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Prijslijst voor de BeNeLux,
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Advies-verkoopprijzen in
EURO, exclusief BTW.

Wiesner-Hager voldoet aan
ISO 9001, ISO 14001 en
ISO 14025.

Wij werken continu aan de
verbetering van de kwaliteit
van onze producten. Geringe
afwijkingen in afmetingen en
uitvoeringen zijn derhalve in
sommige gevallen mogelijk
en vormen geen reden tot
reclamatie. Wij behouden ons
het recht voor fouten in deze
prijslijst te corrigeren en de
opdracht uit te voeren volgens
de geldende voorwaarden.
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paro_2

Getest
volgens
EN 1335
PPP 51051A

Design:
neunzig° design

Met paro_2 krijgt de populairste bureaustoel van
Wiesner-Hager een update. paro_2 biedt nog meer
functies en een uitstekend zitcomfort – bij een gelijk-
blijvend hoge kwaliteit en een uiterst aantrekkelijke
prijs. De in hoogte verstelbare rugleuning garan-
deert een ergonomische ondersteuning van de hele
rug en een exacte aanpassing van de lumbale regio
(lordose) tot aan de borstwervels. Er kan ook nog
worden gekozen voor een tweede, hogere rug-
leuning die ook aan lange mensen een volledige
ondersteuning van de rug biedt. Het synchroonme-
chanisme kan voor een exacte aanpassing aan het
lichaamsgewicht snel worden versteld. Desgewenst
is paro_2 ook verkrijgbaar met een mechanisme
met automatische gewichtsinstelling – optimaal bij
desksharing en ploegendienst. De hoogwaardige
stoffering van de zitting, de verstelling van de zit-
diepte met behulp van een schuifzitting, een ver-
stelbare neksteun en meerdere armleggervarianten
verhogen het comfort. Met de verschillende net- en
stofferingsversies en de variatie aan sledestoelen
biedt het paro_2-progamma een breed spectrum
aan functionele en optisch aantrekkelijke uitvoerin-
gen.
paro_2 bureaustoelen zijn naar keuze gedemon-
teerd of kant-en-klaar gemonteerd verkrijgbaar.

Standaarduitvoering:

Bureaustoelen 5220 – 5226:
Draaikruis kunststof zwart. Belastingafhankelijk
geremde harde dubbele wielen, Ø 60 mm. Bedie-
ningselementen en armleggers zwart kunststof.
Rugleuning naar keuze met netbespanning (Trevira
CS, 100 % polyester) of gestoffeerd. Achterzijde
rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde
modellen altijd met zwarte stof (Trevira-CS, 100 %
polyester); bij met leer gestoffeerde modellen in
hetzelfde leer als de voorzijde.

Functies:
Synchroonmechanisme met veerkrachtregeling aan
de zijkant (van 40 tot 120 kg), kan in meerdere posi-
ties worden vastgezet. Zithoogteverstelling d.m.v.
gasveer volgens DIN 4550, met dieptedemping.
Verstelling van zitdiepte met schuifzitting (verstel-
bereik: 50 mm). In hoogte verstelbare rugleuning
(verstelbereik: 50 mm).
Tegen meerprijs:
Synchroonmechanisme met zitneigverstelling –
zitting kan 3 graden naar voren neigen, mechanisme
met automatische gewichtsinstelling, verstelbare
neksteun (5222 en 5226), verstelbare lumbaalsteun
(5224 en 5226), draaikruis aluminium.

Armleggervarianten (optioneel):
In hoogte verstelbare armleggers:
In hoogte en breedte verstelbaar, met zachte top-
laag. Kunststof dragers zwart of aluminium dragers
gepolijst.
Multifunctionele armleggers:
Draaibare pad, in hoogte, breedte en diepte verstel-
baar, met zachte toplaag. Kunststof dragers zwart of
aluminium dragers gepolijst.

'Antistatic' bureaustoel (5220 en 5224):
'Antistatic'-uitvoering conform EN 61340. Aluminium
draaikruis. 'Antistatic' armleggers in hoogte en
breedte verstelbaar, met zachte toplaag, aluminium
dragers gepolijst (optioneel). Stoffering alleen met
stof uit de collectie 'antistatic'. Rugleuning met
zwarte netbespanning of gestoffeerd met stof uit
de collectie 'antistatic'. Achterzijde van rugleuning
hetzelfde gestoffeerd als voorzijde van rugleuning.
Overige uitvoering als boven.

Kassastoel 5228:
Draaikruis kunststof zwart. Voetring Ø 45 cm
verchroomd. Bedieningselementen kunststof.
Rugleuning gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij
met stof en kunstleer gestoffeerde modellen altijd
met zwarte stof (Trevira-CS, 100 % polyester); bij
met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als
de voorzijde.
Functies:
Synchroonmechanisme met veerkrachtregeling
aan de zijkant (van 40 tot 120 kg), kan in meerdere
posities worden vastgezet. Zithoogteverstelling
d.m.v. gasveer volgens DIN 4550, met diepte-
demping. Verstelling van zitdiepte met schuifzitting
(verstelbereik: 50 mm). In hoogte verstelbare
rugleuning (verstelbereik: 50 mm).

Kruk 5229:
Draaikruis zwart kunststof. Belasting-
afhankelijke geremde dubbele harde wielen.
Bedieningselementen zwart kunststof.
Functies: Zithoogteverstelling d.m.v. gasveer
volgens DIN 4550 en dieptedemping.

Sledestoel 6232/6237:
Stalen onderstel, kunststof glijders. Rugleuning
met netbespanning (Trevira CS, 100 % polyester).
Metalen oppervlak met poedercoating.
Model 6232: Armleggers met kunststof toplaag
zwart.

Sledestoel 6234/6238:
Stalen onderstel, kunststof glijders. Rugleuning
gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en
kunstleer gestoffeerde modellen altijd met zwarte
stof (Trevira-CS, 100 % polyester); bij met leer
gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de
voorzijde. Metalen oppervlakken met poedercoating.
Model 6234: Armleggers met kunststof toplaag
zwart.

Sledestoel 6236:
Stalen onderstel, kunststof glijders. Zitschaal
volledig gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met
stof en kunstleer gestoffeerde modellen altijd met
zwarte stof (Trevira-CS, 100 % polyester); bij met
leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de
voorzijde. Metalen oppervlakken met poedercoating.
Armleggers met kunststof toplaag zwart.
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paro_2

5220 5220 5222 5222

5222 5224 5224 5226

5226 5226 5228 5229 6232

6234 6237 6238 6236

Stapelbaarheid:
Sledestoel 6232:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.

Stapelbaarheid:
Sledestoel 6234:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.

Stapelbaarheid:
Sledestoel 6237:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.

Stapelbaarheid:
Sledestoel 6238:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.

Stapelbaarheid:
Sledestoel 6236:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.
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paro_2

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

5220
Bureaustoel

zitting gestoffeerd, rugleuning met
netbespanning
-501 gedemonteerd
-101 gemonteerd

–
–

554,– 564,– 579,– 587,– 601,– 625,– 763,–
579,– 589,– 604,– 612,– 626,– 650,– 788,–

1 / 0,65
2 / 0,65

1 / 0,70

5222
Bureaustoel

hoge rugleuning, zitting
gestoffeerd, rugleuning met
netbespanning
-501 gedemonteerd
-101 gemonteerd

–
–

624,– 634,– 649,– 657,– 671,– 695,– 833,–
649,– 659,– 674,– 682,– 696,– 720,– 858,–

1 / 0,65
2 / 0,65

1 / 0,70

5224
Bureaustoel

zitting en rugleuning gestoffeerd
-503 gedemonteerd
-103 gemonteerd

–
–

569,– 589,– 617,– 632,– 659,– 705,– 1.101,–
594,– 614,– 642,– 657,– 684,– 730,– 1.126,–

1 / 1,25
2 / 2,00

1 / 1,75

5226
Bureaustoel

hoge rugleuning, zitting en
rugleuning gestoffeerd
-503 gedemonteerd
-103 gemonteerd

–
–

635,– 664,– 704,– 724,– 764,– 829,– 1.202,–
660,– 689,– 729,– 749,– 789,– 854,– 1.227,–

1 / 1,25
2 / 2,45

1 / 1,90

5228
Kassastoel

-103 gemonteerd, zitting en
rugleuning gestoffeerd

– 863,– 882,– 908,– 922,– 949,– 992,– 1.348,– 1 / 1,20 1 / 1,60

5229
Kruk

-101 zitting gestoffeerd – 387,– 399,– 416,– 425,– 442,– 469,– 562,– 1 / 1,50
4 / 1,50

1 / 0,60
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paro_2

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6237
Sledestoel

-101 zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning

– 418,– 429,– 444,– 452,– 468,– 493,– 626,– 1 / 0,70
2 / 0,70

1 / 0,70

6232
Sledestoel met
armleggers

-101 zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning

– 473,– 484,– 499,– 507,– 523,– 548,– 681,– 1 / 0,70
2 / 0,70

1 / 0,70

6238
Sledestoel

-103 zitting en rugleuning
gestoffeerd

– 428,– 449,– 478,– 493,– 521,– 568,– 943,– 1 / 1,30
2 / 2,00

1 / 1,70

6234
Sledestoel met
armleggers

-103 zitting en rugleuning
gestoffeerd

– 484,– 505,– 534,– 549,– 577,– 624,– 999,– 1 / 1,30
2 / 2,00

1 / 1,70

6236
Sledestoel met
armleggers

-203 zitschaal geheel gestoffeerd – 382,– 402,– 430,– 445,– 472,– 518,– 769,– 1 / 1,10
2 / 1,85

1 / 1,30

9352
1 set wielen

-000 5 stuks 50,– – – – – – – – - -
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paro_2

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

ACHTERZIJDE RUGLEUNING
Alleen bij met stof en kunstleer gestoffeerde rugleuning
229 stof zwart (Trevira-CS) 0,–
230 gestoffeerd zoals voorzijde 35,–

STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN
Bureaustoelen 5224 en 5226, kassastoel 5228,
sledestoel 6234 en 6238
3 uit één prijsgroep 11,–
5 uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste

groep

RUGLEUNING NETBESPANNING
200 zwart 0,–

MECHANISME
Bureaustoelen 5220 t/m 5226
122 synchroonmechanisme zonder zitneigverstelling 0,–
123 synchroonmechanisme met zitneigverstelling 35,–
124 met automatische gewichtsinstelling 62,–

ARMLEGGERS
Bureaustoelen 5220 t/m 5226
140 in hoogte verstelbaar met kunststof dragers 163,–
142 in hoogte verstelbaar met aluminium dragers

(niet mogelijk bij mechanisme met automatische
gewichtsinstelling)

187,–

145 multifunctionele armleggers met kunststof dragers
(niet mogelijk bij mechanisme met automatische
gewichtsinstelling)

187,–

144 multifunctionele armleggers met aluminium dragers
(niet mogelijk bij mechanisme met automatische
gewichtsinstelling)

222,–

130 voorbereiding voor bevestiging armleggers 17,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
Sledestoelen
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 93,–

NEKSTEUN STOF ZWART (TREVIRA-CS) 173,–
Bureaustoelen 5222 en 5226

VERSTELBARE LUMBAALSTEUN 80,–
Bureaustoelen 5224 en 5226

DRAAIKRUIS
109 zwart kunststof 0,–
110 aluminium 64,–

METAALKLEUR DRAAIKRUIS
Bureaustoelen 5220 t/m 5226, kassastoel 5228
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
Bureaustoelen 5220 t/m 5226, kassastoel 5228 en kruk 5229
7 aluminium gepolijst 0,–

POOTUITVOERINGEN
Bureaustoelen 5220 t/m 5226, kruk 5229
100 harde wielen 0,–
110 zachte wielen 0,–
Kassastoel 5228
130 kunststof glijders 0,–
Sledestoelen
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 11,–
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paro_2 - antistatic

model onge-
stof-
feerd

stoffering

gr. 5 gr. 6

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

5220
Bureaustoel
antistatic

-901 gemonteerd, zitting
gestoffeerd, rugleuning met
netbespanning

– 791,– 799,– 1 / 0,65
2 / 0,65

-

5224
Bureaustoel
antistatic

-903 gemonteerd, zitting en
rugleuning gestoffeerd

– 851,– 866,– 1 / 1,25
2 / 2,00

-

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

ACHTERZIJDE RUGLEUNING
230 gestoffeerd zoals voorzijde 0,–

RUGLEUNING NETBESPANNING
200 zwart 0,–

MECHANISME
122 synchroonmechanisme zonder zitneigverstelling 0,–
123 synchroonmechanisme met zitneigverstelling 35,–

ARMLEGGERS
142 in hoogte verstelbaar met aluminium dragers 344,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VERSTELBARE LUMBAALSTEUN 80,–
Bureaustoel 5224

DRAAIKRUIS
110 aluminium 0,–

METAALKLEUR DRAAIKRUIS
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

POOTUITVOERINGEN
100 harde wielen 0,–
110 zachte wielen 0,–
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paro_24/7

Getest volgens
EN 1335
BS 5459

Design:
neunzig° design

In Callcenters, controlekamers of meer-
ploegenbedrijven zijn werkplekken 24
uur per dag, 7 dagen per week bezet. Bij
deze werkzaamheden worden bureau-
stoelen bovengemiddeld zwaar belast.
Met paro_24/7 heeft Wiesner-Hager een
bureaustoel ontwikkeld speciaal voor
gebruik de klok rond. Door gebruik te
maken van bijzonder duurzame stoffen
en de robuuste mechaniek is deze
stoel bovendien tot 150 kg belastbaar.
Het karakteristieke voorkomen van de
paro_2 blijft evengoed bewaard. Door
de eenvoudige bediening is paro_24/7
uitermate comfortabel in gebruik.

Standaarduitvoering:

Draaikruis aluminium. Belasting-
afhankelijk geremde harde dubbele
wielen, Ø 60 mm. Bedieningselementen
zwart kunststof. Rugleuning naar keuze
met netbespanning (Trevira CS, 100 %
polyester) of gestoffeerd. Achterzijde
rugleuning: Bij met stof en kunstleer
gestoffeerde modellen altijd met zwarte
stof (Trevira-CS, 100 % polyester); bij met
leer gestoffeerde modellen in hetzelfde
leer als de voorzijde.

Functies:
Synchroonmechanisme met veerkracht-
regeling aan de zijkant (tot 150 kg), kan
in meerdere posities worden vastgezet.
Zithoogteverstelling d.m.v. gasveer
volgens DIN 4550, met dieptedemping.
Verstelling van zitdiepte met schuifzitting
(verstelbereik: 50 mm). In hoogte
verstelbare rugleuning (verstelbereik:
50 mm). Synchroonmechanisme met
zitneigverstelling – zitting kan 5 graden
naar voren neigen.

Tegen meerprijs:
Verstelbare neksteun (5223 en 5227),
verstelbare lumbaalsteun (5225 en 5227).

Armleggervarianten (optioneel):
In hoogte verstelbare armleggers:
In hoogte en breedte verstelbaar, met
zachte toplaag. Dragers aluminium
gepolijst.
Multifunctionele armleggers:
Draaibare pad, in hoogte, breedte en
diepte verstelbaar, met zachte toplaag.
Dragers aluminium gepolijst.

5221 5221 5223 5223

5223 5225 5225 5227

5227 5227
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paro_24/7

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

5221
Bureaustoel

-101 gemonteerd, zitting
gestoffeerd, rugleuning met
netbespanning

– 960,– 970,– 985,– 993,– 1.007,– 1.031,– 1.169,– 1 / 0,65
2 / 0,65

1 / 0,70

5223
Bureaustoel

-101 gemonteerd, hoge
rugleuning, zitting
gestoffeerd, rugleuning met
netbespanning

– 1.043,– 1.053,– 1.068,– 1.076,– 1.090,– 1.114,– 1.252,– 1 / 0,65
2 / 0,65

1 / 0,70

5225
Bureaustoel

-103 gemonteerd, zitting en
rugleuning gestoffeerd

– 975,– 995,– 1.023,– 1.038,– 1.065,– 1.111,– 1.507,– 1 / 1,25
2 / 2,00

1 / 1,75

5227
Bureaustoel

-103 gemonteerd, hoge
rugleuning, zitting en
rugleuning gestoffeerd

– 1.048,– 1.077,– 1.117,– 1.137,– 1.177,– 1.242,– 1.615,– 1 / 1,25
2 / 2,45

1 / 1,90

9352
1 set wielen

-000 5 stuks 50,– – – – – – – – - -
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paro_24/7

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

ACHTERZIJDE RUGLEUNING
Alleen bij met stof en kunstleer gestoffeerde rugleuning
229 stof zwart (Trevira-CS) 0,–
230 gestoffeerd zoals voorzijde 35,–

STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN
Bureaustoelen 5225 en 5227
3 uit één prijsgroep 11,–
5 uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste

groep

RUGLEUNING NETBESPANNING
200 zwart 0,–

MECHANISME
123 synchroonmechanisme met zitneigverstelling 0,–

ARMLEGGERS
142 in hoogte verstelbaar met aluminium dragers 187,–
144 multifunctionele armleggers met aluminium dragers 222,–
130 voorbereiding voor bevestiging armleggers 17,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

NEKSTEUN STOF ZWART (TREVIRA-CS) 173,–
Bureaustoelen 5223 en 5227

VERSTELBARE LUMBAALSTEUN 80,–
Bureaustoelen 5225 en 5227

DRAAIKRUIS
110 aluminium 0,–

METAALKLEUR DRAAIKRUIS
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

POOTUITVOERINGEN
100 harde wielen 0,–
110 zachte wielen 0,–
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poi

Getest
volgens EN
1335,
NPR 1813
en PPP
51051A
*Uitzonderingen:
modellen
5432, 5434 &
6291

Design:
neunzig° design

poi vertegenwoordigt een volledig nieuwe generatie
bureaustoelen: de perfecte combinatie van
esthetiek, comfort en geperfectioneerde ergonomie
maakt poi uniek en ook economisch aantrekkelijk.
Kenmerkend voor poi is de elegante schaal-
bouwwijze. De kleurvariaties van het zitkussen
plaatsen accenten en maken poi vatbaar voor
verandering – stijlvol, kostbaar, jong of fris. Het
ergonomisch-dynamische spanframe in zwart of
wit is voorzien van een semitransparante netbe-
spanning. poi staat voor hoog zitcomfort. Met
de veerkrachtsnelregeling aan de zijkant kan
de tegendruk van de rugleuning met maximaal
2 1/2 omwentelingen aan het lichaamsgewicht
worden aangepast. De nieuwe generatie van
het synchroonmechanisme zorgt voor een fijn
op elkaar afgestemde beweging van zitting en
rugleuning. De zitdiepte kan met behulp van
de schuifzitting horizontaal worden versteld.
In samenspel met de in hoogte verstelbare
lumbaalsteun, de traploze zithoogteverstelling en de
meerdimensionale armleggers kan de stoel perfect
op de lichaamslengte worden afgestemd.

Standaarduitvoering:
Bureaustoelen en bureau-/conferentie-
stoel 5432 en 5434:
Vijfster-draaikruis zwart kunststof. Belasting-
afhankelijk geremde dubbele wielen (Ø 60 mm).
Gasveer met typekeuring volgens DIN 4550,
zwart, met dieptedemping. Bedieningselementen
en armleggers zwart kunststof. Zitting en frame-
constructie van rugleuning zwart of wit polyamide.
Rugleuning naar keuze met netbespanning of
voorzijde gestoffeerd (achterzijde rugleuning met
netbespanning zwart).
Optioneel: diepere zitting (+ 2 cm).
Optioneel voor model 5433: Uitvoering volgens
NPR met 4D-armleggers kunststof zwart,
kunststof dragers zwart.
Neksteun: Stalen raamwerk, kleur zwart of
wit (analoog aan de kleur van de zitting en de
rugleuning) gestoffeerd.
Functies: Stand van zitting en rugleuning kan
met synchroonmechanisme in meerdere posities
worden ingesteld. De veerkracht kan van 45 tot
120 kg snel worden ingesteld met maximaal 2 1/2
omwentelingen van de draaiknop aan de zijkant van
de stoel. Verstelling van de zitdiepte met behulp van
schuifzitting. Zithoogteverstelling traploos met gas-
veer met typekeuring volgens DIN 4550 en diepte-
demping.

Tegen meerprijs: Synchroonmechanisme met
zitneigverstelling – zitting kan 3 graden naar voren
neigen, verstelbare lumbaalsteun.
Armleggers varianten:
In hoogte verstelbare armleggers: In hoogte en
breedte verstelbaar, met zachte toplaag. Kunststof
dragers zwart.
Vaste armleggers: Toplaag zwart kunststof, niet
verstelbaar, armleggerdragers metaal zwart of wit
(hetzelfde als de kleur van de zitting en rugleuning).
Multifunctionele armleggers: Draaibare pad, in
hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met zachte
toplaag. Aluminium dragers gepolijst.

Antistatic-bureaustoel:
Antistatic-uitvoering volgens EN 61340. Draai-
kruis aluminium. Antistatic armleggers in hoogte
en breedte verstelbaar, met zachte toplaag, alumi-
nium dragers gepolijst. Zitting gestoffeerd alleen
met stoffen uit de collectie „antistatic“. Rugleuning
naar keuze met netbespanning zwart of voorzijde
rugleuning gestoffeerd (achterzijde rugleuning met
netbespanning zwart). Overige uitvoering zoals
hierboven omschreven.

Conferentiestoel met terugneigmechanisme
6290/6291:
Vierster-draaikruis, aluminium, gepolijst of met
poedercoating. Kunststof glijders zwart. Draaikolom
(zuil) met terugneigmechanisme, verchroomd, niet
in hoogte verstelbaar. Synchroonmechanisme voor
automatische gewichtsinstelling. Verstelling van
de zitdiepte met behulp van schuifzitting. Zitting
en frameconstructie van rugleuning zwart of wit
polyamide. Rugleuning naar keuze met netbe-
spanning of voorzijde gestoffeerd (achterzijde
rugleuning met netbespanning zwart). Toplaag
armleggers zwart kunststof, niet verstelbaar, arm-
leggerdragers metaal zwart of wit (hetzelfde als de
kleur van de zitting en rugleuning).
Optioneel: diepere zitting (+ 2 cm).
Tegen meerprijs: verstelbare lumbaalsteun.

Sledestoel 6295:
Stalen buisframe, kunststof glijders. Metalen
oppervlakken met poedercoating. Armleggers met
zwarte kunststof toplaag. Zitting van zwart of wit
polyamide met diepere zitting. Rugleuning van
stalen raamconstructie naar keuze met netbe-
spanning zwart (Trevira CS, 100 % Polyester) of
geheel gestoffeerd.

5430 5431 5432 5433 5437

5434 5435 6290 6291 6295
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poi

Stapelbaarheid sledestoel 6295:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

5430
Bureaustoel

-101

-102

zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

–

–

758,– 772,– 792,– 802,– 822,– 854,– 945,–

829,– 850,– 880,– 896,– 926,– 975,– 1.133,–

1 / 0,55
2 / 0,90

1 / 1,00
2 / 1,35

1 / 0,65

1 / 1,05

5431
Bureaustoel met
armleggers in
hoogte verstelbaar

-101

-102

zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

–

–

898,– 912,– 932,– 942,– 962,– 994,– 1.085,–

974,– 995,– 1.025,– 1.041,– 1.071,– 1.120,– 1.278,–

1 / 0,55
2 / 0,90

1 / 1,00
2 / 1,35

1 / 0,65

1 / 1,05

5433
Bureaustoel met
multifunctionele
armleggers

-101

-102

zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

–

–

957,– 971,– 991,– 1.001,– 1.021,– 1.053,– 1.144,–

1.033,– 1.054,– 1.084,– 1.100,– 1.130,– 1.179,– 1.337,–

1 / 0,55
2 / 0,90

1 / 1,00
2 / 1,35

1 / 0,65

1 / 1,05

5432
Bureau-
/conferentiestoel
met vaste
armleggers

-101

-102

zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

–

–

937,– 951,– 971,– 981,– 1.001,– 1.033,– 1.124,–

1.009,– 1.030,– 1.060,– 1.076,– 1.106,– 1.155,– 1.313,–

1 / 0,55
2 / 0,90

1 / 1,00
2 / 1,35

1 / 0,65

1 / 1,05
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poi

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

5435
Bureaustoel met
neksteun en
multifunctionele
armleggers

-101

-102

zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

–

–

1.149,– 1.168,– 1.194,– 1.208,– 1.235,– 1.278,– 1.409,–

1.220,– 1.250,– 1.292,– 1.314,– 1.355,– 1.424,– 1.591,–

1 / 0,60

1 / 0,95

1 / 0,90

1 / 1,30

5434
Bureau-
/conferentiestoel
met neksteun en
vaste armleggers

-101

-102

zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

–

–

1.126,– 1.145,– 1.171,– 1.185,– 1.212,– 1.255,– 1.386,–

1.197,– 1.227,– 1.269,– 1.291,– 1.332,– 1.401,– 1.568,–

1 / 0,60

1 / 0,95

1 / 0,90

1 / 1,30

6290
Conferentiestoel
met
terugneigmechanisme

-101

-102

zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

–

–

792,– 806,– 826,– 836,– 856,– 888,– 979,–

867,– 888,– 918,– 934,– 964,– 1.013,– 1.171,–

1 / 0,55
2 / 0,90

1 / 1,00
2 / 1,35

1 / 0,65

1 / 1,05

6291
Conferentiestoel
met vaste
armleggers en
terugneigmechanisme

-101

-102

zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

–

–

972,– 986,– 1.006,– 1.016,– 1.036,– 1.068,– 1.159,–

1.049,– 1.070,– 1.100,– 1.116,– 1.146,– 1.195,– 1.353,–

1 / 0,55
2 / 0,90

1 / 1,00
2 / 1,35

1 / 0,65

1 / 1,05
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model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6295
Sledestoel met
armleggers

-101

-103

zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning

zitting en rugleuning geheel
gestoffeerd

–

–

631,– 645,– 665,– 675,– 695,– 727,– 818,–

691,– 722,– 766,– 788,– 831,– 902,– 1.222,–

1 / 0,55
2 / 0,90

1 / 1,05
2 / 1,95

1 / 0,65

1 / 1,80

9352
1 set wielen

-000 5 stuks 50,– – – – – – – – - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN
Bureaustoelen met neksteun 5434 en 5435
3 uit één prijsgroep 11,–
5 uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste

groep
Stoffering 1: zitting resp. zitting en voorzijde rugleuning
Stoffering 4: neksteun

KUNSTSTOF KLEUR
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

RUGLEUNING NETBESPANNING
Sledestoelen
200 zwart 0,–
Bureau-, bureau-/conferentie- en conferentiestoelen
210 zwart 0,–
212 antraciet 0,–
214 pastelgrijs 0,–
216 wit 0,–

MECHANISME
Bureaustoelen en bureau-/conferentiestoel 5432, 5434
122 synchroonmechanisme zonder zitneigverstelling 0,–
123 synchroonmechanisme met zitneigverstelling 36,–

METAALKLEUR SLEDESTOEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 106,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VERSTELBARE LUMBAALSTEUN 80,–
Bureau-, bureau-/conferentie- en conferentiestoelen

DIEPERE ZITTING (+ 2 CM) 0,–
Bureau-, bureau-/conferentie- en conferentiestoelen

UITVOERING VOLGENS NPR 0,–
Bureaustoel 5433

DRAAIKRUIS
Bureaustoelen en bureau-/conferentiestoel 5432, 5434
109 zwart kunststof 0,–
110 aluminium 64,–

METAALKLEUR DRAAIKRUIS
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

POOTUITVOERINGEN
Bureaustoelen en bureau-/conferentiestoel 5432, 5434
100 harde wielen 0,–
110 zachte wielen 0,–
Conferentiestoelen en sledestoel
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 11,–
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poi - antistatic

model onge-
stof-
feerd

stoffering

gr. 5 gr. 6

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

5430
Bureaustoel
antistatic

-901

-902

zitting gestoffeerd,
rugleuning met zwarte
netbespanning, draaikruis
aluminium, antistatic-
uitvoering volgens EN
61340

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd,
achterzijde rugleuning
met netbespanning zwart,
draaikruis aluminium,
antistaticuitvoering volgens
EN 61340

–

–

937,– 947,–

1.027,– 1.043,–

1 / 0,55
2 / 0,90

1 / 1,00
2 / 1,35

-

-

5437
Bureaustoel
antistatic met
armleggers in
hoogte verstelbaar

-901

-902

zitting gestoffeerd,
rugleuning met zwarte
netbespanning, draaikruis
aluminium, antistatic-
uitvoering volgens EN
61340

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd,
achterzijde rugleuning
met netbespanning zwart,
draaikruis aluminium,
antistatic-uitvoering volgens
EN 61340

–

–

1.244,– 1.254,–

1.333,– 1.349,–

1 / 0,55
2 / 0,90

1 / 1,00
2 / 1,35

-

-

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KUNSTSTOF KLEUR
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

MECHANISME
122 synchroonmechanisme zonder zitneigverstelling 0,–
123 synchroonmechanisme met zitneigverstelling 36,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR DRAAIKRUIS
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

VERSTELBARE LUMBAALSTEUN 80,–

POOTUITVOERINGEN
100 harde wielen 0,–
110 zachte wielen 0,–
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point

Getest volgens EN 1335
Design: M. Ballendat

Tot in detail aangepast aan de
ergonomie combineert point
markante formele vormen met een
aantrekkelijk en licht design. Door
de synchroon-instelling van zitdiepte
en rugleuninghoogte bewijst de
point zijn uitstekende ergonomische
kwaliteiten. Daardoor past point zich
zonder problemen aan de grootte
van de gebruiker aan. De arm-
leggers zijn bovendien apart in hoogte
verstelbaar.

