladen (25 mm) in havanna, wit, antraciet eiken, 
kersen, beuken op voorraad. Andere kleuren op aanvraag.

Onderstel in wit. Zwart, antraciet en aluminium op 
 aanvraag leverbaar. Zie pagina 4,5.

in hoogte verstelbaar van 62 tot 82 cm.

Voorzien van horizontale kabelgoot. 

Kabelclips en kabeldoorvoerdoppen optioneel, 
zie pagina 9.

PC-houder optioneel, zie pagina 9.

6

SPECIALE MATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR

BIJPASSENDE KASTEN: ZIE PAGINA 9 T/M 13.
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 Omschrijving  Code Code Code Code Code
 Bureaus, standaard wit frame, voorzien van kabelgoot
[1]  Bureau XL  200 x 100 cm gesloten onderstel (leverbaar vanaf 4e kwartaal 2011) QWO201H  QWO201W  QWO201E  QWO201B  QWO201K 
[2]  Bureau  200 x 100 cm  QW201H  QW201W  QW201E  QW201B  QW201K  
[3]  Bureau  180 x 80 cm  QW188H  QW188W  QW188E  QW188B  QW188K  
[4] Bureau  160 x 80 cm QW168H  QW168W   QW168E  QW168B  QW168K  
[5]  Bureau  140x80 cm   QW148H op aanvraag  QW148E QW148B  QW148K 
[6]  Bureau  120x80 cm  QW128H  op aanvraag  QW128E  QW128B  QW128K 
[7]  Bureau  80x80 cm  QW080H  op aanvraag  QW080E  QW080B  QW080K  
[8]  Bureau  160 x 160 cm  QW166H  QW166W  QW166E  op aanvraag  op aanvraag 
[9]  Aanbouwtafel  80 x 60 cm  QWA68H  QWA68W  QWA68E  QWA68B  QWA68K 
 Vergadertafel,
[10]  Vergadertafel Q-bic  320 x 160 cm, frame wit  QW320H QW320W QW320E op aanvraag op aanvraag  
 Ladenblokken op bureauhoogte, ombouw wit
[11] Ladenblok pennenlade + 2 gewone laden + 1 dossierlade + topblad  R S1336H  RS1336W  RS1336E  RS1336B  RS1336K  
[12]  Ladenblok  pennenlade + 4 gewone laden + topblad RS13333H  RS13333W  RS13333E  RS13333B   RS13333K  
[13]  Aanbouwladenblok  pennenlade + 2 gewone laden + 1 dossierlade + topblad 80 x 60 cm  RT1336H  RT1336W  RT1336E  RT1336B RT1336K
[14]  Aanbouwladenblok   pennenlade + 4 gewone laden + topblad 80 x 60 cm  RT13333H  RT13333W  RT13333E  RT13333B   RT13333K  
 Verrijdbare rol-ladenblokken
[15]  Rol- ladenblok  pennenlade + 3 gewone laden, met stalen top   RB1333W    
[16]  Rol - ladenblok  pennenlade + 1 gewone lade + 1 dossierlade, met stalen top   RB136W    
[17]  Rol - ladenblok  inleg pennenbakje + lade + dossierlade, met stalen top            CT02W    
[18]  Rol - ladenblok  inleg pennenbakje + 3 laden, met stalen top             CT03W    
 Bijpassend topblad
[19]  Topblad  60 x 42,5 cm  TB6H TB6W  TB6E  TB6B  TB6K
[20]  Topblad  tbv CT ladenblok  58x42.5 cm  TBCTH  TBCTW TBCTE TBCTB TBCTK
 Frontpanelen, privacy panelen en accessoires, zie pagina 9

Bureau-onderstellen standaard  geleverd in wit. Andere kleuren en speciale maten op aanvraag.
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Havanna Wit

Havanna

Wit

Wit

Metalen rol-
ladenblok voor een 
scherpe prijs met 
pennenbakje en  
2 of 3 laden.  

[10]  Moderne vergadertafel Q-bic White  
(320 x 160 cm) met havanna werk-

blad. Werkblad ook  leverbaar in wit of 
 antraciet-eiken. Frame ook in aluminium.

Havanna

Wit

Antraciet-eiken

[18] 

Onderstel van de Q-bic White lijn 
(200 x 100 cm) ook leverbaar in 
een gesloten-uitvoering. Leverbaar 
vanaf 4e kwartaal 2011

Trendy Vergadertafel (200 x 100 cm). 
Het gesloten onderstel geeft een ruimtelijk 
effect.  Tevens te gebruiken als werkplek.

[3] + [13] [3] + Luxe hoekopstelling (180 x 80 cm) in wit 
en havanna met vast  aan bouw ladenblok 
(80 x 60 cm). Zowel in linkse als rechtse 

uitvoering leverbaar.

XL

WANDKAST (200 x 90 x 42 cm)
Een halfopen afsluitbare draaideur-
kast, incl. 2 legborden. Zie pag.12 

XL

Antraciet-eiken

Antraciet-eiken Beuken Kersen

KersenBeuken

Beuken

Beuken

Kersen

Kersen

Wit Antraciet-eikenHavanna

AluminiumWit Antraciet Zwart
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Het nieuwe werken

De fl exwerkplek is duidelijk in opkomst. Een werkplek ingericht zodanig dat iedere werknemer er aan 

de slag kan. Vooral de hoogte instelling is dan erg belangrijk. Wij leveren eenvoudig te verstellen 

werkplekken, zowel handmatig als elektrisch.

FLeXWerkPLekken voor eLk kAntoor

Werkbladen (25 mm) in havanna, kersen, beuken, 
 antraciet eiken en wit. Andere kleuren op aanvraag.

Onderstel in aluminium. 

Kabelclips en kabeldoorvoerdoppen optioneel, 
zie pagina 9.

PC-houder optioneel, zie pagina 9.

8

ELEKTRiSCHE ZiT- STAWERKPLEK
Vol elektronisch DRiETRAPS zit-sta bureau met 4 memory 
toetsen. in hoogte verstelbaar (63 - 128 cm) met 2 elektrisch 
aangedreven motoren. Blad voorzien van een melamine 
toplaag in 6 verschillende hout kleuren leverbaar.

