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epoxylak, kunststof top met PVC stootrand
rolblok in zwart (Z), antraciet (A) of lichtgrijs (G)
kleur topblad: zie kleurtabel op deze pagina

2 laden bestelnr. 06002 RB
3 laden bestelnr. 06003 RB 
 + kleur lak + kleur topblad

155,–
Wingtafel links of rechts
solide werkblad in: zie kleurtabel op deze pagina
onderstel in zwart (Z) , antraciet (A) of aluminium (L) epoxylak

vaste hoogte (75,5 cm.)
bestelnr.  50180 WAV 
+ kleur onderstel 
+ kleur blad 

Standcontainer 60 cm. diep vaste hoogte
 afm. H75xB46xD60 cm.
aluminium (L) epoxylak
kleur topblad: zie kleurtabel op deze pagina bestelnr. 06604 LKT
4 laden uitvoering met telescoop geleiders + kleur blad

252,–

219,–

Bureaustoel model New Pluto volgens CEN 1335
voor uitgebreide omschrijving zie pagina 7
stoffering:  terracotta rood (R), zwart (Z) 

en groen (G)
                        bestelnr. 04220 ZA + kleur 189,–

269,–

Roldeurkast
geheel gelaste constructie met kunststof roldeuren
afsluitbaar d.m.v. cilinderslot
leverbaar in de kleuren:
lichtgrijs (G), zwart (Z)
antraciet (A)
———————————
tegen 10% meerprijs 
aluminium (L) en 
op bestelling wit (W)

 H198xB120xD43 cm.
bestelnr: R7198 RK
+kleur

259,–

 H135xB120xD43 cm.
bestelnr: R7135 RK
+kleur

249,–

 H105xB120xD43 cm.
bestelnr: R7105 RK
+kleur

Legborden in de kleur 
van de kast. Prijzen zijn 
zonder legborden en 
zonder topblad.

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

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

246,–

239,–

 bestelnr. prijs
legbord R7120 LB 14,–
1. uittrekbaar legbord R7120 LBU 99,–
2. uittrekbare opberglade R7120 OL 85,–
3.  uittrekframe voor 

3 rijen hangmappen RSL1200    115,–
topblad 120x43 cm. TOP1243 
 + kleur 43,–
topblad 80x43 cm. TOP8043 
 + kleur 34,–
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S
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1 2 3

 afm. H64,5xB45,5xD75 cm.

universeel pennenbakje 
            bestelnr. 32306  9,–

2 laden bestelnr. 06002 RBT 

3 laden bestelnr. 06003 RBT 
+ kleur lak + kleur topblad

Telescoop
geleiders

voor nog meer 
comfort en stabiliteit

Rolblok

Rechte ladenverdelers
voor laden van rolblokken

en standcontainers met
telescoop ladengeleiders

bestelnr.  06 RLV  3,50

199,–

 met telescoop geleiders
kleuren:  zwart (Z), antraciet (A), 

l.grijs (G) en aluminium (L)

Rolblok
2 of 3 laden met slot

hoogte instelbaar onderstel (62-82 cm.)
bestelnr. 50180 WAH 
+ kleur onderstel + kleur blad 259,–

Kantoorkast metalen kast epoxy gelakt
met Ronis draai/cilinderslot + 2 sleutels
 incl. 4 verstelbare legborden
scharnieren aan de binnenzijde
kleuren:  lichtgrijs (G), antraciet (A) of zwart (Z)

Uittrekbaar frame lichtgrijs (G)
alleen voor kast 90 cm breed, voor 
A4 + folio hangmappen    
bestelnr. 07090 UH         55,-

 afm. H100xB80xD40 cm.
incl. 2 legborden
bestelnr. 07100 DK + kleur

 afm. H120xB90xD44 cm.
incl. 2 legborden
bestelnr. 07120 DK + kleur

Extra 
legbord

118,–

109,–

  Extra 
 zware
uitvoering

Prijzen zijn exclusief BTW

Prijzen zijn exclusief BTW

Het meest actuele aanbod
tegen voordelige prijzen

 afm. H180xB80xD40 cm.  
incl. 4 legborden
bestelnr. 07180 DK + kleur

 afm. H197xB90xD44 cm.   
incl. 4 legborden
bestelnr. 07197 DK + kleur

119,–

159,–

voor kantoorkast 07180 DK  
voor kantoorkast 07100 DK  
bestelnr. 07840 EL + kleur   12,-

voor kantoorkast 07197 DK  
voor kantoorkast 07120 DK  
bestelnr. 07944 EL + kleur   12,-

Beuken (B)    Kersen (K)  Wildperen (W)  Havanna (H) Lichtgrijs (G) 

Tafel/Topbladen in div. kleuren
Op voorraad: beuken (B), kersen (K), wildperen (W), havanna (H),

lichtgrijs (G). Op bestelling ook in andere kleuren (vraag info).

 afm. 180x120-80x60 cm.

met in hoogte verstelbare armleggers bestelnr. 04221 MA + kleur  225,–

RAL kleuren van de epoxylakken
zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, 

lichtgrijs RAL 7035, 
aluminium RAL 9006

Lichte lakschade mogelijk

Lichte lakschade mogelijk
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CAD-hoek 50-serie
 linker of rechter uitvoering met kabelgoot 
kleur poten: antraciet (A), zwart (Z) of aluminium (L) epoxylak
kleur blad: zie tabel op deze pagina
  vaste hoogte (75,5 cm.) 
 bestelnr. 50200 VCV 
 + kleur poten 
 + kleur blad

329,–
Bureaustoel model Atlas
stoffering in: antraciet (A), donkerblauw (B) en zwart (Z)   bestelnr. 04700 ZA + kleur      215,-
voor een uitgebreide omschrijving zie pagina 7 met in hoogte 
  verstelbare armleggers
  bestelnr. 04701 MA + kleur     265,-

Standcontainer
3 of 4 laden met slot
60 cm. diep. vaste hoogte
 afm. H75 x B46 x D 60 cm.
kleur antraciet (A) of zwart (Z)
kleur topbad: zie tabel op deze pagina

3 laden bestelnr. 06603 LK

4 laden bestelnr. 06604 LK 
     + kleur lak + kleur topblad

 met telescoop geleiders

3 laden bestelnr. 06603 LKT 

4 laden* bestelnr. 06604 LKT 
     + kleur lak + kleur topblad

169,–

lichte 

lakschade mogelijk

229,–

universeel 
pennenbakje bestelnr. 32306  9,-Prijzen excl. BTW

Standcontainer
3 of 4 laden met slot
60 cm. diep. vaste hoogte
 afm. H75 x B42 x D 60 cm.

Mooi afgewerkt blok, laden met zijgrepen!!
Voorzien van telescoopgeleiders

kleur:  zwart (Z) en aluminium (L) 
op bestelling: antraciet (A), lichtgrijs (G) en wit (W)
kleur topbad: zie tabel op deze pagina

3 laden bestelnr. R73SCT
+ kleur lak + kleur topblad

4 laden bestelnr. R74SCT
+ kleur lak + kleur topblad

Meerprijs met verlengd topblad (Br. 80 cm.)  20,-
(duidelijk vermelden bij uw bestelling)

275,– * Standcontainer met 4 telescopische laden 
is tevens verkrijgbaar in aluminium (+10% meerprijs)

Meerprijs met verlengd topblad (Br. 80 cm.)  20,-
Rechte ladenverdelers
 voor laden van rolblokken
 en standcontainers met
 telescoop ladengeleiders

   bestelnr.  06 RLV    3,50

Telescoop
geleiders

voor nog meer 
comfort en stabiliteit

 OOK MET 
 TELESCOOPGELEIDERS

 LEVERBAAR !

 OOK MET 
 TELESCOOPGELEIDERS

 LEVERBAAR !

 afm. 200 x 80 / 160 x 80 cm.

Wingtafel 50-serie  links of rechts
Solide bureauhoek
kleur poten: zwart (Z), antraciet (A) of aluminium (L) epoxylak 
kleur blad: zie tabel op deze pagina

vaste hoogte:   hoogte instelbaar:
bestelnr. 50180 WTV   bestelnr. 50180 WTH
+ kleur blad + kleur poten   + kleur blad + kleur poten  259,-
Standcontainer                    topblad breedte 80 cm.
60 cm. diep met verlengd topblad voor extra beenruimte bij bureau
topbladen in de kleur: zie tabel op deze pagina ladenblok in zwart (Z) of antraciet (A)

 3 laden telescopisch bestelnr. 06603 LKT
 4 laden* telescopisch bestelnr. 06604 LKT 
 + kleur lak + kleur toplad

Bureaustoel model Orion  volgens CEN 1335
voor een uitgebreide omschrijving zie pagina 7 bestelnr. 35101 MA  265,-
Flatscreen-arm
hoogte instelbaar v.v. scharnierarm waardoor zeer variabel
kleur: zwart (Z) of aluminium (L)     bestelnr. FSC01 + kleur  108,-

 afm. 180x120/80x60 cm. 