Standaarduitvoering:
Bureaustoelen:
Aluminium draaikruis met poeder-
coating. Harde dubbele wieltjes voor
zachte vloeren. Armleggerdragers
en zijleuningprofielen aluminium,
rugleuningprofiel met poedercoating.
Kunststof onderdelen zwart.
Functies:
Gepatenteerd synchroonverstelling
van zitdiepte en rugleuninghoogte,
in hoogte verstelbare armleggers.
Synchroonmechanisme met
veerkrachtinstelling, in meerdere
posities fixeebaar. Zithoogte-
verstelling d.m.v. goedgekeurde
gasveer en dieptevering.
Tegen meerprijs:
Synchroflex mechanisme - zitting 5º
naar voren neigbaar.

Sledestoel stapelbaar:
Frame van stalen precisiebuis,
zijleuningprofielen aluminium, arm-
leggers met kunststoflaag zwart,
kunststof glijders. Metalen opper-
vlakken met poedercoating.

5420 5420 5423 5423

5425 5425 6240

Stapelbaarheid sledestoel 6240:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.
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point

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

5420
Bureaustoel

-101

-102

zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning zwart

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

–

–

985,– 1.001,– 1.023,– 1.035,– 1.057,– 1.093,– 1.314,–

1.106,– 1.130,– 1.163,– 1.180,– 1.213,– 1.267,– 1.584,–

1 / 0,50

1 / 1,00
2 / 1,50

1 / 1,10

1 / 1,60

5423
Bureaustoel

-101

-102

zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning zwart

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

–

–

1.206,– 1.222,– 1.244,– 1.256,– 1.278,– 1.314,– 1.535,–

1.361,– 1.390,– 1.430,– 1.450,– 1.490,– 1.555,– 1.864,–

1 / 0,50

1 / 1,00
2 / 1,50

1 / 1,10

1 / 1,70

5425
Bureaustoel met
neksteun

-101

-102

zitting en neksteun
gestoffeerd, rugleuning met
netbespanning zwart

zitting, voorzijde rugleuning
en neksteun gestoffeerd

–

–

1.516,– 1.540,– 1.573,– 1.590,– 1.623,– 1.677,– 1.962,–

1.661,– 1.693,– 1.737,– 1.760,– 1.804,– 1.876,– 2.287,–

1 / 0,90
2 / 1,50

1 / 1,00

1 / 1,50

1 / 2,10

6240
Sledestoel met
armleggers

-101

-102

zitting gestoffeerd,
rugleuning met
netbespanning zwart

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

–

–

707,– 723,– 745,– 757,– 779,– 815,– 1.004,–

808,– 832,– 865,– 882,– 915,– 969,– 1.254,–

1 / 0,50

1 / 1,00
2 / 1,50

1 / 1,00

1 / 1,50

9350
1 set wielen

-000 5 stuks 50,– – – – – – – – - -
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code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

ARMLEGGERS
105 zwart kunststof, in hoogte verstelbaar 176,–

METAALKLEUR DRAAIKRUIS EN SLEDESTOEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
Sledestoelen
8 aluminium gepolijst / metaal chroom 93,–
Draaikruis
7 aluminium gepolijst 0,–

METAALKLEUR BUREAUSTOELEN -
ZIJLEUNINGPROFIEL, ARMLEGGERDRAGERS EN
RUGLEUNINGPROFIEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
8A aluminium gepolijst / metaal chroom voor stoelen

zonder armleggers
66,–

8B aluminium gepolijst / metaal chroom voor stoelen
met armleggers

72,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEERHANGER 82,–
Bureaustoelen 5423 en 5425

SYNCHROFLEX-MECHANISME 63,–

POOTUITVOERINGEN
Bureaustoelen
100 harde wielen 0,–
110 zachte wielen 0,–
Sledestoelen
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 11,–

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 21 Bureau- en conferentiestoelen



delv

Design: Andreas Krob

De slimme conferentiestoel.
Het innovatieve ergonomische concept
van de delv conferentiestoel combineert
een dynamische zitfilosofie met
toekomstgerichte kinetiek: het nieuwe
twist-balance-mechanisme vervangt
klassieke mechanische concepten en
verhoogt de ergonomische effectiviteit.
Het scoort met mobiliteit van de zitting
en rugleuning. De microbewegingen
van de wervelkolom worden bevorderd
en de toevoer van voedingsstoffen
naar de tussenwervelschijven wordt
gestimuleerd. delv past zich aan zijn
gebruikers aan – dankzij de automa-
tische gewichtsdetectie. Dit is een
bijzonder voordeel wanneer meerdere
mensen deze slimme vergaderstoel
gebruiken, zoals bij conferenties en desk-
sharing kantoren. De combinatie van
hoogwaardige materialen, ergonomische
innovatie en eigentijds design maakt
delv de ideale keuze in representatieve
kantoren.

Standaarduitvoering:
Draaikruis drukgiet aluminium, gepolijst of
voorzien van poedercoating. Universele
dubbele wielen, zwart glanzend,
Ø 60 mm. Optioneel: Kunststof glijders
zwart. Zitting en rugleuning gestoffeerd,
met paspelstiksels. Armleggers alumi-
nium, voorzien van poedercoating.

Functies:
Twist-Balance-mechaniek met automa-
tische aanpassing van de tegendruk
en automatische gewichtsinstelling.
Ergonomische, bewegingsvrijheid van
zitting en rugleuning voor dynamisch
zitten.
Bureaustoel 5440:
Zitting in hoogte verstelbaar met zwarte
gasveer volgens DIN 4550 en diepte-
demping.
Conferentiestoel 6204:
Draaimechanisme, verchroomd. Niet in
hoogte verstelbaar.

Tegen meerprijs:
Verchroomde universele dubbele wielen
of vilten glijders.
Armleggers aluminium gepolijst.
Armleggeropdek leer: bij stoffering in
stof of kunstleer altijd in zwart leder, bij
stoffering in leder altijd gelijk aan zitting
en rugleuning.

5440 6204

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

5440
Bureaustoel
met aluminium
armleggers

-103 zitting en rugleuning
gestoffeerd

– 1.214,– 1.265,– 1.335,– 1.372,– 1.443,– 1.558,– 1.811,– 1 / 1,60 1 / 2,10
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delv

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6204
Conferentiestoel
met aluminium
armleggers

-103 zitting en rugleuning
gestoffeerd

– 1.188,– 1.239,– 1.309,– 1.346,– 1.417,– 1.532,– 1.785,– 1 / 1,60 1 / 2,10

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR ARMLEGGERS
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 53,–

METAALKLEUR DRAAIKRUIS
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

ARMLEGGEROPDEK LEER 118,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

POOTUITVOERINGEN
115 universele wielen 0,–
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 17,–

KUNSTSTOF-KLEUR WIELEN
9 zwart glanzend 0,–
4 chroom 60,–
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agilos+

Werkstijlen en werkinhoud zijn divers en
vereisen een daarop afgestemde omgeving.
Het concept van het 4-poots tafelsysteem
agilos+ is precies op deze eisen gebaseerd.
De modulaire opbouw en de optionele extra
functies maken een nauwkeurige afstemming
op de meest uiteenlopende behoeften en
ruimtelijke omstandigheden mogelijk. Met tal
van formaten en uitbreidingsmogelijkheden
is het mogelijk om elke niche op te vullen en
zo optimaal gebruik te maken van de ruimte.
agilos+ is uitgerust met een multifunctionele
traverse voor flexibele montage van een
frontscherm, kabelgoot, pc-houder of 3de
niveau. De tafels zijn naar keuze verkrijgbaar
met ronde of vierkante poten.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL
met naadloze, vochtbestendige laserkant
(ABS), fineer met bladrand herlijst. Houten
oppervlakken gebeitst.
Onderstel: Stalen raamconstructie met
4-poots onderstel 50 mm Ø of 50/50 mm,
stelpoot kunststof zwart.
Multifunctionele traverse voor bevestiging
van 3de niveau, frontscherm en PC-houder.
Metalen oppervlakken met poedercoating.
Kabeldoorvoer rechthoekig (optioneel):
Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Kabeldoorvoer rond (optioneel): Ø 80 mm,
kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabelkanaal (optioneel): Plaatstaal voorge-

vormd, aan beide zijden scharnierend, met
poedercoating.
3de niveau light (optioneel): Met stof
bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch
en thermisch bevestigd polyester vlies (tot
70 % gerecycled materiaal), geschikt als
prikbord, geluiddempend (akoestische meting
volgens ISO 354). Bevestiging aan het
tafelblad door middel van metalen klemmen
en handrad.
Hoogte 410 mm (vanaf bovenzijde tafel tot
bovenzijde 3de niveau).
Belangrijke opmerking: Niet mogelijk in
combinatie met frontscherm.
3de niveau basic (optioneel): Draagblad
van met melamine afgewerkte spaanplaat,
met gestoffeerd paneel, aluminiumprofiel
met poedercoating voor bevestiging
van accessoires, naar keuze ook incl.
frontscherm. Hoogte 406 mm (vanaf
bovenzijde tafel tot bovenzijde 3de niveau).
Frontscherm (optioneel): Geperforeerde
plaatstaal, met poedercoating, hoogte
405 mm.
Vaste lengtekoppeling, vaste
dwarskoppeling (optioneel): 2 stuks per
tafelzijde benodigd.
PC-houder (optioneel): Plaatstaal, met
poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55),
diepzwart (9005M) of wit (9016).

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk
Equipment.

Overzicht:

- - - - = mogelijke posities voor 3de niveau en frontscherm

Rechthoekige tafel Hoektafel
rechts of links

Banaanvormige tafel
rechts of links

Rechthoekige aanbouwtafel

Aanbouwtafel/configuratie
voor rechthoekige tafels
(Afb.: uitvoering aanbouwtafel rechts)

Tafelhoogte:
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Bladprofiel:

Rand ABS Rand
herlijst

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL fineer meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Rechthoekige tafel 7200-616
7200-620
7200-624
7200-628
7200-632
7200-636
7200-640

7200-816
7200-820
7200-824
7200-828
7200-832
7200-836
7200-840
7200-844
7200-848

7200-916
7200-920
7200-924
7200-928
7200-932
7200-936
7200-940
7200-944
7200-948

7200-516
7200-520
7200-524
7200-528
7200-532
7200-536
7200-540
7200-544
7200-548

60 x 80 cm
60 x 100 cm
60 x 120 cm
60 x 140 cm
60 x 160 cm
60 x 180 cm
60 x 200 cm

80 x 80 cm
80 x 100 cm
80 x 120 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm
80 x 220 cm
80 x 240 cm

90 x 80 cm
90 x 100 cm
90 x 120 cm
90 x 140 cm
90 x 160 cm
90 x 180 cm
90 x 200 cm
90 x 220 cm
90 x 240 cm

100 x 80 cm
100 x 100 cm
100 x 120 cm
100 x 140 cm
100 x 160 cm
100 x 180 cm
100 x 200 cm
100 x 220 cm
100 x 240 cm

594,– 656,– 671,– 45,–
606,– 684,– 703,– 48,–
656,– 749,– 770,– 52,–
670,– 783,– 805,– 57,–
714,– 837,– 868,– 57,–
729,– 865,– 900,– 63,–
762,– 918,– 954,– 65,–

610,– 696,– 713,– 45,–
635,– 736,– 763,– 48,–
670,– 795,– 826,– 52,–
696,– 841,– 874,– 57,–
736,– 903,– 943,– 57,–
755,– 943,– 988,– 63,–
792,– 1.000,– 1.048,– 65,–
909,– 1.139,– 1.192,– 165,–
948,– 1.201,– 1.257,– 174,–

635,– 730,– 750,– 45,–
649,– 762,– 792,– 48,–
696,– 834,– 868,– 52,–
716,– 880,– 920,– 57,–
762,– 950,– 993,– 57,–
785,– 993,– 1.043,– 63,–
814,– 1.049,– 1.105,– 65,–
931,– 1.191,– 1.250,– 165,–
970,– 1.251,– 1.317,– 174,–

652,– 754,– 780,– 45,–
666,– 795,– 828,– 48,–
716,– 874,– 909,– 52,–
736,– 922,– 962,– 57,–
787,– 994,– 1.091,– 57,–
812,– 1.046,– 1.150,– 63,–
844,– 1.105,– 1.212,– 65,–
962,– 1.249,– 1.405,– 165,–
989,– 1.303,– 1.462,– 174,–

Hoektafel hoek links
aanbouwzijde links 60 cm
aanbouwzijde rechts 80 cm

7230-348
7230-349

7230-448
7230-449

120 x 180 cm
120 x 200 cm

140 x 180 cm
140 x 200 cm

1.056,– 1.339,– 1.492,– 63,–
1.089,– 1.405,– 1.566,– 65,–

1.089,– – – 102,–
1.126,– – – 106,–
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afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL fineer meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Hoektafel hoek rechts
aanbouwzijde links 80 cm
aanbouwzijde rechts 60 cm

7231-348
7231-349

7231-448
7231-449

120 x 180 cm
120 x 200 cm

140 x 180 cm
140 x 200 cm

1.056,– 1.339,– 1.492,– 63,–
1.089,– 1.405,– 1.566,– 65,–

1.089,– – – 102,–
1.126,– – – 106,–

Hoektafel hoek links
aanbouwzijde links 80 cm
aanbouwzijde rechts 80 cm

7232-348
7232-349

7232-448
7232-449

120 x 180 cm
120 x 200 cm

140 x 180 cm
140 x 200 cm

1.066,– 1.347,– 1.499,– 63,–
1.099,– 1.411,– 1.574,– 65,–

1.099,– – – 102,–
1.121,– – – 106,–

Hoektafel hoek rechts
aanbouwzijde links 80 cm
aanbouwzijde rechts 80 cm

7233-348
7233-349

7233-448
7233-449

120 x 180 cm
120 x 200 cm

140 x 180 cm
140 x 200 cm

1.066,– 1.347,– 1.499,– 63,–
1.099,– 1.411,– 1.574,– 65,–

1.099,– – – 102,–
1.121,– – – 106,–

Banaanvormige tafel hoek
links 45 graden

7240-368
7240-369

113 x 216 cm
113 x 236 cm

1.062,– 1.378,– 1.538,– 106,–
1.099,– 1.449,– 1.616,– 106,–

Banaanvormige tafel hoek
rechts 45 graden

7241-368
7241-369

113 x 216 cm
113 x 236 cm

1.062,– 1.378,– 1.538,– 106,–
1.099,– 1.449,– 1.616,– 106,–
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code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
636 65–85 cm 0,–

ONDERSTEL VARIANTEN
90 metalen poten, rond 0,–
96 metalen poten, vierkant 43,–

VOORPOOT TERUGGEPLAATST
692 links 0,–
694 rechts 0,–
696 links en rechts 0,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL RESP. KABELDOORVOER
HOEKIG, KABELKANAAL, VERSTELBARE POOT
METAAL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING
AANBOUWTAFEL 7069

7,–

tafel 7200: vanaf tafelbreedte 80 cm en tafellengte 160 cm mogelijk

KABELDOORVOER HOEKIG METAAL
646 pos. A - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk 151,–
648 pos. B - vanaf tafellengte 100 cm mogelijk

(uitgezonderd rechthoekige tafels met een lengte
van 220 en 240 cm)

151,–

647 pos. C - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk 151,–
651 pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk, bij

banaanvormige tafel alleen bij tafellengte 236 cm
mogelijk

302,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF
635 pos. A 30,–
694 pos. B - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk

(uitgezonderd rechthoekige tafels met een lengte
van 220 en 240 cm)

30,–

636 pos. C 30,–
653 pos. A en C 60,–
654 pos. A, B en C - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk

(uitgezonderd rechthoekige tafels met een lengte
van 220 en 240 cm)

90,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK
686 pos. A 41,–
687 pos. B - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk

(uitgezonderd rechthoekige tafels met een lengte
van 220 en 240 cm)

41,–

688 pos. C 41,–
662 pos. A en C 82,–
663 pos. A, B en C - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk

(uitgezonderd rechthoekige tafels met een lengte
van 220 en 240 cm)

123,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL

VERSTELBARE POOT
621 zwart kunststof 0,–
622 metaal

model: 7200 56,–
modellen: 7230–7233 84,–
modellen: 7240, 7241 70,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.
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Elektrificatie – positie:

Kabeldoorvoer rond
(rechthoekige tafel)

Kabeldoorvoer hoekig
(rechthoekige tafel)

Kabeldoorvoer rond
(Hoektafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld

Kabeldoorvoer hoekig
(Hoektafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld

Kabeldoorvoer rond
(Banaanvormige tafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld

Kabeldoorvoer hoekig
(Banaanvormige tafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 31 Tafelsystemen office



agilos+ aanbouwtafel

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL fineer

Rechthoekige aanbouwtafel 7069-620
7069-624
7069-628

60 x 100 cm
60 x 120 cm
60 x 140 cm

393,– 474,– 493,–
434,– 529,– 549,–
451,– 561,– 587,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
636 65–85 cm 0,–

ONDERSTEL VARIANTEN
90 metalen poten, rond 0,–
96 metalen poten, vierkant 19,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL RESP. VERSTELBARE
POOT METAAL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

VERSTELBARE POOT
621 zwart kunststof 0,–
622 metaal 28,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
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afbeelding/benaming model bladformaten prijs
stofgroep 3

radio
stofgroep 4
xtreme plus,
x2 plus,

roccia, step,
step melange

stofgroep 5
laser j,

laser j flash,
tempt

stofgroep 6
blazer lite

stofgroep 7
poppy

3de niveau light
(akoestisch effectief)

9556-216
9556-220
9556-224
9556-228
9556-232
9556-236
9556-240
9556-244
9556-248

voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm
voor tafellengte 220 cm
voor tafellengte 240 cm

348,– 380,– 420,– 442,– 483,–
397,– 433,– 483,– 510,– 561,–
444,– 490,– 549,– 580,– 639,–
498,– 547,– 616,– 654,– 722,–
546,– 604,– 682,– 722,– 801,–
599,– 664,– 749,– 796,– 883,–
709,– 780,– 876,– 926,– 1.024,–
758,– 837,– 941,– 996,– 1.103,–
807,– 893,– 1.005,– 1.067,– 1.182,–

3de niveau light
met frontscherm
(akoestisch effectief)

9557-216
9557-220
9557-224
9557-228
9557-232
9557-236
9557-240
9557-244
9557-248

voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm
voor tafellengte 220 cm
voor tafellengte 240 cm

512,– 574,– 654,– 696,– 782,–
593,– 668,– 767,– 821,– 923,–
677,– 766,– 883,– 947,– 1.067,–
767,– 869,– 1.004,– 1.077,– 1.216,–
854,– 969,– 1.122,– 1.206,– 1.364,–
942,– 1.070,– 1.242,– 1.335,– 1.512,–

1.088,– 1.230,– 1.421,– 1.525,– 1.718,–
1.174,– 1.330,– 1.537,– 1.650,– 1.864,–
1.259,– 1.428,– 1.655,– 1.776,– 2.009,–

3de niveau basic
eenzijdig

9452-216
9452-220
9452-224
9452-228
9452-232
9452-236
9452-240
9452-244
9452-248

voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm
voor tafellengte 220 cm
voor tafellengte 240 cm

312,– 320,– – – –
348,– 357,– – – –
382,– 396,– – – –
415,– 438,– – – –
453,– 479,– – – –
478,– 505,– – – –
513,– 532,– – – –
536,– 551,– – – –
559,– 576,– – – –

3de niveau basic
eenzijdig met
frontscherm

9453-216
9453-220
9453-224
9453-228
9453-232
9453-236
9453-240
9453-244
9453-248

voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm
voor tafellengte 220 cm
voor tafellengte 240 cm

331,– 339,– – – –
370,– 379,– – – –
406,– 420,– – – –
442,– 465,– – – –
472,– 498,– – – –
508,– 535,– – – –
542,– 561,– – – –
572,– 587,– – – –
599,– 616,– – – –

3de niveau basic
dubbelzijdig

9454-216
9454-220
9454-224
9454-228
9454-232
9454-236
9454-240
9454-244
9454-248

voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm
voor tafellengte 220 cm
voor tafellengte 240 cm

531,– 557,– – – –
583,– 603,– – – –
624,– 640,– – – –
667,– 687,– – – –
713,– 742,– – – –
760,– 792,– – – –
797,– 831,– – – –
839,– 878,– – – –
869,– 906,– – – –

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 33 Tafelsystemen office



agilos+ toebehoren

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
stofgroep 3

radio
stofgroep 4
xtreme plus,
x2 plus,

roccia, step,
step melange

stofgroep 5
laser j,

laser j flash,
tempt

stofgroep 6
blazer lite

stofgroep 7
poppy

Frontscherm hoogte
40,5 cm

9443-216
9443-220
9443-224
9443-228
9443-232
9443-236
9443-240
9443-244
9443-248

voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm
voor tafellengte 220 cm
voor tafellengte 240 cm

336,–
341,–
349,–
362,–
377,–
382,–
388,–
396,–
408,–

PC-houder 9448-000 197,–

Vaste koppeling
lengterichting 1 st.

9496-000 9,–

Vaste koppeling
dwarsrichting 1 st.

9497-000 13,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
3de niveau basic 9452, 9453 en 9454
( ) melamine volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
PC-houder 9448
55 eloxaal zilver 0,–
9005M diepzwart 0,–
9016 wit 0,–
3de niveau light 9556 en 9557,
3de niveau basic 9452, 9453 en 9454,
frontscherm 9443
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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Design: Andreas Krob

De geraffineerde flexibele werkplek.
Wiesner-Hager heeft met yuno
office een onconventioneel werkplek-
programma ontworpen specifiek
toegespitst op de flexibele behoeften
van co-working-ruimtes.
De oorspronkelijk als stapeltafel voor
communicatieruimtes ontwikkelde tafel
kan in een handomdraai met enkele
accessoires getransformeerd worden
naar een flexibele werkplek, geheel
volgens het New Work principe. Een
speciale plug-in box biedt aansluitin-
gen voor elektra, netwerk en/of USB
met laadfunctie. Tegelijkertijd dient
deze box als afsluitbare opbergruimte
voor persoonlijke spullen.
De ijzersterke functionaliteiten als
verrijdbaar en stapelbaar blijven in
takt.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL (optio-
neel lichtgewicht) met naadloze,
vochtbestendige laserkant (ABS), of
volkern.

Onderstel:
Poten en traverse stalen buis. Kruis-
stukken en bladdragers spuitgiet-
aluminium. Afwerking traverse en
bladdragers gelijk aan de poten. Bij
verchroomde poten traverse en blad-
dragers in poedercoating zwart. Kunst-
stofglijders met geïntegreerde wielen,
zwart. Doorsnede: poot 50/20 mm,
traverse 30/15 mm. Metalen opper-
vlakken voorzien van poedercoating.

Plug-in box:
Behuizing staalplaat, inzetbak van
zwart kunststof, dubbele box met
deksel en slot.
Metalen oppervlakken voorzien van
poedercoating.
Elektrificatie landspecifiek:
Enkelvoudige box: kleur zwart, 1 x

Schuko, kabellengte 70 cm, zwart.
Optioneel: Datapoort (zonder kabel) of
2 x USB charger.
Dubbele box: 2 x Schuko, kabellengte
70 cm, kleur zwart.
Optioneel: 1 x Schuko + 1 x datapoort
(zonder kabel) of 1 x Schuko + 2 x
USB charger.
Kabelgeleiding verticaal (optioneel):
Kabelslangen modellen 9492 en 9500
tot 9504.

L-Paneel:
Dragerplaat decorspaanplaat met stof
bespannen. Binnenzijde geschikt als
prikbord.

Belangrijke opmerking:
Het L-paneel is niet mogelijk in
combinatie met lichtgewicht blad.
Stoffering in blazer en kunstleer is niet
mogelijk.
Bij tafellengte 130 cm is de plug-in
dubbele box niet mogelijk in combina-
tie met het L-paneel breedte 95 cm.

Elektrificatie tafel (optioneel):
Inbouwcontactdoos rond:
Afsluitbare, dubbele inbouwcontact-
doos. Oppervlak mat chroom.
Inbouwcontactdoos rechthoekig
basic of plat:
Dubbele inbouwcontactdoos, kunststof
zwart. Opmerking: Inbouwcontactdoos
rechthoekig plat in combinatie met
lichtgewicht blad niet mogelijk.
Kabelgeleidingsset:
Gemonteerde kabelklemmen, T-splitter
en verbindingskabel. Alleen mogelijk
in combinatie met inbouwcontactdoos,
Pos. B.
Kabelvoering verticaal:
Textielslang, zwart. Alleen in combi-
natie met de inbouwcontactdoos rond.

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Overzicht:

Rechthoekige tafel 9531-000 9533-000 9530-000 9532-000

9550 9551 9552 9553
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Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Volkern Lichtgewicht blad: Rand ABS

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix lichtge-
wichtblad

HPL

lichtge-
wichtblad
HPL Fenix

volkern

Rechthoekige tafel 3940-826
3940-828
3940-832
3940-836
3940-840

80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

565,– 695,– 1.103,– 842,– 1.248,– 877,–
572,– 713,– 1.150,– 874,– 1.308,– 907,–
627,– 788,– 1.285,– 971,– 1.469,– 1.012,–
640,– 822,– 1.382,– 1.030,– 1.590,– 1.072,–
664,– 862,– 1.485,– 1.092,– 1.714,– 1.142,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS

METAALKLEUR KRUISSTUKKEN ALUMINIUM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
7 aluminium gepolijst 32,–

METAALKLEUR POTEN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 73,–

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING L-PANEEL 0,–
Alleen bij volkern nodig

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 267,–
B pos. B 267,–
C pos. C 267,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
BASIC
A pos. A 71,–
B pos. B 71,–
C pos. C 71,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 138,–
B pos. B 138,–
C pos. C 138,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

KABELGELEIDINGSSET GEMONTEERD
B pos. B 89,–

KABELVOERING VERTICAAL 113,–

POOTUITVOERINGEN
202 kunststofglijders met wielen 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig
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yuno office

afbeelding/benaming model prijs

Plug-in enkelvoudige box hoog 9530-000 510,–

Plug-in enkelvoudige box laag 9531-000 510,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
5020 oceaanblauw 0,–
1027 kerriegeel 0,–
8023 oranjebruin 0,–
02M transparant 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

INBOUWCONTACTDOOS NETBOX SPOT
761 1 x RJ45 58,–
760 1 x Schuko 86,–
762 1 x dubbele USB-oplader 275,–
763 1 x BEK 93,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.
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yuno office

afbeelding/benaming model prijs

Plug-in dubbele box hoog 9532-000 557,–

Plug-in dubbele box laag 9533-000 557,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
5020 oceaanblauw 0,–
1027 kerriegeel 0,–
8023 oranjebruin 0,–
02M transparant 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

INBOUWCONTACTDOOS NETBOX SPOT
765 2 x Schuko 172,–
766 1 x Schuko, 1 x RJ45 144,–
767 1 x Schuko, 1x dubbele USB-oplader 361,–
768 2 x BEK 186,–
769 1 x BEK, 1 x RJ45 151,–
770 1 x BEK, 1x dubbele USB-oplader 368,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.
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yuno office

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
stofgroep

3
stofgroep

4
stofgroep

5
stofgroep

6
blazer lite

stofgroep
7

stofgroep
8

L-Paneel links hoog 9550-972
9550-974

65 x 53 cm
95 x 53 cm

255,– 284,– 324,– 344,– 384,– 449,–
283,– 323,– 378,– 407,– 462,– 552,–

L-Paneel rechts hoog 9551-972
9551-974

65 x 53 cm
95 x 53 cm

255,– 284,– 324,– 344,– 384,– 449,–
283,– 323,– 378,– 407,– 462,– 552,–

L-Paneel links laag 9552-972
9552-974

65 x 53 cm
95 x 53 cm

255,– 284,– 324,– 344,– 384,– 449,–
283,– 323,– 378,– 407,– 462,– 552,–

L-Paneel rechts laag 9553-972
9553-974

65 x 53 cm
95 x 53 cm

255,– 284,– 324,– 344,– 384,– 449,–
283,– 323,– 378,– 407,– 462,– 552,–
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foxx

Uitzonderingen:
modellen foxx_M

Modern, functioneel en veelzijdig – dat zijn
de belangrijke kenmerken van foxx, het
bureautafelprogramma met C-poot-design.
foxx voldoet aan de meest uiteenlopende
eisen op kantoor en kan naar behoefte ook
worden geconfigureerd tot individuele-,
groeps- of teamwerkplekken. Er kan worden
gekozen uit meerdere tafelvarianten: foxx_M
(multifunctioneel) met multifunctionele
traverse voor montage van extra uitrustingen,
en de elektrisch in hoogte verstelbare varian-
ten foxx_eRK en foxx_eQK.