Code: eo188 
(180 x 80 cm)

Code: eo168 
(160 x 80 cm)

Onderstel in zwart 
en aluminium. 

SPECIALE MATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR

BIJPASSENDE KASTEN: ZIE PAGINA 9 T/M 13

HANDMATiG VERSTELBARE ZiT- STAWERKPLEK
Bureau (160 x 80 cm) met aluminium, in hoogte verstelbaar verstelbaar 
onderstel (66,5 – 86,5 cm) met slinger.

[16]

[15]
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Fraaie schuifdeurkast 
(76 x 160 x 46 cm) met 
geperforeerde schuifdeuren. 
Voorzien van havanna topblad. 
Diverse houtdessins mogelijk.

[1]

  76 x 160 x 45 cm  

[8a t/m 11]

PRiVACy PANEEL
Privacy panelen, ideaal in de 
drukke kantoortuin. Bladlengte 

vanaf 80 tot 180 cm.

[4 t/m 8] 

FRONTPANEEL
Diverse geperforeerde metalen 

frontpanelen. Leverbaar in 
breedtes van 80 tot 180 cm.

PC-HOUDER
Draai en schuifbare universele 
pc houder.  Eenvoudig zelf te 
bevestigen.

[13]
Set van 3 kabelclips

[2]

  100 x 160 x 45 cm

Accessoires

[12]

Gemonteerde 
doorvoerdop

[3a]

PRULLENBAK
Metalen ronde papierbak 
van 15 liter.

 Omschrijving   Code Code Code Code

 Lage schuifdeurkast met geperforeerde deuren en aluminium ombouw
[1]  Schuifdeurkast  76 x 160 x 45 cm met 2 legborden  160LSLH  160LSLB  160LSLK  160LSLE
[2]  Schuifdeurkast  100 x 160 x 45 cm met 4 legborden  161LSLH  161LSLB  161LSLK  161LSLE

 Frontpanelen, privacy panelen en accessoires
[3]  PC-houder Work    WCPUA WCPUL  WCPUW  WCPUZ 
[3a]  Prullenbak  15 liter   WAB15A WAB15L  WA15W  WA15Z 
[4]  Frontpaneel  80 x 34 cm    FP8L  FP8W  FP8Z 
[5]  Frontpaneel  120 x 34 cm    FP12L  FP12W  FP12Z 
[6]  Frontpaneel  140 x 34 cm    FP14L  FP14W  FP14Z 
[7]  Frontpaneel  160 x 34 cm    FP16L  FP16W  FP16Z 
[8]  Frontpaneel  180 x 34 cm    FP18L  FP19W  FP18Z 
[8a]  Privacy panel  80 x 38 cm, zwart gestoffeerd  AKT IE !     PP80Z 
[9]  Privacy paneel  120 x 38 cm, zwart gestoffeerd  AKT IE !     PP12Z 
[10]  Privacy paneel  160 x 38 cm, zwart gestoffeerd  AKT IE !     PP16Z 
[11]  Privacy paneel  180 x 38 cm, zwart gestoffeerd  AKT IE !     PP18Z 
[12]  Doorvoerdop gemonteerd    DVDL  DVDW  DVDZ 
[13]  Set van 3 kabelclips       RB KC 

 Flex werkplekken
[14]  Bureau 160 x 80 cm  elektrisch verstelbaar       EO168 
[15]  Bureau 180 x 80 cm  elektrisch verstelbaar       EO188 
[16]  Bureau 160 x 80 cm  handmatig verstelbaar       QF168L 

Havanna Beuken Kersen Antraciet-eiken

Aluminium Wit Zwart

[3]   

Antraciet
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Dat opbergsystemen de uitstraling van uw kantoor goed doen, 

ziet u aan onze fraaie metalen roldeurkasten Elegance. Deze 

solide kasten zijn voorzien van kunststof roldeuren (brandklasse 

M1). De kasten zijn standaard uitgevoerd met een slot en ver-

stelbare legborden en kunnen ook worden voorzien van een 

fraai topblad.

eLeGAnCe oP kAntoor

[9] + [19]

Roldeurkast Elegance 
(105 x 120 x 43 cm) inclusief 
2 legborden. Geschikt voor 
2 ordnerrijen. Verkrijgbaar in 
diverse kleuren.

 [1]

Roldeurkast Elegance 
(198 x 120 x 43 cm) inclusief 

4 legborden. Geschikt voor 
5  ordnerrijen. Verkrijgbaar in 

diverse kleuren.
[20] excl. kastStijlvolle panelenset voor uw nieuwe of bestaande 

roldeurkast. Geeft uw kantoor net dat beetje extra.  
Ook geschikt als ruimte/werkplekverdeler. Vraag 

naar de vele mogelijkheden!

 [1]

 [7]

roldeurkasten
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 Omschrijving   Code Code Code

 Roldeurkasten
[1] Roldeurkast 4 legborden 198 x 120 x 43 cm RB198Z   RB198A   RB198G  
[2] Roldeurkast  2 legborden 135 x 120 x 43 cm  RB135Z   RB135A   RB135G  
[3] Roldeurkast  2 legborden   105 x 120 x 43 cm RB105Z   RB105A   RB105G  
[4] Roldeurkast  1 legbord 72,5 x 120 x 43 cm RB612Z   RB612A   RB612G  
[5] Roldeurkast  1 legbord 72,5 x 80 x 43 cm RB680Z   RB680A   RB680G  
[6] Roldeurkast  4 legborden  198 x 100 x 43 cm RB191Z   RB191A   RB191G  

 Roldeurkasten
[7] Roldeurkast 4 legborden 198 x 120 x 43 cm  RB198L      RB198W   
[8] Roldeurkast  2 legborden 135 x 120 x 43 cm   RB135L      RB135W
[9] Roldeurkast  2 legborden   105 x 120 x 43 cm  RB105L     RB105W   
[10] Roldeurkast  1 legbord 72,5 x 120 x 43 cm  RB612L       RB612W
[11] Roldeurkast  1 legbord 72,5 x 80 x 43 cm  RB680L        nvt
[12] Roldeurkast  4 legborden  198 x 100 x 43 cm  RB191L        nvt