229,–

afm. H75xB46xD60 cm.

219,–

389,–

Roldeurkast
zie voorpagina voor de diverse 
mogelijkheden en kleuren

bureaucombinatie als afgebeeld (excl. achterwand en stoelen)
vaste bureautafel  aanbouwdruppel
hoogte               
 bestelnr. 50188 KT  bestelnr. 50860 HKV 
 + kleur blad + kleur blad

uitvoering hoogte instelbaar 62 - 82 cm.
bureautafel  aanbouwdruppel  
bestelnr. 50188 HV + kleur blad bestelnr. 50860 HKH + kleur blad      304,-  

268,–

Bureaustoel 
model New Pluto
voor een uitgebreide 
omschrijving zie pagina 7

 bestelnr. 04220 ZA 
 + kleur 189,–

Alphatafel 50-serie   
links of rechts
kleur poten:  zwart (Z), antraciet (A) 

of aluminium (L)
kleur blad: zie tabel op deze pagina
vaste hoogte: 
bestelnr. 50118 WAV 
+ kleur poten 
+ kleur blad

hoogte instelbaar (62-82 cm.):
bestelnr. 50118 WAH 
+ kleur poten + kleur blad  209,-

185,–

Achterwand fraaie afwerking met montage onder het bureau
                         180 cm bestelnr. AW180 + kleur lak            89,-
Kantoorkast 
metalen kast epoxy gelakt
zie voorpagina voor andere afmetingen, 
mogelijkheden en kleuren
                                                            

links

200

80

80

160

60

Ø120

80

180

200

60

45

80

180100 100 120120

45 45

180

160

180x80 cm. 80x60 Ø120 cm. 

180x80 cm. 80x60 Ø120 cm. 

Beuken (B)    Kersen (K)  Wildperen (W)  Havanna (H) Lichtgrijs (G) 

Tafel/Topbladen in div. kleuren
Op voorraad: beuken (B), kersen (K), wildperen (W), havanna (H),

lichtgrijs (G). Op bestelling ook in andere kleuren (vraag info).

Bureau 
50-serie

met 
vergaderdruppel
vergaderdruppel zowel 
links als rechts te 
monteren
kleur poten: zwart (Z), 
antraciet (A) 
of aluminium (L)
kleur blad: 
zie tabel op deze pagina

 afm. 180x80x40 cm. 

 Vergaderstoel
 model Ceres
voor een uitgebreide omschrijving zie pagina 11

 bestelnr. 04801 SL    159,-
Bureaustoel model Puck
voor een uitgebreide omschrijving zie pagina 7
met verchroomde kruisvoet
zwarte stoffen bekleding
bestelnr. 35801 MA  bestelnr. 07180 DK  

+ kleur             119,- 

 afm. 180x100/80 cm. Aanbouwtafel 50-serie
halfrond
kleur poten:  zwart (Z), antraciet (A) 

of aluminium (L)
kleur blad: zie tabel op deze pagina
vaste hoogte: 
bestelnr. 50568 VH 
+ kleur poten + kleur blad  100,-
hoogte instelbaar (62-82 cm.): 
bestelnr. 50568 HV 
+ kleur poten + kleur blad  125,-

met verstelbare armleggers 
bestelnr. 04221 MA 
+ kleur                    225,-

RAL kleuren van de epoxylakken
voor de 50-serie

zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, 
aluminium RAL 9006

met in hoogte instelbaar onderstel (62-82 cm.)
+ kleur poten  
bestelnr. 50200 VCH
+ kleur poten + kleur blad                   359,-

*  standcontainer met 
4 telescopische laden 
is tevens verkrijgbaar 
in aluminium (L) 
(+10% meerprijs)

Nieuw!

Prijzen excl. BTW



VOORDEELKRANT

Alle prijzen zijn exclusief BTW   3

RAL kleuren 
van de epoxylakken

zwart RAL 9005, 
antraciet RAL 7016, 
lichtgrijs RAL 7035, 

wit RAL 9010, 
aluminium RAL 9006

CAD-hoek combinatie
kleur poten:  antraciet (A), zwart (Z) of aluminium (L)
blad kleuren: zie tabel op deze pagina
  vaste hoogte (75,5 cm.) 
  bestelnr. 50128 CCV + kleur poten + kleur blad

 met in hoogte instelbare poten
 bestelnr. 50128 CCH + kleur poten + kleur blad  489,-
Bureaustoel model Pluto volgens CEN 1335
zie voor de mogelijkheden en kleuren pagina 7  bestelnr. 04600 ZA 159,-
met in hoogte verstelbare armleggers  bestelnr. 04601 MA 189,-

445,–

240

120

80

80

120

12
0

20
0

80

Bureau combinaties 50- serie
geleverd met vaste poten of met in hoogte instelbare poten (62 - 82 cm.)

kleur poten: antraciet (A), zwart (Z) of aluminium (L)
kleur blad: zie tabel op deze pagina

 bestelnr. 50118 WAV
 + kleur poten + kleur blad

met in hoogte instelbare poten (62-82)
bestelnr. 50118 WAH + kleur poten + kleur blad  209,- 

185,–

Prijzen excl. BTW

180

45

8010
0

12
0

80

Complete tafel:  vaste hoogte hoogte instelbaar
 afmeting bestelnr. bestelnr.             (62-82 cm.)

  50080 KT 50080 HV
 80x80 + kleur blad    + kleur blad   
  + kleur poten  125,- + kleur poten 149,-
   50126 HV
 120x60  + kleur blad   
   + kleur poten  159,-
  50128 KT 50128 HV
 120x80 + kleur blad    + kleur blad   
  + kleur poten  149,- + kleur poten 169,-
  50168 KT 50168 HV
 160x80 + kleur blad    + kleur blad   
  + kleur poten  156,- + kleur poten 179,-
  50188 KT 50188 HV
 180x80 + kleur blad    + kleur blad   
  + kleur poten  159,- + kleur poten 185,-
  50200 KT 50200 HV
 200x100 + kleur blad    + kleur blad   
  + kleur poten  174,- + kleur poten 199,-
  CAD 120 KT CAD 120 HV
 120x120 + kleur blad   + kleur blad   
  + kleur poten  115,- + kleur poten 126,-
  50118 WAV 50118 WAH
 180x80 + kleur blad    + kleur blad   
 100x45 + kleur poten  185,- + kleur poten 209,- 
  op aanvraag ook in lichtgrijs op aanvraag ook in lichtgrijs
  

50200 VCV 50200 VCH
 200x160 + kleur blad    + kleur blad   
 80x  80 + kleur poten  329,- + kleur poten  359,-
  op aanvraag ook in lichtgrijs op aanvraag ook in lichtgrijs

  50180 WAV 50180 WAH
 180x120 + kleur blad    + kleur blad   
 60x  80 + kleur poten  219,- + kleur poten  259,-
  op aanvraag ook in lichtgrijs op aanvraag ook in lichtgrijs

  50810 WAV 50810 WAH
 180x100 + kleur blad    + kleur blad   
  + kleur poten  245,- + kleur poten  275,-
  op aanvraag ook in lichtgrijs op aanvraag ook in lichtgrijs
  26240 VT 26241 HT
 240x120 + kleur blad    + kleur blad   
  + kleur poten  299,- + kleur poten  329,-
  op aanvraag ook in lichtgrijs op aanvraag ook in lichtgrijs

  50568 VH 50568 HV
 160x80 + kleur blad    + kleur blad   
  + kleur poten  100,- + kleur poten  125,-
  50668 VH 50668 HV
 160x80x80 + kleur blad    + kleur blad   
  + kleur poten  100,- + kleur poten  125,-
  50860 HKV 50860 HKH
 Ø120 + kleur blad    + kleur blad   
 80x60 + kleur poten  109,- + kleur poten  119,-

200 

100 

180 

80 

160 

80 

120 

80 

80 

80 

120
60

120 

12
0 

80 

80 

180 

45 

80 10
0 

200 

80 

80

16
0 

180 

60 

80 

12
0 

180

100

240

120

160

160
80

80 
60 

hoogte instelbaar onderstel 62-82 cm.
met kabelgoot zwart 125,-
vast onderstel met kabelgoot 73 cm. 98,-
ronde poot in hoogte verstelbaar 62-82 cm. 25,-
ronde poot vaste hoogte 73 cm. 13,-

CPU houder 28,-
Bladdrager 13,-
Nivileringsplaatjes 3,-
Koppelplaat (poten) 20,-

Niet los te plaatsen

Niet los te plaatsen

Niet los te plaatsen

Niet los te plaatsen

 OOK MET 
 TELESCOOPGELEIDERS

 LEVERBAAR !