Standaarduitvoering:

foxx_M:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze,
vochtbestendige laserkant (ABS), fineer
met bladrand herlijst, volkern. Houten
oppervlakken gebeitst.
Onderstel:
Stalen raamconstructie met C-poot onder-
stel, zuil Ø 70 mm, kunststof stelglijders.
Metalen oppervlakken met poedercoating.
Onderzijde afdekking poot verkiesbaar in
aparte metaalkleur (volgens stalenkaart).
Multifunctionele traverse voor opname van
3de niveau, frontscherm en PC-houder.
Kabeldoorvoer hoekig (optioneel): Metaal
met poedercoating, met afdekklep.
Kabeldoorvoer rond (optioneel):
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-
look.
Kabelkanaal (optioneel): Plaatstaal voorge-
vormd, aan beide zijden scharnierend, met
poedercoating.
3de niveau light (optioneel):
Met stof bespannen lichtgewicht paneel.
Mechanisch en thermisch bevestigd
polyester vlies (tot 70 % gerecycled
materiaal), geschikt als prikbord,
geluiddempend (akoestische meting volgens

ISO 354). Bevestiging aan het tafelblad door
middel van metalen klemmen en handrad.
Hoogte 410 mm (vanaf bovenzijde tafel tot
bovenzijde 3de niveau).
Belangrijke opmerking: Niet mogelijk in
combinatie met frontscherm.
3de niveau basic (optioneel): Draag-
blad van met melamine afgewerkte spaan-
plaat, met gestoffeerd paneel, aluminiumpro-
fiel met poedercoating
voor bevestiging van organisatie-
middelen (opbergelementen), naar keuze
ook incl. frontscherm. Hoogte 406 mm (vanaf
bovenzijde tafel tot bovenzijde
3de niveau).
Frontscherm (optioneel): Geperforeerde
plaatstaal, met poedercoating, hoogte
405 mm. Bij Hoek-, Universele en Callcenter
tafel alleen aan één zijde mogelijk.
PC-houder (optioneel): Plaatstaal, met
poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55),
diepzwart (9005M) of wit (9016).
Opmerking: bij tafelbreedte 60 cm niet
mogelijk in combinatie met kabelkanaal.
Afstandhouders (optioneel voor foxx_eRK
en foxx_eQK): Plaatstaal, met poedercoating
naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart
(9005M) of wit (9016).

foxx_eRK en foxx_eQK:
Traploze elektrische verstelling van de
werkhoogte.
Tafelbladen: Uitvoering als foxx_M.
Onderstel: Stalen raamconstructie met
T-poot onderstel, kunststof stelglijders.
Metalen oppervlakken met poedercoating
naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart
(9005M) of wit (9016).
Zuil: foxx_eRK Ø 70 mm, foxx_eQK
70 x 70 mm.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk
Equipment.

Overzicht:

- - - - = mogelijke posities voor 3de niveau en frontscherm
Opmerking: frontscherm bij Hoek-, Universele en Callcenter tafel alleen aan één zijde mogelijk.

Rechthoekige tafel foxx_M Rechthoekige tafel
foxx_eRK en foxx_eQK

Hoektafel rechts of links
foxx_M

Banaanvormige tafel rechts of links
foxx_M

Aanbouwtafel
foxx_M

Aanbouwtafels/hoekopstelling:
Aanbouwtafel voor rechthoekige tafels foxx_M.
Fig.: uitvoering aanbouwtafel rechts
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foxx_M

Tafelhoogte:

foxx_M: foxx_eRK en foxx_eQK:

Bladprofiel:

foxx_M: Rand ABS Rand
herlijst

Volkern foxx_eRK &
foxx_eQK:

Rand ABS Rand
herlijst

Volkern

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Rechthoekige tafel 7400-624
7400-628
7400-632
7400-636
7400-640

7400-816
7400-820
7400-824
7400-828
7400-832
7400-836
7400-840

7400-916
7400-920
7400-924
7400-928
7400-932
7400-936
7400-940

7400-520
7400-524
7400-528
7400-532
7400-536
7400-540

60 x 120 cm
60 x 140 cm
60 x 160 cm
60 x 180 cm
60 x 200 cm

80 x 80 cm
80 x 100 cm
80 x 120 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

90 x 80 cm
90 x 100 cm
90 x 120 cm
90 x 140 cm
90 x 160 cm
90 x 180 cm
90 x 200 cm

100 x 100 cm
100 x 120 cm
100 x 140 cm
100 x 160 cm
100 x 180 cm
100 x 200 cm

720,– 785,– 1.079,– 835,– 847,– 52,–
736,– 846,– 1.191,– 872,– 955,– 57,–
754,– 877,– 1.270,– 907,– 1.002,– 57,–
773,– 907,– 1.349,– 945,– 1.050,– 63,–
787,– 942,– 1.436,– 982,– 1.102,– 65,–

697,– 782,– 1.042,– 798,– 865,– 45,–
717,– 826,– 1.152,– 846,– 930,– 48,–
735,– 859,– 1.254,– 889,– 989,– 52,–
755,– 900,– 1.359,– 936,– 1.050,– 57,–
780,– 943,– 1.464,– 987,– 1.115,– 57,–
798,– 987,– 1.579,– 1.032,– 1.178,– 63,–
816,– 1.027,– 1.680,– 1.073,– 1.240,– 65,–

723,– 816,– 1.112,– 839,– 913,– 45,–
744,– 863,– 1.231,– 889,– 984,– 48,–
766,– 907,– 1.349,– 941,– 1.049,– 52,–
785,– 944,– 1.458,– 987,– 1.115,– 57,–
803,– 991,– 1.582,– 1.035,– 1.183,– 57,–
828,– 1.034,– 1.697,– 1.087,– 1.255,– 63,–
846,– 1.082,– 1.818,– 1.136,– 1.322,– 65,–

766,– 896,– 1.306,– 928,– 1.030,– 48,–
787,– 943,– 1.437,– 982,– 1.107,– 52,–
811,– 991,– 1.563,– 1.035,– 1.178,– 57,–
834,– 1.043,– 1.698,– 1.138,– 1.258,– 57,–
854,– 1.089,– 1.826,– 1.192,– 1.329,– 63,–
878,– 1.138,– 1.958,– 1.248,– 1.406,– 65,–

Hoektafel hoek links
aanbouwzijde links 60 cm
aanbouwzijde rechts 80 cm

7430-348
7430-349

7430-448
7430-449

120 x 180 cm
120 x 200 cm

140 x 180 cm
140 x 200 cm

1.141,– 1.423,– 2.308,– 1.576,– 1.713,– 106,–
1.169,– 1.483,– 2.464,– 1.642,– 1.800,– 112,–

1.183,– – – – 1.846,– 112,–
1.211,– – – – 1.950,– 115,–
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foxx_M

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Hoektafel hoek rechts
aanbouwzijde links 80 cm
aanbouwzijde rechts 60 cm

7431-348
7431-349

7431-448
7431-449

120 x 180 cm
120 x 200 cm

140 x 180 cm
140 x 200 cm

1.141,– 1.423,– 2.308,– 1.576,– 1.713,– 106,–
1.169,– 1.483,– 2.464,– 1.642,– 1.800,– 112,–

1.183,– – – – 1.846,– 112,–
1.211,– – – – 1.950,– 115,–

Hoektafel hoek links
aanbouwzijde links 80 cm
aanbouwzijde rechts 80 cm

7432-348
7432-349

7432-448
7432-449

120 x 180 cm
120 x 200 cm

140 x 180 cm
140 x 200 cm

1.169,– 1.449,– 2.331,– 1.602,– 1.737,– 106,–
1.195,– 1.503,– 2.487,– 1.668,– 1.826,– 112,–

1.215,– – – – 1.880,– 112,–
1.231,– – – – 1.971,– 115,–

Hoektafel hoek rechts
aanbouwzijde links 80 cm
aanbouwzijde rechts 80 cm

7433-348
7433-349

7433-448
7433-449

120 x 180 cm
120 x 200 cm

140 x 180 cm
140 x 200 cm

1.169,– 1.449,– 2.331,– 1.602,– 1.737,– 106,–
1.195,– 1.503,– 2.487,– 1.668,– 1.826,– 112,–

1.215,– – – – 1.880,– 112,–
1.231,– – – – 1.971,– 115,–

Banaanvormige tafel hoek
links 45 graden

7440-368
7440-369

113 x 216 cm
113 x 236 cm

1.132,– 1.450,– 2.449,– 1.614,– 1.777,– 115,–
1.153,– 1.498,– 2.589,– 1.671,– 1.856,– 115,–

Banaanvormige tafel hoek
rechts 45 graden

7441-368
7441-369

113 x 216 cm
113 x 236 cm

1.132,– 1.450,– 2.449,– 1.614,– 1.777,– 115,–
1.153,– 1.498,– 2.589,– 1.671,– 1.856,– 115,–
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foxx_M

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
636 65–85 cm 0,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL EN BOVENZIJDE
AFDEKKING POOT RESP. KABELDOORVOER HOEKIG,
KABELKANAAL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR ONDERZIJDE AFDEKKING POOT
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING
AANBOUWTAFEL 7405

7,–

(niet mogelijk bij volkernblad)
tafel 7400: vanaf tafelbreedte 80 cm en tafellengte 160 cm mogelijk

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KABELDOORVOER HOEKIG METAAL
646 pos. A - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk 151,–
648 pos. B - vanaf tafellengte 100 cm mogelijk 151,–
647 pos. C - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk 151,–
651 pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk, bij

banaanvormige tafel alleen bij tafellengte 236 cm
mogelijk

302,–

664 pos. A, B en C - alleen bij hoektafel mogelijk 453,–

KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF
635 pos. A 30,–
694 pos. B - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk 30,–
636 pos. C 30,–
653 pos. A en C 60,–
654 pos. A, B en C - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk 90,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK
686 pos. A 41,–
687 pos. B - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk 41,–
688 pos. C 41,–
662 pos. A en C 82,–
663 pos. A, B en C - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk 123,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL
Zie prijskolom
Bij tafels modellen 7400-624 t/m 7400-640 is het technisch
niet mogelijk om zowel een kabelkanaal als een pc-houder
te monteren.

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Kabeldoorvoer rond
(rechthoekige tafel)

Kabeldoorvoer hoekig
(rechthoekige tafel)

Kabeldoorvoer rond
(Hoektafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld

Kabeldoorvoer hoekig
(Hoektafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld

Kabeldoorvoer rond
(Banaanvormige tafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld

Kabeldoorvoer hoekig
(Banaanvormige tafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld
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foxx_M aanbouwtafel

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer

Rechthoekige aanbouwtafel 7405-620
7405-624
7405-628

60 x 100 cm
60 x 120 cm
60 x 140 cm

567,– 645,– 889,– 664,–
578,– 672,– 970,– 696,–
594,– 705,– 1.048,– 730,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
636 65–85 cm 0,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL EN BOVENZIJDE
AFDEKKING POOT
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR ONDERZIJDE AFDEKKING POOT
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
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foxx_M toebehoren

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
stofgroep 3

radio
stofgroep 4
xtreme plus,
x2 plus,

roccia, step,
step melange

stofgroep 5
laser j,

laser j flash,
tempt

stofgroep 6
blazer lite

stofgroep 7
poppy

3de niveau light
(akoestisch effectief)

9556-216
9556-220
9556-224
9556-228
9556-232
9556-236
9556-240

voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm

348,– 380,– 420,– 442,– 483,–
397,– 433,– 483,– 510,– 561,–
444,– 490,– 549,– 580,– 639,–
498,– 547,– 616,– 654,– 722,–
546,– 604,– 682,– 722,– 801,–
599,– 664,– 749,– 796,– 883,–
709,– 780,– 876,– 926,– 1.024,–

3de niveau light
met frontscherm
(akoestisch effectief)

9557-216
9557-220
9557-224
9557-228
9557-232
9557-236
9557-240

voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm

512,– 574,– 654,– 696,– 782,–
593,– 668,– 767,– 821,– 923,–
677,– 766,– 883,– 947,– 1.067,–
767,– 869,– 1.004,– 1.077,– 1.216,–
854,– 969,– 1.122,– 1.206,– 1.364,–
942,– 1.070,– 1.242,– 1.335,– 1.512,–

1.088,– 1.230,– 1.421,– 1.525,– 1.718,–

3de niveau basic
eenzijdig

9452-216
9452-220
9452-224
9452-228
9452-232
9452-236
9452-240

voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm

312,– 320,– – – –
348,– 357,– – – –
382,– 396,– – – –
415,– 438,– – – –
453,– 479,– – – –
478,– 505,– – – –
513,– 532,– – – –

3de niveau basic
eenzijdig met
frontscherm

9453-216
9453-220
9453-224
9453-228
9453-232
9453-236
9453-240

voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm

331,– 339,– – – –
370,– 379,– – – –
406,– 420,– – – –
442,– 465,– – – –
472,– 498,– – – –
508,– 535,– – – –
542,– 561,– – – –

3de niveau basic
dubbelzijdig

9454-216
9454-220
9454-224
9454-228
9454-232
9454-236
9454-240

voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm

531,– 557,– – – –
583,– 603,– – – –
624,– 640,– – – –
667,– 687,– – – –
713,– 742,– – – –
760,– 792,– – – –
797,– 831,– – – –

Frontscherm hoogte
40,5 cm

9451-216
9451-220
9451-224
9451-228
9451-232
9451-236
9451-240

voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm

336,–
341,–
349,–
362,–
377,–
382,–
388,–
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foxx_M toebehoren

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
stofgroep 3

radio
stofgroep 4
xtreme plus,
x2 plus,

roccia, step,
step melange

stofgroep 5
laser j,

laser j flash,
tempt

stofgroep 6
blazer lite

stofgroep 7
poppy

PC-houder 9448-000 197,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
3de niveau basic 9452, 9453 en 9454
( ) melamine volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR
PC-houder 9448
55 eloxaal zilver 0,–
9005M diepzwart 0,–
9016 wit 0,–
3de niveau light 9556 en 9557,
3de niveau basic 9452, 9453 en 9454,
frontscherm 9451
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BEVESTIGING VOOR FRONTSCHERM 44,–
frontscherm 9451-216 - alleen vereist bij banaanvormige tafel 7440
en 7441 korte zijde (80 cm)

BEVESTIGING VOOR 3DE NIVEAU 44,–
3de niveau basic 9452-216, 9453-216, 9454-216 - alleen vereist bij
banaanvormige tafel 7440 en 7441 korte zijde (80 cm)
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foxx_eRK

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Rechthoekige tafel - ronde
zuil

8360-828
8360-832
8360-836
8360-840

8360-928
8360-932
8360-936
8360-940

8360-528
8360-532
8360-536
8360-540

80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

90 x 140 cm
90 x 160 cm
90 x 180 cm
90 x 200 cm

100 x 140 cm
100 x 160 cm
100 x 180 cm
100 x 200 cm

1.382,– 1.527,– 1.982,– 1.561,– 1.677,– 91,–
1.401,– 1.570,– 2.094,– 1.607,– 1.741,– 96,–
1.425,– 1.613,– 2.200,– 1.657,– 1.805,– 102,–
1.446,– 1.657,– 2.311,– 1.704,– 1.870,– 110,–

1.404,– 1.570,– 2.088,– 1.605,– 1.736,– 91,–
1.426,– 1.614,– 2.201,– 1.659,– 1.807,– 96,–
1.449,– 1.661,– 2.324,– 1.709,– 1.879,– 102,–
1.475,– 1.706,– 2.442,– 1.764,– 1.948,– 110,–

1.432,– 1.614,– 2.188,– 1.659,– 1.803,– 91,–
1.456,– 1.661,– 2.316,– 1.759,– 1.876,– 96,–
1.478,– 1.709,– 2.447,– 1.814,– 1.951,– 102,–
1.507,– 1.764,– 2.584,– 1.872,– 2.032,– 110,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
629 65–129 cm elektrisch in hoogte verstelbaar 0,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL RESP. KABELDOORVOER
HOEKIG, KABELKANAAL
55 eloxaal zilver 0,–
9005M diepzwart 0,–
9016 wit 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KABELDOORVOER HOEKIG METAAL
646 pos. A 151,–
648 pos. B 151,–
647 pos. C 151,–
651 pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk 302,–

KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF
635 pos. A 30,–
694 pos. B 30,–
636 pos. C 30,–
653 pos. A en C 60,–
654 pos. A, B en C 90,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK
686 pos. A 41,–
687 pos. B 41,–
688 pos. C 41,–
662 pos. A en C 82,–
663 pos. A, B en C 123,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL
Zie prijskolom

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Kabeldoorvoer rond Kabeldoorvoer hoekig
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foxx_eQK

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Rechthoekige tafel -
vierkante zuil

8460-828
8460-832
8460-836
8460-840

8460-928
8460-932
8460-936
8460-940

8460-528
8460-532
8460-536
8460-540

80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

90 x 140 cm
90 x 160 cm
90 x 180 cm
90 x 200 cm

100 x 140 cm
100 x 160 cm
100 x 180 cm
100 x 200 cm

1.382,– 1.527,– 1.982,– 1.561,– 1.677,– 91,–
1.401,– 1.570,– 2.094,– 1.607,– 1.741,– 96,–
1.425,– 1.613,– 2.200,– 1.657,– 1.805,– 102,–
1.446,– 1.657,– 2.311,– 1.704,– 1.870,– 110,–

1.404,– 1.570,– 2.088,– 1.605,– 1.736,– 91,–
1.426,– 1.614,– 2.201,– 1.659,– 1.807,– 96,–
1.449,– 1.661,– 2.324,– 1.709,– 1.879,– 102,–
1.475,– 1.706,– 2.442,– 1.764,– 1.948,– 110,–

1.432,– 1.614,– 2.188,– 1.659,– 1.803,– 91,–
1.456,– 1.661,– 2.316,– 1.759,– 1.876,– 96,–
1.478,– 1.709,– 2.447,– 1.814,– 1.951,– 102,–
1.507,– 1.764,– 2.584,– 1.872,– 2.032,– 110,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
629 65–129 cm elektrisch in hoogte verstelbaar 0,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL RESP. KABELDOORVOER
HOEKIG, KABELKANAAL
55 eloxaal zilver 0,–
9005M diepzwart 0,–
9016 wit 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KABELDOORVOER HOEKIG METAAL
646 pos. A 151,–
648 pos. B 151,–
647 pos. C 151,–
651 pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk 302,–

KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF
635 pos. A 30,–
694 pos. B 30,–
636 pos. C 30,–
653 pos. A en C 60,–
654 pos. A, B en C 90,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK
686 pos. A 41,–
687 pos. B 41,–
688 pos. C 41,–
662 pos. A en C 82,–
663 pos. A, B en C 123,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL
Zie prijskolom

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Kabeldoorvoer rond Kabeldoorvoer hoekig
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foxx_eRK en foxx_eQK toebehoren

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
stofgroep 3

radio
stofgroep 4
xtreme plus,
x2 plus,

roccia, step,
step melange

stofgroep 5
laser j,

laser j flash,
tempt

stofgroep 6
blazer lite

stofgroep 7
poppy

3de niveau light
(akoestisch effectief)

9556-228
9556-232
9556-236
9556-240

voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm

498,– 547,– 616,– 654,– 722,–
546,– 604,– 682,– 722,– 801,–
599,– 664,– 749,– 796,– 883,–
709,– 780,– 876,– 926,– 1.024,–

3de niveau light
met frontscherm
(akoestisch effectief)

9557-228
9557-232
9557-236
9557-240

voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm

767,– 869,– 1.004,– 1.077,– 1.216,–
854,– 969,– 1.122,– 1.206,– 1.364,–
942,– 1.070,– 1.242,– 1.335,– 1.512,–

1.088,– 1.230,– 1.421,– 1.525,– 1.718,–

3de niveau basic
eenzijdig

9460-228
9460-232
9460-236
9460-240

voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm

415,– 438,– – – –
453,– 479,– – – –
478,– 505,– – – –
513,– 532,– – – –

3de niveau basic
eenzijdig met
frontscherm

9461-228
9461-232
9461-236
9461-240

voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm

442,– 465,– – – –
472,– 498,– – – –
508,– 535,– – – –
542,– 561,– – – –

3de niveau basic
dubbelzijdig

9462-228
9462-232
9462-236
9462-240

voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm

667,– 687,– – – –
713,– 742,– – – –
760,– 792,– – – –
797,– 831,– – – –

Frontscherm hoogte
40,5 cm

9457-228
9457-232
9457-236
9457-240

voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm

362,–
377,–
382,–
388,–

PC-houder 9486-000 197,–
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foxx_eRK en foxx_eQK toebehoren

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
stofgroep 3

radio
stofgroep 4
xtreme plus,
x2 plus,

roccia, step,
step melange

stofgroep 5
laser j,

laser j flash,
tempt

stofgroep 6
blazer lite

stofgroep 7
poppy

Afstandhouder 1 stuk 9915-000 27,–

Afstandhouder dwars
1 stuk

9916-080
9916-090

9916-100

voor tafelbreedte 80 cm
voor tafelbreedte 90 cm

voor tafelbreedte 100 cm

27,–
27,–

27,–

Afstandhouder dwars
kopse kant 1 stuk

9917-080
9917-090

9917-100

voor tafelbreedte 80 cm
voor tafelbreedte 90 cm

voor tafelbreedte 100 cm

27,–
27,–

27,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
3de niveau basic 9460, 9461 en 9462
( ) melamine volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
PC-houder 9486 en afstandhouder 9915 t/m 9917
55 eloxaal zilver 0,–
9005M diepzwart 0,–
9016 wit 0,–
3de niveau light 9556 en 9557,
3de niveau basic 9460, 9461 en 9462,
frontscherm 9457
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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veron

Design:
greutmann bolzern

Het design van veron is modern
en strak, maar de lijnen zijn zachter
dan tot voor kort gebruikelijk was.
Er is bewust minder met metalen
oppervlakken gewerkt om plaats te
maken voor huiselijke kleuren en
materialen. Zo ontstaat het gewenste
contrast met de op technologie gerichte
hedendaagse kantoorwereld. Het
derde niveau, dat het huiselijke
karakter van de werkplek onderstreept,
biedt tevens plaats aan opsteek-
modules voor flatscreens en opberg-
elementen. Dankzij de buitengewone
integreerbaarheid
is veron universeel inzetbaar, in de
meest uiteenlopende kantoorlayouts.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen: Naar keuze melamine of
HPL met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), fineer met bladrand
herlijst, volkern. Houten oppervlakken
gebeitst.
Onderstel: Poten en frame van stalen
buis, hoekverbinding van spuitgiet-
aluminium.
Statafels 1900 T35 en 1900 T36
worden uitgevoerd met een stalen
voetring. Metalen oppervlakken met
poedercoating.
3de niveau light (optioneel): Met
stof bespannen lichtgewicht paneel.
Mechanisch en thermisch bevestigd
polyester vlies (tot 70 % gerecycled
materiaal), geschikt als prikbord,

geluiddempend (akoestische meting
volgens ISO 354). Bevestiging aan
het tafelblad door middel van metalen
klemmen en handrad.
Hoogte 410 mm (vanaf bovenzijde tafel
tot bovenzijde 3de niveau).
Belangrijke opmerking: Niet mogelijk in
combinatie met frontscherm.
3de niveau basic hoogte 410 mm
(optioneel): Draagblad van met
melamine afgewerkte spaanplaat,
gestoffeerd paneel en aluminium-
profielen met poedercoating voor
bevestiging van opbergelementen.
Frontscherm hoogte 355 mm
(optioneel): Stalen frame met semi-
transparante stofbespanning.
Koppelstukken (optioneel): Plaatstaal
koppelstuk, metaal met poedercoating
eloxaal zilver. Bij lengte- of dwars-
koppeling zijn per tafelzijde 2 koppel-
stukken nodig.
Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer rond:
Kunststof zilver, zwart of wit.
Kabeldoorvoer hoekig: Metaal met
poedercoating, met afdekklep.
Kabelschacht hoekig: Metaal met
poedercoating, met afdekklep. In
combinatie met kabelkanaal niet
mogelijk.
Kabelkanaal: Metaal met zwarte
poedercoating, klapbaar. In combinatie
met kabelschacht hoekig niet mogelijk.

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Overzicht:

Tafel Dubbele werkplek Driehoekig
inhangblad

Tafel

Vergadertafel Vergadertafel Vergadertafel Vergadertafel in
hoogte verstelbaar
d.m.v. gasveer

Vergadertafel 1900 T64
in hoogte verstelbaar
d.m.v. gasveer

Vergadertafel 1900 T69
in hoogte verstelbaar
d.m.v. gasveer

Statafel Statafel
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veron - tafels

Tafelhoogte:

Tafels: Vergadertafels: Statafels:

Binnenwerkse hoogte (afstand van de grond tot onderkant profiel) bij
tafelhoogte 740 mm: 665 mm
tafelhoogte 760 mm: 685 mm
tafelhoogte 620–850 mm: 545–775 mm

Bladprofiel:

Rand ABS Rand
herlijst

Volkern

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

volkern

Rechthoekige tafel 1900 T65
1900 T66
1900 T02
1900 T03
1900 T04
1900 T67
1900 T68
1900 T05
1900 T06
1900 T07
1900 T08

100 x 240 cm
100 x 220 cm
100 x 200 cm
100 x 180 cm
100 x 160 cm
80 x 240 cm
80 x 220 cm
80 x 200 cm
80 x 180 cm
80 x 160 cm
80 x 140 cm

961,– 1.242,– 2.133,– 1.388,– 1.642,–
906,– 1.164,– 1.982,– 1.305,– 1.529,–
852,– 1.088,– 1.829,– 1.185,– 1.417,–
837,– 1.051,– 1.715,– 1.140,– 1.345,–
815,– 1.005,– 1.597,– 1.090,– 1.266,–
854,– 1.081,– 1.792,– 1.134,– 1.397,–
836,– 1.043,– 1.697,– 1.093,– 1.333,–
815,– 1.005,– 1.597,– 1.048,– 1.266,–
783,– 948,– 1.483,– 987,– 1.186,–
750,– 897,– 1.369,– 933,– 1.108,–
710,– 839,– 1.254,– 870,– 1.020,–

Rechthoekige tafel 1900 T10
1900 T11
1900 T12
1900 T13
1900 T27
1900 T28

60 x 180 cm
60 x 160 cm
60 x 140 cm
60 x 120 cm
60 x 100 cm
60 x 80 cm

708,– 875,– 1.272,– 901,– 1.056,–
684,– 834,– 1.188,– 855,– 988,–
665,– 777,– 1.090,– 803,– 933,–
640,– 722,– 988,– 747,– 842,–
619,– 690,– 910,– 709,– 790,–
598,– 654,– 835,– 667,– 734,–

Driehoekig inhangblad
inclusief koppelstuk

1900 T16
1900 T15

100/100 cm, 90º
80/80 cm, 90º

241,– 363,– 734,– 390,– 537,–
214,– 291,– 525,– 307,– 396,–

Banaanvormige tafel 1900 T14 100 x 240 cm 1.057,– 1.382,– 2.270,– 1.526,– 1.832,–
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veron - tafels

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

volkern

Frontscherm - stalenframe
met transparante
stofbespanning hoogte
35,5 cm

1900 Z13
1900 Z14
1900 Z16
1900 Z17
1900 Z18
1900 Z19
1900 Z20

voor tafellengte 240 cm
voor tafellengte 220 cm
voor tafellengte 200 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 240 cm
voor model 1900T14,
radiaal (gebogen)

323,–
308,–
294,–
269,–
262,–
258,–
386,–

Koppelstukken 1 stuk 1900 Z45 12,–

PC-houder 1900 Z41 – – – – 192,–
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veron - tafels

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
631 74 cm 0,–
632 76 cm 7,–
639 62–85 cm volgens NEN norm 158,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

STOFFERING FRONTSCHERM
S7786 stof zilver 0,–
S7785 stof zwart 0,–
S7787 stof winterwit 0,–

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
PC-houder
4 chroom 46,–
Tafels
8 aluminium gepolijst / metaal chroom 239,–

UITVOERING AANBOUWTAFEL
650 links -118,–
651 rechts -118,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING
LENGTEKOPPELING

0,–

KABELSCHACHT HOEKIG
644 pos. A - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk 177,–
634 pos. B 177,–
645 pos. C - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk 177,–
626 pos. D - vanaf tafelbreedte 80 cm mogelijk 177,–
655 pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk 354,–

KABELDOORVOER HOEKIG
646 pos. A - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk 151,–
648 pos. B 151,–
647 pos. C - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk 151,–
651 pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk 302,–

METAALKLEUR KABELSCHACHT OF
KABELDOORVOER
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF
635 pos. A 30,–
694 pos. B 30,–
636 pos. C 30,–
653 pos. A en C 60,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL
modellen: 1900T65, 1900T66, 1900T67, 1900T68,
1900T14

216,–

modellen: 1900T02–1900T04, 1900T05–1900T28 108,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Aanbouwtafels/hoekopstelling: Elektrificatie:

Aanbouwtafel voor rechthoekige tafels.
Fig.: uitvoering aanbouwtafel rechts

Positie kabel-
doorvoer rond

Positie kabelschacht en
kabeldoorvoer hoekig
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veron - dubbele werkplek

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

volkern

Dubbele werkplek 1900 T50
1900 T51
1900 T52
1900 T53

80 x 200 cm x 2
80 x 180 cm x 2
80 x 160 cm x 2
80 x 140 cm x 2

1.213,– 1.587,– 2.772,– 1.671,– 2.111,–
1.156,– 1.490,– 2.557,– 1.569,– 1.960,–
1.105,– 1.402,– 2.353,– 1.473,– 1.822,–
1.063,– 1.322,– 2.153,– 1.388,– 1.693,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
631 74 cm 0,–
632 76 cm 7,–
639 62–85 cm volgens NEN norm 158,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 30,–