 Demontabele roldeurkast (alleen in zwart)
[13] Roldeurkast  4 legborden 197 x 120 x 45 cm   DRM2000Z    
 Bijpassend uittrekbaar hangmappenframe, alleen geschikt voor demontabele roldeurkast     DRMHF

 Toebehoren
[14] Uittrekbaar hangmappenframe 3 x A4 formaat antraciet   RBHF   
[15] Uittrekbaar legbord  antraciet   RBRP      
[16] Uittrekbare opberglade antraciet   RBOL  
[17] Legbord      RBLB      
[18] Topblad  beuken, kersen, antraciet eiken, havanna, wit of grijs  80 x 43 cm   TB8
[19] Topblad  beuken, kersen, antraciet eiken, havanna, wit of grijs  120 x 43 cm   TB12

 Ombouw panelenset voor roldeurkasten
[20] Voor een luxe uitstraling, toepasbaar op elke roldeurkast. In alle houtdessins verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag. 
 Ook de achterwand kan worden afgewerkt.

 [7] 

Roldeurkast Elegance  
(198 x 120 x 43 cm) 
inclusief 4 legborden. 
Verkrijgbaar in diverse 

kleuren.
[9] + [19]

Roldeurkast  Elegance  
(105 x 120 x 43 cm) 
 inclusief 2 leg borden en 
 topblad.  Ver krijgbaar in 
diverse kleuren.

Stem uw opbergsysteem precies 
af op uw wensen met uittrekbare 
legborden en opberglades en 
een uittrekframe voor hang-
mappen (3 x A4 of 2 x folio ).

[10] + [19]
Roldeurkast  Elegance  
(72,5 x 120 x 43 cm)  
 incl. 1 leg bord en topblad.

Antraciet Grijs

Aluminium Wit

Zwart

 [14]

 [15]

 [16]

Zwart
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Afsluitbare draaideurkasten (200 x 90 x 42 cm) 
perfect te combineren met onze meubellijnen op 
pag. 2 t/m 8.

Deze elegante serie nieuwe wandkasten is een aanwinst in elk 

kantoor. De fraai afgewerkte kasten zijn standaard uitgevoerd 

met afsluitbare draaideurenen en verstelbare legborden. Romp 
leverbaar in wit en aluminium melamine. Deuren leverbaar in 
Havanna en  Antraciet eiken.

modULAire drAAideUrkASten

[3][1] + [3]   Een afsluitbare wandkast (200 x180 x 42 cm) 
met draaideuren perfect te combineren met bijna 
alle meubellijnen. Modulair, stijlvol en fl exibel 
tegen een zeer scherpe prijs. Romp leverbaar in 
wit en aluminium melamine. Deuren leverbaar in 
Havanna en  Antraciet eiken.

[1]

draaideurkasten
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Brand- en inbraakwerende 
 archiefkast (195 x 93 x 52 cm) met 

4 verstelbare leg borden. Voorzien 
van dubbelbaards veiligheidsslot.

Gewicht 143 kg.

Stalen h alfhoge draai deur kasten 
met 2 legborden. Verkrijgbaar in 

diverse kleuren. 

[8] 

195 x 92 x 42 cm

Stalen hoge draaideur-
kast met 4 legborden. 
 Verkrijgbaar in diverse 

kleuren. 

 Omschrijving  Afmetingen    Code Code

 Draaideurkasten, deuren in havanna of antraciet-eiken
[1] Draaideurkast  volledig gesloten / alu romp  200 x 90 x 42 cm    Inclusief 4 legborden  MK29HDLH   MK29HDLE   
[2[  Draaideurkast  volledig gesloten / witte romp  200 x 80 x 42 cm   Inclusief 4 legborden  MK29HDWH    MK29HDWE  
[3]  Draaideurkast  half open / alu romp   200 x 90 x 42 cm   Inclusief 4 legborden  MK29LDLH    MK29HDLE  
[4]  Draaideurkast  half open / witte romp  200 x 90 x 42 cm  Inclusief 4 legborden  MK29LDWH   MK29LDWE  

 Dossierkasten 
[5]  Brandwerende  archiefkast 4 legborden  195 x 93 x 52 cm    BWK8  
[6]  Kantoorkast  2 legborden  120 x 92 x 42 cm   op aanvraag 120LUXG  120LUXA  120LUXZ 
[7]  Kantoorkast  2 legborden  100 x 80 x 38 cm   op aanvraag 100LUXG  100LUXA  100LUXZ 
[8]  Kantoorkast  4 legborden  195 x 92 x 42 cm   op aanvraag 197LUXG  197LUXA  197LUXZ 
[9]  Kantoorkast  4 legborden  180 x 80 x 38 cm   op aanvraag 180LUXG  180LUXA  180LUXZ 
 Extra legbord mogelijk       

Havanna

AntracietAluminium

[9] 

180 x 80 x 38 cm

[6] 

120 x 92 x 42 cm

[7] 

100 x 80 x 38 cm

Antraciet-eiken

Grijs Zwart

DEMONTABELE DEUREN

 [5]  [7]

 [6]

 [8]
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Bij ons kiest u uit een ruim aanbod betaalbare, moderne 

en  comfortabele conferentie stoelen. Ook voor een zit-

advies kunt u bij ons terecht. 

PASSend biJ eLk bUdGet

CUBE
Fraaie designstoel met verchroomd 
sledeframe in leatherlook zwart of wit.

14

eLA
n

 [9]  

ELAN 920
Elegante stapelbare vergader-

stoel met lage rug en ver-
chroomd slede onderstel. 

Leverbaar in zwarte stoffering of 
zwart leatherlook. [4]  

ELAN 921
Zeer confortable stapelbare vergader-
stoel met hoge rug en verchroomd 
slede onderstel. Leverbaar in zwarte 
stoffering of zwart leatherlook.

 [1]

vergaderstoelen
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RODy
Populaire stapelbare projectstoel, 
 leverbaar in 3 kleuren.