 OOK MET 
 TELESCOOPGELEIDERS

 LEVERBAAR !Standcontainer
op bureau hoogte
3 of 4 laden met slot
 afm. H75xB46xD80 cm.
kleur: antraciet (A), zwart (Z) epoxylak
topblad kleur: zie tabel op deze pagina

3 laden bestelnr. 06803 LK 

4 laden bestelnr. 06804 LK 
 + kleur lak + kleur topblad

189,–
 Met telescoop geleiders in antraciet of zwart-

3 laden bestelnr. 06803 LKT 

4 laden* bestelnr. 06804 LKT 
 + kleur lak + kleur topblad

* Standcontainer met 4 telescopische laden is tevens 
verkrijgbaar in aluminium (+ 10% meerprijs)

lichte lakschade mogelijk

247,–
Telescoop
geleiders

voor nog meer 
comfort en stabiliteit

universeel pennenbakje    
             bestelnr. 32306  9,-

      Beuken (B)         Kersen (K)        Wildperen (W)     Havanna (H)        Lichtgrijs (G) 

Tafel/Topbladen in div. kleuren
Op voorraad: beuken (B), kersen (K), wildperen (W), havanna (H), 

lichtgrijs (G). Op bestelling ook in andere kleuren (vraag info).

Ordner kastje met verlengd topblad
 afm. H75,5x120x45,5 cm. 
kleur zwart (Z) of aluminium (L) epoxylak
kleur blad: zie tabel op deze pagina
bestelnr. 07080 OK + kleur + kleur blad 139,-

Bureaustoel model Rhea
zie voor de mogelijkheden en kleuren pagina 7
 bestelnr. 35701 MA  289,-

Ontvangstbalie 50-serie  Uw visitekaartje bij binnenkomst
hoog balie-gedeelte, ideaal voor het plaatsen van mappen
bladen in kleuren: zie tabel op deze pagina
poten in: zwart (Z) en aluminium (L) epoxylak

Snel besteld
=

snel geleverd

Alpha
Bureau
(links of rechts)
 afm. 180x100 / 80 cm.

Dossier ladekast
kleur:  lichtgrijs (G) en zwart (Z) epoxylak

tegen 10% meerprijs: antraciet (A) en aluminium (L)
met blokkeerinrichting en slot
geschikt voor A4/folio/groot folio

 2 laden H70xB47xD62 cm.
bestelnr. 08702 + kleur

 3 laden H101xB47xD62 cm.
bestelnr. 08013 + kleur

 4 laden H132xB47xD62 cm.
bestelnr.  08324 + kleur

Folio hangmappen
per doos à 50 stuks          bestelnr. 11365 FM    49,-

148,–
175,–
199,–

Prijzen excl. BTW

Balie bestaat uit:
160 x 80 + hoek 90° + 80 x 80 cm.
totale afmeting 256 x 176 x H 110,5 cm.

kleur: beuken (B)
kleur onderstel: zwart (Z) of aluminium (L)
ander kleuren of afmetingen op bestelling

Balie als afgebeeld
bestelnr. 50168 BA

790,–

160

256

176

80

80

hoek
   90°80

 afm. 200 x 240 cm.
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vaste hoogte (75,5 cm.)
 afm. 180 x 100 cm.
bestelnr. 50810 WAV
+ kleur poten + kleur blad

245,–

met in hoogte verstelbare poten
 afm. 180 x 100 cm.
hoogte instelbaar 62-82 cm.
bestelnr. 50810 WAH + kleur poten + kleur blad

275,–
Vergadertafel ton model
diverse kleurcombinaties op bestelling leverbaar
 afm. 240x120 cm.
kleur blad: zie tabel op deze pagina
kleur poten:  zwart (Z), antraciet (A), aluminium (L) 
bestelnr. 26340 VT + kleur poten + kleur blad

399,–

Fauteuil 
model Phobos V
• verrijdbaar 
• uitgevoerd in zwart kunstleder 185,–

Vergadertafel ovaal             
Zeer solide uitvoering
 afm. 240x120 cm.
kleur poten:  antraciet (A), zwart (Z) of aluminium (L)
kleur blad: zie tabel op deze pagina
uitvoering in vaste hoogte

bestelnr. 26240 VT 
+ kleur poten + kleur blad

Vergaderstoel model Lynx
frisse 4-poots vergaderstoel met gaasrug
• aluminium kleur poten 
• zwarte stoffering en gevlochten rug
• kunststof armleggers 
• stapelbaar bestelnr. 35302 MA 

Vergadertafel
kleur poten:  antraciet (A), zwart (Z) of aluminium (L)
kleur blad: zie tabel op deze pagina

389,–

Vergaderstoel
• extra hoge rugleuning
• aluminium kleur sledeonderstel
• stoffen bekleding in de kleur: zwart (Z)
• andere kleuren op bestelling

bestelnr. 
14N14 MA
+ kleur stof

meerprijs kunststof armbekleding  37,-

165,–

Vergadertafel
 afm. 200x100 cm.
kleur poten:  antraciet (A), zwart (Z) of aluminium (L) 
kleur blad: zie tabel op deze pagina
poten in hoogte instelbaar (62-82 cm.)

Conferentiestoel 
Model Rhea V
• verchroomd slede onderstel 
• vaste armleggers
• zwarte stoffen bekleding met gevlochten rug 

199,–

kleur poten: 
antraciet (A), zwart (Z) of aluminium (L)
kleur blad: zie tabel op deze pagina

Vergadertafel
model strijktafel

 afm. 160x160 cm.

onderstel in hoogte 
instelbaar (62 - 82 cm.)

Ronde tafel
afm. Ø 120 cm.

kleur onderstel:  
zwart (Z), aluminium (L)
kleur blad: 
zie tabel op deze pagina

 bestelnr. 50120 RT
 + kleur onderstel + kleur blad

209,–

299,–

Prijzen excl. BTW

Vergadertafel Extra groot
 afm. 320x160 cm.
vergaderblad uit 2 delen 
in de kleuren: zie tabel op deze pagina
poten in  zwart (Z), 

antraciet (A),
aluminium (L) 

778,–

poten in hoogte 
instelbaar 
(62-82 cm.)

Conferentiestoel 
Model Rhea V
• verchroomd slede onderstel 
• vaste armleggers
• zwarte stoffen bekleding met gevlochten rug  
    

 bestelnr.
 35702 MA 209,–

209,–

 Beuken (B)                  Kersen (K)              Wildperen (W)              Havanna (H)              Lichtgrijs (G) 

Tafel/Topbladen in div. kleuren
Op voorraad: beuken (B), kersen (K), wildperen (W), havanna (H), lichtgrijs (G). 

Op bestelling ook in andere kleuren (vraag info).

Bel ons gerust en vraag
uitgebreide documentatie over

ons bureau en stoelen assortiment

bestelnr. 
04301 MA 

bestelnr. 
5N 160 HV
+ kleur poten + kleur bladbestelnr.

35702 MA

bestelnr. 5N 200HV
+ kleur poten 
+ kleur blad

RAL kleuren van de epoxylakken
zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, lichtgrijs RAL 7035, 

wit RAL 9010, aluminium RAL 9006

bestelnr. 5N320 HV 
+ kleur poten + kleur blad

109,–
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Bureaucombinaties N-serie
geleverd met in hoogte instelbare poten (62-82 cm)
kleuren epoxy gelakte poten: zwart(Z) RAL 9005,
antraciet (A) RAL 7016 of aluminium (L) RAL 9006
Nieuw: wit (W) RAL 9010 op bestelling leverbaar

      Optie:  

CPU-houder 
instelbaar H + Br.
voor bevestiging aan tafelbalk
kleur:  aluminium (L), zwart (Z) 

en antraciet (A)
bestelnr. 50 CPU + kleur  28,-

180

80

80

60

Alle prijzen zijn exclusief BTW   5

Bureautafel
kleur epoxy gelakte poten:  antraciet (A), zwart (Z) of aluminium (L)
kleur blad: zie tabel op deze pagina
poten in hoogte instelbaar (62 - 82 cm.)

Optie:  achterwand                in poten kleur leverbaar  79,-
195,–

Bureaustoel model Rhea  
• met schuifzitting, uitstekend geschikt voor langere personen                                       
 voor verdere specifi caties zie pagina 7         bestelnr. 35701 MA  289,-
 

Rolblok 2 of 3 laden met slot
kleur:  antraciet (A), zwart (Z), aluminium (L) 

of lichtgrijs (G) epoxylak

 afm. 160x80 cm. bestelnr. 5N 168 HV + kleur poten + kleur blad

2 laden bestelnr. 14 N002 
3 laden bestelnr. 14 N003 
             + kleur 139,–

poten in hoogte instelbaar 
(62 - 82 cm.)