METAALKLEUR ONDERSTEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
8 aluminium gepolijst / metaal chroom 314,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KABELSCHACHT HOEKIG
644 pos. A 354,–
634 pos. B 354,–
645 pos. C 354,–
655 pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk 708,–

KABELDOORVOER HOEKIG
646 pos. A 302,–
648 pos. B 302,–
647 pos. C 302,–
651 pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk 604,–

METAALKLEUR KABELSCHACHT OF
KABELDOORVOER
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF
635 pos. A 60,–
694 pos. B 60,–
636 pos. C 60,–
653 pos. A en C 120,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL 216,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie:

Positie kabel-
doorvoer rond.
Dubbele werkplek:
gespiegeld

Positie kabelschacht
en kabeldoorvoer hoekig.
Dubbele werkplek:
gespiegeld
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veron - vergader- en statafels

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

volkern

Vierkante vergadertafel
hoogte 74 cm

1900 T21
1900 T23
1900 T25

130 x 130 cm
120 x 120 cm
100 x 100 cm

757,– 956,– 1.582,– 1.084,– 1.233,–
736,– 904,– 1.438,– 988,– 1.141,–
713,– 844,– 1.216,– 872,– 1.027,–

Rechthoekige vergadertafel
hoogte 74 cm

1900 T26 120 x 160 cm 847,– 1.084,– 1.793,– 1.217,– 1.411,–

Vierkante statafel hoogte
112 cm

1900 T19
1900 T20
1900 T30

120 x 120 cm
110 x 110 cm
100 x 100 cm

839,– 1.008,– 1.541,– 1.092,– 1.245,–
807,– 948,– 1.397,– 982,– 1.144,–
773,– 904,– 1.273,– 933,– 1.088,–

Rechthoekige statafel met
voetring hoogte 112 cm

1900 T35
1900 T36

100 x 249 cm
80 x 180 cm

1.533,– 1.822,– 2.744,– 1.971,– 2.234,–
1.273,– 1.439,– 1.972,– 1.481,– 1.676,–

Rechthoekige statafel hoogte
112 cm

1900 T40
1900 T45

80 x 180 cm
60 x 180 cm

839,– 1.008,– 1.541,– 1.049,– 1.245,–
804,– 933,– 1.331,– 963,– 1.108,–
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veron - vergader- en statafels

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
8 aluminium gepolijst / metaal chroom

modellen: 1900T21–1900T26 239,–
modellen: 1900T19–1900T45 314,–

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING
LENGTEKOPPELING

0,–

KABELSCHACHT HOEKIG
626 pos. D 177,–

METAALKLEUR KABELSCHACHT HOEKIG
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie:

Positie kabelschacht
hoekig
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veron - vergadertafels

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

volkern

Ronde vergadertafel hoogte
74 cm

1900 T22 ∅ 120 cm 629,– 794,– 1.327,– 837,– 1.031,–

Ronde vergadertafel hoogte
74 cm

1900 T60
1900 T61

∅ 100 cm
∅ 80 cm

1.108,– 1.228,– 1.599,– 1.255,– 1.389,–
1.056,– 1.131,– 1.366,– 1.148,– 1.235,–

Ronde vergadertafel in
hoogte verstelbaar d.m.v.
gasveer hoogte 70–111 cm

1900 T62
1900 T63

∅ 100 cm
∅ 80 cm

1.605,– 1.720,– 2.091,– 1.750,– 1.885,–
1.554,– 1.627,– 1.864,– 1.649,– 1.733,–

Vierkante vergadertafel in
hoogte verstelbaar d.m.v.
gasveer hoogte 70–111 cm

1900 T64 80 x 80 cm 1.533,– 1.608,– 1.846,– 1.625,– 1.712,–

Vierkante vergadertafel met
ronde hoeken en in hoogte
verstelbaar d.m.v. gasveer
hoogte 70–111 cm

1900 T69 80 x 80 cm 1.533,– 1.608,– 1.846,– 1.625,– 1.712,–
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veron - vergadertafels

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL
Tafels 1900T60 t/m 1900T64, 1900T69
55 eloxaal zilver 0,–
Tafels 1900T62 t/m 1900T64, 1900T69
38M antraciet 0,–
9016 wit 0,–
Tafel 1900T22
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 239,–

POOTUITVOERINGEN
Tafels 1900T60 t/m 1900T64, 1900T69
125 2 wielen met rem, 2 glijders 0,–
Tafel 1900T22
200 kunststof glijders 0,–
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veron tafels - toebehoren

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
stofgroep 3

radio
stofgroep 4
xtreme plus,
x2 plus,

roccia, step,
step melange

stofgroep 5
laser j,

laser j flash,
tempt

stofgroep 6
blazer lite

stofgroep 7
poppy

3de niveau light
(akoestisch effectief)

9556-248
9556-244
9556-240
9556-236
9556-232
9556-228
9556-224
9556-220
9556-216

voor tafellengte 240 cm
voor tafellengte 220 cm
voor tafellengte 200 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 80 cm

807,– 893,– 1.005,– 1.067,– 1.182,–
758,– 837,– 941,– 996,– 1.103,–
709,– 780,– 876,– 926,– 1.024,–
599,– 664,– 749,– 796,– 883,–
546,– 604,– 682,– 722,– 801,–
498,– 547,– 616,– 654,– 722,–
444,– 490,– 549,– 580,– 639,–
397,– 433,– 483,– 510,– 561,–
348,– 380,– 420,– 442,– 483,–

3de niveau light
met frontscherm
(akoestisch effectief)

9557-248
9557-244
9557-240
9557-236
9557-232
9557-228
9557-224
9557-220
9557-216

voor tafellengte 240 cm
voor tafellengte 220 cm
voor tafellengte 200 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 80 cm

1.259,– 1.428,– 1.655,– 1.776,– 2.009,–
1.174,– 1.330,– 1.537,– 1.650,– 1.864,–
1.088,– 1.230,– 1.421,– 1.525,– 1.718,–
942,– 1.070,– 1.242,– 1.335,– 1.512,–
854,– 969,– 1.122,– 1.206,– 1.364,–
767,– 869,– 1.004,– 1.077,– 1.216,–
677,– 766,– 883,– 947,– 1.067,–
593,– 668,– 767,– 821,– 923,–
512,– 574,– 654,– 696,– 782,–

3de niveau basic
eenzijdig

1900 Z74
1900 Z75
1900 Z57
1900 Z56
1900 Z55
1900 Z54
1900 Z70
1900 Z69
1900 Z68

lengte 240 cm
lengte 220 cm
lengte 200 cm
lengte 180 cm
lengte 160 cm
lengte 140 cm
lengte 120 cm
lengte 100 cm
lengte 80 cm

559,– 576,– – – –
536,– 551,– – – –
513,– 533,– – – –
478,– 506,– – – –
453,– 479,– – – –
415,– 438,– – – –
382,– 396,– – – –
348,– 357,– – – –
312,– 320,– – – –

3de niveau basic
eenzijdig met
frontscherm

1900 Z76
1900 Z77
1900 Z61
1900 Z60
1900 Z59
1900 Z58
1900 Z73
1900 Z72
1900 Z71

lengte 240 cm
lengte 220 cm
lengte 200 cm
lengte 180 cm
lengte 160 cm
lengte 140 cm
lengte 120 cm
lengte 100 cm
lengte 80 cm

599,– 616,– – – –
572,– 587,– – – –
542,– 562,– – – –
508,– 536,– – – –
472,– 498,– – – –
442,– 465,– – – –
406,– 420,– – – –
370,– 379,– – – –
331,– 339,– – – –

3de niveau basic
dubbelzijdig

1900 Z78
1900 Z79
1900 Z53
1900 Z52
1900 Z51
1900 Z50
1900 Z67
1900 Z66
1900 Z65

lengte 240 cm
lengte 220 cm
lengte 200 cm
lengte 180 cm
lengte 160 cm
lengte 140 cm
lengte 120 cm
lengte 100 cm
lengte 80 cm

869,– 906,– – – –
839,– 878,– – – –
797,– 831,– – – –
760,– 792,– – – –
713,– 739,– – – –
667,– 684,– – – –
624,– 640,– – – –
583,– 603,– – – –
531,– 557,– – – –
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veron tafels - toebehoren

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING 3DE NIVEAU BASIC
3de niveau basic 1900 Z50 t/m 1900 Z79
( ) melamine volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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etio enkele werkplek

Design:
neunzig° design

Good Vibrations op kantoor.
etio is de werkplek die is ont-
worpen om een dynamische
en stimulerende werkomgeving
te creëren, op het snijvlak van
productiviteit, emotie en spanning.
De eigenzinnige aluminium A-poot
is eenvoudig in hoogte verstel-
baar. Screens in verschillende
vormen en materialen zorgen voor
de gewenste afscherming: luchtig
of juist ter bevordering van de
concentratie. De screens worden
gefixeerd in de organisatierail
welke geïntegreerd is in het tafel-
blad. Er is een bijpassend lade-
blok met een speelse vormgeving.
De uitschuifbare materiaallade
onder het werkblad zorgt voor
extra persoonlijke opbergruimte.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL
met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), fineer met
bladrand herlijst, volkern. Houten
oppervlakken gebeitst.

Onderstel:
Bladdragers stalen buisconstruc-
tie, A-vormig onderstel uit
aluminium, zuil Ø 55 mm. Kunst-
stof stelglijders, zwart. Metalen
oppervlakken voorzien van
poedercoating.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer etio:
Metaal met poedercoating, met
afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart,
wit of RVS-look.

Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één
zijde scharnierend, met poeder-
coating in dezelfde kleur als de
bladdragers.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van
poedercoating, noodzakelijk
bij gebruik van screens en
monitorhouders.

Screen (optioneel):
Stalen buisframe met stof be-
spannen (geschikt als prikbord),
aluminium klemelementen voor
montage aan de organisatierail,
voorzien van poedercoating.

Frontscherm (optioneel):
Stalen buisframe met zwarte stof-
bespanning, hoogte 295 mm.

PC-houder (optioneel):
Plaatstaal, met poedercoating
naar keuze eloxaal zilver (55),
diepzwart (9005M) of wit (9016).

Sousmain (optioneel, voor
bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.

Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart.
Pennenbak zwart kunststof.
Greeplijst plaatstaal, voorzien van
poedercoating.

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment

Overzicht:

- - - - = mogelijke posities voor frontscherm

Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand
herlijst

Volkern
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etio enkele werkplek

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Rechthoekige tafel 7800-832
7800-836
7800-840

7800-932
7800-936
7800-940

7800-532
7800-536
7800-540

80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

90 x 160 cm
90 x 180 cm
90 x 200 cm

100 x 160 cm
100 x 180 cm
100 x 200 cm

1.270,– 1.455,– 1.961,– 1.495,– 1.712,– 106,–
1.313,– 1.525,– 2.093,– 1.563,– 1.814,– 125,–
1.339,– 1.570,– 2.205,– 1.618,– 1.888,– 143,–

1.297,– 1.505,– 2.077,– 1.548,– 1.792,– 106,–
1.328,– 1.563,– 2.207,– 1.611,– 1.886,– 125,–
1.358,– 1.620,– 2.330,– 1.672,– 1.978,– 143,–

1.307,– 1.542,– 2.173,– 1.634,– 1.862,– 106,–
1.340,– 1.601,– 2.314,– 1.702,– 1.960,– 125,–
1.367,– 1.658,– 2.451,– 1.765,– 2.058,– 143,–

Frontscherm hoogte
29,5 cm

9475-232

9475-236

9475-240

voor tafellengte
160 cm
voor tafellengte
180 cm
voor tafellengte
200 cm

201,–

216,–

233,–
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etio enkele werkplek

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
636 65–85 cm 0,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR BLADDRAGERS OF KABELKANAAL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

METAALKLEUR ONDERSTEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
7 aluminium gepolijst (uiteinde telescoopstang

bovenzijde zwart)
172,–

ORGANISATIERAIL
voor tafellengte 160 cm 105,–
voor tafellengte 180 cm 116,–
voor tafellengte 200 cm 130,–

METAALKLEUR ORGANISATIERAIL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE 2,–
Bij bladen met melamine, HPL of fineer nodig

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING PC-HOUDER 26,–

KABELDOORVOER ETIO
646 pos. A 196,–
648 pos. B 196,–
647 pos. C 196,–
651 pos. A en C 392,–

METAALKLEUR KABELDOORVOER ETIO
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF
635 pos. A 30,–
694 pos. B 30,–
636 pos. C 30,–
653 pos. A en C 60,–
654 pos. A, B en C 90,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK
686 pos. A 41,–
687 pos. B 41,–
688 pos. C 41,–
662 pos. A en C 82,–
663 pos. A, B en C 123,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:

Kabeldoorvoer etio Kabeldoorvoer rond
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etio enkele werkplek

Design:
neunzig° design

etio enkele werkplek
elektrisch in hoogte verstelbaar

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL
met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), fineer met
bladrand herlijst, volkern. Houten
oppervlakken gebeitst.

Onderstel:
Bladdragers stalen buisconstruc-
tie, A-vormig onderstel uit
aluminium, zuil Ø 70 mm. Kunst-
stof stelglijders, zwart. Metalen
oppervlakken voorzien van
poedercoating naar keuze eloxaal
zilver (55), diepzwart (9005M),
wit (9016) of transparant (02M).
Opmerking: bij 02M transparant is
de zuil altijd 55 eloxaal zilver.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer etio:
Metaal met poedercoating, met
afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart,
wit of RVS-look.
Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één
zijde scharnierend, met poeder-
coating in dezelfde kleur als het
onderstel.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van
poedercoating, noodzakelijk
bij gebruik van screens en
monitorhouders.

Screen (optioneel):
Stalen buisframe met stof be-
spannen (geschikt als prikbord),
aluminium klemelementen voor
montage aan de organisatierail,
voorzien van poedercoating.

Frontscherm (optioneel):
Stalen buisframe met zwarte stof-
bespanning, hoogte 295 mm.

PC-houder (optioneel):
Plaatstaal, met poedercoating
naar keuze eloxaal zilver (55),
diepzwart (9005M) of wit (9016).

Sousmain (optioneel, voor
bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.

Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart.
Pennenbak zwart kunststof.
Greeplijst plaatstaal, voorzien van
poedercoating.

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment

Overzicht:

- - - - = mogelijke posities voor frontscherm

Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand
herlijst

Volkern
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etio enkele werkplek elektrisch in hoogte verstelbaar

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Rechthoekige tafel 8500-832
8500-836
8500-840

8500-932
8500-936
8500-940

8500-532
8500-536
8500-540

80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

90 x 160 cm
90 x 180 cm
90 x 200 cm

100 x 160 cm
100 x 180 cm
100 x 200 cm

2.171,– 2.358,– 2.867,– 2.395,– 2.614,– 106,–
2.214,– 2.426,– 2.994,– 2.467,– 2.713,– 125,–
2.240,– 2.474,– 3.106,– 2.523,– 2.791,– 143,–

2.200,– 2.409,– 2.981,– 2.451,– 2.698,– 106,–
2.232,– 2.467,– 3.108,– 2.513,– 2.790,– 125,–
2.258,– 2.523,– 3.234,– 2.574,– 2.878,– 143,–

2.208,– 2.442,– 3.077,– 2.537,– 2.761,– 106,–
2.243,– 2.503,– 3.218,– 2.603,– 2.864,– 125,–
2.269,– 2.562,– 3.355,– 2.666,– 2.961,– 143,–

Frontscherm hoogte
29,5 cm

9476-232

9476-236

9476-240

voor tafellengte
160 cm
voor tafellengte
180 cm
voor tafellengte
200 cm

223,–

239,–

254,–

Tafelsystemen office 66 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



etio enkele werkplek elektrisch in hoogte verstelbaar

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
629 65–129 cm elektrisch in hoogte verstelbaar 0,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL, BLADDRAGERS OF
KABELKANAAL
55 eloxaal zilver 0,–
9005M diepzwart 0,–
9016 wit 0,–
02M transparant (zuil altijd eloxaal zilver) 0,–

ORGANISATIERAIL
voor tafellengte 160 cm 105,–
voor tafellengte 180 cm 116,–
voor tafellengte 200 cm 130,–

METAALKLEUR ORGANISATIERAIL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE 2,–
Bij bladen met melamine, HPL of fineer nodig

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING
FRONTSCHERM EN PC-HOUDER

0,–

Bij bladen met melamine, HPL of fineer nodig

KABELDOORVOER ETIO
646 pos. A 196,–
648 pos. B 196,–
647 pos. C 196,–
651 pos. A en C 392,–

METAALKLEUR KABELDOORVOER ETIO
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF
635 pos. A 30,–
694 pos. B 30,–
636 pos. C 30,–
653 pos. A en C 60,–
654 pos. A, B en C 90,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK
686 pos. A 41,–
687 pos. B 41,–
688 pos. C 41,–
662 pos. A en C 82,–
663 pos. A, B en C 123,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:

Kabeldoorvoer etio Kabeldoorvoer rond
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etio dubbele werkplek

Design:
neunzig° design

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL
met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), fineer met
bladrand herlijst, volkern. Houten
oppervlakken gebeitst.

Onderstel:
Bladdragers en middenframe
stalen buisconstructie, A-vormig
onderstel uit aluminium, zuil Ø
55 mm. Kunststof stelglijders,
zwart. Metalen oppervlakken
voorzien van poedercoating.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer etio:
Metaal met poedercoating, met
afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart,
wit of RVS-look.
Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één
zijde scharnierend, met poeder-
coating in dezelfde kleur als het
onderstel.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van
poedercoating, noodzakelijk
bij gebruik van screens en
monitorhouders.

Screen (optioneel):
Stalen buisframe met stof be-
spannen (geschikt als prikbord),
aluminium klemelementen voor
montage aan de organisatierail,
voorzien van poedercoating.

PC-houder (optioneel):
Plaatstaal, met poedercoating
naar keuze eloxaal zilver (55),
diepzwart (9005M) of wit (9016).

Sousmain (optioneel, voor
bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.

Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart.
Pennenbak zwart kunststof.
Greeplijst plaatstaal, voorzien van
poedercoating.

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Overzicht:

Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand
herlijst

Volkern
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etio dubbele werkplek

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Dubbele werkplek 7810-410
7810-411
7810-412

80 x 160 cm x 2
80 x 180 cm x 2
80 x 200 cm x 2

2.694,– 3.065,– 4.080,– 3.141,– 3.576,– 212,–
2.757,– 3.176,– 4.318,– 3.264,– 3.752,– 250,–
2.806,– 3.271,– 4.540,– 3.365,– 3.910,– 286,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
636 65–85 cm 0,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 30,–

METAALKLEUR ONDERSTEL, BLADDRAGERS OF
KABELKANAAL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

ORGANISATIERAIL
voor tafellengte 160 cm 210,–
voor tafellengte 180 cm 232,–
voor tafellengte 200 cm 260,–

METAALKLEUR ORGANISATIERAIL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE 4,–
Bij bladen met melamine, HPL of fineer nodig

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING PC-HOUDER 52,–

KABELDOORVOER ETIO
646 pos. A 392,–
648 pos. B 392,–
647 pos. C 392,–
651 pos. A en C 784,–

METAALKLEUR KABELDOORVOER ETIO
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF
635 pos. A 60,–
694 pos. B 60,–
636 pos. C 60,–
653 pos. A en C 120,–
654 pos. A, B en C 180,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK
686 pos. A 82,–
687 pos. B 82,–
688 pos. C 82,–
662 pos. A en C 164,–
663 pos. A, B en C 246,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:

Kabeldoorvoer etio Kabeldoorvoer rond
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etio dubbele werkplek

Design:
neunzig° design

etio dubbele werkplek
elektrisch in hoogte verstelbaar

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL
met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), fineer met
bladrand herlijst, volkern. Houten
oppervlakken gebeitst.

Onderstel:
Bladdragers en middenframe
stalen buisconstructie, A-vormig
onderstel uit aluminium, zuil
Ø 70 mm. Kunststof stelglijders,
zwart. Metalen oppervlakken
voorzien van poedercoating
naar keuze eloxaal zilver (55),
diepzwart (9005M), wit (9016) of
transparant (02M).
Opmerking: bij 02M transparant is
de zuil altijd 55 eloxaal zilver.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer etio:
Metaal met poedercoating, met
afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart,
wit of RVS-look.
Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één
zijde scharnierend, met poeder-

coating in dezelfde kleur als het
onderstel.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van
poedercoating, noodzakelijk
bij gebruik van screens en
monitorhouders.

Screen (optioneel):
Stalen buisframe met stof be-
spannen (geschikt als prikbord),
aluminium klemelementen voor
montage aan de organisatierail,
voorzien van poedercoating.

PC-houder (optioneel):
Plaatstaal, met poedercoating
naar keuze eloxaal zilver (55),
diepzwart (9005M) of wit (9016).

Sousmain (optioneel, voor
bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.

Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart.
Pennenbak zwart kunststof.
Greeplijst plaatstaal, voorzien van
poedercoating.

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Overzicht:

Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand
herlijst

Volkern
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etio dubbele werkplek elektrisch in hoogte verstelbaar

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Dubbele werkplek 8510-410
8510-411
8510-412

80 x 160 cm x 2
80 x 180 cm x 2
80 x 200 cm x 2

4.496,– 4.868,– 5.886,– 4.945,– 5.379,– 212,–
4.561,– 4.980,– 6.122,– 5.067,– 5.556,– 250,–
4.608,– 5.075,– 6.344,– 5.167,– 5.714,– 286,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
629 65–129 cm elektrisch in hoogte verstelbaar 0,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 30,–

METAALKLEUR ONDERSTEL, BLADDRAGERS OF
KABELKANAAL
55 eloxaal zilver 0,–
9005M diepzwart 0,–
9016 wit 0,–
02M transparant (zuil altijd eloxaal zilver) 0,–

ORGANISATIERAIL
voor tafellengte 160 cm 210,–
voor tafellengte 180 cm 232,–
voor tafellengte 200 cm 260,–

METAALKLEUR ORGANISATIERAIL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE 4,–
Bij bladen met melamine, HPL of fineer nodig

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING PC-HOUDER 0,–
Bij bladen met melamine, HPL of fineer nodig

KABELDOORVOER ETIO
646 pos. A 392,–
648 pos. B 392,–
647 pos. C 392,–
651 pos. A en C 784,–

METAALKLEUR KABELDOORVOER ETIO
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF
635 pos. A 60,–
694 pos. B 60,–
636 pos. C 60,–
653 pos. A en C 120,–
654 pos. A, B en C 180,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK
686 pos. A 82,–
687 pos. B 82,–
688 pos. C 82,–
662 pos. A en C 164,–
663 pos. A, B en C 246,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:

Kabeldoorvoer etio Kabeldoorvoer rond
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etio bench

Design:
neunzig° design

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL
met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), fineer met
bladrand herlijst, volkern. Fineer
of houtdecor (melamine of HPL):
structuur in dwarsrichting. Houten
oppervlakken gebeitst.

Onderstel:
Bladdragers stalen buisconstruc-
tie, A-vormig onderstel uit alu-
minium. Kunststof stelglijders,
zwart.
Metalen oppervlakken voorzien
van poedercoating.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer etio:
Metaal met poedercoating, met
afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart,
wit of RVS-look.
Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één
zijde scharnierend, met poeder-
coating in dezelfde kleur als het
onderstel.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van
poedercoating, noodzakelijk
bij gebruik van screens en
monitorhouders.

Screen (optioneel):
Stalen buisframe met stof be-
spannen (geschikt als prikbord),
aluminium klemelementen voor
montage aan de organisatierail,
voorzien van poedercoating.

Sousmain (optioneel, voor
bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.

Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart.
Pennenbak zwart kunststof.
Greeplijst plaatstaal, voorzien van
poedercoating.

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Overzicht:

Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand
herlijst

Volkern
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etio bench

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Bench 7820-475
7820-476
7820-477

160 x 240 cm
160 x 360 cm
160 x 480 cm

2.325,– 2.884,– 4.405,– 3.173,– 3.651,– 371,–
3.991,– 4.829,– 7.114,– 5.264,– 5.981,– 581,–
4.738,– 5.857,– 8.900,– 6.434,– 7.390,– 795,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS
voor tafellengte 240 cm 30,–
voor tafellengte 360 cm 45,–
voor tafellengte 480 cm 60,–

METAALKLEUR ONDERSTEL, BLADDRAGERS OF
KABELKANAAL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

ORGANISATIERAIL
voor tafellengte 240 cm 181,–
voor tafellengte 360 cm 272,–
voor tafellengte 480 cm 362,–

METAALKLEUR ORGANISATIERAIL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE -
BIJ BLADEN MET MELAMINE, HPL OF FINEER NODIG

voor tafellengte 240 cm 8,–
voor tafellengte 360 cm 12,–
voor tafellengte 480 cm 16,–

KABELDOORVOER ETIO
voor tafellengte 240 cm 784,–
voor tafellengte 360 cm 1.176,–
voor tafellengte 480 cm 1.568,–

METAALKLEUR KABELDOORVOER ETIO
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF
voor tafellengte 240 cm 120,–
voor tafellengte 360 cm 180,–
voor tafellengte 480 cm 240,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK
voor tafellengte 240 cm 164,–
voor tafellengte 360 cm 246,–
voor tafellengte 480 cm 328,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:

Kabeldoorvoer etio Kabeldoorvoer rond
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etio toebehoren

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
stofgroep 3

radio
stofgroep 4
xtreme plus,
x2 plus,

roccia, step,
step melange

stofgroep 5
laser j,

laser j flash,
tempt

stofgroep 6
blazer lite

stofgroep 7
poppy

groep 9
leer

Rechthoekig screen 9472-151 51 x 105 cm 419,– 457,– 508,– 536,– 586,– –

Rechthoekig screen 9472-153 63 x 79 cm 413,– 440,– 480,– 500,– 540,– –

Asymmetrisch screen 9473-152 55 x 115 cm 425,– 464,– 521,– 549,– 606,– –

Asymmetrisch screen 9473-154 73 x 92 cm 493,– 558,– 653,– 701,– 795,– –

Sousmain 9481-150 40 x 85 cm – – – – – 433,–

Schrijfmaterialenlade 9482-000 26 x 90 cm 383,–

PC-houder 9486-000 197,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
PC-houder 9486
55 eloxaal zilver 0,–
9005M diepzwart 0,–
9016 wit 0,–
Screen en greeplijst schrijfmaterialenlade
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
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pure vienna

Het design van de bureautafel-
serie pure schept formele duide-
lijkheid, structureert de ruimte en
zorgt voor een harmonieuze een-
heid van architectuur en meubels.
Dankzij de gereduceerde vormtaal
en de vele uitvoeringsvarianten
kan pure ideaal voor verschillende
werkscenario's worden ingezet:
van de functionele backoffice en
teamzones tot en met representa-
tief managementkantoor.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen: Naar keuze me-
lamine of HPL met naadloze,
vochtbestendige laserkant (ABS),
fineer met bladrand herlijst,
volkern. Houten oppervlakken
gebeitst.
Onderstel: Stalen raamcon-
structie met 4-poots- of O-poot
onderstel, rechthoekige buis
doorsnede 60/30 mm, kunststof
stelglijders. Multifunctionele
traverse voor opname van extra
uitrustingen. Metalen opper-
vlakken met poedercoating.
Kabeldoorvoer hoekig
(optioneel): Metaal met poeder-
coating, met afdekklep.

Kabeldoorvoer rond (optioneel):
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart,
wit of RVS-look.
Kabelkanaal (optioneel):
Plaatstaal voorgevormd, aan
beide zijden scharnierend, met
poedercoating.
3de niveau light (optioneel):
Met stof bespannen lichtgewicht
paneel. Mechanisch en thermisch
bevestigd polyester vlies (tot 70 %
gerecycled materiaal), geschikt
als prikbord, geluiddempend
(akoestische meting volgens
ISO 354). Bevestiging aan het
tafelblad door middel van metalen
klemmen en handrad.
Hoogte 410 mm (vanaf bovenzijde
tafel tot bovenzijde 3de niveau).
Belangrijke opmerking: Niet
mogelijk in combinatie met
frontscherm.
Frontscherm (optioneel):
Geperforeerd plaatstaal, met
poedercoating, hoogte 405 mm.
PC-houder (optioneel):
Plaatstaal, met poedercoating
naar keuze eloxaal zilver (55),
diepzwart (9005M) of wit (9016).