TOMMy
Luxueuze vergaderstoel 
met degelijk  chromen 
buisframe. Zeer 
 comfortabele zit.

OXFORD 100SB
Unieke Vergaderstoel met een ver-
chroomd sledeframe en armleggers. 
Stapelbaar onderstel.

OXFORD 100G
Stapelbare vergaderstoel met een 
ver chroomd 4-poots frame. Een uniek 
design met ver chroomde armleggers.

15

 Omschrijving Code Code Code Code Code

 Vergaderstoelen
[1] Vergaderstoel Elan 921 stof Hoge rug    921SZ  
[2] Vergaderstoel Elan 921 leatherlook Hoge rug     921PUZ 
[3] Vergaderstoel Elan 920 stof Lage rug    920SZ 
[4] Vergaderstoel Elan 920 leatherlook Lage rug     920PUZ
[5] Jimmy stapelbare conferentiestoel met armleggers Chroom frame    JIMMY-C 
[6] Vergaderstoel Oxford 100G 4-pootsframe    100G 
[7] Vergaderstoel Oxford 100SB sledeframe    100SB 
[8] Vergaderstoel Rody  717ZAR 717ZAB  717ZAZ 
[9] Vergaderstoel Cube    739MAW 739MAZ 
[10] Vergaderstoel Tommy solide slede frame chroom / zwart leatherlook        TOMMY 01  

WitBlauwRood

 [6]  

 [5]  

 [7]  

jiMMy
Comfortabele stapelbare 
vergaderstoel met modieuze 
netwave rug. Past perfect bij 
de bureaustoel Pro 01.

[10]

[8] 

Zwart Leatherlook
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PRO 01
Trendy designstoel met fraaie netwave 
rug en  gepolijst voetkruis. in diverse 
kleuren leverbaar.
 Synchroon gewichtinstelling
 Hoogteverstelbare armleggers met zachte opdek
 Chromen gaslift
 Hoogteverstelbare lendesteun
 Wielen geschikt voor harde en zachte ondergrond
 Arbonorm EN-1335getest
 Standaard met zitdiepte-instelling

Tijdloos design en betaalbaar comfort: zijn 

de uitgangspunten van onze collectie bureau-

stoelen. De strakke industriële aanblik in com-

binatie met het ergonomische comfort maken 

de collectie een lust voor het oog.

trendY ZitGemAk
Pro

 01
Pro

 01
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Pro
 01

bureaustoelen

BUREAUSTOEL 905
Complete, geheel verstelbare 
 bureaustoel met een uitgesproken 
chique uitstraling. Rug voorzien 
van stijlvolle accentrand in gepolijst 
aluminium. Leverbaar in diverse kleuren 
kwaliteits stoffering of in fraai PU 
leatherlook.
 Synchroonverstelling met gewicht-
instelling

 Schuifzitting (handig voor lange 
personen)

 Hoogteverstelling d.m.v. liftomatic
 Hoogte- en breedte verstelbare 
armleggers

 Leverbaar in zwarte, rode en blauwe 
stoffering of in PU leatherlook

[10]

 [2]

 [4]

 [1]

[11] [12]



17

 Omschrijving Kleur   Code

 Bureaustoelen
[1]  Pro 01 bureaustoel met verstelbare armleggers  netwave rug wit, zitting zwart stof    706WZ 
[2]  Pro 01 bureaustoel met verstelbare armleggers  netwave rug oranje, zitting zwart stof   706OZ
[3]  Pro 01 bureaustoel met verstelbare armleggers  netwave rug grijs, zitting zwart stof   706GZ 
[4]  Pro 01 bureaustoel met verstelbare armleggers  netwave rug zwart, zitting zwart stof   706ZZ 
[5]  Pro A320 bureaustoel met verstelbare armleggers rug  zit stof zwart          A320Z 
[6]  Pro 02 bureaustoel met verstelbare armleggers,  zit zwart, rug wit netwave     757WZ  
[7]  Pro 02 bureaustoel met verstelbare armleggers,  zit zwart, rug zwart netwave     757ZZ  
[8]  Pro S bureaustoel met verstelbare armleggers  zwart stof   707ZZ 
[10]  Bureaustoel 905 met verstelbare armleggers rug zwart stof    905SZ 
[11]  Bureaustoel 905 met verstelbare armleggers rug blauw stof    905SB 
[12]  Bureaustoel 905 met verstelbare armleggers rug  zit rood stof                   905SR  
[13]  Bureaustoel 905 met verstelbare armleggers  zwart leatherlook                        905PUZ 
[14]  Bureaustoel Madrid met verstelbare armleggers  zwart stof    719MAZ 

 Accessoires
 Set a 5 zachte wielen  tbv harde vloer     PHD 
 Vloermat tbv tapijt (ook leverbaar tbv gladde vloer)  90 x 120 cm    VLT1912 
 Vloermat tbv tapijt (ook leverbaar tbv gladde vloer)  120 x 150 cm   VLT1215 17

[6]  

BUREAUSTOEL PRO 02
Complete, geheel verstelbare 
 bureaustoel geheel conform ARBO 
normering EN-1335. De Pro02 
bureaustoel is standaard voorzien van 
multifuctionele wielen, geschikt voor 
harde en zachte ondergrond. 
 Rug en zit synchroonverstelbaar
 Gewichts instelling synchroon
 Aluminium gepolijst voetkruis standaard
 Hoogte-instelbare lendesteun
 Zitting uitschuifbaar (5cm)
 Zit hoogte verstelbaar (49-62cm)
 Zitvlak breedte 46,5cm

[14]  

MADRiD
Zeer complete verstelbare budgetstoel. 
 Hoogteverstelling door  middel van 
gaslift

 Hoogteverstelbare 
armleggers

 Hoogteverstelbare  rugleuning
 Neigbare rugleuning
 Kantelbaar zitvlak
 Leverbaar in zwart stof

PRO-S
Fraaie bureaustoel met 
 synchroonverstelling en zwarte, 
 slijtvaste bek leding.
 Synchroon gewichtinstelling
 Chromen gaslift
 Hoogte en breedte verstelbare 
armleggers met zachte opdek