CPU houder 28,-
Bladdrager 13,-
Nivileringsplaatjes 3,-
Koppelplaat (poten) 20,-

hoogte instelbaar onderstel 62-82 cm.
met kabelgoot zwart 
80 cm. breed                         138,-
Vierkante steunpoot 
in hoogte verstelbaar 62-82 cm. 28,-

Complete tafel:  hoogte instelbaar
 afmeting bestelnr.              (62-82 cm.)

  5N 080 HV
 80x80 + kleur blad      
  + kleur poten      165,-
  5N 126 HV
 120x60    + kleur blad   
  + kleur poten      175,-
  5N 128 HV
 120x80 + kleur blad      
  + kleur poten      185,-  

  5N 168 HV
 160x80 + kleur blad      
  + kleur poten      195,-
  5N 188 HV
 180x80 + kleur blad      
  + kleur poten      205,-
  5N 200 HV
 200x100 + kleur blad      
  + kleur poten      225,-   

  5N 118 WAH
 180x80 + kleur blad      
 100x45 + kleur poten      225,-  
  op aanvraag ook in lichtgrijs

  5N 200 VCH
 200x160 + kleur blad      
 80x  80 + kleur poten      389,-
  op aanvraag ook in lichtgrijs

  5N 180 WAH
 180x120 + kleur blad      
 60x  80 + kleur poten      285,-
  op aanvraag ook in lichtgrijs

  5N 150 AB
 100x100 + kleur blad      
 50x  50 + kleur poten      284,-
  op aanvraag ook in lichtgrijs

  5N 668 HV HKH
 160x80 + kleur blad     
  + kleur poten      139,-
  5N 160 HV
 160x160 + kleur blad      
  + kleur poten      389,-
  op aanvraag ook in lichtgrijs

200 

100 

180 

80 

160 

80 

120 

80 

80 

80 

120
60

180 

45 

80 10
0 

200 

80 

80 

16
0 

180 

60 

80 

12
0 

160
80

160

160

Niet los te plaatsen

50

50
100

100

Hoekcombinatie (complete opstelling)
 afm. 180x80 + aanbouw 80x60 cm.
poten in hoogte instelbaar (62 - 82 cm.)
kleur poten:  antraciet (A), zwart (Z) 

of aluminium (L)
kleur blad: zie tabel op deze pagina

Tafel
 afm. 180x80 cm.
bestelnr. 5N 188 HV + kleur poten + kleur blad   205,-

Aanbouwtafel links of rechts
 afm. 80 x 60 cm.
bestelnr. 5N 860 HV + kleur poten + kleur blad   125,-

330,–

Dubbele werkplek
 afm. 160x160 cm.
hoogte instelbare tafel te gebruiken als 2 werkplekken
werkblad in kleuren: zie tabel op deze pagina
poten in zwart (Z), antraciet (A) en aluminium (L)

bestelnr. 5N160 HV
+ kleur blad + kleur poten

Rolblok
extra stabiele laden door telescoopgeleiding
topblad in kleuren: zie tabel op deze pagina
lak in  zwart (Z), antraciet (A), lichtgrijs (G) 

en aluminium (L) epoxylak
2 laden (met lade voor hangmappen)
bestelnr. 06002 RBT + kleur top + kleur lak
3 laden  bestelnr. 06003 RBT 

+ kleur top + kleur lak    199,-

 afm. 64,5x45,5x75 cm.

Bureaustoel model Puck volgens CEN 1335
door schuifzitting uitstekend geschikt voor langere personen
voor uitgebreide informatie zie pagina 7       bestelnr. 35801 MA

389,–

389,–

Beuken (B)        Kersen (K)          Wildperen (W)    Havanna (H)       Lichtgrijs (G) 

Tafel/Topbladen in div. kleuren
Op voorraad: beuken (B), kersen (K), wildperen (W), havanna (H),

lichtgrijs (G). Op bestelling ook in andere kleuren (vraag info).

Ruime werkplek
met vergaderelement
bureaucombinatie bestaande uit:

Bureau hoogte instelbaar 

 200x100 cm.
werkblad in kleuren: zie tabel op deze pagina
poten in  zwart (Z), antraciet (A) en aluminium (L)

bestelnr. 5N200 HV
+ kleur blad + kleur lak

Vergaderelement
 100x100 + 50/50 cm.
bestelnr. 5N150 AB
+ kleur blad + kleur lak  284,-

Achterwand
 180 cm.
bestelnr.  AW 180 + kleur lak  89,-

Standcontainer
 60 cm. diep. vaste hoogte 
 afm. H75 x B42 x D 60 cm.
kleur: aluminium (L)
4 laden (telescopisch) 
bestelnr. 06004 LKT
+ kleur top + kleur lak

                   aluminium + 10%

225,–

252,–

Bureaustoel model Puck
voor uitgebreide omschrijving zie pagina 7

bestelnr. 35801 MA
389,–

Roldeurkast
zie voorpagina voor de diverse afmetingen, 
mogelijkheden en kleuren

Achterwand voor meer privacy
 bestelnr.
H. 39 x Br.   80 cm. AW   80   64,-
H. 39 x Br. 120 cm. AW 120   74,-
H. 39 x Br. 140 cm. AW 140   79,-
H. 39 x Br. 160 cm. AW 160   84,-
H. 39 x Br. 180 cm. AW 180   89,-

Vergaderstoel model Rhea
voor uitgebreide omschrijving zie pagina 7

                      bestelnr. 35702 MA  209,-

 140 cm.

RAL kleuren van de epoxylakken
zwart RAL 9005, lichtgrijs RAL 7035, 
antraciet RAL 7016,  wit RAL 9010, 

aluminium RAL 9006

Prijzen excl. BTW

te monteren onder het bureau
kleur: zwart (Z), antraciet (A), aluminium (L) 

op bestelling ook in wit (W) leverbaar

200

100

50

50

50

100

100

80
80

60

CPU-houder 
verrijdbaar
in: zwart (Z) of aluminium (L)
andere kleuren op bestelling
bestelnr. 50 PCW
+ kleur                  35,-
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6   Alle prijzen zijn exclusief BTW

Comfortabel geprijsd zitgemak !!!

• stapelbare stoel in zwart epoxylak
•  erg comfortabel door

de hogere rugleuning
• leverbaar in diverse kleuren stof

bestelnr. 89261 MA

uitvoering met verchroomd
of aluminium frame

92,-

Stapelbaar

85,–

Vergader/projectstoel
model Rodano

Vergader/projectstoel
model Cor

• stapelbare stoel in zwart epoxylak
•  uitvoering met PU 

kunststof armleuning
•  leverbaar in diverse 

kleuren stof o.a.
zwart (Z), antraciet(A)
en blauw (B),

bestelnr. 04401 MA
                   + kleur   81,-
vanaf 6 stuks per stuk

75,–
StapelbaarPRIJ

S

PAK
KER

Stapelbaar

•  solide frame 
in zwart epoxylak

•  in diverse kleuren 
stof leverbaar

bestelnr. 04062 ZW

36,–

• stevige stapelbare stoel
• met armleuning
• l everbaar in 

diverse kleuren stof

bestelnr. 19301 MA

45,–

Vergaderstoel

Vergaderstoel
             model Carme
•  stapelbare stoel in aluminium

of zwart epoxylak
• met armleggers
• comfortabele rugleuning
• leverbaar in diverse kleuren stof

bestelnr. 89712

99,–

MEER DAN 
20.000 ARTIKELEN 
SNEL LEVERBAAR.

VRAAG ONZE SPECIALE 
CATALOGUS AAN.