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Overzicht:

- - - - = mogelijke posities voor 3de niveau en frontscherm

Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand
herlijst

Volkern
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pure vienna

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

volkern meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Rechthoekige tafel 7700-828
7700-832
7700-836
7700-840
7700-844

7700-928
7700-932
7700-936
7700-940
7700-944

7700-528
7700-532
7700-536
7700-540
7700-544

80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm
80 x 220 cm

90 x 140 cm
90 x 160 cm
90 x 180 cm
90 x 200 cm
90 x 220 cm

100 x 140 cm
100 x 160 cm
100 x 180 cm
100 x 200 cm
100 x 220 cm

852,– 1.000,– 1.457,– 1.032,– 1.202,– 57,–
889,– 1.055,– 1.581,– 1.091,– 1.286,– 57,–
900,– 1.088,– 1.677,– 1.130,– 1.347,– 63,–
929,– 1.138,– 1.792,– 1.183,– 1.424,– 65,–
954,– 1.183,– 1.905,– 1.234,– 1.499,– 77,–

873,– 1.034,– 1.549,– 1.073,– 1.262,– 57,–
905,– 1.091,– 1.679,– 1.134,– 1.352,– 57,–
926,– 1.136,– 1.800,– 1.183,– 1.426,– 63,–
951,– 1.185,– 1.921,– 1.240,– 1.507,– 65,–
983,– 1.240,– 2.052,– 1.296,– 1.595,– 77,–

889,– 1.071,– 1.645,– 1.113,– 1.323,– 57,–
929,– 1.138,– 1.792,– 1.230,– 1.424,– 57,–
942,– 1.176,– 1.915,– 1.277,– 1.499,– 63,–
975,– 1.234,– 2.055,– 1.341,– 1.595,– 65,–

1.009,– 1.296,– 2.198,– 1.449,– 1.694,– 77,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
636 65–85 cm 0,–

ONDERSTEL VARIANTEN
230 4-poots 0,–
235 O-poot 222,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL RESP. KABELKANAAL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KABELDOORVOER HOEKIG METAAL
646 pos. A 151,–
648 pos. B 151,–
647 pos. C 151,–
651 pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk 302,–

METAALKLEUR KABELDOORVOER HOEKIG
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF
635 pos. A 30,–
694 pos. B 30,–
636 pos. C 30,–
653 pos. A en C 60,–
654 pos. A, B en C 90,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK
686 pos. A 41,–
687 pos. B 41,–
688 pos. C 41,–
662 pos. A en C 82,–
663 pos. A, B en C 123,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL
Zie prijskolom

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Kabeldoorvoer rond Kabeldoorvoer hoekig
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pure toebehoren

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
stofgroep 3

radio
stofgroep 4
xtreme plus,
x2 plus,

roccia, step,
step melange

stofgroep 5
laser j,

laser j flash,
tempt

stofgroep 6
blazer lite

stofgroep 7
poppy

3de niveau light
(akoestisch effectief)

9556-228
9556-232
9556-236
9556-240
9556-244

voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm
voor tafellengte 220 cm

498,– 547,– 616,– 654,– 722,–
546,– 604,– 682,– 722,– 801,–
599,– 664,– 749,– 796,– 883,–
709,– 780,– 876,– 926,– 1.024,–
758,– 837,– 941,– 996,– 1.103,–

3de niveau light
met frontscherm
(akoestisch effectief)

9557-228
9557-232
9557-236
9557-240
9557-244

voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm
voor tafellengte 220 cm

767,– 869,– 1.004,– 1.077,– 1.216,–
854,– 969,– 1.122,– 1.206,– 1.364,–
942,– 1.070,– 1.242,– 1.335,– 1.512,–

1.088,– 1.230,– 1.421,– 1.525,– 1.718,–
1.174,– 1.330,– 1.537,– 1.650,– 1.864,–

Frontscherm hoogte
40,5 cm

9443-228
9443-232
9443-236
9443-240
9443-244

voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm
voor tafellengte 200 cm
voor tafellengte 220 cm

362,–
377,–
382,–
388,–
396,–

PC-houder 9449-000 197,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
PC-houder 9449
55 eloxaal zilver 0,–
9005M diepzwart 0,–
9016 wit 0,–
3de niveau light 9556, 9557 en frontscherm 9443
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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wandpaneel

Het wandpaneel voor de directe
bureauomgeving valt op door zijn
minimalistisch design. Het met
stof bespannen paneel is geschikt
als prikbord en in verschillende
afmetingen verkrijgbaar. Optioneel
zijn legborden en een organisatierail,
waaraan handige accessoires
bevestigd kunnen worden, beschik-
baar.

Standaarduitvoering:
Met stof bespannen paneel, geschikt
als prikbord.

Optioneel:
Legborden:
Naar keuze melamine met naadloze,
vochtbestendige laserkant (ABS),
fineer met bladrand herlijst. Houten
oppervlakken gebeitst.
Organisatierail:
Aluminiumprofiel met poedercoating
voor bevestiging van opbergelemen-
ten.

Overzicht:

Wandpaneel

Systeemtekeningen:
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wandpaneel

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
stofgroep 3

radio
stofgroep 4
xtreme plus,
x2 plus,

roccia, step,
step melange

stofgroep 5
laser j,

laser j flash,
tempt

stofgroep 6
blazer lite

stofgroep 7
poppy

Wandpaneel 9429-483
9429-484
9429-485
9429-486
9429-487
9429-488
9429-489
9429-490

74 x 80 cm
109 x 80 cm
74 x 100 cm
109 x 100 cm
74 x 120 cm
109 x 120 cm
74 x 160 cm
109 x 160 cm

295,– 331,– 377,– 403,– 454,–
331,– 367,– 413,– 439,– 490,–
324,– 366,– 423,– 454,– 513,–
364,– 406,– 463,– 494,– 553,–
361,– 407,– 474,– 508,– 576,–
407,– 453,– 520,– 554,– 622,–
447,– 508,– 595,– 642,– 730,–
498,– 559,– 646,– 693,– 781,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

LEGBORDEN
D melamine

set van 2 113,–
set van 3 173,–

DS melamine structuur
set van 2 116,–
set van 3 175,–

FU fineer
set van 2 207,–
set van 3 315,–

KLEUR LEGBORDEN
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

ORGANISATIERAIL
voor breedte 80 cm 80,–
voor breedte 100 cm 93,–
voor breedte 120 cm 102,–
voor breedte 160 cm 125,–

METAALKLEUR ORGANISATIERAIL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

LEVERING
593 niet gemonteerd aan de wand 0,–
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etio containers

Design:
neunzig° design

De karakteristiek vormgegeven
etio rolcontainer voorziet in de
persoonlijke opbergbehoefte. De
hoogwaardige stalen romp heeft
afgeronde hoeken. De laden-
fronten hebben een ronde opening
om de laden uit te trekken. De
rolcontainer kent 2 indelingen:
met drie laden of met een lade en
hangmappenlade.

Uitvoering:

Afmetingen:
Breedte 430 mm.
Diepte 570 mm.
Hoogte 9 HE, 540 mm.

Front:
Staal, voorzien van poedercoating
volgens stalenkaart.

Romp:
Buitenzijde staal voorzien van
poedercoating volgens stalen-
kaart. Bovenpaneel naar keuze
melamine of HPL Fenix met
ABS laserkantenband, fineer
(bladrand herlijst). Binnenzijde
melamine met ABS laserkanten-
band: bij bovenplaat melamine
is de binnenkant in dezelfde
kleur. Bij bovenplaat in melamine
structuur, HPL Fenix of fineer is
de binnenzijde altijd zwart (D80).
Vast verlijmde deuvelverbinding
van zijkant en bodem.

Handgreep geïntegreerd in
voorzijde.

Materialen:
Melamine: met melamine afge-
werkte fijnspaanplaat opbouw
conform ÖNORM/EN 14322,
emissiecategorie E1. Naadloze,
vochtbestendige laserkant (ABS,
2 mm).
Fineer: spaanplaat E1, oppervlak
van houtfineer, met 2 mm (rand
herlijst).

Materiaaldikte: Bovenpaneel
en romp binnenzijde 19 mm.
Kunststof delen: soort zuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Bodemconstructie:
Wieldrager van verzinkt plaat-
staal.
4 dubbele wielen, voor een harde
of een zachte vloer, Ø 60 mm,
met rem, draagvermogen 70 kg.

Schuifladen, uittrekelementen:
Systema TOP 2000, fabrikant
Hettich®:
Individuele indeling van de schuif-
laden (systeemtoebehoren).
Alle uittrekelementen zijn
voorzien van het Silent®-systeem
(zelfsluitend en dempend).
Schuiflade, uittrekbare kogel-
geleider KA 270 80 %, draag-
vermogen 25 kg.
Hangmappenframe, volledig
uittrekbare ladegeleider Quadro
105 % (extra uittreklengte),
draagvermogen 45 kg, incl. hang-
mappenframe en contragewicht.

Centrale vergrendeling met
uitschuifblokkering stop-control
plus.

Schuiflade:
Zwart plaatstaal.

Slot:
Als optie.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwissel-
bare cilinderkernen met 40
verschillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering bij alle contai-
ners, als kantelbeveiliging.
Contragewicht bij containers met
volledig uittrekbare hangmappen-
frames (6 HE).

Richtlijnen en normen:
etio-containers voldoen aan de
geldende DIN EN normen.
DIN technisch rapport 147,
uitgave 2006
DIN EN 14073-2, 2004
DIN EN 14073-3, 2004
DIN EN 14074, 2004
BGl 650, 2006
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etio containers

Container

model prijs
melamine /

melamine structuur
HPL Fenix fineer

9 HE, 3/3/3 HE,
afm. 43 x 57 x 54 cm (BxDxH)

4600-046 877,– 996,– 905,–

9 HE, 3/6 HE,
afm. 43 x 57 x 54 cm (BxDxH)

4610-046 929,– 1.049,– 962,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 58,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

POOTUITVOERINGEN
100 harde wielen 0,–
110 zachte wielen 0,–
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etio containers systeemtoebehoren

afbeelding/benaming model prijs

Schrijfmaterialenlade 9400-000 zwarte PS-kunststof 14,–

Dwarsschot A4 9401-000 voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof 5,–

Scheidingsschot A5 9402-000 voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof 4,–

Scheidingsschot A6 9403-000 voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof 4,–

Inrichtingsset 9404-000 voor schuifladen container en trolley: 2 dwars A4 en 1
scheidingsschot A6, zwart kunststof

14,–

Sorteerset 9405-000 voor schuifladen container diepte 60 cm, 4 vakken, zwart
kunststof, alleen voor schuiflade 3 HE

52,–
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float_fx containers

Eenvoudig, functioneel en flexibel
in te richten float_fx containers,
waarmee u persoonlijke opbergruimte
creëert op uw werkplek. Door het
minimalistische ontwerp passen de
containers in elke inrichting. Maak
een keuze uit de verschillende opper-
vlakken en creëer uw eigen vorm-
geving. De hoge kwaliteitseisen van
de float_fx-containers zijn zichtbaar
in elk detail. De van kogellagers voor-
ziene uittrekbare ladegeleiders van
Hettich® staan garant voor een hoog
draagvermogen en een nauwkeurige
lichte loop. Gedempte aanslagen
zorgen ervoor dat de laden com-
fortabel openen en sluiten.

De float_fx containers zijn in ver-
schillende uitvoeringen beschikbaar.
Het model trend en het model comfort
met geïntegreerd Silent®-systeem
(zelfsluitend en dempend). comfort
en trend: beide modellen voldoen elk
op een eigen wijze aan de toonaan-
gevende normen op het gebied van
kwaliteit, design en bedieningsgemak.

Algemene uitvoering:

Afmetingen:
Breedte: 430 mm
Diepte: 600 en 800 mm.
Hoogte:
rolcontainer (10 HE) 600 mm,
container (12,5 HE) 740 en
760 mm.

Front:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband, fineer met blad-
rand herlijst.

Romp:
Bovenpaneel, zijpanelen en
achterwand naar keuze melamine
met ABS laserkantenband,
fineer met bladrand herlijst.
Bodemplaat melamine met
ABS laserkantenband: bij
zijpanelen in melamine is
bodemplaat in dezelfde kleur als
de zijpanelen, bij zijpanelen in
fineer is bodemplaat in melamine
pastelgrijs (D22).
Hoge stabiliteit door achterwand
die aan vier zijden via ingefreesde
groef is bevestigd, en zijpanelen
en bovenpaneel en bodemplaat
die via deuvels met elkaar zijn
verbonden.
Romp vast verlijmd.

Handgrepen:
Modellen trend: 4000 tot 4011
Modellen comfort: 4100 tot 4111
Optionele uitvoeringen:
Profielgreep, aluminium, met
poedercoating volgens stalen-
kaart.
Gebogen greep, zink, met
poedercoating volgens stalen-
kaart.
Beugelgreep, zink, met poeder-
coating volgens stalenkaart.
Verzonken handgreep, zink, met
poedercoating volgens stalen-
kaart.

Greeploos:
Modellen trend: 4300 tot 4311
Modellen comfort: 4400 tot 4411
Links en rechts naar achteren
geplaatste zijwand met metalen
greeplijst voorzien van poeder-
coating volgens stalenkaart.

Materialen:
Melamine: met melamine
afgewerkte fijnspaanplaat met
drielagige opbouw conform
ÖNORM/EN 14322, emissie-
categorie E1. Naadloze, vocht-
bestendige laserkant (ABS,
2 mm).
Fineer: spaanplaat E1, opper-
vlak van houtfineer, met 2 mm
herlijstrand.

Materiaaldikte: zijpanelen, achter-
wand en bodemplaat 19 mm,
bovenpaneel en front 16 mm.

Kunststof onderdelen: zuiver
gesorteerd, geen composieten,
pvc-vrij.

Stoffering zitting:
Optioneel voor containers met
een hoogte van 600 mm.
Bevestiging met klittenband.

Bodemconstructie:
Wieldrager van verzinkt plaat-
staal.

Container (10 HE):
4 dubbele wielen, van harde
of zachte kunststof, Ø 37 mm,
hoogte 50 mm, met rem, draag-
vermogen 70 kg.

Container (12,5 HE):
4 zwarte kunststof stelglijders,
naar keuze voor containerhoogte
740 of 760 mm.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwissel-
bare cilinderkernen met 40 ver-
schillende sluitingen.
Centrale vergrendeling met uit-
schuifblokkering stop-control plus
of zelfsluitend (model comfort).

Schuifladen, uittrekelementen:
Systema TOP 2000, fabrikant
Hettich®:
Schuifladen, afhankelijk van het
model, van zwarte PS-kunst-
stof of zwart plaatstaal. Schrijf-
materialenlade van zwarte PS-
kunststof.

Voor meer details over de uittrek-
elementen zie hieronder ('model-
specifieke uitvoering').

Individuele indeling van de schuif-
laden (systeemtoebehoren) naar
keuze, uitvoering volgens prijslijst.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering bij alle
containers, als kantelbeveiliging.
Contragewicht bij containers met
volledig uittrekbare hangmappen-
frames (6 HE).

Richtlijnen en normen:
float_fx-containers voldoen aan
de geldende DIN EN normen.
DIN vakrapport 147, uitgave 2006
DIN EN 14073-2, 2004
DIN EN 14073-3, 2004
DIN EN 14074, 2004
BGl 650, 2006

Modelspecifieke uitvoering:
float_fx trend
Uittrekelementen:
Schuiflade, uittrekbare kogellade-
geleider, KA 270 80 %, draag-
vermogen 25 kg.

Hangmappenframe, volledig
uittrekbare ladegeleider Quadro
105 % (extra uittreklengte),
draagvermogen 45 kg, incl.
hangmappenframe en contra-
gewicht.

Schuiflade:
Zwarte PS-kunststof bij diepte
600 mm. Zwart plaatstaal bij
diepte 800 mm.

Schrijfmaterialenlade:
Ladehoogte 25 mm, opbergruimte
tot hoogte 41 mm, uittrekbare
kogelladegeleider KA 1730, max.
draagvermogen 6 kg.

float_fx comfort
Uittrekelementen:
Alle uittrekelementen zijn
voorzien van het Silent®-systeem
(zelfsluitend en dempend).
Schuiflade, uittrekbare
kogelgeleider KA 270 80 %,
draagvermogen 25 kg.
Hangmappenframe, volledig
uittrekbare ladegeleider Quadro
105 % (extra uittreklengte),
draagvermogen 45 kg, incl.
hangmappenframe en contra-
gewicht.

Schuiflade.
Zwart plaatstaal.

Schrijfmaterialenlade.
Ladehoogte 40 mm, opbergruimte
tot hoogte 54 mm, gedeeltelijk
uittrekbare ladegeleider Quadro
12, max. draagvermogen 12 kg,
incl. Silent®-systeem (zelfsluitend
en dempend).
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float_fx containers trend

Rolcontainer
trend - diepte
60 cm

model prijs
melamine /

melamine structuur
melamine /

fineercombinatie
fineer

10 HE, 1/3/3/3 HE,
afm. 43 x 60 x 60 cm (BxDxH)

4000-046

4300-046
greeploos

555,– 833,– 1.017,–

555,– 833,– 1.017,–

10 HE, 1/3/6 HE,
afm. 43 x 60 x 60 cm (BxDxH)

4010-046

4310-046
greeploos

613,– 893,– 1.075,–

613,– 893,– 1.075,–

Rolcontainer
trend - diepte
80 cm

10 HE, 1/3/3/3 HE,
afm. 43 x 80 x 60 cm (BxDxH)

4000-048

4300-048
greeploos

630,– 951,– 1.181,–

630,– 951,– 1.181,–

10 HE, 1/3/6 HE,
afm. 43 x 80 x 60 cm (BxDxH)

4010-048

4310-048
greeploos

700,– 1.024,– 1.250,–

700,– 1.024,– 1.250,–

Container
trend - diepte
60 cm

12,5 HE, 1/2,5/3/3/3 HE,
afm. 43 x 60 x 74 cm (BxDxH)

4001-046

4301-046
greeploos

621,– 901,– 1.093,–

621,– 901,– 1.093,–

12,5 HE, 1/2,5/3/6 HE,
afm. 43 x 60 x 74 cm (BxDxH)

4011-046

4311-046
greeploos

677,– 958,– 1.153,–

677,– 958,– 1.153,–

Container
trend - diepte
80 cm

12,5 HE, 1/2,5/3/3/3 HE,
afm. 43 x 80 x 74 cm (BxDxH)

4001-048

4301-048
greeploos

735,– 1.107,– 1.376,–

735,– 1.107,– 1.376,–

12,5 HE, 1/2,5/3/6 HE,
afm. 43 x 80 x 74 cm (BxDxH)

4011-048

4311-048
greeploos

806,– 1.181,– 1.442,–

806,– 1.181,– 1.442,–

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 87 Containers en trolleys



float_fx containers trend

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 40,–

HANDGREEP
Container 4000, 4001, 4010 en 4011
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
565 verzonken handgreep 0,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

METAALKLEUR HANDGREEP OF GREEPLIJST
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

ZITKUSSEN
3 stofgroep 3

Rolcontainer diepte 60 cm 95,–
Rolcontainer diepte 80 cm 121,–

4 stofgroep 4
Rolcontainer diepte 60 cm 101,–
Rolcontainer diepte 80 cm 139,–

5 stofgroep 5
Rolcontainer diepte 60 cm 114,–
Rolcontainer diepte 80 cm 163,–

6 stofgroep 6
Rolcontainer diepte 60 cm 119,–
Rolcontainer diepte 80 cm 173,–

7 stofgroep 7
Rolcontainer diepte 60 cm 129,–
Rolcontainer diepte 80 cm 198,–

8 stofgroep 8
Rolcontainer diepte 60 cm 149,–
Rolcontainer diepte 80 cm 230,–

POOTUITVOERINGEN
Rolcontainer
100 harde wielen 0,–
110 zachte wielen 0,–
Container
421 kunststof stelglijders, hoogte 74 cm 0,–
422 kunststof stelglijders, hoogte 76 cm 4,–

Containers en trolleys 88 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



float_fx containers comfort

Rolcontainer
comfort -
diepte 60 cm

model prijs
melamine /

melamine structuur
melamine /

fineercombinatie
fineer

10 HE, 1/3/3/3 HE,
afm. 43 x 60 x 60 cm (BxDxH)

4100-046

4400-046
greeploos

690,– 978,– 1.153,–

690,– 978,– 1.153,–

10 HE, 1/3/6 HE,
afm. 43 x 60 x 60 cm (BxDxH)

4110-046

4410-046
greeploos

708,– 1.000,– 1.169,–

708,– 1.000,– 1.169,–

Rolcontainer
comfort -
diepte 80 cm

10 HE, 1/3/3/3 HE,
afm. 43 x 80 x 60 cm (BxDxH)

4100-048

4400-048
greeploos

742,– 1.069,– 1.293,–

742,– 1.069,– 1.293,–

10 HE, 1/3/6 HE,
afm. 43 x 80 x 60 cm (BxDxH)

4110-048

4410-048
greeploos

800,– 1.137,– 1.352,–

800,– 1.137,– 1.352,–

Container
comfort -
diepte 60 cm

12,5 HE, 1/2,5/3/3/3 HE,
afm. 43 x 60 x 74 cm (BxDxH)

4101-046

4401-046
greeploos

760,– 1.054,– 1.231,–

760,– 1.054,– 1.231,–

12,5 HE, 1/2,5/3/6 HE,
afm. 43 x 60 x 74 cm (BxDxH)

4111-046

4411-046
greeploos

776,– 1.069,– 1.250,–

776,– 1.069,– 1.250,–

Container
comfort -
diepte 80 cm

12,5 HE, 1/2,5/3/3/3 HE,
afm. 43 x 80 x 74 cm (BxDxH)

4101-048

4401-048
greeploos

861,– 1.248,– 1.503,–

861,– 1.248,– 1.503,–

12,5 HE, 1/2,5/3/6 HE,
afm. 43 x 80 x 74 cm (BxDxH)

4111-048

4411-048
greeploos

927,– 1.314,– 1.562,–

927,– 1.314,– 1.562,–
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float_fx containers comfort

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 40,–

HANDGREEP
Container 4100, 4101, 4110 en 4111
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
565 verzonken handgreep 0,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

METAALKLEUR HANDGREEP OF GREEPLIJST
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

ZITKUSSEN
3 stofgroep 3

Rolcontainer diepte 60 cm 95,–
Rolcontainer diepte 80 cm 121,–

4 stofgroep 4
Rolcontainer diepte 60 cm 101,–
Rolcontainer diepte 80 cm 139,–

5 stofgroep 5
Rolcontainer diepte 60 cm 114,–
Rolcontainer diepte 80 cm 163,–

6 stofgroep 6
Rolcontainer diepte 60 cm 119,–
Rolcontainer diepte 80 cm 173,–

7 stofgroep 7
Rolcontainer diepte 60 cm 129,–
Rolcontainer diepte 80 cm 198,–

8 stofgroep 8
Rolcontainer diepte 60 cm 149,–
Rolcontainer diepte 80 cm 230,–

POOTUITVOERINGEN
Rolcontainer
100 harde wielen 0,–
110 zachte wielen 0,–
Container
421 kunststof stelglijders, hoogte 74 cm 0,–
422 kunststof stelglijders, hoogte 76 cm 4,–
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float_fx containers systeemtoebehoren

afbeelding/benaming model prijs

Dwarsschot A4 9401-000 voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof 5,–

Scheidingsschot A5 9402-000 voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof 4,–

Scheidingsschot A6 9403-000 voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof 4,–

Inrichtingsset 9404-000 voor schuifladen container en trolley: 2 dwars A4 en 1
scheidingsschot A6, zwart kunststof

14,–

Sorteerset 9405-000

9406-000

voor schuifladen container diepte 60 cm, 4 vakken, zwart
kunststof, alleen voor schuiflade 3 HE
voor schuifladen container diepte 80 cm, 8 vakken, zwart
kunststof, alleen voor schuiflade 3 HE

52,–

84,–
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float_fx trolleys

Wanneer het gaat om mobiele opberg-
ruimte op kantoor, bewijzen float_fx
trolleys goede diensten. Door de uitrusting
met wielen en handgrepen kunnen deze
snel overal daarheen worden verplaatst
waar ze op dat moment nodig zijn. In de
versie met werkblad fungeren de trolleys
ook als tijdelijke sta-werkplek of als plek
voor staande besprekingen. In de vele
details komen de kwaliteitseisen die
worden gesteld aan de float_fx trolleys,
tot uitdrukking: Zo zijn de loopwielen niet
afzonderlijk bevestigd, maar zijn telkens
twee wielen via een robuuste stalen onder-
constructie met geïntegreerde hoek-

bescherming bevestigd. De dikkere rol-
deurfronten met bredere lamellen zorgen
ook voor veel stabiliteit. De van kogel-
lagers voorziene Hettich® uittrekbare
ladegeleiders zorgen voor maximaal be-
dieningsgemak. float_fx trolleys bieden
veel opbergruimte op een kleine opper-
vlakte. Ze kunnen in variabele modules
afhankelijk van model worden uitgerust
met maximaal vijf laden en een schrijf-
materialenlade. Kortom: float_fx trolleys
staan voor rendabiliteit in de kantoorin-
richting - groot voordeel bij in vergelijking
geringe investering.

Algemene uitvoering:

Modellen float_fx trolleys:
Rompbreedte 530 mm, front
horizontale roldeur.
Rompbreedte 750 mm, front
horizontale roldeur.
Diepte 480 mm,
hoogte 1100 mm en 1120 mm.

Trolley voor 19" mediatechniek:
Rompbreedte 590 mm, front
verticale roldeur.
Diepte 600 mm, hoogte 1100 mm.

Front:
Horizontale roldeur polypropyleen
met matzilveren of witte coating,
lamellendikte 12 mm, lamellen-
breedte 26,5 mm. Kunststof
greeplijst, zilver of wit, met slot.
Alle deuren met horizontale rol-
deuren openen vanuit de gebrui-
ker gezien van rechts naar links.

Romp:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband, fineer met blad-
rand herlijst. Hoge stabiliteit door
achterwand die aan vier zijden via
ingefreesde groef is bevestigd,
en zijpanelen en bovenpaneel en
bodemplaat die via deuvels met
elkaar zijn verbonden. Romp vast
verlijmd.

Legborden en scheidingsschot:
Trolley 530 en 750 mm met front:
legborden en scheidingsschot
melamine met ABS laserkanten-
band: bij zijpanelen in melamine
zijn legborden en scheidingsschot
in dezelfde kleur als de zijpane-
len, bij zijpanelen in fineer zijn
legborden en scheidingsschot in
melamine pastelgrijs (D22).

Legborden vlgs. DIN 68874
L75, veiligheids-plankdragers in
hoogte verstelbaar, geschroefd,
nuttige belasting max. 20 kg.

Werkblad:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband, fineer met blad-
rand herlijst.
Werkblad voor trolleys 530
mm: breedte 1000 mm, diepte
485 mm, deels neerklapbaar.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne ver-
edelde spaanplaat met coating
van melaminehars DIN 68765,
ÖNORM/EN 14322, emissie-
klasse E1. Naadloze, vochtbe-
stendige laserkant (ABS, 2 mm).

Blad met houtfineer: veredelde
spaanplaat E1 met fineerlaag,
2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
zijpanelen, bovenpaneel en bo-
demplaat, legborden, scheidings-
schot en werkblad: 19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Kunststof delen: soortzuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Beugelgreep:
Rondstaal Ø 10 mm, met poeder-
coating volgens stalenkaart.
Afhankelijk van model aan zijkant
of aan de voorkant gemonteerd.

Onderconstructie:
Wieldrager staal met telkens
2 wielopnames, verzinkt.
Geïntegreerde vierzijdige hoek-
bescherming van zwart LDPE-
kunststof. 4 dubbele zachte
wielen, kunststof, Ø 75 mm,
hoogte 90 mm, met rem.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwissel-
bare cilinderkernen met 40 ver-
schillende sluitingen. Centrale
vergrendeling met afzonderlijke
uittrekblokkering "stop-control
plus".

Schuifladen, uittrekelementen:
Hettich® Systema TOP 2000.
Lade (voor schuiflade en hang-

mappenframe) staal met poeder-
coating zwart.
Schrijfmaterialenlade zwart PS
kunststof, ladehoogte 25 mm.
Uittrekelementen, zelfsluitend en
met afzonderlijke uittrekblokkering
(met uitzondering van schrijf-
materialenlade).

Meer details over de uittrek-
elementen zie "Modelspecifieke
uitvoering".

Individuele indeling van de schuif-
laden (systeemtoebehoren)
volgens prijslijst.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met
uittrekelementen uitgeruste
trolleys, als kantelbeveiliging.

Optionele uitrusting:
Uitklapbare kledinghaak, zink
chroom mat, frame kunststof
matzilver gelakt.

Richtlijnen en normen:
float_fx trolleys met uitzondering
van de trolleys met werkblad
voldoen aan de geldende
DIN EN normen.

Modelspecifieke uitvoering:

float_fx trolley rompbreedte
530 mm met horizontale roldeur,
modellen 4023-55, 4024-55

Kastinrichting:
Naar keuze volgens prijslijst.
Uittrekelementen Hettich® A4
systeem:
Schuiflade: uittrekbare kogellade-
geleider KA 270 80 %, max.
nuttige belasting 10 kg.
Hangmappenframe: bestaande
uit lade A4 incl. steekbaar hang-
mappenframe, uittrekbare lade-
geleider Quadro A4 105 % (extra
uittreklengte), max. nuttige
belasting 15 kg.

Schrijfmaterialenlade: onzicht-
bare uittrekbare kogelladegeleider
KA 1730, max. nuttige belasting 6
kg.
„Combinatie“: bestaande uit
1 legbord, schrijfmaterialen-
lade en lade met uittrekbare
kogelladegeleider KA 270 80 %,
max. nuttige belasting 10 kg. De
uittrekbare schrijfmaterialenlade
is aan de onderkant van het leg-
bord gemonteerd.

float_fx trolley rompbreedte
750 mm met horizontale roldeur,
model 4023-085

Kastinrichting:
Naar keuze volgens prijslijst.

Uittrekelementen Hettich®
kastsysteem:
Schuiflade: uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte), max. nuttige
belasting 20 kg.
Hangmappenframe: hang-
mappenframe staal met poeder-
coating zwart, uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte), max. nuttige
belasting 20 kg.
Schrijfmaterialenlade: onzicht-
bare uittrekbare kogelladegeleider
KA 1730, max. nuttige belasting 6
kg.
„Combinatie“: bestaande uit
1 legbord, schrijfmaterialenlade
en lade met uittrekbare kogellade-

geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte). De uittrek-
bare schrijfmaterialenlade is aan
de onderkant van het legbord
gemonteerd.

float_fx trolley voor 19" media-
techniek, rompbreedte 590 mm
met verticale roldeur,
model 4027-066.