 Hoogteverstelbare rugleuning
 Diepteverstelbare lendesteun
 Wielen geschikt voor harde en 
zachte ondergrond

 Arbonorm EN-1335 getest
 Diepte-instelbare schuifzitting
 Slijtvaste bekleding

[8]

Chroom

PRO-A320
Een burostoel conform 
ARBO normering 
EN-1335 voor een 
 lowbudget prijs. 
 Synchroon gewicht-
instelling

 Hoogteverstelbare 
armleggers

 Rug en zit synchroon-
verstelbaar

 Zitting uitschuifbaar
 Zit hoogte ver stelbaar 
(49-62cm)

 Rughoogte verstelling 
d.m.v. raster

 Slijtvaste bekleding[5]  

Zwart

[14]  
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bureaustoelen

915
915

bUreAUStoeL 915
Exclusieve designbureaustoel voor een zeer scherpe prijs. Fraaie 
combinatie van zwart, grijs of roestbruin met gepolijst aluminium; een sierraad 
voor uw kantoor. Standaard voor zien van de allernieuwste snufjes.

 Synchroonverstelling met gewichtinstelling
 Aluminium gepolijst voetkruis
 Hoogteverstelling d.m.v. liftomatic
 Hoogteverstelbare lendesteun
 Hoogteverstelbare, draaibare en diepteverstelbare 
 armleggers met zachte opdek

 Duurzame netwave rug en zitting in zwart, grijs 
of roestbruin

 Diepteverstelbare schuifzitting
 Multifunctionele wielen
 BiFMA getest: duurzaam, gezond en veilig

PRO NPR
Trendy  bureaustoel met 3D ver stelbare armleggers. 
Met slijtvaste, zwarte bekleding.
 Synchroon gewicht instelling
 Chromen gaslift
 Hoogte, breedte en diepte verstelbare armleggers met 
zachte opdek

 Hoogteverstelbare  rugleuning
 Diepteverstelbare lendesteun
 Wielen geschikt voor harde en zachte ondergrond
 Arbonorm NPR-1813 getest
 instelbare schuifzitting (10 cm)
 Slijtvaste bekleding

Code: 707NPRZ

Code zwart: 915Z
Code grijs: 915G
Code roest: 915R
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Omschrijving Kleur Afmetingen   Code

 Directiefauteuils
[1] Bureaustoel 906 met verstelbare armleggers  zwart leatherlook    906PUZ
[2] Bureaustoel 911 met verstelbare armleggers  zwart leatherlook    911PUZ
[3] Bureaustoel 916 met verstelbare armleggers  zwart leatherlook    916PUZ

 Vergaderstoelen
[4]  Vergaderstoel 951  zwart leatherlook    951PUZ  
[5]  Vergaderstoel 951 zwart stof     951SZ 
[6] Clubfauteuil 910 zwart leatherlook 81 x 64 x 64 cm  910PUZ 19

[6]   

CLUBFAUTEUiL 910
Dat design en zitcomfort 
prima samengaan bewijst 
deze moderne clubfauteuil. 
De stoel is geheel uitgevoerd 
in zwart PU leatherlook met 
witte stiksels.
Afmetingen (hxbxd): 
81 x 64 x 64 cm.
Wielen geschikt voor 
harde ondergrond.

[2]  

[3]  

DiRECTiEFAUTEUiL 916
Trendy, fraai vormgegeven 
 directiefauteuil. 
 Synchroonverstelling met 
gewichtinstelling

 Gepolijst aluminium voetkruis
 Hoogteverstelling d.m.v. gaslift
 Gestoffeerde armleggers
 Hoge, volledig gestoffeerde 
rugleuning

 Stoffering in zwart leatherlook

DiRECTiEFAUTEUiL 911
Deze comfortabele directiefauteuil 
wordt zeer compleet geleverd.
 Gepolijst aluminium voetkruis
 Hoogteverstelling d.m.v. gaslift
 Synchroonverstelling met 
 gewicht instelling

 Gestoffeerde armleggers
 Hoge, volledig gestoffeerde 
 rugleuning

[1]   

DiRECTiEFAUTEUiL 906
Fraai slank design met een hoge 
gewelfde rugleuning en tal van verstel-
mogelijkheden. De stoffering is uitgevoerd 
in PU leatherlook, stijlvol geaccentueerd 
met elementen in gepolijst aluminium.
 Synchroonverstelling met gewicht-
instelling

 Schuifzitting (handig voor lange 
 personen)

 Extra hoge rugleuning
 Hoogteverstelling d.m.v. liftomatic
 Hoogte- en breedteverstelbare 
 armleggers

951
Een comfortabele sledestoel die 
uitstekend is te combineren met 
de bureaustoel 905 en 906.
Leverbaar in zwart stof en 
leatherlook.

 [4]

Zwart

ZwartLeatherlook

directiestoelen
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 [5]

MANAGE-iT DiRECTiEBUREAU MET LADENBLOK
L-vormig, dus volop werk- en afl egruimte

Bladen, onderstel en bijzetwand uitgevoerd in 
melamine met kunststof stootranden, (2 mm). 

Voorzien van frontpaneel. Aanbouwtafel met laden-
blok, rechts of links leverbaar.

Robuust, eigentijds en zeer stijlvol: met de directielijn Manage-it 

zet u de toon. Manage-it kent een kubistisch lijnenspel en een 

prettige kleurstelling. Door de modulaire opbouw van de kunnen 

losse elementen uit de Manage-it lijn naar eigen inzicht worden 

geplaatst.

direCtieLiJn mAnAGe-it

MANAGE-iT RECEPTiEBALiE
Fraaie, strak belijnde receptiebalie (288 x 78 cm) 

met een speelse afwisseling van antraciet eiken 
en fraai aan te lichten gehard melkglas. Volop 
 opbergruimte aan achterzijde! Kunststof stoot-

randen (2 mm), voorzien van kabeldoorvoeren.
Hoogte balieblad: 110 cm. 