Vergaderstoel
• extra hoge rugleuning
• aluminium kleur sledeonderstel
•  stoffen bekleding in zwart

bestelnr. 14N14 MA

165,–
meerprijs kunststof armbekleding  37,-

Prijzen excl. BTW

Stapelstoel
•   zeer zware kwaliteit

dik multiplex
•  dikwandig buizenframe

blank beuken met
lichtgrijs of zwart frame

bestelnr. 03001 SS 

20,–

Tafels voor kantoor en kantine
in alle maten en uitvoeringen

vindt u op pagina 11

• kuipmodel
• verchroomd onderstel Ø 22 mm.
•  in div. kleuren leverbaar

standaard: felblauw(B) en antraciet (A)

   Kantinestoel
bestelnr. 
04020 KS 
+ kleur 16,–

Kuipstoel
• stapelbaar
• polypropylene kuip
• frame epoxy gelakt
   in grijs of zwart
• diverse kleuren kuipen
•  standaard blauwe kuip 

en grijs frame

bestelnr. 16032 KS

15,–

Stapelbare stoelen

Prijzen excl. BTW

Ook andere kleurstellingen mogelijk

Vergaderstoel

Vergaderstoel
model Lynx
•  comfortabele stoel
•  met kunststof armleggers
•  gevlochten rugleuning
•  zwarte gestoffeerde zitting
• zeer stabiele uitvoering

bestelnr. 35302 MA

109,–
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een selectie uit onzeeen selectie uit onze enorme keuze aan stoelen enorme keuze aan stoelen

Bureaufauteuil model Rhea
volgens CEN 1335 - uitstekend geschikt voor langere personen
met schuifzitting - in hoogte verstelbare en kantelbare zitting
met liftomatic hoogteverstelling - verchroomde kruisvoet
zwarte stof bekleding - in hoogte verstelbare armleggers
op bestelling in oranje en andere kleurcombinaties leverbaar

op bestelling in zwart pvc-leder + 30,-

Conferentie-
stoel model Rhea V
verchroomd slede onderstel
met vaste armleggers
zwarte stoffen bekleding
in zwart pvc-leder + 30,-

bestelnr. 35702 MA        

209,-

bestelnr. 
35701 MA

volgens CEN 1335
in hoogte verstelbare 
rugleuning
verstelbare en kantelbare 
zitting
hoogteverstelling d.m.v. 
liftomatic
verchroomde kruisvoet
kleuren stof:  terracotta rood, 

zwart en groen

bestelnr. 04220 ZA + kleur

189,–
Verchroomde kruisvoet
Toepasbaar bij model Pluto, Jupiter, Atlas

Bestelnr. 04555 VK  Meerprijs 30,-

hoogteverstelling d.m.v. gasveer
rugleuning in hoogte verstelbaar
rugleuning neigbaar
zitvlak instelbaar
met in hoogte 
verstelbare armleggers

stoffering:  zwart (Z), 
antraciet (A) of 
donkerblauw (B)

bestelnr. 04501 MA 
+ kleur

120,–

Burostoel model Atlas
uitstekend geschikt voor langere personen

volgens CEN 1335
voorzien van schuifzitting
in hoogte verstelbare en 
kantelbare zitting
hoogteverstelling d.m.v. liftomatic
stoffering:  zwart (Z), antraciet (A) 

of donkerblauw (B)

bestelnr. 04700 ZA + kleur

met in hoogte 
verstelbare armleggers
bestelnr. 04701 MA 

+ kleur265,-
verchroomd onderstel

meerprijs 30,-

215,–

volgens CEN 1335
hoogteverstelling d.m.v. liftomatic
kantelbare zitting en 
verstelbare rugleuning
stoffering:  zwart (Z), antraciet (A), 

rood (R) of blauw (B)

bestelnr. 04600 ZA + kleur

 

met in hoogte verstelbare armleggers

bestelnr. 04601 MA + kleur   189,-

159,–

Bureaustoel 
model Pluto

verchroomd onderstel

meerprijs 30,-
Prijzen excl. BTW

met in hoogte verstelbare armleggers

bestelnr. 04221 MA +kleur 225,-

Bureaustoel
model Hailey
perfecte ergonomie en buitengewoon zitcomfort
met instelbare lendensteun
synchroon mechanisme en schuifzitting
ideaal voor langere personen
3-D armleggers met Ergo-Pad in hoogte, breedte en diepte instelbaar
in diverse kleuren op bestelling leverbaar
standaard zwarte stoffering en zwarte aluminium kruisvoet

zonder armleggers
bestelnr. 05100 ZA

 met armleggers
 bestelnr. 05101 MA 

 509,-

418,–

volgens CEN 1335
uitstekend geschikt voor langere 
personen
• met schuifzitting
•  in hoogte verstelbare en 

kantelbare zitting
•  hoogteverstelling d.m.v. liftomatic
•  rugleuning met instelbare

lendensteun
•  verchroomde kruisvoet
•  in hoogte verstelbare armleggers
•  stoffering in: zwart 

bestelnr. 
35801 MA

389,–

289,–
Wielenset 

voor harde vloeren
(set van 5 stuks) 

pen 11 mm.
bestelnr. 02005 WS                

14,-

Bureaustoel
model Puck

•  in hoogte verstelbare en 
kantelbare zitting

•  synchroonmechanisme met 3 posities
•  hoogteverstelling d.m.v. liftomatic
•  op gewicht instelbaar
• met  in hoogte verstelbare armleggers
•  stoffering in: zwart 

     bestelnr. 35708 MA

265,–

Bureaustoel
model Orion

Bureaustoel
model New Pluto

Bureaustoel
model Jupiter

• zitdiepte instelling 7 cm.
•  in hoogte verstelbare lendensteun 

in de rugleuning
•  synchroonmechanisme 

met 5 posities
• op gewicht instelbaar
• chroom kruispoot
stof in de kleuren:
zwart, antraciet, groen en blauw

met in hoogte verstelbare 
armleggers
bestelnr.  14201 MA 

+ kleur       359,-

319,–

• zitdiepte instelling 7 cm.
•  extra hoge in hoogte 

instelbare rugleuning 
compleet gepolsterd

•  synchroonmechanisme 
met 5 posities

• op gewicht instelbaar
• chroom kruispoot
stof in de kleuren:
zwart, antraciet, groen en blauw

bestelnr.  14110 ZA 
+ kleur 389,–

              bestelnr. 
14200 ZA + kleur

5 jaar
GARantie 5 jaar

GARantie

Directiefauteuil
model Europa 1

met in hoogte 
verstelbare armleggers
bestelnr.  14101 MA 

+ kleur      429,-

Bureaustoel
model Europa 2

volgens CEN 1335
met schuifzitting
comfortabel
een gemak voor langere personen
in hoogte verstelbare zitting
en rugleuning

kleuren:   zwart (Z), antraciet (A), 
bordeaux (X) of blauw (B)

zonder armleggers
bestelnr. 14266 ZA 
                  + kleur

met in hoogte verstelbare armleggers
bestelnr. 14266 MA 
                   + kleur  445,-

379,–

Bureaufauteuil
model Uranus

5 jaar
GARantie
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 •  zwart epoxylak 
onderstel

 •     hoogteverstelling 
d.m.v. liftomatic 
van 44-62 cm.

met PU-kunststof zitting
 bestelnr. 
 16793 PU 93,-
met beukenhouten zitting
 bestelnr. 
 16791 BE  70,-

• zwart epoxylak onderstel
•  hoogteverstelling d.m.v. 

liftomatic van 62-80 cm.

met PU-kunststof zitting
       bestelnr. 
       16783 PU 123,-
met beukenhouten zitting
       bestelnr. 
       16781 BE 96,-

Multifunctionele werkstoel
•  in hoogte verstelbaar 

d.m.v. gasveer 58-84 cm.
•  hoogwaardig polyuretaan

zitting en rug
 •  voetring in hoogte 

verstelbaar
 •  rug te verstellen in 

hoogte, van voor 
naar achteren en 
onder hoek te 
plaatsen

    bestelnr. 
    04103 WS  145,-

Zadel werkstoel
•  in hoogte 

verstelbaar 77-92 cm
•  PU-kunststof zitting
•  verrijdbaar

bestelnr. 
04104 ZS 130,-

meerprijs 
verstelbare 
voetring 32,-

Prijzen excl. BTW

 Werkstoelen

Vloermatten
•  doorzichtig kunststof met antislip
•  bespaart uw vloerbedekking of vloer
 afm. 120x150 cm. 
 bestelnr.
voor gladde vloeren 97173
voor tapijt 97273   79,-

Prijzen excl. BTW

Rolblok
met telescoopgeleiders
2 of 3 laden met slot
met pennenlade
 afm. H54xB42xD58 cm.

249,–

Rolblok
2 of 3 laden met slot
 afm. H54xB42xD58 cm.