Lamellenbreedte 30 mm. Alu-
minium greeplijst, zilver, met
slot. Zonder kastinrichting. Aan
de achterwand een afsluitbare
deur, staalplaat, poedercoating
volgens stalenkaart. Kabeldoor-
voer rond, zilver, zwart of wit, in
bovenpaneel en bodemplaat.
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float_fx trolleys

Systeemoverzicht, maten in mm:

4027-066 4023-055 4024-055 4023-085

Binnenwerkse maten in mm:
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float_fx trolleys met horizontale roldeuren

Trolley met
horizontale
roldeuren

model prijs
melamine /

melamine structuur
melamine /

fineercombinatie
fineer

afm. 53 x 48 x 110 cm (BxDxH)

2 legborden melamine 4023-055 690,– 996,– 1.212,–

met uitklapbaar werkblad,
afm. 53 x 48 x 112 cm (BxDxH),
afm. werkblad: 100 x 48,5 cm
(BxD)

2 legborden melamine 4024-055 807,– 1.224,– 1.527,–

afm. 75 x 48 x 110 cm (BxDxH)

2 legborden melamine 4023-085 751,– 1.117,– 1.393,–
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float_fx trolleys met horizontale roldeuren

kastinrichting /
meerprijzen

code 321 323 326 327 328 341 343 346 347 348
prijs 0,– 137,– 300,– 157,– 334,– 125,– 289,– 450,– 305,– 487,–

code 321 323 326 327 328 341 343 346 347 348
prijs 0,– 137,– 300,– 157,– 334,– 125,– 289,– 450,– 305,– 487,–

code 321 323 326 327 328 341 343 346 347 348
prijs 0,– 186,– 407,– 432,– 892,– 301,– 519,– 735,– 761,– 1.223,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
WERKBLAD
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat, werkblad)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST
32 zilver 0,–
96 wit 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

MEERPRIJS KLEURBEITS 40,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

METAALKLEUR BEUGELGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KLEDINGHAAKJE 33,–

POOTUITVOERINGEN
110 zachte wielen 0,–
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float_fx trolley voor 19" mediatechniek

Trolley voor
19"
mediatechniek

model prijs
melamine /

melamine structuur
melamine /

fineercombinatie
fineer

verticale roldeur, aan de
achterzijde afsluitbare deur,
staalplaat,
afm. 59 x 60 x 110 cm
(BxDxH)

4027-066 1.280,– 1.525,– 1.725,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 40,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

METAALKLEUR BEUGELGREEP EN DEUR
ACHTERZIJDE
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

POOTUITVOERINGEN
110 zachte wielen 0,–
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float_fx trolleys systeemtoebehoren

afbeelding/benaming model prijs

Dwarsschot A4 9401-000 voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof 5,–

Scheidingsschot A4 9407-000 voor schuifladen kasten en trolley model 4023-085, zwart
kunststof

13,–

Scheidingsschot A5 9402-000 voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof 4,–

Scheidingsschot A6 9403-000 voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof 4,–

Inrichtingsset 9404-000 voor schuifladen container en trolley: 2 dwars A4 en 1
scheidingsschot A6, zwart kunststof

14,–

Inrichtingsset 9409-000 voor schuifladen kasten en trolley model 4023-085:
2 scheidingsschotten A4 en 1 dwarsschot A6, zwart
kunststof

30,–
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cage

Design:
neunzig° design

Een kooi vol ideeën.
Een kastsysteem met de uitstraling
van een dressoir, uniek door zijn mix
van vormen en materialen. cage is
de perfecte oplossing als opberg-
ruimte én het maken van zones in
een openruimte (bijv. kantoortuin).
De basis is steeds een stalenraam-
werk (kooi). Het raamwerk kan
worden ingedeeld met open en
gesloten segmenten, horizontale
en verticale kubussen. Door de
bijzondere en verrassende afwer-
kingsmaterialen krijgt iedere cage
zijn eigen karakter en is er een haast
oneindig aantal mogelijkheden.
cage is hiermee een creatieve
speeltuin voor architecten en

ontwerpers. cage kan worden
gebruikt als traditionele opberg-
ruimte maar is tevens een room-
divider. De onderste twee (ordner-
hoge) segmenten zijn met name
bedoeld als opbergruimte. Het
bovenste segment kan zowel
gesloten als open worden uitge-
voerd. Gesloten voor opslag of
open voor presentatie-doeleinden
in bijvoorbeeld een showroom. Het
bovenste segment kan worden
aangevuld met een dienblad en/of
een tijdschriftenhouder.

Uitvoering:
Raamwerk:
Vormprofiel 20/20, 1,5mm.
Hoekverbindingen zink
spuitgietwerk.

Bovenpaneel – kast 3 OH:
Naar keuze melamine, HPL-Fenix
met ABS laserkantenband, fineer
(bladrand herlijst) of gerecycled
eikenhout v.v. natuurlijke houtolie.

Romp:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband, fineer (bladrand
herlijst).

Schuifdeur groot:
Naar keuze melamine, HPL
Fenix met ABS laserkantenband,
fineer (bladrand herlijst), eterniet
of gerecycled eikenhout v.v.
natuurlijke houtolie.

Schuifdeur klein:
Naar keuze melamine, HPL
Fenix met ABS laserkantenband,

fineer (bladrand herlijst) of
geperforeerde ijzerplaat.

Achterwand:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband, fineer (bladrand
herlijst) of en geperforeerde
ijzerplaat. De achterwand is mooi
afgewerkt – voor vrije plaatsing in
de ruimte.

Optie: gestoffeerde achterwand,
geschikt als prikbord.

Afdekblad – kasten 2 + 1 OH,
3 + 1 OH en hoekmodule:
Optioneel. Naar keuze melamine
of HPL-Fenix met ABS laser-
kantenband, fineer (bladrand
herlijst) of gerecycled eikenhout
v.v. natuurlijke houtolie.

Achterwand en zijkanten 3e/4e
OH – kast 2 + 1 OH en 3 + 1 OH:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband, fineer (bladrand
herlijst) of strekmetaal.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne ver-
edelde spaanplaat met coating
van melaminehars DIN 68765,
ÖNORM/EN 14322, emissie-
klasse E1. Naadloze, vochtbe-
stendige laserkant (ABS, 2 mm).

Blad met houtfineer: veredelde
spaanplaat E1 met fineerlaag,
2 mm (bladrand herlijst).

Materiaaldiktes:
Schuifdeur: 16 mm.
Schuifdeur gerecycled hout:
19 mm
Zijpanelen, bovenpaneel en
bodemplaat: 19 mm.
Achterwand: 16 mm.

Kunststof delen: soortzuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Pootuitvoering:
stelglijders metaal, in hoogte
verstelbaar tot 15 mm.

Slot:
Optioneel, alleen mogelijk bij
schuifdeur groot en schuifdeur
boven klein.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, ver-
wisselbare cilinderkernen met 40
verschillende sluitingen.

Richtlijnen en normen:
cage kasten voldoen aan de
geldende DIN EN normen.
DIN technisch rapport 147,
uitgave 2006
DIN EN 14073-2, 2004
DIN EN 14073-3, 2004
DIN EN 14074, 2004
BGl 650, 2006

Systeemoverzicht, maten in mm:

Binnenwerkse maten in mm:
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cage

cage 2 + 1 OH en 3 + 1 OH:

Raamwerk Romp Schuifdeur groot

Schuifdeur klein Achterwand 2 OH Achterwand en zijwanden 3e OH

Afdekblad

cage 2 OH en 3 OH:

Raamwerk Romp Schuifdeur groot

Schuifdeur klein Achterwand Bovenpaneel

Hoekmodule:

Raamwerk Legborden en
bodemplaat

Afdekblad
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cage 2 OH - breedte 120 cm

afbeelding/benaming model

Kast 4561-125 2 OH,
afm. 120 x 45 x 73 cm (BxDxH)

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RAAMWERK 416,–

METAALKLEUR RAAMWERK
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 451,–

BOVENPANEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 118,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 123,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 123,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 454,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 225,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 339,–

ROMP
( ) melamine uni volgens stalenkaart 229,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 241,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 638,–

SCHUIFDEUR GROOT
( ) melamine uni volgens stalenkaart 105,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 108,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 108,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 365,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 175,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 282,–
( ) eterniet, volgens stalenkaart 937,–

SCHUIFDEUR KLEIN
( ) melamine uni volgens stalenkaart 134,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 143,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 399,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 199,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 252,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
SCHUIFDEUR KLEIN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

ACHTERWAND
( ) melamine uni volgens stalenkaart 82,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 85,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 206,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 344,–

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
ACHTERWAND
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD) - OPTIONEEL
3 stofgroep 3 radio 212,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
253,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 310,–
60 stofgroep 6 blazer lite 339,–
7 stofgroep 7 poppy 399,–

SLOT - OPTIONEEL 45,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
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cage 2 OH - breedte 160 cm

afbeelding/benaming model

Kast 4561-165 2 OH,
afm. 160 x 45 x 73 cm (BxDxH)

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RAAMWERK 474,–

METAALKLEUR RAAMWERK
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 530,–

BOVENPANEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 141,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 145,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 145,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 568,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 268,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 404,–

ROMP
( ) melamine uni volgens stalenkaart 261,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 278,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 762,–

SCHUIFDEUR GROOT
( ) melamine uni volgens stalenkaart 118,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 124,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 124,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 448,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 195,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 336,–
( ) eterniet, volgens stalenkaart 1.002,–

SCHUIFDEUR KLEIN
( ) melamine uni volgens stalenkaart 154,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 167,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 493,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 254,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 286,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
SCHUIFDEUR KLEIN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

ACHTERWAND
( ) melamine uni volgens stalenkaart 105,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 111,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 275,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 412,–

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
ACHTERWAND
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD) - OPTIONEEL
3 stofgroep 3 radio 255,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
310,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 386,–
60 stofgroep 6 blazer lite 427,–
7 stofgroep 7 poppy 503,–

SLOT - OPTIONEEL 45,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
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cage 2 + 1 OH - breedte 120 cm

afbeelding/benaming model

Kast 4562-125 2 + 1 OH,
afm. 120 x 45 x 108 cm (BxDxH)

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RAAMWERK 434,–

METAALKLEUR RAAMWERK
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 515,–

ROMP
( ) melamine uni volgens stalenkaart 345,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 365,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 864,–

SCHUIFDEUR GROOT
( ) melamine uni volgens stalenkaart 105,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 108,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 108,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 365,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 175,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 282,–
( ) eterniet, volgens stalenkaart 937,–

SCHUIFDEUR KLEIN
( ) melamine uni volgens stalenkaart 134,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 143,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 399,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 199,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 252,–

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
SCHUIFDEUR KLEIN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

ACHTERWAND
( ) melamine uni volgens stalenkaart 82,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 85,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 206,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 344,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
ACHTERWAND
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD) - OPTIONEEL
3 stofgroep 3 radio 212,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
253,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 310,–
60 stofgroep 6 blazer lite 339,–
7 stofgroep 7 poppy 399,–

AFDEKBLAD - OPTIONEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 105,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 108,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 108,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 429,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 199,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 318,–

ACHTERWAND EN ZIJWANDEN 3E OH - OPTIONEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 122,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 125,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 223,–
W06 strekmetaal 500,–

METAALKLEUR STREKMETAAL ACHTERWAND EN
ZIJWANDEN 3E OH
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

SLOT - OPTIONEEL 45,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
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cage 2 + 1 OH - breedte 160 cm

afbeelding/benaming model

Kast 4562-165 2 + 1 OH,
afm. 160 x 45 x 108 cm (BxDxH)

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RAAMWERK 494,–

METAALKLEUR RAAMWERK
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 595,–

ROMP
( ) melamine uni volgens stalenkaart 403,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 422,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 1.028,–

SCHUIFDEUR GROOT
( ) melamine uni volgens stalenkaart 118,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 124,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 124,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 448,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 195,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 336,–
( ) eterniet, volgens stalenkaart 1.002,–

SCHUIFDEUR KLEIN
( ) melamine uni volgens stalenkaart 154,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 167,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 493,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 254,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 286,–

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
SCHUIFDEUR KLEIN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

ACHTERWAND
( ) melamine uni volgens stalenkaart 105,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 111,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 275,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 412,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
ACHTERWAND
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD) - OPTIONEEL
3 stofgroep 3 radio 255,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
310,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 386,–
60 stofgroep 6 blazer lite 427,–
7 stofgroep 7 poppy 503,–

AFDEKBLAD - OPTIONEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 123,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 126,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 126,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 535,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 238,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 377,–

ACHTERWAND EN ZIJWANDEN 3E OH - OPTIONEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 134,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 142,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 259,–
W06 strekmetaal 577,–

METAALKLEUR STREKMETAAL ACHTERWAND EN
ZIJWANDEN 3E OH
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

SLOT - OPTIONEEL 45,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
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cage 3 OH - breedte 120 cm

afbeelding/benaming model

Kast 4563-125 3 OH,
afm. 120 x 45 x 108 cm (BxDxH)

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RAAMWERK 434,–

METAALKLEUR RAAMWERK
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 515,–

BOVENPANEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 118,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 123,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 123,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 454,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 225,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 339,–

ROMP
( ) melamine uni volgens stalenkaart 403,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 422,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 1.186,–

SCHUIFDEUR GROOT
( ) melamine uni volgens stalenkaart 122,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 125,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 125,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 496,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 238,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 369,–
( ) eterniet, volgens stalenkaart 1.026,–

SCHUIFDEUR KLEIN
( ) melamine uni volgens stalenkaart 201,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 216,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 588,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 298,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 378,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
SCHUIFDEUR KLEIN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

ACHTERWAND
( ) melamine uni volgens stalenkaart 111,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 115,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 299,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 520,–

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
ACHTERWAND
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD) - OPTIONEEL
3 stofgroep 3 radio 254,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
294,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 354,–
60 stofgroep 6 blazer lite 383,–
7 stofgroep 7 poppy 442,–

SLOT - OPTIONEEL 45,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
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cage 3 OH - breedte 160 cm

afbeelding/benaming model

Kast 4563-165 3 OH,
afm. 160 x 45 x 108 cm (BxDxH)

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RAAMWERK 494,–

METAALKLEUR RAAMWERK
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 595,–

BOVENPANEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 141,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 145,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 145,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 568,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 268,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 404,–

ROMP
( ) melamine uni volgens stalenkaart 462,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 480,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 1.358,–

SCHUIFDEUR GROOT
( ) melamine uni volgens stalenkaart 143,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 147,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 147,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 541,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 280,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 436,–
( ) eterniet, volgens stalenkaart 1.119,–

SCHUIFDEUR KLEIN
( ) melamine uni volgens stalenkaart 233,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 251,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 645,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 382,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 431,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
SCHUIFDEUR KLEIN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

ACHTERWAND
( ) melamine uni volgens stalenkaart 135,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 143,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 390,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 617,–

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
ACHTERWAND
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD) - OPTIONEEL
3 stofgroep 3 radio 320,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
373,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 451,–
60 stofgroep 6 blazer lite 490,–
7 stofgroep 7 poppy 568,–

SLOT - OPTIONEEL 45,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
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cage 3 + 1 OH - breedte 120 cm

afbeelding/benaming model

Kast 4564-125 3 + 1 OH,
afm. 120 x 45 x 143 cm (BxDxH)

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RAAMWERK 454,–

METAALKLEUR RAAMWERK
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 576,–

ROMP
( ) melamine uni volgens stalenkaart 522,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 545,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 1.411,–

SCHUIFDEUR GROOT
( ) melamine uni volgens stalenkaart 122,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 125,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 125,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 496,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 238,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 369,–
( ) eterniet, volgens stalenkaart 1.026,–

SCHUIFDEUR KLEIN
( ) melamine uni volgens stalenkaart 201,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 216,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 588,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 298,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 378,–

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
SCHUIFDEUR KLEIN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

ACHTERWAND
( ) melamine uni volgens stalenkaart 111,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 115,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 299,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 520,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
ACHTERWAND
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD) - OPTIONEEL
3 stofgroep 3 radio 254,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
294,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 354,–
60 stofgroep 6 blazer lite 383,–
7 stofgroep 7 poppy 442,–

AFDEKBLAD - OPTIONEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 105,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 108,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 108,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 429,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 199,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 318,–

ACHTERWAND EN ZIJWANDEN 4E OH - OPTIONEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 122,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 125,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 223,–
W06 strekmetaal 500,–

METAALKLEUR STREKMETAAL ACHTERWAND EN
ZIJWANDEN 4E OH
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

SLOT - OPTIONEEL 45,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
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cage 3 + 1 OH - breedte 160 cm

afbeelding/benaming model

Kast 4564-165 3 + 1 OH,
afm. 160 x 45 x 143 cm (BxDxH)

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RAAMWERK 513,–

METAALKLEUR RAAMWERK
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 657,–

ROMP
( ) melamine uni volgens stalenkaart 605,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 624,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 1.624,–

SCHUIFDEUR GROOT
( ) melamine uni volgens stalenkaart 143,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 147,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 147,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 541,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 280,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 436,–
( ) eterniet, volgens stalenkaart 1.119,–

SCHUIFDEUR KLEIN
( ) melamine uni volgens stalenkaart 233,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 251,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 645,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 382,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 431,–

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
SCHUIFDEUR KLEIN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

ACHTERWAND
( ) melamine uni volgens stalenkaart 135,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 143,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 390,–
W04 geperforeerde ijzerplaat 617,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT
ACHTERWAND
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD) - OPTIONEEL
3 stofgroep 3 radio 320,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
373,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 451,–
60 stofgroep 6 blazer lite 490,–
7 stofgroep 7 poppy 568,–

AFDEKBLAD - OPTIONEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 123,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 126,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 126,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 535,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 238,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 377,–

ACHTERWAND EN ZIJWANDEN 4E OH - OPTIONEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 134,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 142,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 259,–
W06 strekmetaal 577,–

METAALKLEUR STREKMETAAL ACHTERWAND EN
ZIJWANDEN 4E OH
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

SLOT - OPTIONEEL 45,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
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cage

afbeelding/benaming model

Hoekmodule 4543-055 3 OH,
afm. 45 x 45 x 108 cm (BxDxH)

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RAAMWERK 402,–

METAALKLEUR RAAMWERK
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 419,–

2 LEGBORDEN EN BODEMPLAAT
( ) melamine uni volgens stalenkaart 191,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 201,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 344,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

AFDEKBLAD - OPTIONEEL
( ) melamine uni volgens stalenkaart 76,–
( ) melamine decor volgens stalenkaart 78,–
( ) melamine structuur volgens stalenkaart 78,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 229,–
( ) fineer, blanke beits volgens stalenkaart 126,–
YB02 gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie 186,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
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cage toebehoren

afbeelding/benaming model prijs

Tijdschriftenhouder 9489-000 96,–

Dienblad 9488-000 74,–

Lignatur onderhoudsset voor
onderhoud van geoliede
oppervlakken

9499-000 inhoud: 0,5 l verzorgende olie, 2 st. katoendoeken, 1 st.
Scotch Brite

100,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–

Kastsystemen 112 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



wh_locker

Zo mooi kan opslagruimte zijn.
De wh_locker is een stijlvol
lockersysteem dat speciaal is
ontworpen voor coworking, desk
sharing en tijdelijk werk in Open
Space Offices. De afzonderlijke
modules met dubbele of
drievoudige rijcompartimenten
kunnen als een blokkendoos
worden samengesteld en
dus voor een groot aantal
mensen worden gebruikt. De
fronten van de afzonderlijke
compartimenten zijn verkrijgbaar
in verschillende varianten – naar
keuze met verzonken handgreep,
lockernummer of brievengleuf.

Uitvoering:

Draaideuren:
Naar keuze melamine of HPL met
naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS kant D32
antraciet). Scharnier altijd rechts.

Romp en achterwand
lockermodule en sierlijst:
Melamine met ABS laserkanten-
band D32 antraciet.

Bovenpaneel, bodemplaat en
zijpanelen ombouw:
Melamine met ABS laserkanten-
band.

Poten:
Stalen buis 30/30 mm, metalen
oppervlakken voorzien van
poedercoating 38M antraciet,
kunststof stelglijders, in hoogte
verstelbaar tot 10 mm.

Materialen:
Naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS, 2 mm).
Melamine: drielaagse fijne
veredelde spaanplaat met coating
van melaminehars DIN 68765,
ÖNORM/EN 14322,
emissieklasse E1.
HPL (High Pressure Laminates):
Gelamineerd board uit natuur-
vezelstroken (60 %) en
synthetische harsen.
HPL volgens ÖNORM/EN 438,
HPL Fenix volgens EN 438-2,
EN ISO 178 en EN 61340-4-1.

Materiaaldiktes:
Draaideur: 16 mm.
Zijpanelen, bovenpaneel en
bodemplaat lockermodule:
19 mm.
Binnenkruis lockermodule:
25 mm
Sierlijst: 16 mm.

Ombouw: 16 mm.
Achterwand: 8 mm.

Kunststof delen: soortzuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Handgreep (optioneel):
Verzonken handgreep, kunststof
antraciet.
Achtergrond analoog aan de kleur
van de deur.

Greeploos (optioneel):
Push-to-open.

Cijferslot (optioneel):
Zwart kunststof.

Nummering (optioneel):
Kleur antraciet, nummerbereik
1 tot 48. Alleen mogelijk in
combinatie met verzonken
handgreep.

Brievengleuf (optioneel):
Kunststof antraciet.

Kantelbeveiliging:
Verplichte kantelbeveiliging:
alle kasten 2 x 4 en 3 x 4:
wandbevestiging of als optie
schroefverbinding rug aan rug.

Richtlijnen en normen:
wh_locker voldoet aan
de geldende DIN EN normen.
DIN vakrapport 147, uitgave 2006
DIN EN 14073-2, 2004
DIN EN 14073-3, 2004
DIN EN 14074, 2004
BGl 650, 2006

Systeemoverzicht, maten in mm:
Diepte 442 mm

4712-084
Lockermodule 2 x 2
Ombouw links, boven en onder

4722-084
Lockermodule 2 x 2
Ombouw boven en onder

4742-084
Lockermodule 2 x 2
Ombouw rechts, boven en onder

4714-084
Lockermodule 2 x 4
Ombouw links, boven en onder
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wh_locker

Systeemoverzicht, maten in mm:
Diepte 442 mm

4724-084
Lockermodule 2 x 4
Ombouw boven en onder

4734-084
Lockermodule 2 x 4
Ombouw boven en onder,
met open vak

4744-084
Lockermodule 2 x 4
Ombouw rechts, boven en onder

4702-124
Locker 3 x 2

4712-124
Lockermodule 3 x 2
Ombouw links, boven en onder

4722-124
Lockermodule 3 x 2
Ombouw boven en onder

4742-124
Lockermodule 3 x 2
Ombouw rechts, boven en onder

4704-124
Locker 3 x 4

4714-124
Lockermodule 3 x 4
Ombouw links, boven en onder

4724-124
Lockermodule 3 x 4
Ombouw boven en onder

4734-124
Lockermodule 3 x 4
Ombouw boven en onder,
met open vak

4744-124
Lockermodule 3 x 4
Ombouw rechts, boven en onder

4700-000
Draaideur

Binnenwerkse maten in mm:
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wh_locker locker

Locker

model prijs
melamine /

melamine structuur

3 x 2,
afm. 136 x 44 x 120 cm (BxDxH)

4702-124 1.310,–

3 x 4,
afm. 136 x 44 x 207 cm (BxDxH)

4704-124 2.122,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

OMBOUW
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart

ROMP BINNENZIJDE
D32 antraciet melamine

ACHTERWAND
D32 antraciet melamine

VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR PUSH-TO-OPEN
model: 4702 130,–
model: 4704 259,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR MET
CIJFERSLOT

model: 4702 17,–
model: 4704 38,–

KANTELBEVEILIGING
model 4704
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

METAALKLEUR
38M antraciet 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
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wh_locker lockermodule 2 x 2

Lockermodule 2 x 2

model prijs
melamine /

melamine structuur

ombouw links, boven en onder,
afm. 91 x 44 x 120 cm (BxDxH)

4712-084 1.043,–

ombouw boven en onder,
afm. 88 x 44 x 120 cm (BxDxH)

4722-084 790,–

ombouw rechts, boven en onder,
afm. 89 x 44 x 120 cm (BxDxH)

4742-084 858,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

OMBOUW
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart

ROMP BINNENZIJDE
D32 antraciet melamine

ACHTERWAND
D32 antraciet melamine

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR PUSH-TO-OPEN 86,–

VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR MET
CIJFERSLOT

12,–

METAALKLEUR
38M antraciet 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
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wh_locker lockermodule 3 x 2

Lockermodule 3 x 2

model prijs
melamine /

melamine structuur

ombouw links, boven en onder,
afm. 135 x 44 x 120 cm (BxDxH)

4712-124 1.244,–

ombouw boven en onder,
afm. 131 x 44 x 120 cm (BxDxH)

4722-124 991,–

ombouw rechts, boven en onder,
afm. 133 x 44 x 120 cm (BxDxH)

4742-124 1.056,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

OMBOUW
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart

ROMP BINNENZIJDE
D32 antraciet melamine

ACHTERWAND
D32 antraciet melamine

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR PUSH-TO-OPEN 130,–

VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR MET
CIJFERSLOT

17,–

METAALKLEUR
38M antraciet 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
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wh_locker lockermodule 2 x 4

Lockermodule 2 x 4

model prijs
melamine /

melamine structuur

ombouw links, boven en onder,
afm. 91 x 44 x 207 cm (BxDxH)

4714-084 1.664,–

ombouw boven en onder,
afm. 88 x 44 x 207 cm (BxDxH)

4724-084 1.312,–

ombouw boven en onder, met open vak,
afm. 88 x 44 x 207 cm (BxDxH)

4734-084 1.271,–

ombouw rechts, boven en onder,
afm. 89 x 44 x 207 cm (BxDxH)

4744-084 1.416,–
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wh_locker lockermodule 2 x 4

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

OMBOUW
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart

ROMP BINNENZIJDE
D32 antraciet melamine

ACHTERWAND
D32 antraciet melamine

VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR PUSH-TO-OPEN
modellen: 4714, 4724, 4744 174,–
model: 4734 130,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR MET
CIJFERSLOT

modellen: 4714, 4724, 4744 26,–
model: 4734 17,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

METAALKLEUR
38M antraciet 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
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wh_locker lockermodule 3 x 4

Lockermodule 3 x 4

model prijs
melamine /

melamine structuur

ombouw links, boven en onder,
afm. 135 x 44 x 207 cm (BxDxH)

4714-124 2.022,–

ombouw boven en onder,
afm. 131 x 44 x 207 cm (BxDxH)

4724-124 1.670,–

ombouw boven en onder, met open vak,
afm. 131 x 44 x 207 cm (BxDxH)

4734-124 1.589,–

ombouw rechts, boven en onder,
afm. 133 x 44 x 207 cm (BxDxH)

4744-124 1.774,–
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wh_locker lockermodule 3 x 4

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

OMBOUW
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart

ROMP BINNENZIJDE
D32 antraciet melamine

ACHTERWAND
D32 antraciet melamine

VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR PUSH-TO-OPEN
modellen: 4714, 4724, 4744 259,–
model: 4734 195,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR MET
CIJFERSLOT

modellen: 4714, 4724, 4744 38,–
model: 4734 31,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

METAALKLEUR
38M antraciet 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
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wh_locker draaideur

afbeelding/benaming model prijs
melamine HPL HPL Fenix

Draaideur 4700-000 afm. 42 x 42 cm 84,– 112,– 156,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

KLEUR ABS LASERKANT
D32 antraciet

PUSH-TO-OPEN 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VERZONKEN HANDGREEP 34,–

NUMMERING
alleen mogelijk in combinatie met verzonken handgreep
530 1-48 12,–

CIJFERSLOT 145,–

BRIEVENGLEUF 9,–

Uitvoering draaideur – positionering:

Cijferslot Verzonken handgreep Brievengleuf
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float_fx kasten

Functioneel, rendabel, uiterst variabel
en veelzijdig – zo biedt float_fx de
ideale opbergruimte-oplossing voor alle
Office-bereiken. Met een kastdiepte van
425 mm wordt de aanwezige kantoor-
oppervlakte optimaal benut. Door de
mooi afgewerkte achterwanden is het ook
mogelijk om de kasten vrij in de ruimte te
plaatsen - opbergruimte en afscheiding in
één. Als optie verkrijgbare gestoffeerde
achterwanden verbeteren de akoestiek
in de ruimte, kunnen worden gebruikt als
prikbord en zorgen voor kleuraccenten op
kantoor. Een breed assortiment decors
en hoogwaardige houten oppervlakken

biedt vele mogelijkheden voor optische
diversiteit. Wie een keuze maakt uit
het palet met uni decors, buit de uit-
stekende prijs/prestatie-verhouding van
float_fx ten volle uit. float_fx laat ook
wat betreft zijn variabiliteit geen wensen
onbeantwoord. In de vorm van een
modulair systeem kan de uitvoering vrij
volgens individuele behoefte worden
geconfigureerd. float_fx - dat betekent
ook kwaliteit tot in het kleinste detail. Zo
garanderen het hoogwaardige beslag
en uittrekelementen van Hettich® een
soepel, betrouwbaar en onderhoudsvrij
functioneren van alle bewegende delen.