Hoogte werkblad: 72 cm.

directie werken

[1]  

[10]  
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 Omschrijving     Code

 BUREAUS
[1] Directiebureau Manage-it aanbouw rechts 230 x 172 cm   CA2310E
[2] Directiebureau Manage-it aanbouw links 230 x 172 cm   CA2310E
[3] Directiebureau Manage-it   210 x 90 cm         CA2109E    
[4] Directiebureau Manage-it L-vormig met ladenblok  210 x 210 cm         CA219216E    

 Vergadertafel
[5] Vergadertafel Manage-it  220 x 100 cm   CA2210E
[5a]  Vergadertafel Manage-it ellips   420 x 138 cm      CA4214E   

 Ladenblok en kasten
[6] Rolladenblok Manage-it met 4 laden  40,6 x 51cm x 63,2 cm      CAMFBE   
[7] Gesloten wandkast Manage-it 200 x 90 x 42 cm        CAESE    
[8] Half open wandkast Manage-it 200 x 90 x 42 cm         CAESSE    
[9] Dressoir Manage-it  92 x 180 x 45 cm       CA0918E

 Receptiebalie
[10] Receptiebalie Manage-it  288 x 78 x 110 cm  2 glazen tussensegmenten CAR3E
[11] Receptiebalie Manage-it  188 x 78 x 110 cm  1 glazen tussensegment CAR1E

21

MANAGE-iT DiRECTiEBUREAU
Dit L-vormig directiebureau  

(210 x 210 cm) oogt robuust, 
maar blijft slank door zijn eigen-

wijze schuine hoeken.

MANAGE-iT VERGADERTAFEL
Deze tafel (220 x 100 x 75 cm) oogt 

robuust, maar blijft slank door zijn 
 eigen wijze schuine hoeken.

MANAGE-iT ROL-LADENBLOK
Bijpassend rolladenblok  
(63,2 x 40,6 x 51 cm) met  
4 laden. Compleet uitgevoerd 
in melamine met slot incl.  
2 sleutels.

MANAGE-iT WANDKAST
Een half open draaideurkast   
(200 x 90 x 42 cm) met 4 legborden. 
Afsluitbaar incl. 2 sleutels

[8]  

[6]   

[9]  

[4]  

[5]  

[4]  

Antraciet-eiken

[5a]  

Ook leverbaar in andere maten
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Omschrijving  Afmetingen  Code Code Code Code Code
 Vergadertafels
[1] Vergadertafel Q-bic White   320 x 160 cm, frame wit   QW320H  QW320E  QW320W  op aanvraag  op aanvraag  
[2] Vergadertafel Q-bic   320 x 160 cm, frame aluminium  QB320H  QB320E QB320W  op aanvraag  op aanvraag 
[3] Vergadertafel Work ovaal   240 x 120 cm, frame zwart  WO240ZH  WO240ZE  op aanvraag  WO240ZB   WO240ZK 
[4] Vergadertafel Work ovaal   240 x 120 cm, frame aluminium  WO240LH  WO240LE  op aanvraag  WO240LB   WO240LK 
[5] Vergadertafel Work ovaal   240x120 cm, frame antraciet  WO240AH   WO240AE  op aanvraag  WO240AB   WO240AK 
[6] Vergadertafel Work ovaal  240x120 cm,frame wit   WO240WH  WO240WE   op aanvraag  WO240WB   WO240WK  
[7] Vergadertafel rond met zuilvoet zwart   120 cm rond   STR120ZH   STR120ZE    op aanvraag  STR120ZB   STR120ZK
[8] Vergadertafel rond met zuilvoet aluminium   120 cm rond   STR120LH   STR120LE    op aanvraag  STR120LB   STR120LK
[9] Vergadertafel rond met zuilvoet antraciet   120 cm rond   STR120AH   STR120AE    op aanvraag  STR120AB   STR120AK
[10] Vergadertafel rond met zuilvoet chroom   120 cm rond   STR120CH   STR120CE    op aanvraag  STR120CB   STR120CK

[1]  

[4]  

Moderne vergadertafel Q-bic White (320 x 160 cm) met havanna werkblad. 
Werkblad ook  leverbaar in wit of antraciet-eiken. Frame ook in aluminium of zwart.

Een ergonomische ovale vergadertafel Work (240 x 120 cm). 
Geheel volgens alle ARBO eisen. Werkblad en onderstel 
 verkrijgbaar in diverse kleurcombinaties.

 [7 t/m 9]Ronde vergadertafel Work (Ø120 cm). 
Werkblad en onderstel verkrijgbaar in 

diverse kleurcombinaties.

Antarciet-eiken WitHavanna

vergaderen

Kersen Beuken
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[6]  

Wandvitrinekast (100 x 100 x 30 cm) 
met schuifdeuren en 2 halogeen 

spots. Afsluitbaar, tevens leverbaar 
in aluminium.

[3]  

[3]  
[6]  

[7]  

Slanke vitrinekast 
(200 x 60 x 40 cm) met  afgeronde 

aluminium profi elen en draai deur. 
Afsluitbaar en voorzien van halo-

geen spot. Leverbaar in aluminium 
en zwart.

Ruime vitrinekast met 
 schuifdeuren 
(200 x 100 x 40 cm) en 
dichte onderkast. Voorzien 
van  halogeen ver lichting. 
Ook leverbaar in alu-
minium.

kantoor totaal

Omschrijving Afmetingen  Code

Hout
Vrijstaande stelling met 5 legborden 210 x 100 x 30 cm HMC30
Vrijstaande stelling met 5 legborden 210 x 100 x 40 cm  HMC40
Vrijstaande stelling met 5 legborden  210 x 100 x 50 cm  HMC50
Vrijstaande stelling met 5 legborden 210 x 100 x 60 cm  HMC60
Aanbouwstelling met 5 legborden  210 x 100 x 30 cm HMA30
Aanbouwstelling met 5 legborden 210 x 100 x 40 cm  HMA40
Aanbouwstelling met 5 legborden  210 x 100 x 50 cm  HMA50
Aanbouwstelling met 5 legborden 210 x 100 x 60 cm HMA60
Extra kruisschoor (noodzakelijk om de meter te plaatsen) KR

Gegalvaniseerd metaal
Vrijstaande stelling met 5 legborden 220 x 100 x 40 cm  GB40
Aanbouwstelling met 5 legborden  220 x 100 x 40 cm GA40
Extra H-schoor (noodzakelijk om de meter te plaatsen)  GH
Extra legborden leverbaar

MAGAZijNREK HOUT OF METAAL
Handige en uitbreidbare ruimtewinner. Eenvoudig 
zelf te monteren.Worden gedemonteerd geleverd.