Kleur:  antraciet (A), zwart (Z),
aluminium (L) of lichtgrijs (G)

2 laden 
bestelnr. 14 N002 
+ kleur

3 laden 
bestelnr. 14 N003 
+ kleur

139,– 2 laden 
bestelnr. R72 RBT 
+ kleur

3 laden 
bestelnr. R73 RBT 
+ kleur

ombouw standaard uitgevoerd in: 
zwart (Z) en aluminium (L) 
met roldeuren in 
kersen (K) en beuken (B) 

andere maten 
en kleurstellingen 
op bestelling leverbaar

198 cm. hoog

105 cm. hoog

Vraag naar de folder van roldeurkasten met alle mogelijkheden

afmeting in cm. artikelnummer prijs zonder
HxBxD   interieur of
   top

198x120x43 R2000RK + kl ombouw + kl deuren 389,-
105x120x43 R1050RK + kl ombouw + kl deuren 337,-

Interieur: bestelnr. prijs

Legbord voor R2000RK/R1050RK R7120LBE 22,-

Hangframe RSL 1200E 125,-

uittrekbare raadpleegplank R71200LE
in grijs (G), antraciet (A) of zwart (Z) + kleur 115,-
Top 120x43 cm. 25 mm. dik TOP 
kersen (K) of beuken (B) 1243 K/B 43,-

Roldeurkast
kwalitatief hoogwaardige 
kast met kunststof 
roldeuren en 
voorzien van slot

MEER DAN 20.000 ARTIKELEN
SNEL LEVERBAAR  VRAAG ONZE SPECIALE CATALOGUS

Vitrinekasten
elke vitrine heeft:
• 4 traploos verstelbare glasplaten
• stelvoeten
• gehard glazen deur met cilinderslot
• halogeen spot 20 watt
• kleur:  blank geanodiseerd of 

zwart gepoedercoat

afm. in cm. bestelnr. prijs

H200xB40xD40  70240 VK 399,-
H200xB50xD50  70250 VK 435,-
H200xB60xD40  70260 VK 479,-
H200xB80xD40  70280 VK 578,-
 afm. 200x40x40cm.
70240 VK

                           Prijzen excl. BTW

399,–
TV / Computerkast
buitenmaat
binnenmaat

• afsluitbare verticale kunststof roldeuren 
• voorzien van 2 geremde en 2 gewone zwenkwielen
• 2 x kabeldoorvoer in de achterwand
kleur geheel  zwart (Z) of aluminium (L)
prijs excl. interieur

 bestelnr. 14151 TC 
 + kleur

legbord 

bestelnr. 14102 LB  23,-

442,–

H153xB102xD55 cm.
H135xB86xD50 cm. 

uittrekbare raadpleegplank

bestelnr. 14102 RP 99,-
Prijzen excl. BTW

Door modulaire opbouw kunnen maximaal 4 wanden eenvoudig via één voet met elkaar gekoppeld worden. Ideaal voor een snelle 
realisatie van een werkplek. Per wand standaard geleverd met 2 assen, 2 enkele afdekdopjes en een rechte wandverbinding (2 weg). 
Voeten en koppeldelen T (3 weg) en X (4 weg) worden apart verpakt en dienen apart besteld te worden.

Wandprofi el uitgevoerd in aluminium hoog 5 cm. x breed 5 cm.
Bord materiaal: blauw vilt (B), zwart vilt (Z), White bord magneethoudend en uitwisbaar emailstaal (W)

Scheidingswanden

Accessoires  bestelnr. prijs

koppeldeel 3 weg 283W 5,-
 4 weg 284W 5,-
voeten voet vrijstaand 28VV 49,-
 voet muurpositie 28VM 53,-

De vilten borden zijn geschikt voor pushpins
Andere kleuren en maten op aanvraag. Bel voor info!

formaat in cm.  prijs
hoogte x breedte bestelnr. 

H110 x B80 28118 SW + kleur 157,-
H110 x B100 28111 SW + kleur 196,-
H180 x B80 28188 SW + kleur 256,-
H180 x B100 28181 SW + kleur 319,-

Kleur: zwart (Z) of aluminium (L)
Op bestelling:  antraciet (A) 

of lichtgrijs (G)

Extra
laag
in prijs

volgens CEN 1335
met verchroomde voetring
in hoogte verstelbare 
en kantelbare zitting
hoogteverstelling 
d.m.v. liftomatic

kleuren:  
zwart (Z), antraciet (A),
blauw (B) en rood (R)

bestelnr. 04600 HV + kleur

249,–

Bureaustoel
model Pluto Techniek
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80

80

80

120

140 160 180

Ontvangstbalies
links of rechts te monteren

uitvoering in:
kleur: zie tabel op deze pagina
hoek en poten ook mogelijk in antraciet

  80x80 cm. 89080 OB 284,-
120x80 cm. 89120 OB 352,-
140x80 cm. 89140 OB 381,-
160x80 cm. 89160 OB 405,-
180x80 cm. 89180 OB 447,-
hoek 90° 89090 OB 304,-

Balie als linksonder afgebeeld:
 afm. 248x168 cm.

Prijzen excl. BTW

wij adviseren u graag 
over de vele mogelijkheden 

met de ontvangstbalies

Lage schuifdeurkast
geheel metaal met slot en kunststof top
lichtgrijs (G), antraciet (A) of zwart (Z)  
kleur blad: zie tabel op deze pagina

148,–

Bureau serie - DOQ 
Frame in hoogte instelbaar
bureaulijn, zeer modern en volgens strak design. 
standaard hoogte instelbaar en voorzien van kabelgoot. 
bureaus in diverse maten – zie schema 
kleuren blad: zie tabel op deze pagina
kleur lak: wit (W) en aluminium (L)

Kast
witte, melamine kast incl. 3 legborden
     met wit-glazen deuren
     bestelnr. 89.330 WWG     419,-

248,–
Bureaustoel 
Model Puck volgens CEN 1335
voor uitgebreide informatie zie pagina 11

 bestelnr. 
 35801 MA

Bureau  L-combinatie 
serie – DOQ
Frame in hoogte instelbaar 
indrukwekkend bureau met stabiel vierkant onderstel. 
standaard hoogte instelbaar en v.v. kabelgoot
werkblad in kleuren: zie tabel op deze pagina
kleur lak: wit (W) en aluminium (L)

 afm. 200x100 cm. 
bestelnr. DOQ 200 
+ kleur lak + kleur blad

Achterwand
kleur lak: wit (W) en aluminium (L)
                               AW 180 + kleur 89,-

Bureaustoel Model Europa 1
voor specifi caties 
zie pagina 7

zonder armleggers 
bestelnr. 14110 ZA      

met armleggers bestelnr. 14101 MA  429,-

389,–

detail constructie
frame blad

aansluitingen on-
der het bureaublad

 Details van de          
 DOQ onderstellen

Bureaucombinaties serie DOQ
geleverd met in hoogte instelbare poten (62-82 cm)
kleuren epoxy gelakt frame:  wit (W) en aluminium (L)

Complete tafel:  hoogte instelbaar
 afmeting bestelnr.              (62-82 cm.)

  DOQ 080 HV
 80x80 + kleur blad      
  + kleur poten      207,-
  DOQ 126 HV
 120x60 + kleur blad   
  + kleur poten      208,-
  DOQ 128 HV
 120x80 + kleur blad      
  + kleur poten      224,-  

  DOQ 168 HV
 160x80 + kleur blad      
  + kleur poten      238,-
  DOQ 188 HV
 180x80 + kleur blad      
  + kleur poten      248,-
  DOQ 200 HV
 200x100 + kleur blad      
  + kleur poten      269,-   

  DOQ 200 VCH
 200x160 + kleur blad      
 80x  80 + kleur poten      495,-
  op aanvraag ook in lichtgrijs

200 

100 

180 

80 

160 

80 

120 

80 

80 

80 

120
60

200 

80 

80 

16
0 

Beuken (B)      Kersen (K)     Wildperen (W)  Havanna (H)     Lichtgrijs (G) 

Tafel/Topbladen in div. kleuren
Op voorraad: beuken (B), kersen (K), wildperen (W), havanna (H),

lichtgrijs (G). Op bestelling ook in andere kleuren (vraag info).

389,–
 180cm.

CPU houder 28,-
Bladdrager 13,-
Nivileringsplaatjes 3,-

bestelnr. DOQ188 
+ kleur blad + kleur poten

 afm. 146H x 90B x 42D cm. 
met 2 kleine melamine deuren 
en open deel
bestelnr. 89.334 WWM 329,-

 afm.H76xB160xD45 cm. 
bestelnr. 06160 SK
+ kleur + kleur topblad

 

 afm.H100xB160xD45 cm.
bestelnr. 06161 SK 
+ kleur topblad 

Alleen in 
zwart (Z) en lichtgrijs (G)
 afm.H76xB80xD45 cm.

bestelnr. 
06080 SK
+ kleur 
+ kleur topblad

Elektrische zit/statafel
Traploos elektrisch instelbare tafel
minimum hoogte incl. blad   69 cm.
maximale hoogte incl. blad 116 cm.
voor bladen van 120 t/m 180 cm.
kleur frame aluminium (L)
kleur bladen: zie kleurtabel op deze pagina

 afm. L120xB80 cm. 
bestelnr. 60128 ES
+ kleur blad 

519,–

 afm. L160xB80 cm. 
bestelnr. 60168 ES
+ kleur blad 

 afm. L180xB80 cm. 
bestelnr. 60188 ES
+ kleur blad 

539,–
*  op aanvraag hoekoplossingen en hogere tafels verkrijgbaar

529,–

269,–
Aanbouwtafel serie – DOQ
handige aanbouwtafel, hoogte instelbaar en v.v. kabelgoot
 afm. 60x80 cm. 
werkblad in kleuren: zie tabel op deze pagina
kleur lak: wit (W) en aluminium (L)

bestelnr. DOQ  680 
+ kleur lak + kleur blad

Roldeurkast
zie voorpagina voor de diverse mogelijkheden en kleuren

Vergaderstoel Model Lynx
frisse 4-poots vergaderstoel met gaasrug.
zie voor omschrijving 
pagina 6

                 bestelnr. 35302 MA 

Prijzen excl. BTW

 afm. 180x80 cm.   