Algemene uitvoering:
Het float_fx kastenprogramma:
Kasten met open front
Draaideurkasten
Apothekerskast
Schuifdeurkasten
Kasten met verticale roldeuren
Kasten met horizontale roldeuren
Garderobekasten
Opzetelementen
Bijzetkasten

Systeemmaten in mm:
Kastdiepte: algemeen 425.
Extra diepte 600 voor garderobe-
kasten en schuifdeurkasten.
Kasthoogte met stelglijders:
2 OH =750, 3 OH = 1100, 4OH =
1450, 5 OH = 1840, 6 OH = 2190.
Kasthoogte met sokkel:
2 OH =780, 3 OH = 1130, 4OH =
1480, 5 OH = 1870, 6 OH = 2220.
Hoogte opzetelementen:
1 OH = 350, 2 OH = 740,
3 OH = 1090, 4 OH = 1440.
Hoogte bijzetkasten:
740 en 760 mm.

Front:
Draaideuren, schuifdeuren:
naar keuze melamine met ABS
laserkantenband, fineer met
bladrand herlijst.
Roldeuren: polypropyleen met
matzilveren of witte coating. Hoge
stabiliteit van de roldeur door
een lamellendikte van 12 mm.
Lamellenbreedte 26,5 mm.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat,
zijpanelen en achterwand naar
keuze melamine met ABS laser-
kantenband, fineer met blad-
rand herlijst. Hoge stabiliteit door
achterwand die aan vier zijden via
ingefreesde groef is bevestigd,
en zijpanelen en bovenpaneel en
bodemplaat die via deuvels met
elkaar zijn verbonden. Romp vast
verlijmd.

Scheidingsschot:
Kast met open front: naar
keuze melamine met ABS laser-
kantenband voor, fineer met
multiplex voorkant. Kasten
met front: melamine met
ABS laserkantenband voor:
bij zijpanelen in melamine is
scheidingsschot in dezelfde kleur
als de zijpanelen, bij zijpanelen
in fineer is scheidingsschot in

melamine pastelgrijs (D22).

Achterwand:
Naar keuze melamine, fineer.
Buitenzijde van de achterwand
altijd mooi afgewerkt uitgevoerd
- voor vrije plaatsing in de ruimte.
Optie: geluiddempende ge-
stoffeerde achterwand, geschikt
als prikbord (mogelijk tot kast-
hoogte 4 OH en voor opzet-
element 1 OH).

Legborden:
Kast met open front:
Legborden naar keuze melamine
met ABS laserkantenband voor,
fineer met multiplex voorkant.
Kasten met front:
legborden melamine met ABS
laserkantenband voor: bij zij-
panelen in melamine zijn leg-
borden in dezelfde kleur als
de zijpanelen, bij zijpanelen in
fineer zijn legborden in melamine
pastelgrijs (D22).
Legborden staal: RAL 7035
lichtgrijs, met sleuven voor het
opnemen van tussenschotten.
Legborden vlgs. DIN 68874 L75,
steekbare veiligheids-plank-
dragers, in hoogte verstelbaar,
nuttige belasting max. 20 kg. Bij
kasten vanaf 4 OH worden de
plankdragers van het middelste
niveau geschroefd.

Uittreklegbord:
Voor kasten 4 OH en hoger.
Uitvoering in de kleur van de
legborden. Gemonteerd aan de
onderkant van het legbord 4 OH.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne
veredelde spaanplaat met coating
van melaminehars DIN 68765,
ÖNORM/EN 14322, emissieklas-
se E1. Naadloze, vochtbestendi-
ge laserkant (ABS, 2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde
spaanplaat E1 met fineerlaag,
2 mm bladrand herlijst.
Materiaaldiktes:
Zijpanelen, bovenpaneel en
bodemplaat, scheidingsschot:
19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm/25 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.
Kunststof delen: soortzuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in
hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Bijzetkasten: stelglijders van
zwarte kunststof, in hoogte ver-
stelbaar tot 8 mm. Sokkel (optie,
voor kasten): staal, met poeder-
coating volgens stalenkaart,
hoogte 40 mm, tot 15 mm in
hoogte verstelbaar. Als optie
rondlopend of te kiezen voor front
en zijkanten.

Uittrekelementen (achteraf te
monteren):
Hettich® Systema TOP 2000.
Lade (voor schuiflade en hang-
mappenframe) staal met poeder-
coating zwart.

Schuiflade: uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte), zelfsluitend
en met afzonderlijke uittrek-
blokkering.

Hangmappenframe:
hangmappenframe staal met
poedercoating zwart, uittrekbare
ladegeleider Quadro Duplex
50 105 % (extra uittreklengte),
zelfsluitend en met afzonder-
lijke uittrekblokkering. Nuttige
belasting van de uittrekelementen
conform geldende normen voor
kantoormeubels.

Individuele indeling van de schuif-
laden (systeemtoebehoren)
naar keuze - zie hoofdstuk
"Kastinrichting".

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwissel-
bare cilinderkernen met 40 ver-
schillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met
uittrekelementen uitgeruste
kasten, als kantelbeveiliging.

Extra verplichte kantelbeveiliging
voor kasten 2 OH tot 4 OH met
schuifladen of hangmappenframe:
wandbevestiging of als optie
schroefverbinding rug aan rug of
contragewicht.

Kasten 5 OH en 6 OH resp.
combinatie met opzetelementen
met totale hoogte 5 OH en 6
OH: wandbevestiging of als optie
schroefverbinding rug aan rug.

Opzetelementen: wand-
bevestiging of als optie schroef-
verbinding rug aan rug.

Veiligheidsaanwijzingen:
Voor kanteleveiliging dienen
kasten of kastcombinaties met
opzetelementen met een totale
hoogte vanaf 5 OH altijd aan
de wand te worden bevestigd
of rug aan rug te worden vast-
geschroefd.
Kasten 2 OH tot 4 OH met schuif-
laden of hangmappenframes
dienen te worden uitgerust met
een contragewicht, voor zover
deze niet aan de wand zijn
bevestigd of rug aan rug aan
elkaar zijn geschroefd.

Richtlijnen en normen:
float_fx kasten voldoen aan de
geldende DIN EN normen.
DIN vakrapport 147, uitgave
2006: Kantoormeubelen – Eisen
en controles.
DIN EN 14073-2, uitgave
2004: Kantoormeubelen –
Bergmeubelen – Deel 2:
Veiligheidseisen.
DIN EN 14073-3, uitgave
2004: Kantoormeubelen –
Bergmeubelen – Deel 3:
Beproevingsmethoden voor de
bepaling van de stabiliteit en
sterkte van de constructie.
DIN EN 14074, uitgave 2004:
Kantoormeubelen – Tafels en
bureaus en bergmeubelen –
Beproevingsmethoden voor
de bepaling van de sterkte en
duurzaamheid van bewegende
delen. BGl 650 (informatie van
de Duitse wettelijke ongevallen-
verzekering), uitgave 2006: Bild-
schirm- und Büroarbeitsplätze,
Leitfaden für die Gestaltung.
(beeldscherm- en kantoorwerk-
plekken, beknopte handleiding
voor de vormgeving.)
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float_fx kasten met open front

Aanwijzingen:

Kantelbeveiliging:
Voor kantelbeveiliging dienen
kasten of kastcombinaties met
opzetelementen met een totale
hoogte vanaf 5 OH altijd aan
de wand te worden bevestigd
of rug aan rug te worden vast-
geschroefd. Opzetelementen
moeten altijd aan de onderkasten
worden vastgeschroefd.

Uitvoering:

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat,
zijpanelen en achterwand naar
keuze melamine met ABS laser-
kantenband of fineer met blad-
rand herlijst. Hoge stabiliteit door
achterwand die aan vier zijden via
ingefreesde groef is bevestigd,
en zijpanelen en bovenpaneel en
bodemplaat die via deuvels met
elkaar zijn verbonden. Romp vast
verlijmd.

Scheidingsschot:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband voor of fineer
met multiplex voorkant.

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer.
Buitenzijde van de achterwand
altijd mooi afgewerkt uitgevoerd
- voor vrije plaatsing in de ruimte.

Optie:
geluiddempende gestoffeerde
achterwand, geschikt als prikbord
(mogelijk tot kasthoogte 4 OH en
voor opzetelement 1 OH).

Legborden:
Legborden naar keuze melamine
met ABS laserkantenband voor
of fineer met multiplex voorkant.
Legborden vlgs. DIN 68874 L75,
steekbare veiligheids-plank-
dragers, in hoogte verstelbaar,
nuttige belasting max. 20 kg.

Bij kasten vanaf 4 OH worden de
plankdragers van het middelste
niveau geschroefd.

Opzetelement 1 OH:
Vast gemonteerde legborden
alleen bij kasten 2 OH en 3 OH
(diepte 425).

Geen voorboringen, kastinrichting
niet vrij te configureren.

Uittreklegbord:
Voor kasten 4 OH en hoger.
Uitvoering in de kleur van de
legborden. Gemonteerd aan de
onderkant van het legbord 4 OH.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne ver-
edelde spaanplaat met coating
van melaminehars DIN 68765,
ÖNORM/EN 14322, emissie-
klasse E1. Naadloze, vocht-
bestendige laserkant (ABS,
2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde
spaanplaat E1 met fineerlaag,
2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Zijpanelen, bovenpaneel en
bodemplaat, scheidingsschot:
19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.
Kunststof delen: soortzuiver,

geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in
hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Bijzetkasten: stelglijders van
zwarte kunststof, in hoogte ver-
stelbaar tot 8 mm.
Sokkel (optie, voor kasten):
staal, met poedercoating volgens
stalenkaart, hoogte 40 mm, tot
15 mm in hoogte verstebaar.
Rondlopend of als optie te kiezen
voor front en zijkanten.

Kantelbeveiliging:
Verplichte kantelbeveiliging voor
kasten 5 OH en 6 OH resp. voor
combinatie met opzetelementen
met een totale hoogte 5 OH en 6
OH: wandbevestiging of als optie
schroefverbinding rug aan rug.
Opzetelementen: wand-
bevestiging of als optie schroef-
verbinding rug aan rug.
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float_fx kasten met open front

Systeemoverzicht, maten in mm:

Binnenwerkse maten in mm:
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float_fx kasten met open front - breedte 50 cm

Kast met open
front

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 50 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord
zonder inrichting

4042-054
4042-054

251,– 261,– 432,– 580,–
218,– 228,– 399,– 547,–

3 OH,
afm. 50 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden
zonder inrichting

4043-054
4043-054

315,– 322,– 524,– 696,–
249,– 256,– 458,– 630,–

4 OH,
afm. 50 x 42,5 x 145/148 cm
(BxDxHG/HS)

3 legborden
zonder inrichting

4044-054
4044-054

370,– 385,– 613,– 806,–
271,– 286,– 514,– 707,–

5 OH,
afm. 50 x 42,5 x 184/187 cm
(BxDxHG/HS)

4 legborden
zonder inrichting

4045-054
4045-054

436,– 449,– 703,– 921,–
304,– 317,– 571,– 789,–

6 OH,
afm. 50 x 42,5 x 219/222 cm
(BxDxHG/HS)

5 legborden
zonder inrichting

4046-054
4046-054

499,– 513,– 809,– 1.068,–
334,– 348,– 644,– 903,–

Opzetelement met
open front

1 OH,
afm. 50 x 42,5 x 35 cm (BxDxH)

4040-054 141,– 154,– 289,– 406,–

2 OH,
afm. 50 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord
zonder inrichting

4047-054
4047-054

251,– 261,– 432,– 580,–
218,– 228,– 399,– 547,–

3 OH,
afm. 50 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden
zonder inrichting

4048-054
4048-054

315,– 322,– 524,– 696,–
249,– 256,– 458,– 630,–
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float_fx kasten met open front - breedte 50 cm

Kast met open
front

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

4 OH,
afm. 50 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)

3 legborden
zonder inrichting

4049-054
4049-054

370,– 385,– 613,– 806,–
271,– 286,– 514,– 707,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

UITTREKLEGBORD 52,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4042 108,–
model: 4043 137,–
model: 4044 174,–
model: 4040 91,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4042 124,–
model: 4043 155,–
model: 4044 218,–
model: 4040 100,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4042 149,–
model: 4043 179,–
model: 4044 283,–
model: 4040 108,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4042 162,–
model: 4043 192,–
model: 4044 313,–
model: 4040 113,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4042 186,–
model: 4043 217,–
model: 4044 375,–
model: 4040 120,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 28,–
481 sokkel voor en achter 56,–
482 sokkel voor en links 39,–
483 sokkel voor en rechts 39,–
485 sokkel voor, links en achter 67,–
486 sokkel voor, rechts en achter 67,–
487 sokkel voor, links en rechts 50,–
484 sokkel alle zijden 78,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met open front - breedte 80 cm

Kast met open
front

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 80 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord
zonder inrichting

4042-084
4042-084

289,– 299,– 528,– 735,–
254,– 264,– 493,– 700,–

3 OH,
afm. 80 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden
zonder inrichting

4043-084
4043-084

369,– 379,– 651,– 878,–
299,– 309,– 581,– 808,–

4 OH,
afm. 80 x 42,5 x 145/148 cm
(BxDxHG/HS)

3 legborden
zonder inrichting

4044-084
4044-084

447,– 464,– 764,– 1.025,–
342,– 359,– 659,– 920,–

5 OH,
afm. 80 x 42,5 x 184/187 cm
(BxDxHG/HS)

4 legborden
zonder inrichting

4045-084
4045-084

529,– 547,– 888,– 1.179,–
389,– 407,– 748,– 1.039,–

6 OH,
afm. 80 x 42,5 x 219/222 cm
(BxDxHG/HS)

5 legborden
zonder inrichting

4046-084
4046-084

609,– 628,– 1.004,– 1.327,–
434,– 453,– 829,– 1.152,–

Opzetelement met
open front

1 OH,
afm. 80 x 42,5 x 35 cm (BxDxH)

4040-084 173,– 182,– 353,– 501,–

2 OH,
afm. 80 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord
zonder inrichting

4047-084
4047-084

289,– 299,– 528,– 735,–
254,– 264,– 493,– 700,–

3 OH,
afm. 80 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden
zonder inrichting

4048-084
4048-084

369,– 379,– 651,– 878,–
299,– 309,– 581,– 808,–
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float_fx kasten met open front - breedte 80 cm

Kast met open
front

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

4 OH,
afm. 80 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)

3 legborden
zonder inrichting

4049-084
4049-084

447,– 464,– 764,– 1.025,–
342,– 359,– 659,– 920,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

UITTREKLEGBORD 52,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4042 135,–
model: 4043 160,–
model: 4044 216,–
model: 4040 95,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4042 161,–
model: 4043 186,–
model: 4044 261,–
model: 4040 102,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4042 199,–
model: 4043 224,–
model: 4044 324,–
model: 4040 115,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4042 218,–
model: 4043 245,–
model: 4044 354,–
model: 4040 121,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4042 256,–
model: 4043 283,–
model: 4044 417,–
model: 4040 134,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 28,–
481 sokkel voor en achter 56,–
482 sokkel voor en links 39,–
483 sokkel voor en rechts 39,–
485 sokkel voor, links en achter 67,–
486 sokkel voor, rechts en achter 67,–
487 sokkel voor, links en rechts 50,–
484 sokkel alle zijden 78,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met open front - breedte 100 cm

Kast met open
front - romp met
tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 100 x 42,5 x 75/78 cm
(BxDxHG/HS)

1 legbord
zonder inrichting

4042-104
4042-104

344,– 355,– 621,– 856,–
278,– 289,– 555,– 790,–

3 OH,
afm. 100 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden
zonder inrichting

4043-104
4043-104

466,– 480,– 795,– 1.071,–
334,– 348,– 663,– 939,–

4 OH,
afm. 100 x 42,5 x 145/148 cm
(BxDxHG/HS)

3 legborden
zonder inrichting

4044-104
4044-104

585,– 603,– 963,– 1.281,–
387,– 405,– 765,– 1.083,–

5 OH,
afm. 100 x 42,5 x 184/187 cm
(BxDxHG/HS)

4 legborden
zonder inrichting

4045-104
4045-104

712,– 736,– 1.143,– 1.495,–
448,– 472,– 879,– 1.231,–

6 OH,
afm. 100 x 42,5 x 219/222 cm
(BxDxHG/HS)

5 legborden
zonder inrichting

4046-104
4046-104

832,– 860,– 1.341,– 1.766,–
502,– 530,– 1.011,– 1.436,–

Opzetelement met
open front

1 OH,
afm. 100 x 42,5 x 35 cm (BxDxH)

4040-104 202,– 214,– 413,– 587,–

2 OH,
afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord
zonder inrichting

4047-104
4047-104

344,– 355,– 621,– 856,–
278,– 289,– 555,– 790,–

3 OH,
afm. 100 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden
zonder inrichting

4048-104
4048-104

466,– 480,– 795,– 1.071,–
334,– 348,– 663,– 939,–
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float_fx kasten met open front - breedte 100 cm

Kast met open
front - romp met
tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

4 OH,
afm. 100 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)

3 legborden
zonder inrichting

4049-104
4049-104

585,– 603,– 963,– 1.281,–
387,– 405,– 765,– 1.083,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

UITTREKLEGBORD PER KASTHELFT 52,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4042 173,–
model: 4043 192,–
model: 4044 231,–
model: 4040 100,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4042 206,–
model: 4043 225,–
model: 4044 276,–
model: 4040 112,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4042 252,–
model: 4043 270,–
model: 4044 339,–
model: 4040 128,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4042 274,–
model: 4043 296,–
model: 4044 372,–
model: 4040 138,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4042 321,–
model: 4043 340,–
model: 4044 433,–
model: 4040 154,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 41,–
481 sokkel voor en achter 82,–
482 sokkel voor en links 49,–
483 sokkel voor en rechts 49,–
485 sokkel voor, links en achter 90,–
486 sokkel voor, rechts en achter 90,–
487 sokkel voor, links en rechts 57,–
484 sokkel alle zijden 98,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met open front - breedte 120 cm

Kast met open
front - romp met
tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 120 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord
zonder inrichting

4042-124
4042-124

369,– 381,– 689,– 956,–
301,– 313,– 621,– 888,–

3 OH,
afm. 120 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden
zonder inrichting

4043-124
4043-124

503,– 521,– 886,– 1.205,–
367,– 385,– 750,– 1.069,–

4 OH,
afm. 120 x 42,5 x 145/148 cm
(BxDxHG/HS)

3 legborden
zonder inrichting

4044-124
4044-124

637,– 654,– 1.081,– 1.452,–
433,– 450,– 877,– 1.248,–

Opzetelement met
open front

1 OH,
afm. 120 x 42,5 x 35 cm (BxDxH)

4040-124 218,– 229,– 459,– 651,–

2 OH,
afm. 120 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord
zonder inrichting

4047-124
4047-124

369,– 381,– 689,– 956,–
301,– 313,– 621,– 888,–

3 OH,
afm. 120 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden
zonder inrichting

4048-124
4048-124

503,– 521,– 886,– 1.205,–
367,– 385,– 750,– 1.069,–

4 OH,
afm. 120 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)

3 legborden
zonder inrichting

4049-124
4049-124

637,– 654,– 1.081,– 1.452,–
433,– 450,– 877,– 1.248,–
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float_fx kasten met open front - breedte 120 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

UITTREKLEGBORD PER KASTHELFT 52,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4042 185,–
model: 4043 221,–
model: 4044 272,–
model: 4040 112,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4042 225,–
model: 4043 261,–
model: 4044 319,–
model: 4040 125,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4042 279,–
model: 4043 314,–
model: 4044 379,–
model: 4040 144,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4042 305,–
model: 4043 342,–
model: 4044 413,–
model: 4040 154,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4042 362,–
model: 4043 397,–
model: 4044 475,–
model: 4040 173,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 46,–
481 sokkel voor en achter 92,–
482 sokkel voor en links 53,–
483 sokkel voor en rechts 53,–
485 sokkel voor, links en achter 99,–
486 sokkel voor, rechts en achter 99,–
487 sokkel voor, links en rechts 60,–
484 sokkel alle zijden 106,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met open front - breedte 160 cm

Kast met open
front - romp met
tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 160 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord
zonder inrichting

4042-164
4042-164

418,– 433,– 856,– 1.225,–
348,– 363,– 786,– 1.155,–

3 OH,
afm. 160 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden
zonder inrichting

4043-164
4043-164

574,– 593,– 1.071,– 1.491,–
434,– 453,– 931,– 1.351,–

4 OH,
afm. 160 x 42,5 x 145/148 cm
(BxDxHG/HS)

3 legborden
zonder inrichting

4044-164
4044-164

736,– 758,– 1.301,– 1.779,–
526,– 548,– 1.091,– 1.569,–

Opzetelement met
open front

1 OH,
afm. 160 x 42,5 x 35 cm (BxDxH)

4040-164 249,– 259,– 515,– 732,–

2 OH,
afm. 160 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord
zonder inrichting

4047-164
4047-164

418,– 433,– 856,– 1.225,–
348,– 363,– 786,– 1.155,–

3 OH,
afm. 160 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden
zonder inrichting

4048-164
4048-164

574,– 593,– 1.071,– 1.491,–
434,– 453,– 931,– 1.351,–

4 OH,
afm. 160 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)

3 legborden
zonder inrichting

4049-164
4049-164

736,– 758,– 1.301,– 1.779,–
526,– 548,– 1.091,– 1.569,–
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float_fx kasten met open front - breedte 160 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

UITTREKLEGBORD PER KASTHELFT 52,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4042 181,–
model: 4043 290,–
model: 4044 441,–
model: 4040 132,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4042 230,–
model: 4043 340,–
model: 4044 531,–
model: 4040 150,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4042 302,–
model: 4043 412,–
model: 4044 656,–
model: 4040 175,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4042 338,–
model: 4043 448,–
model: 4044 718,–
model: 4040 188,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4042 410,–
model: 4043 518,–
model: 4044 844,–
model: 4040 214,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 48,–
481 sokkel voor en achter 96,–
482 sokkel voor en links 56,–
483 sokkel voor en rechts 56,–
485 sokkel voor, links en achter 104,–
486 sokkel voor, rechts en achter 104,–
487 sokkel voor, links en rechts 64,–
484 sokkel alle zijden 112,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx bijzetkasten met open front - hoogte 74 / 76 cm

Bijzetkast met
open front - romp
met tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord
zonder inrichting

4002-104
4002-104

344,– 355,– 621,– 856,–
278,– 289,– 555,– 790,–

2 OH,
afm. 120 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord
zonder inrichting

4002-124
4002-124

369,– 381,– 689,– 956,–
301,– 313,– 621,– 888,–

2 OH,
afm. 160 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord
zonder inrichting

4002-164
4002-164

418,– 433,– 856,– 1.225,–
348,– 363,– 786,– 1.155,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4002-104 173,–
model: 4002-124 185,–
model: 4002-164 181,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4002-104 206,–
model: 4002-124 225,–
model: 4002-164 230,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4002-104 252,–
model: 4002-124 279,–
model: 4002-164 302,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4002 274,–
model: 4002 305,–
model: 4002 338,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4002 321,–
model: 4002 362,–
model: 4002 410,–

POOTUITVOERINGEN
421 kunststof stelglijders, hoogte 74 cm 0,–
422 kunststof stelglijders, hoogte 76 cm 4,–
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float_fx garderobekasten

Aanwijzing:

Kantelbeveiliging:
Kasten met een totale hoogte
vanaf 5 OH dienen altijd aan
de wand te worden bevestigd
of rug aan rug te worden vast-
geschroefd.

Uitvoering:

Front:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband of fineer met
bladrand herlijst.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat,
zijpanelen en achterwand naar
keuze melamine met ABS laser-
kantenband of fineer met blad-
rand herlijst. Hoge stabiliteit door
achterwand die aan vier zijden via
ingefreesde groef is bevestigd,
en zijpanelen en bovenpaneel en
bodemplaat die via deuvels met
elkaar zijn verbonden. Romp vast
verlijmd.

Scheidingsschot:
melamine met ABS laserkanten-
band voor: bij zijpanelen in
melamine is scheidingsschot in
dezelfde kleur als de zijpanelen,
bij zijpanelen in fineer is
scheidingsschot in melamine
pastelgrijs (D22).

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer.
Buitenzijde van de achterwand
altijd mooi afgewerkt uitgevoerd
- voor vrije plaatsing in de ruimte.

Legborden:
legborden melamine met ABS
laserkantenband voor: bij
zijpanelen in melamine zijn
legborden in dezelfde kleur als
de zijpanelen, bij zijpanelen in
fineer zijn legborden in melamine
pastelgrijs (D22). Legborden vlgs.
DIN 68874 L75, steekbare
veiligheids-plankdragers, in
hoogte verstelbaar, nuttige
belasting max. 20 kg. Plank-
dragers van het middelste
niveau geschroefd.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne ver-
edelde spaanplaat met coating
van melaminehars DIN 68765,
ÖNORM/EN 14322, emissie-
klasse E1. Naadloze, vocht-
bestendige laserkant (ABS,
2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde
spaanplaat E1 met fineerlaag,
2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Front: 19 mm.
Zijpanelen, bovenpaneel en
bodemplaat, scheidingsschot:
19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm.
Legborden bij D 600 en B 1000:
25 mm.

Kunststof delen: soortzuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Stelglijders: metaal, in hoogte
verstelbaar tot 15 mm.
Sokkel: staal, met poedercoating
volgens stalenkaart, hoogte
40 mm, tot 15 mm in hoogte ver-
stelbaar. Als optie rondlopend of
te kiezen voor front en zijkanten.

Handgrepen:
1 handgreep per kast, bij dubbele
deuren altijd gemonteerd op de
rechterdeur.
Optionele uitvoeringen:
Profielgreep, aluminium, met
poedercoating volgens stalen-
kaart.
Gebogen greep, zink, met
poedercoating volgens stalen-
kaart.
Beugelgreep, zink, met poeder-
coating volgens stalenkaart.
Draaiknop met slot, mat
vernikkeld, incl. stofstrip bij
kasten B 800 en B 1000.
Verzonken handgreep, zink, met
poedercoating volgens stalen-
kaart.

Slot:
Optioneel bij profielgreep,
gebogen greep, beugelgreep en

verzonken handgreep. Slot incl.
stofstrip optioneel bij kasten
B 800 en B 1000.
Met inbraakbeveiliging conform
geldende normen voor kantoor-
meubels.

Garderobestang:
Diepte 425:
Uittrekbaar, verchroomd. Bij kast
B 1000 gemonteerd in de rechter
kastzijde.
Diepte 600:
Vast gemonteerd.