 Omschrijving Afmetingen H x B x D Code Code

Vitrinekasten 
[1] Vitrinekast met 4 glazen legborden in hoogte verstelbaar en 1 spotje 200 x 40 x 40 cm  KML40 L KML40 Z
[2] Vitrinekast met 4 glazen legborden in hoogte verstelbaar en 1 spotje 200 x 50 x 50 cm  KML50 L KML50 Z
[3] Vitrinekast met 4 glazen legborden in hoogte verstelbaar en 1 spotje 200 x 60 x 40 cm  KML60 L KML60 Z
[4] Vitrinekast met 4 glazen legborden in hoogte verstelbaar en 2 spots 200 x 80 x 40 cm  KML80 L KML80 Z
[5] Vitrinekast met 4 glazen legborden in hoogte verstelbaar en 2 spots 200 x 100 x 40 cm  KML100 L KML100 Z
[6] Wandvitrine met 2 glazen legborden in hoogte verstelbaar en 2 spots 100 x 100 x 30 cm  KML100-W L KML100-W Z
[7] Vitrinekast met 3 glazen legborden in hoogte verstelbaar, onderkast en 2 spots 200 x 100 x 40 cm  KML10O-0 L KML10O-0 Z

Speciale maten en losse legborden op aanvraag. Vitrinekasten zijn leverbaar met een spiegelwand en dimmer.

Aluminium Zwart

GEHARD VEILIGHEIDSGLAS
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[1] [20] 

[3] 

[21] 

Trendy zes-/achtpersoons bar/ver-
gadertafel, uitgevoerd in aluminium met 
antraciet-eiken. Leverbaar in diverse 
kleuren en maten.

De Centomila kruk van Magis 
is een  elegante barkruk. Fraai 
stapelbaar design.

BAR80 BARTAFEL 
Deze bartafel/statafel 
(80 x 80cm x110 cm) is voorzien 
van vloerdoppen. Werkblad (25mm) 
in de kleuren Antraciet eiken, Beuken, 
Kersen, Wit, Licht grijs of Havanna.
Onderstel Aluminium, Zwart, Wit, 
Antraciet of Licht grijs.
Prijs is excl. stoelen.

DESiGNKRUK PL 
Uitgevoerd in zwart of wit 
leatherlook, gecombineerd met 
chroom frame.

kantinemeubelen
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OLA
Zeer sterke designstoel van 
recyclebaar polypropyleen. 
Stapelbaar en geschikt voor 
buiten. Leverbaar in diverse 
moderne kleuren.

jENNy
Designstoel geschikt voor 
zowel binnen als buiten 
gebruik door de aluminium 
poten. Leverbaar in diverse 
moderne kleuren.

[18][17]

[13]

[19]

DiVO 75
Stapelbare designkruk met alumi-
num frame, zitting van recycle-
baar polypropyleen. Ook  geschikt 
voor buiten. Leverbaar in diverse 
moderne kleuren.

Verkrijgbaar in twee maten in aluminium/antraciet eiken:
Code: BAR220 LE (B220 x D80 x H110 cm) Code: BAR140 LE (B140 x D80 x H110 cm) 
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Hoge grijze garderobekast, 
 driedeurs (180 x 90 x 50 cm), 
standaard met hangslot.  
Tegen meerprijs ook leverbaar 
met cilinderslot. Ook in  
twee deurs uitvoering.

 [24]   

 Omschrijving Afmetingen Code Code Code Code Code Code

 Bar/vergadertafel, andere kleuren en speciale maten op aanvraag
[1] Bar/vergadertafel, met aluminium frame 220x80x110 cm,  op aanvraag  BAR220LE  op aanvraag  op aanvraag  op aanvraag op aanvraag
[2]  Bar/vergadertafel met aluminium frame  140x80x110 cm   op aanvraag  BAR140LE  op aanvraag  op aanvraag op aanvraag op aanvraag  
[3]  Bar/vergadertafel met wit frame  80x80x110 cm BAR80     op aanvraag  op aanvraag  BAR80WH op aanvraag  op aanvraag  op aanvraag   

 Tafels, frame in grijs, antraciet of zwart
[4]  Kantoortafel 200 x 100 cm  KT201W  KT201E  KT201H  KT201B KT201K  KT201G
[5]  Kantoortafel  180 x 80 cm  KT188W    KT188E  KT188H  KT188B KT188K  KT188G
[6] Kantoortafel 160 x 80 cm   AKT IE !  KT168W   KT168E   KT168H  KT168B KT168K  KT168G
[7]  Kantoortafel  140 x 80 cm   op aanvraag KT148E  KT148H  KT148B KT148K  KT148G 
[8]  Kantoortafel 120 x 80 cm op aanvraag   op aanvraag KT128E  KT128H  KT128B KT128K  KT128G 
[9]  Kantoortafel 80 x 80 cm op aanvraag   op aanvraag KT80E  KT80H  KT80B KT80K  KT80G
[10]  Kantoortafel 120 x 60 cm op aanvraag   op aanvraag KT126E  KT126H  KT126B KT126K  KT126G 
[11]  Kantoortafel 80 x 60 cm   KT68W  KT68E  KT60H  KT60B KT60K  KT60G
Speciale maten en kleuren op aanvraag leverbaar.