RAL kleuren van de epoxylakken
zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, lichtgrijs RAL 7035, 

wit RAL 9010, aluminium RAL 9006

Luxe schuifdeurkast
 afm. H76 x B160 x D45 cm.
uitgevoerd met geperforeerde deuren
kleur: aluminium (L)
kleur topblad:  beuken (B), kersen (K), wildperen (W), 

havanna (H) of lichtgrijs (G)

 bestelnr. 06160 SKL 
 + kleur topblad

hoogte instelbaar 
onderstel 62-82 cm.
met kabelgoot zwart             
80 cm. breed 182,-
Koppelplaat (poten) 20,-

239,–

Lichte lakschade mogelijk

219,–

249,–

169,–

109,–
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Magazijnrek gegalvaniseerd
compleet
magazijnrek met 4 stijlen (H220)
5 legborden met steun (100x40)
verstevigingschoor (H-schoor)

Rek compleet
 afm. H220xB100xD40cm.

bestelnr. DGR2240 124,-
legbord (incl. dragers)
 afm. 100x40cm.

bestelnr. DGL40 18,-

aanbouwrek
 afm. H220xB100xD40cm.

bestelnr. DGAR2240 97,-
H-schoor
bestelnr. DHS100 11,-
andere maten op aanvraag leverbaar

Levering gedemonteerd
Open archiefkast
• solide door volledig gelaste constructie
• gesloten achterwand
• 4 verstelbare legborden
 afm. H198xB95xD30cm.
lichtgrijs (G) of zwart (Z)

bestelnr. 06198 OK
+ kleur

extra legbord
bestelnr. 06130 EL + kleur 12,-

OOK IN

ZWART LEVERBAAR

Lichte lakschade mogelijk

135,–

beginrek aanbouwrek

Houten magazijnrekken Houten legbord
 incl. eind- of verbindingspennen
Compleet rek    Houten staander       

diep bestelnr.  diep bestelnr.  diep bestelnr.
30 cm. 01230 CR 73,- 30 cm. 01230 ST 13,- 30 cm. 01130 LB   8,-
40 cm. 01240 CR 87,- 40 cm. 01240 ST 14,- 40 cm. 01140 LB 10,-
50 cm. 01250 CR 101,- 50 cm. 01250 ST 15,- 50 cm. 01150 LB 13,-
60 cm. 01260 CR 115,- 60 cm. 01260 ST 16,- 60 cm. 01160 LB 15,-
   Kruis schoren  Eind en verbindingspennen

   bestelnr. 01002 KS 7,- bestelnr. 01001 BE   0,40

MAGAZIJNREKKEN WORDEN
GEDEMONTEERD GELEVERD

beginrekaanbouwrek

 H210xB100  H210  afm. breed 100cm.

Prijzen excl. BTW

Bodem
Prijs

afm. in cm.  bestelnr.

 45x  60 28040 WB   25,-
 60x  90 28060 WB   41,-
 90x120 28100 WB   59,-
 100x150 28150 WB 114,-
 100x200 28200 WB 144,-

Starters-kit
4 whiteboardmarkers assorti, 1 magn. penhouder, 
10 memo-magneten 30 mm., 1 magnetische wisser 
10 vel wisserpapier, 1 reinigingsspray 250 ml.
 bestelnr. STK   33,-
Junior-kit
4 planmakers, 4 memomagneten 20 m., 1 mini wisser, 
1 reinigingsspray
 bestelnr. STK-JUN   16,-

Viltstiftbord
White board in cc profi el 
wit gelakt stalen oppervlak. 
Eenvoudig beschrijfbaar 
en uitstekend droog uitwisbaar. 
Magneethoudend.

Kast 5 deurs
epoxylak lichtgrijs(G) 
5 verschillende cilindersloten
 H195xB40xD45 cm.

bestelnr. 06005 HK

159,–

5 grote en 5 kleine jashaken
kleur: verchroomd/zwart
hoogte 164,5 cm

bestelnr. 04100 SK

42,–

met paraplustandaard en 
draaibare kroon met
8 grote en 8m kleine jashaken
in diverse kleuren epoxylak

bestelnr. 24000 SK

78,–

Wandkapstok metaal
in 2 afmetingen
kleur: zwart met aluminium haken

breedte 125 cm. 8 haken
bestelnr. 24250 WK

breedte 225 cm. 16 haken
bestelnr. 24251 WK       109,-

86,–

Wandkapstok
kleur: zwart
breedte 80 cm. 5 haken

bestelnr. 24228 WK   34,-

WANDKAPSTOKKEN 
EXCL. MONTAGE

Vrijstaande garderobe
metaal  kleur: zwart 
in 2 afmetingen

met 16 aluminium haken
hoogte 170 cm.
breedte 125 cm.

 bestelnr. 24230 SK

met 30 haken
breedte 225 cm. bestelnr. 24231 SK  319,-

199,–

metalen staande 
Kapstok

lichte lakschade mogelijk

Kapstok
met paraplu-
standaard

MEER DAN 
20.000 ARTIKELEN 

SNEL LEVERBAARSNEL LEVERBAAR
VRAAG de SPECIALE CATALOGUS

afm. in cm.  bestelnr.

 45x  60 28040 PB + kleur 30,-
 60x  90 28060 PB + kleur 46,-
 90x120 28100 PB + kleur 73,-
 90x180 28980 PB + kleur 116,-
 120x180 28128 PB + kleur 147,-

Prikborden vilt
geanodiseerd aluminium softline profi el
met grijze kunststof hoekstukken

in de kleuren: grijs (G), blauw (B) en rood (R)
bij bestelling de kleur (G, B of R) opgeven

RAL kleuren van de epoxylakken
zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, 

lichtgrijs RAL 7035, wit RAL 9010, 
aluminium RAL 9006

Prijzen excl. BTW

Borden worden door ons niet aan de muur bevestigd

vierkant model

kleuren: 
zwart en wit

zwart
bestelnr. 18001 SZ

wit
bestelnr. 18001 SW

32,-

ton model
kleuren: 
zwart (Z)
wit (W)
groen (G)
oranje (O)
blauw (B)

bestelnr. 
18001 PB + kleur    
      15,-

Afval-emmers
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Grote keuze in TAFELS tegen BODEMPRIJZENBODEMPRIJZEN
          werkbladen in beuken, kersen, wildperen, havanna en lichtgrijs 

Papierbak
hoogte 45 cm. 30 ltr.
kleur: lichtgrijs (G) of zwart (Z)
        bestelnr. 01001 PB + kleur  24,-

295,–

Prijzen zijn exclusief BTW

MEER DAN 20.000 ARTIKELEN
SNEL LEVERBAAR  VRAAG ONZE SPECIALE CATALOGUS

Tafels 06-serie
epoxy gelakt frame
kunststof blad met
PVC stootrand
kleur frame:
antraciet (A), zwart (Z) 
of lichtgrijs (G) epoxylak
kleur blad:
zie tabel op deze pagina

Bureaustoel model Pluto zie pag. 7

bestelnr. 04601 MA   189,-

Vermeld bij uw bestelling 
de kleur van het blad + kleur frame

 

Bladen op bestelling 
ook op maat te leveren.