 Kantinestoelen
[12]  Kantinestoel     KS32GB  
[13]  Kantinestoel Denver    04065A 04065R 04065B  
[14]  Kantinestoel Sabine    04062A 04062R 04062B  
[15]  Kantinestoel Harold frame zwart       SS01Z  
[16]  Kantinestoel Harold frame grijs        SS01G

 Designstoelen en krukken
[17]  Designstoel Jenny  in 8 moderne kleuren       JENN Y 
[18]  Designstoel Ola  in 7 moderne kleuren       OLA
[19]  Designkruk Divo 75  in 6 moderne kleuren       DIVO75 
[20]  Designkruk Centomila Sgabello  chroom frame, antraciet zitvlak       SD90A
[21]  Designkruk PL chroom frame zwart of wit leatherlook    PLBKCW PLBKCZ  

 Garderobekasten
[22]  Garderobekast, vijfdeurs met cilindersloten  190 x 41 x 45 cm       GK 
[23]  Garderobekast, tweedeurs met cilindersloten  180 x 60 x 50 cm       182KK 
[24]  Garderobekast, driedeurs met cilindersloten  180 x 90 x 50 cm       183KK 
[25]  Cilinderslot (per slot)        CS4 25

DENVER
Ranke stapelbare kantine-
stoel in rood, blauw en 
antraciet.

HAROLD
Oerdegelijke stapelstoel 
met dik buizen frame. 
Fraaie combinatie van 
blank beuken multiplex 

met grijs of zwart 
frame.

SABiNE
Stapelbare kantinestoel met 
verchroomd frame in rood, 
blauw en antraciet.

[15]
[14][13]

Kersen Grijs

GrijsZwart

BeukenHavanna

Blauw

Beuken

RoodAntraciet

Grijs

Wit Havanna

Oersterke kantinetafel met werkblad in grijs,  havanna, 
beuken, kersen, antraciet eiken en wit. Tafelframes 

 verkrijgbaar in grijs, zwart en antraciet. 

Stapelbare, zeer degelijke kantinestoel KS32. 
Ook verkrijgbaar in koppelbare uitvoering!

 [6]    [12]   

Antraciet-eiken Kersen Grijs

Antraciet-eikenWit

Vijfdeurs grijze 
 garde robekast, voor zien van 
verschillende  cilindersloten 
en brievensleuf.
(190 x 41 x 45 cm).

 [22]   

LeatherlookWit
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entree

Functionele design 
kapstok Elix 

met 16 haken en 
 paraplu standaard. 
Leverbaar in zwart 
en zwart/chroom.

Fraaie design-kapstok 
met 5 haken en een 

paraplustandaard. Uit-
gevoerd in aluminium 
met zwart.De haken 

zijn afgewerkt met 
houten knoppen.

[2] [3]

Metalen 
staande kapstok 

met draaibare 
kop en paraplu 

houder. Leverbaar 
in zwart en grijs.

[1]

[9] [8] [7]

Moderne wachtkamerfauteuil en -bank bekleed met  zwarte
leatherlook.  Een representatieve oplossing voor elke  wachtruimte.

[10]  

CLUBFAUTEUiL 910
Dat design en zitcomfort prima samengaan bewijst 
deze moderne clubfauteuil. De stoel is geheel uit-
gevoerd in zwart PU leatherlook met witte stiksels. 
Afmetingen (hxbxd): 81 x 64 x 64 cm. Wielen 
 geschikt voor harde ondergrond.
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Deze wandkapstok biedt ruimte voor 19 jassen en heeft 
daarnaast nog een hoedenplank voor al je accessoires. 
Breedte 100 cm, diepte 31 cm.

Deze wandkapstok biedt ruimte voor 8 jassen. De 
wandkapstok is voorzien van een epoxy lak in de 
kleuren zwart, licht grijs, aluminium of hamerslag.

[6]  

[4]  

 Omschrijving Kleur      Code

 Kapstokken
[1]  Kapstok  metaal   240KSZ   240KSG  
[2] Kapstok  Elix   350KSZ  350KSC   
[3]  Kapstok Swing       Swing  
[4] Wandkapstok 2225 8 haken in diverse kleuren 125 cm breed     DV2225
[5] Wandkapstok 2228 16 haken in diverse kleuren 225 cm breed     DV2228
[6] Wandkapstok 10 kledinghangers, 9 haken 100 x 31 cm (bxd)     VB961040
[7]  Fauteuil 1 zits  zwart leatherlook chroom        KB015-1
[8]  Fauteuil 2 zits  zwart leatherlook chroom        KB015-2   
[9]  Fauteuil 3 zits  zwart leatherlook chroom        KB015-3   
[10]  Clubfauteuil 910  zwart leatherlook 81 x 64 x 64 cm      910PUZ       
[11]  Balie manage it 188 x 78 x 110 cm  antraciet eiken / melkglas    1 glazen tussensegment     CAR1E
[12]  Balie manage it 288 x 110 x 80 cm antraciet eiken / melkglas    2 glazen tussensegment     CAR3E

 Dossierkasten
[13]  Dossierkast  4 laden A4 of folio  132 x 47 x 62 cm  TR4W  TR4L  TR4G  TR4A  TR4Z 
[14]  Dossierkast  3 laden A4 of folio  101 x 47 x 62 cm  TR3W TR 3L TR3G  TR3A  TR3Z 
[15]  Dossierkast  2 laden A4 of folio  71 x 47 x 62 cm  TR2W TR 2L TR2G  TR2A  TR2Z 

Grijs

[7]

MANAGE-iT RECEPTiEBALiE
Fraaie, strak belijnde receptiebalie (288 x 78 cm) met een 
speelse afwisseling van antraciet eiken en fraai aan te lichten 
gehard melkglas. Volop opbergruimte aan achterzijde! Kunststof 
stootranden (2 mm), voorzien van kabeldoorvoeren.
Hoogte balieblad: 110 cm. Hoogte werkblad: 72 cm.

ook in Andere 

mAten LeverbAAr!

Zwart Zwart/chroom Zwart/aluminium

[12]

[11]

71 x 47 x 62 cm
[13]

 101 x 47 x 62 cm
 [14]

132 x 47 x 62 cm

 [15]

DOSSiER LADENKASTEN
Praktisch archiveren doet u met onze dossier 
ladenkasten. Naar keuze voorzien van 
2, 3 of 4 laden, voor A4-, folio-  
of grootfolio-formaat.

AntracietAluminiumWit Grijs Zwart
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