KIJK VOOR DE MOGELIJKE BLADMATEN EN
BLADKLEUREN NAAR DE TABEL HIERNAAST ➥

Opstelmogelijkheden voor trapeziumtafels

formaat   werkblad in kersen
in cm.  bestelnr. beuken of grijs
 80x  80 06080 KT 
  + kleur blad + kleur frame     68,-
 120x  60 06120 IM 
  + kleur blad + kleur frame     68,-
 120x  80 16128 KT 
  + kleur blad + kleur frame     79,-
 160x  80 16168 KT 
  + kleur blad + kleur frame     99,-
 180x  80 16180 KT 
  + kleur blad + kleur frame   123,-
 200x100 06200 IM 
  + kleur blad + kleur frame  145,-
  06280 WTR (rechts)
 180x80 06280 WTL (links) 205,-
 - 120x60 + kleur blad + kleur frame          grijs op bestelling
  06280 ALR (rechts) 
 180x80 06280 ALL (links) 158,-
 - 100x45 + kleur blad + kleur frame          grijs op bestelling
  06200 CHR (rechts) 
 200x160 06200 CHL (links)  289,-
 - 80x80 + kleur blad + kleur frame          grijs op bestelling
  Trapezium
 160x 16160 TT 158,-  
 80x80 + kleur blad + kleur frame     
  Rond
 Ø120 16120 RT 145,-  
  + kleur blad + kleur frame     
  Half rond
 160x80 16160 HR 158,-  
  + kleur blad + kleur frame     

Klaptafel
met verchroomd onderstel
kleur blad: zie tabel op deze pagina

 afm. 120x80xH75 cm. 
bestelnr. 03350 KT 
+ kleur blad

 afm. 160x80xH75 cm. 
Bestelnr. 03352 KT 
+ kleur blad

169,–

149,–

Prijzen excl. BTW

Computer CAD 
werkplek 06-serie
Compleet

zeer lichte 

lakschade 

mogelijk 

Tafel 
en Tafel                    gekoppeld aan CAD tafel
kleur frame:  lichtgrijs (G), antraciet (A) of zwart (Z) epoxylak
kleur blad: zie tabel op deze pagina bestelnr. 80121 CC 

+ kleur blad + kleur frame

bijpassend 

Rolblok epoxy gelakt
laden met telescoop geleiders en slot
kunststof top met PVC stootrand
 afm. H64,5xB45,5xD75 cm.
2 laden bestelnr. 
06002 RBT
3 laden bestelnr. 
06003 RBT
+ kleur + kleur topblad
ladenverdeler recht   bestelnr. 06RLV 3,50

Wingtafel 
 afm. 180x120 / 80x60 cm.
frame epoxy gelakt in de kleur:
lichtgrijs (G), antraciet (A) of zwart (Z) epoxylak
kleur blad: zie tabel op deze pagina
wingtafel links bestelnr. 06280 WTL
  + kleur frame + kleur blad
wingtafel rechts  bestelnr. 06280 WTR
  + kleur frame + kleur blad

Bureaustoel model New Pluto bestelnr. 04221 MA   225,-  zie pag. 7

205,–

   Beuken (B)         Kersen (K)       Wildperen (W)     Havanna (H)                                              Lichtgrijs (G) 

Tafel/Topbladen in div. kleuren
Op bestelling 
ook in 
andere kleuren 
(vraag info).

Op voorraad: beuken (B), 
kersen (K), wildperen (W), 
havanna (H), lichtgrijs (G). 

Onze keuze is nog veel groter.
Vraag naar onze speciale folders.

Nog meer keuze... en voordeelprijzen.

•  sledemodel met 
verchroomd onderstel

• met armleggers
• comfortabel gepolsterd
•  stoffen bekleding in de 

kleuren:  zwart, 
antraciet, 
groen

bestelnr. 
14300 MA + kleur

315,–
met lage rug 
bestelnr. 14400 MA 259,-

Vergaderstoel
model Belinda

•  sledemodel met 
verchroomd onderstel

• met armleggers
• comfortabel gepolsterd
•  stoffen bekleding in de 

kleur  zwart, 
   groen op bestelling

Vergaderstoel
model Ceres

bestelnr. 
04802 MA 
+ kleur 159,–

•  sledemodel met 
verchroomd onderstel

• met armleggers
• comfortabel gepolsterd
•  leder/kunstleder in  zwart

Vergaderstoel
model Leonis

bestelnr. 
04801 MA

139,–

120x80 cm. 

80x80 cm. 

RAL kleuren van de epoxylakken
zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, 

lichtgrijs RAL 7035, wit RAL 9010, 
aluminium RAL 9006

Beuken (B)         Kersen (K)       Wildperen (W)      Havanna (H)      Lichtgrijs (G) 

199,–
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Brandwerende 
      archiefkast
•   indicatiewaarde 

berging  € 1.000,-
•   brandwerend volgens 

DIN 4102
•   voorzien van dubbelbaard 

brandkast slot met 2 sleutels
•   verzonken scharnieren

kleur:  lichtgrijs (G) 
zwart (Z)

afmetingen:
 buiten  H195xB93xD52cm.
 binnen H177,5xB83xD41cm.
•  met 4 legborden
135 kg.

bestelnr. 15820 BA + kleur

uittrekbaar hangmappenframe

bestelnr. 15820 HFR 185,-

795,–

MEER DAN 20.000 
ARTIKELEN

SNEL LEVERBAAR  
VRAAG ONZE SPECIALE CATALOGUS

Prijzen excl. BTWLEVERING BEGANE GROND

Brand- en inbraakwerende 
Archiefkast
Volgens de nieuwste technieken ontworpen kast.

•  indicatiewaarde berging  € 1.000,-
•  hoogwaardig inbraak vertragend SM- staal
•  dubbelbaard veiligheidslot met 2 sleutels
•  met in totaal 5 schoten
•  4 systeem legborden voor A4 hangmappen
•  thermische isolatie volgens DIN 4102
afm.  buiten  H195xB95xD55 cm.

binnen H178xB83,5xD46 cm.
inhoud 684 l.  gewicht 145 kg.
kleur: 
lichtgrijs (G) bestelnr. 10405 AK
antraciet (A) bestelnr. 10415 AK

Optie:
afsluitbaar binnenvak   bestelnr. ABV  190,-
uittrekbaar hangframe  bestelnr. UHF  185,-

995,–

deuren demontabel
Prijzen excl. BTW

LEVERING 
BEGANE GROND

Tekening-
         ladekast
6 laden met slot
kleur: lichtgrijs (G)

formaat AO 
 afm. B140xH58xD95 cm.
bestelnr. 06140 LK

formaat A1
 afm. B113xH58xD83 cm.
bestelnr. 06113 LK

Lichte lakschade mogelijk 359,–309,–

 
Alle in deze folder vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 
Model- en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Levering begane grond achter de eerste deur. 
Verticale inhuizing en montage in overleg.
Op alle overeenkomsten zijn onze leverings-, 
verkoop- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 
Betaling à contant bij afl evering

© Niets uit deze folder mag worden gebruikt 
zonder schriftelijke goedkeuring van de uitgever.

Kantoorkast epoxylak
kleuren: lichtgrijs (G) 
• met Ronis draai/cilinderslot + 2 sleutels
• 4 verstelbare extra verstevigde legborden
• scharnieren aan de binnenzijde

 afm. H197xB90xD60 cm.
bestelnr. 0719760G

extra legbord bestelnr. 07960 EL  26,-

60 cm.

Lichte lakschade mogelijk

255,–

Werkkast
kleuren: lichtgrijs (G), antraciet (A) of zwart (Z)

• scharnieren binnenzijde
• met garderoberail
• met Ronis draai/cilinderslot + 2 sleutels
• interieur altijd lichtgrijs

 afm. H197xB90xD44 cm.
bestelnr. 07197 SK 215,–

 Extra 
solide

Prijzen excl. BTW

Lichte lakschade mogelijk

 extra
diep
 extra
diep

Tijdschriftenkast
epoxy gelakt in de kleuren: 
lichtgrijs (G) 
zwart (Z)
•  5 schuine opklapbare legborden
•   veel bergruimte voor folders, 

tijdschriften enz.

 afm. H195xB95xD42 cm.

259,–

AKTI
E

VOOR
DEEL

lichtgrijs zwart
bestelnr. bestelnr.
07195 TKG 07195 TKZ

Lade-
kastje
•  10 of 15 laden
•  op sokkel
•  kleur: lichtgrijs (G) 
•  voor A4 formaatLichte 

lakschade 
mogelijk

10 laden
 afm. H64xB30xD41 cm.
bestelnr.
06010 LK   89,-
15 laden
 afm. H95xB30xD41 cm.
bestelnr.
06015 LK   99,-

Ladekast
•  kleur: lichtgrijs (G) 
•  8 of 13 laden met slot
•  voor A3 formaat
•  afm. HxBxD
 buiten  98x63x44 cm.
 binnen   5x55x36 cm.

13 laden
bestelnr. 06063 LK

8 laden
voor o.a. diskettes
bestelnr. 06008 LK

239,– Lichte lakschade 
mogelijk

Prijzen excl. BTW

13 cm

Kledingkast
metalen kast op poten

kleur: 
lichtgrijs (G) epoxylak
•  met ontluchtingssleuven
•  hoedenplank met garderoberail

Geschikt voor
hangslotsluiting

Prijs excl. hangslot

optie: cilinderslot
per deur 4,-

2 deurs
 H180xB59xD50 cm.
bestelnr. 06182 KG

3 deurs
 H180xB87xD50 cm.
bestelnr. 06183 KG

130,–

175,–

Ongeloofl ijk
laag in prijs

Bestel Bestel SNELSNEL
wij leveren wij leveren 

snelsnel

lichte lakschade mogelijk

RAL kleuren van de epoxylakken
zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, 

lichtgrijs RAL 7035, wit RAL 9010, 
aluminium RAL 9006

lichte lakschade mogelijk