Spiegel:
Als optie, formaat 280 x 420 mm.
Montage aan de binnenzijde van
de draaideur.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwissel-
bare cilinderkernen met 40 ver-
schillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Verplichte kantelbeveiliging voor
alle garderobekasten: wand-
bevestiging of als optie schroef-
verbinding rug aan rug.
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float_fx garderobekasten

Systeemoverzicht, maten in mm:

Binnenwerkse maten in mm:

Diepte 425: Diepte 600:
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float_fx garderobekasten - breedte 80 cm

Garderobekast

model prijs
melamine

uni
melamine decor /

melamine
structuur

melamine /
fineercombinatie

fineer

5 OH, kastinrichting 1 legbord
melamine, incl. uittrekbare
garderobestang,
afm. 80 x 42,5 x 184/187 cm
(BxDxHG/HS)

4035-084 707,– 741,– 1.250,– 1.691,–

6 OH, kastinrichting 2 legborden
melamine, incl. uittrekbare
garderobestang,
afm. 80 x 42,5 x 219/222 cm
(BxDxHG/HS)

4036-084 788,– 824,– 1.430,– 1.954,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
564 draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot en stofstrip 117,–
565 verzonken handgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT INCL. STOFSTRIP 101,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

UITVOERING KASTDEURSCHARNIER
574 potscharnier 110 graden 0,–
578 Selekta klepscharnier 270 grad

model: 4035 84,–
model: 4036 115,–

DEMPING VOOR POTSCHARNIER 13,–

STOFSTRIP 15,–

SPIEGEL 49,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 28,–
481 sokkel voor en achter 56,–
482 sokkel voor en links 39,–
483 sokkel voor en rechts 39,–
485 sokkel voor, links en achter 67,–
486 sokkel voor, rechts en achter 67,–
487 sokkel voor, links en rechts 50,–
484 sokkel alle zijden 78,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx garderobekasten - breedte 100 cm

Garderobekast
- romp met
tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine decor /

melamine
structuur

melamine /
fineercombinatie

fineer

5 OH, kastinrichting links 4 legborden
melamine, kastinrichting rechts 1
legbord melamine, incl. uittrekbare
garderobestang,
afm. 100 x 42,5 x 184/187 cm
(BxDxHG/HS)

4035-104 888,– 927,– 1.598,– 2.176,–

6 OH, kastinrichting links 5 legborden
melamine, kastinrichting rechts 2
legborden melamine, incl. uittrekbare
garderobestang,
afm. 100 x 42,5 x 219/222 cm
(BxDxHG/HS)

4036-104 1.002,– 1.046,– 1.820,– 2.483,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
564 draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot en stofstrip 117,–
565 verzonken handgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT INCL. STOFSTRIP 101,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

UITVOERING KASTDEURSCHARNIER
574 potscharnier 110 graden 0,–
578 Selekta klepscharnier 270 grad

model: 4035 84,–
model: 4036 115,–

DEMPING VOOR POTSCHARNIER 13,–

STOFSTRIP 15,–

SPIEGEL 49,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 41,–
481 sokkel voor en achter 82,–
482 sokkel voor en links 49,–
483 sokkel voor en rechts 49,–
485 sokkel voor, links en achter 90,–
486 sokkel voor, rechts en achter 90,–
487 sokkel voor, links en rechts 57,–
484 sokkel alle zijden 98,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx garderobekasten - diepte 60 cm - breedte 50 cm

Garderobekast

model prijs
melamine

uni
melamine decor /

melamine
structuur

melamine /
fineercombinatie

fineer

5 OH, kastinrichting 1 legbord
melamine, incl. garderobestang,
afm. 50 x 60 x 184/187 cm
(BxDxHG/HS)

4035-056 563,– 592,– 1.080,– 1.498,–

6 OH, kastinrichting 2 legborden
melamine, incl. garderobestang,
afm. 50 x 60 x 219/222 cm
(BxDxHG/HS)

4036-056 640,– 674,– 1.240,– 1.729,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
563 draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot 96,–
565 verzonken handgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 82,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

DEURAANSLAG
555 rechts 0,–
556 links 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

UITVOERING KASTDEURSCHARNIER
574 potscharnier 110 graden 0,–
578 Selekta klepscharnier 270 grad

model: 4035 43,–
model: 4036 53,–

DEMPING VOOR POTSCHARNIER 5,–

SPIEGEL 49,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 28,–
481 sokkel voor en achter 56,–
482 sokkel voor en links 40,–
483 sokkel voor en rechts 40,–
485 sokkel voor, links en achter 68,–
486 sokkel voor, rechts en achter 68,–
487 sokkel voor, links en rechts 52,–
484 sokkel alle zijden 80,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx garderobekasten - diepte 60 cm - breedte 80 cm

Garderobekast

model prijs
melamine

uni
melamine decor /

melamine
structuur

melamine /
fineercombinatie

fineer

5 OH, kastinrichting 1 legbord
melamine, incl. garderobestang,
afm. 80 x 60 x 184/187 cm
(BxDxHG/HS)

4035-086 824,– 859,– 1.506,– 2.062,–

6 OH, kastinrichting 2 legborden
melamine, incl. garderobestang,
afm. 80 x 60 x 219/222 cm
(BxDxHG/HS)

4036-086 936,– 979,– 1.727,– 2.373,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
564 draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot en stofstrip 117,–
565 verzonken handgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT INCL. STOFSTRIP 101,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

UITVOERING KASTDEURSCHARNIER
574 potscharnier 110 graden 0,–
578 Selekta klepscharnier 270 grad

model: 4035 84,–
model: 4036 115,–

DEMPING VOOR POTSCHARNIER 13,–

STOFSTRIP 15,–

SPIEGEL 49,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 28,–
481 sokkel voor en achter 56,–
482 sokkel voor en links 40,–
483 sokkel voor en rechts 40,–
485 sokkel voor, links en achter 68,–
486 sokkel voor, rechts en achter 68,–
487 sokkel voor, links en rechts 52,–
484 sokkel alle zijden 80,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx garderobekasten - diepte 60 cm - breedte 100 cm

Garderobekast

model prijs
melamine

uni
melamine decor /

melamine
structuur

melamine /
fineercombinatie

fineer

5 OH, kastinrichting 1 legbord
melamine, incl. garderobestang,
afm. 100 x 60 x 184/187 cm
(BxDxHG/HS)

4035-106 888,– 933,– 1.682,– 2.328,–

6 OH, kastinrichting 2 legborden
melamine, incl. garderobestang,
afm. 100 x 60 x 219/222 cm
(BxDxHG/HS)

4036-106 1.002,– 1.052,– 1.923,– 2.670,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
564 draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot en stofstrip 117,–
565 verzonken handgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT INCL. STOFSTRIP 101,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

UITVOERING KASTDEURSCHARNIER
574 potscharnier 110 graden 0,–
578 Selekta klepscharnier 270 grad

model: 4035 84,–
model: 4036 115,–

DEMPING VOOR POTSCHARNIER 13,–

STOFSTRIP 15,–

SPIEGEL 49,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 41,–
481 sokkel voor en achter 82,–
482 sokkel voor en links 51,–
483 sokkel voor en rechts 51,–
485 sokkel voor, links en achter 92,–
486 sokkel voor, rechts en achter 92,–
487 sokkel voor, links en rechts 61,–
484 sokkel alle zijden 102,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met draaideuren

Aanwijzingen:

Kantelbeveiliging:
Kasten of kastcombinaties met opzet-
elementen met een totale hoogte vanaf 5
OH dienen altijd aan de wand te worden
bevestigd of rug aan rug te worden
vastgeschroefd. Kasten 2 OH tot 4 OH
met schuifladen of hangmappenframes
dienen te worden uitgerust met een
contragewicht, voor zover deze niet aan
de wand zijn bevestigd of rug aan rug aan
elkaar zijn geschroefd. Opzetelementen
moeten altijd aan de onderkasten worden
vastgeschroefd.

Kastinrichting:
De kastinrichting kan vrij worden ge-
configureerd. Uitzonderingen: in hoogte 5
OH en 6 OH evenals bij opzetelementen
zijn alleen legborden mogelijk. Voor de
onderste OH is vanwege de aanwezige
bodemplaat geen legbord nodig – er kan
worden gekozen uit een extra legbord of
een hangmappenframe resp. schuiflade.

Contragewichten:
Voor hangmappenframes en schuifladen
worden verschillende contragewichten
gebruikt.
Bij een combinatie van hangmappen-
frame en schuiflade wordt het contra-
gewicht voor hangmappenframes
gebruikt.

Schuiflade:
Per OH zijn 2 schuifladen mogelijk.
Eén enkele schuiflade wordt onder
gemonteerd.

Uittrekblokkering:
Voor laden boven en onder in één OH:
uittrekblokkering voor 1 OH noodzakelijk.
Voor hangmappenframes en/of laden in
meer dan één OH: uittrekblokkering voor
2 tot 4 OH noodzakelijk.
Vanwege de uittrekblokkering is tussen
de uittrekelementen (hangmappenframes
of laden) geen legbord mogelijk.

Uitvoering:

Front:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband of fineer met
bladrand herlijst.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat,
zijpanelen en achterwand naar
keuze melamine met ABS laser-
kantenband of fineer met blad-
rand herlijst. Hoge stabiliteit door
achterwand die aan vier zijden via
ingefreesde groef is bevestigd,
en zijpanelen en bovenpaneel en
bodemplaat die via deuvels met
elkaar zijn verbonden. Romp vast
verlijmd.

Scheidingsschot:
melamine met ABS laserkanten-
band voor: bij zijpanelen in
melamine is scheidingsschot in
dezelfde kleur als de zijpanelen,
bij zijpanelen in fineer is
scheidingsschot in melamine
pastelgrijs (D22).

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer.
Buitenzijde van de achterwand
altijd mooi afgewerkt uitgevoerd
- voor vrije plaatsing in de ruimte.
Optie: geluiddempende ge-
stoffeerde achterwand, geschikt
als prikbord (mogelijk tot kast-
hoogte 4 OH).

Legborden:
Draaideurkasten B 500 en B
800: legborden melamine met
ABS laserkantenband voor:
bij zijpanelen in melamine zijn
legborden in dezelfde kleur als

de zijpanelen, bij zijpanelen in
fineer zijn legborden in melamine
pastelgrijs (D22).
Draaideurkasten B 1000: stalen
legborden RAL 7035 lichtgrijs,
met sleuven voor het opnemen
van tussenschotten.
Als optie voor draaideurkasten
B 500 en B 800:
stalen legborden.
Legborden vlgs. DIN 68874 L75,
steekbare veiligheids-plank-
dragers, in hoogte verstelbaar,
nuttige belasting max. 20 kg. Bij
kasten vanaf 4 OH worden de
plankdragers van het middelste
niveau geschroefd.

Uittreklegbord:
Voor kasten 4 OH en hoger.
Uitvoering in de kleur van de
legborden. Gemonteerd aan de
onderkant van het legbord 4 OH.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne
veredelde spaanplaat met coating
van melaminehars DIN 68765,
ÖNORM/EN 14322, emissie-
klasse E1. Naadloze, vocht-
bestendige laserkant (ABS,
2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde
spaanplaat E1 met fineerlaag,
2 mm bladrand herlijst.
Materiaaldiktes:
Front: 19 mm.
Zijpanelen, bovenpaneel en
bodemplaat, scheidingsschot:
19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.
Kunststof delen: soortzuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in
hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Sokkel (optie): staal, met poeder-
coating volgens stalenkaart,
hoogte 40 mm, tot 15 mm in
hoogte verstelbaar. Als optie
rondlopend of te kiezen voor front
en zijkanten.

Handgrepen:
1 handgreep per kast, bij dubbele
deuren altijd gemonteerd op de
rechterdeur.
Optionele uitvoeringen:
Profielgreep, aluminium, met
poedercoating volgens stalen-
kaart.
Gebogen greep, zink, met
poedercoating volgens stalen-
kaart.
Beugelgreep, zink, met poeder-
coating volgens stalenkaart.
Draaiknop met slot, mat ver-
nikkeld, incl. stofstrip bij kasten
B 800 en B 1000.
Verzonken handgreep, zink, met
poedercoating volgens stalen-
kaart.

Slot:
Als optie bij profielgreep, gebogen
greep, beugelgreep en verzonken
handgreep.

Slot incl. stofstrip als optie bij
kasten B 800 en B 1000. Met
inbraakbeveiliging conform
geldende normen voor kantoor-
meubels.

Uittrekelementen
(achteraf te monteren):
Hettich® Systema TOP 2000.
Voor alle draaideurkasten, met
uitzondering van B 500.

Lade (voor schuiflade en hang-
mappenframe) staal met poeder-
coating zwart.
Schuiflade: uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte), zelfsluitend
en met afzonderlijke uittrek-
blokkering.
Hangmappenframe: hang-
mappenframe staal met poeder-
coating zwart, uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte). Zelfsluitend
en afzonderlijke uittrekblokkering.
Nuttige belasting van de uittrek-
elementen conform geldende
normen voor kantoormeubels.

Individuele indeling van de schuif-
laden (systeemtoebehoren)
naar keuze - zie hoofdstuk
"Kastinrichting".

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwissel-
bare cilinderkernen met 40 ver-
schillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met
uittrekelementen uitgeruste
kasten, als kantelbeveiliging.
Extra verplichte kantelbeveiliging
voor kasten 2 OH tot 4 OH met
schuifladen of hangmappenframe:
wandbevestiging of als optie
schroefverbinding rug aan rug of
contragewicht.
Kasten 5 OH en 6 OH resp.
combinatie met opzetelementen
met totale hoogte 5 OH en 6
OH: wandbevestiging of als
optie schroefverbinding rug aan
rug. Opzetelementen: wand-
bevestiging of als optie schroef-
verbinding rug aan rug.
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Systeemoverzicht, maten in mm:

Binnenwerkse maten in mm:
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float_fx kasten met draaideuren - breedte 50 cm

Kast met
draaideur

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 50 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4052-054
4052-054

336,– 352,– 574,– 768,–
313,– 329,– 551,– 745,–

3 OH,
afm. 50 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4053-054
4053-054

399,– 416,– 677,– 897,–
353,– 370,– 631,– 851,–

4 OH,
afm. 50 x 42,5 x 145/148 cm
(BxDxHG/HS)

3 legborden melamine
zonder inrichting

4054-054
4054-054

461,– 477,– 778,– 1.036,–
392,– 408,– 709,– 967,–

5 OH,
afm. 50 x 42,5 x 184/187 cm
(BxDxHG/HS)

4 legborden melamine
zonder inrichting

4055-054
4055-054

528,– 549,– 881,– 1.167,–
436,– 457,– 789,– 1.075,–

6 OH,
afm. 50 x 42,5 x 219/222 cm
(BxDxHG/HS)

5 legborden melamine
zonder inrichting

4056-054
4056-054

591,– 608,– 1.006,– 1.345,–
476,– 493,– 891,– 1.230,–

Opzetelement met
draaideuren

2 OH,
afm. 50 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4057-054
4057-054

336,– 352,– 574,– 768,–
313,– 329,– 551,– 745,–

3 OH,
afm. 50 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4058-054
4058-054

399,– 416,– 677,– 897,–
353,– 370,– 631,– 851,–
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float_fx kasten met draaideuren - breedte 50 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
563 draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot 96,–
565 verzonken handgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 82,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

DEURAANSLAG
555 rechts 0,–
556 links 0,–

UITVOERING KASTDEURSCHARNIER
574 potscharnier 110 graden 0,–
578 Selekta klepscharnier 270 grad

modellen: 4052, 4053, 4057, 4058 33,–
modellen: 4054, 4055 43,–
model: 4056 53,–

DEMPING VOOR POTSCHARNIER 5,–

KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 23,–
114 2 legborden melamine per OH 46,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 41,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 82,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

UITTREKLEGBORD 52,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4052 108,–
model: 4053 137,–
model: 4054 174,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4052 124,–
model: 4053 155,–
model: 4054 218,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4052 149,–
model: 4053 179,–
model: 4054 283,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4052 162,–
model: 4053 192,–
model: 4054 313,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4052 186,–
model: 4053 217,–
model: 4054 375,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 28,–
481 sokkel voor en achter 56,–
482 sokkel voor en links 39,–
483 sokkel voor en rechts 39,–
485 sokkel voor, links en achter 67,–
486 sokkel voor, rechts en achter 67,–
487 sokkel voor, links en rechts 50,–
484 sokkel alle zijden 78,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met draaideuren - breedte 80 cm

Kast met
draaideuren

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 80 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4052-084
4052-084

392,– 412,– 729,– 1.002,–
364,– 384,– 701,– 974,–

3 OH,
afm. 80 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4053-084
4053-084

484,– 502,– 880,– 1.208,–
428,– 446,– 824,– 1.152,–

4 OH,
afm. 80 x 42,5 x 145/148 cm
(BxDxHG/HS)

3 legborden melamine
zonder inrichting

4054-084
4054-084

574,– 598,– 1.034,– 1.414,–
490,– 514,– 950,– 1.330,–

5 OH,
afm. 80 x 42,5 x 184/187 cm
(BxDxHG/HS)

4 legborden melamine
zonder inrichting

4055-084
4055-084

670,– 699,– 1.195,– 1.623,–
558,– 587,– 1.083,– 1.511,–

6 OH,
afm. 80 x 42,5 x 219/222 cm
(BxDxHG/HS)

5 legborden melamine
zonder inrichting

4056-084
4056-084

763,– 790,– 1.381,– 1.898,–
623,– 650,– 1.241,– 1.758,–

Opzetelement met
draaideuren

2 OH,
afm. 80 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4057-084
4057-084

392,– 412,– 729,– 1.002,–
364,– 384,– 701,– 974,–

3 OH,
afm. 80 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4058-084
4058-084

484,– 502,– 880,– 1.208,–
428,– 446,– 824,– 1.152,–
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code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
564 draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot en stofstrip 117,–
565 verzonken handgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT INCL. STOFSTRIP 101,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

UITVOERING KASTDEURSCHARNIER
574 potscharnier 110 graden 0,–
578 Selekta klepscharnier 270 grad

modellen: 4052, 4053, 4057, 4058 53,–
modellen: 4054, 4055 84,–
model: 4056 115,–

DEMPING VOOR POTSCHARNIER 13,–

STOFSTRIP 15,–

KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 28,–
114 2 legborden melamine per OH 56,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 46,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 92,–
132 1 hangmappenframe 207,–
143 schuiflade onder 233,–
144 schuiflade boven en onder 466,–

UITTREKLEGBORD 52,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

UITTREKBLOKKERING
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–
547 voor 3 OH 34,–
548 voor 4 OH 34,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4052 135,–
model: 4053 160,–
model: 4054 216,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4052 161,–
model: 4053 186,–
model: 4054 261,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4052 199,–
model: 4053 224,–
model: 4054 324,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4052 218,–
model: 4053 245,–
model: 4054 354,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4052 256,–
model: 4053 283,–
model: 4054 417,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 28,–
481 sokkel voor en achter 56,–
482 sokkel voor en links 39,–
483 sokkel voor en rechts 39,–
485 sokkel voor, links en achter 67,–
486 sokkel voor, rechts en achter 67,–
487 sokkel voor, links en rechts 50,–
484 sokkel alle zijden 78,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met draaideuren - breedte 100 cm

Kast met
draaideuren

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 100 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord staal lichtgrijs
zonder inrichting

4052-104
4052-104

444,– 462,– 833,– 1.151,–
397,– 415,– 786,– 1.104,–

3 OH,
afm. 100 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden staal lichtgrijs
zonder inrichting

4053-104
4053-104

571,– 589,– 1.037,– 1.428,–
477,– 495,– 943,– 1.334,–

4 OH,
afm. 100 x 42,5 x 145/148 cm
(BxDxHG/HS)

3 legborden staal lichtgrijs
zonder inrichting

4054-104
4054-104

693,– 722,– 1.243,– 1.701,–
552,– 581,– 1.102,– 1.560,–

5 OH,
afm. 100 x 42,5 x 184/187 cm
(BxDxHG/HS)

4 legborden staal lichtgrijs
zonder inrichting

4055-104
4055-104

830,– 858,– 1.502,– 2.067,–
642,– 670,– 1.314,– 1.879,–

6 OH,
afm. 100 x 42,5 x 219/222 cm
(BxDxHG/HS)

5 legborden staal lichtgrijs
zonder inrichting

4056-104
4056-104

952,– 986,– 1.727,– 2.383,–
717,– 751,– 1.492,– 2.148,–

Opzetelement met
draaideuren

2 OH,
afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord staal lichtgrijs
zonder inrichting

4057-104
4057-104

444,– 462,– 833,– 1.151,–
397,– 415,– 786,– 1.104,–

3 OH,
afm. 100 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden staal lichtgrijs
zonder inrichting

4058-104
4058-104

571,– 589,– 1.037,– 1.428,–
477,– 495,– 943,– 1.334,–
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float_fx kasten met draaideuren - breedte 100 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
564 draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot en stofstrip 117,–
565 verzonken handgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT INCL. STOFSTRIP 101,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

UITVOERING KASTDEURSCHARNIER
574 potscharnier 110 graden 0,–
578 Selekta klepscharnier 270 grad

modellen: 4052, 4053, 4057, 4058 53,–
modellen: 4054, 4055 84,–
model: 4056 115,–

DEMPING VOOR POTSCHARNIER 13,–

STOFSTRIP 15,–

KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 47,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 94,–
132 1 hangmappenframe 213,–
143 schuiflade onder 252,–
144 schuiflade boven en onder 504,–

UITTREKLEGBORD 52,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

UITTREKBLOKKERING
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–
547 voor 3 OH 34,–
548 voor 4 OH 34,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4052 173,–
model: 4053 192,–
model: 4054 231,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4052 206,–
model: 4053 225,–
model: 4054 276,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4052 252,–
model: 4053 270,–
model: 4054 339,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4052 274,–
model: 4053 296,–
model: 4054 372,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4052 321,–
model: 4053 340,–
model: 4054 433,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 41,–
481 sokkel voor en achter 82,–
482 sokkel voor en links 49,–
483 sokkel voor en rechts 49,–
485 sokkel voor, links en achter 90,–
486 sokkel voor, rechts en achter 90,–
487 sokkel voor, links en rechts 57,–
484 sokkel alle zijden 98,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met schuifdeuren

Aanwijzingen:
Kantelbeveiliging:
Kasten 2 OH tot 4 OH met schuifladen of
hangmappenframes dienen te worden uit-
gerust met een contragewicht, voor zover
deze niet aan de wand zijn bevestigd of
rug aan rug aan elkaar zijn geschroefd.
Kastcombinaties met opzetelementen
met een totale hoogte vanaf 5 OH dienen
altijd aan de wand te worden bevestigd of
rug aan rug te worden vastgeschroefd.
Opzetelementen moeten altijd aan de
onderkasten worden vastgeschroefd.

Kastinrichting:
De kastinrichting kan vrij worden ge-
configureerd. Bij opzetelementen zijn
alleen legborden mogelijk. Voor de
onderste OH is vanwege de aanwezige
bodemplaat geen legbord nodig - er kan
worden gekozen uit een extra legbord of
een hangmappenframe resp. schuiflade.

Contragewichten:
Voor hangmappenframes en schuifladen
worden verschillende contragewichten
gebruikt. Bij een combinatie van hang-
mappenframe en schuiflade wordt het
contragewicht voor hangmappenframes
gebruikt.

Schuifladen:
Per OH zijn 2 schuifladen mogelijk.
Eén enkele schuiflade wordt onder ge-
monteerd.

Uittrekblokkering:
Voor laden boven en onder in één OH:
uittrekblokkering voor 1 OH noodzakelijk.
Voor hangmappenframes en/of laden in
meer dan één OH: uittrekblokkering voor
2 tot 4 OH noodzakelijk.
Vanwege de uittrekblokkering is tussen
de uittrekelementen (hangmappenframes
of laden) geen legbord mogelijk.

Uitvoering:

Front:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband of fineer met
bladrand herlijst. Schuifbeslag
Hettich®, rolgeleiding op kunst-
stof rail, met oplooprem en dicht-
houdfunctie. Als optie zelfsluitend
met demping.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat,
zijpanelen en achterwand naar
keuze melamine met ABS laser-
kantenband of fineer met blad-
rand herlijst. Hoge stabiliteit door
achterwand die aan vier zijden via
ingefreesde groef is bevestigd,
en zijpanelen en bovenpaneel en
bodemplaat die via deuvels met
elkaar zijn verbonden. Romp vast
verlijmd.

Scheidingsschot:
melamine met ABS laserkanten-
band voor: bij zijpanelen in
melamine is scheidingsschot in
dezelfde kleur als de zijpanelen,
bij zijpanelen in fineer is
scheidingsschot in melamine
pastelgrijs (D22).

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer.
Buitenzijde van de achterwand
altijd mooi afgewerkt uitgevoerd
- voor vrije plaatsing in de ruimte.
Optie: geluiddempende
gestoffeerde achterwand,
geschikt als prikbord.

Legborden:
Kasten B 800, B 1200 en
B 1600: legborden melamine
met ABS laserkantenband voor:
bij zijpanelen in melamine zijn
legborden in dezelfde kleur als
de zijpanelen, bij zijpanelen in
fineer zijn legborden in melamine
pastelgrijs (D22).
Kasten B 1000: stalen legborden
RAL 7035 lichtgrijs, met sleuven
voor het opnemen van tussen-
schotten.
Als optie voor kasten B 800,
B 1200 en B 1600: stalen leg-
borden.
Legborden vlgs. DIN 68874 L75,
steekbare veiligheids-plank-
dragers, in hoogte verstelbaar,
nuttige belasting max. 20 kg.

Uittreklegbord:
Voor kasten vanaf 4 OH en vanaf
breedte 1200 mm. Uitvoering in
de kleur van de legborden. Ge-
monteerd aan de onderkant van
het legbord 4 OH.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne ver-
edelde spaanplaat met coating
van melaminehars DIN 68765,
ÖNORM/EN 14322, emissie-
klasse E1. Naadloze, vocht-
bestendige laserkant (ABS,
2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde
spaanplaat E1 met fineerlaag,
2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Front: 16 mm.

Zijpanelen, bovenpaneel en
bodemplaat, scheidingsschot:
19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.

Kunststof delen: soortzuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in
hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Bijzetkasten: stelglijders van
zwarte kunststof, in hoogte ver-
stelbaar tot 8 mm.
Sokkel (optie, voor kasten):
staal, met poedercoating volgens
stalenkaart, hoogte 40 mm, tot
15 mm in hoogte verstelbaar. Als
optie rondlopend of te kiezen voor
front en zijkanten.

Uittrekelementen
(achteraf te monteren):
Hettich® Systema TOP 2000.
Voor alle schuifdeurkasten
B 1200 en B 1600.
Lade (voor schuiflade en hang-
mappenframe) staal met poeder-
coating zwart.
Schuiflade: uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte), zelfsluitend
en met afzonderlijke uittrek-
blokkering.
Hangmappenframe: hang-
mappenframe staal met poeder-
coating zwart, uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte). Zelfsluitend

en afzonderlijke uittrekblokkering.
Nuttige belasting van de uittrek-
elementen conform geldende
normen voor kantoormeubels.
Individuele indeling van de schuif-
laden (systeemtoebehoren)
naar keuze - zie hoofdstuk
"Kastinrichting".

Handgrepen:
Greeplijst van grijs kunststof.
Opties: hoogwaardige greeplijst
van aluminium, zilver geëloxeerd
of met poedercoating, of verzon-
ken handgreep, zink, met poeder-
coating volgens stalenkaart.

Slot:
Als optie. Met inbraakbeveiliging
conform geldende normen voor
kantoormeubels.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, ver-
wisselbare cilinderkernen met
40 verschillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met
uittrekelementen uitgeruste
kasten, als kantelbeveiliging.
Extra verplichte kantelbeveiliging
voor kasten 2 OH tot 4 OH met
schuifladen of hangmappenframe:
wandbevestiging of als optie
schroefverbinding rug aan rug of
contragewicht. Bij combinatie met
opzetelementen met totale hoogte
5 OH en 6 OH: wandbevestiging
of als optie schroefverbinding rug
aan rug.
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float_fx kasten met schuifdeuren

Systeemoverzicht, maten in mm:

Binnenwerkse maten in mm:
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float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 80 cm

Kast met
schuifdeuren

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 80 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4062-084
4062-084

465,– 486,– 804,– 1.074,–
437,– 458,– 776,– 1.046,–

3 OH,
afm. 80 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4063-084
4063-084

559,– 587,– 957,– 1.280,–
503,– 531,– 901,– 1.224,–

Opzetelement met
schuifdeuren

2 OH,
afm. 80 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4067-084
4067-084

465,– 486,– 804,– 1.074,–
437,– 458,– 776,– 1.046,–

3 OH,
afm. 80 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4068-084
4068-084

559,– 587,– 957,– 1.280,–
503,– 531,– 901,– 1.224,–
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float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 80 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
566 kunststof greeplijst grijs 0,–
565 verzonken handgreep 14,–
570 aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd 11,–
571 aluminium greeplijst, met poedercoating 13,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 40,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

ZELFSLUITEND MET DEMPING 35,–

KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 28,–
114 2 legborden melamine per OH 56,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 46,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 92,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4062 135,–
model: 4063 160,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4062 161,–
model: 4063 186,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4062 199,–
model: 4063 224,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4062 218,–
model: 4063 245,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4062 256,–
model: 4063 283,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 28,–
481 sokkel voor en achter 56,–
482 sokkel voor en links 39,–
483 sokkel voor en rechts 39,–
485 sokkel voor, links en achter 67,–
486 sokkel voor, rechts en achter 67,–
487 sokkel voor, links en rechts 50,–
484 sokkel alle zijden 78,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 100 cm

Kast met
schuifdeuren

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 100 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord staal lichtgrijs
zonder inrichting

4062-104
4062-104

523,– 540,– 920,– 1.242,–
476,– 493,– 873,– 1.195,–

3 OH,
afm. 100 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden staal lichtgrijs
zonder inrichting

4063-104
4063-104

652,– 681,– 1.133,– 1.525,–
558,– 587,– 1.039,– 1.431,–

4 OH,
afm. 100 x 42,5 x 145/148 cm
(BxDxHG/HS)

3 legborden staal lichtgrijs
zonder inrichting

4064-104
4064-104

784,– 812,– 1.348,– 1.803,–
643,– 671,– 1.207,– 1.662,–

Opzetelement met
schuifdeuren

2 OH,
afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord staal lichtgrijs
zonder inrichting

4067-104
4067-104

523,– 540,– 920,– 1.242,–
476,– 493,– 873,– 1.195,–

3 OH,
afm. 100 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden staal lichtgrijs
zonder inrichting

4068-104
4068-104

652,– 681,– 1.133,– 1.525,–
558,– 587,– 1.039,– 1.431,–

4 OH,
afm. 100 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)

3 legborden staal lichtgrijs
zonder inrichting

4069-104
4069-104

784,– 812,– 1.348,– 1.803,–
643,– 671,– 1.207,– 1.662,–
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float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 100 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
566 kunststof greeplijst grijs 0,–
565 verzonken handgreep 14,–
570 aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd 11,–
571 aluminium greeplijst, met poedercoating 13,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 40,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

ZELFSLUITEND MET DEMPING 35,–

KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 47,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 94,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4062 173,–
model: 4063 192,–
model: 4064 231,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4062 206,–
model: 4063 225,–
model: 4064 276,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4062 252,–
model: 4063 270,–
model: 4064 339,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4062 274,–
model: 4063 296,–
model: 4064 372,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4062 321,–
model: 4063 340,–
model: 4064 433,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 41,–
481 sokkel voor en achter 82,–
482 sokkel voor en links 49,–
483 sokkel voor en rechts 49,–
485 sokkel voor, links en achter 90,–
486 sokkel voor, rechts en achter 90,–
487 sokkel voor, links en rechts 57,–
484 sokkel alle zijden 98,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 120 cm

Kast met
schuifdeuren
- romp met
tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 120 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4062-124
4062-124

560,– 582,– 1.015,– 1.393,–
512,– 534,– 967,– 1.345,–

3 OH,
afm. 120 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4063-124
4063-124

703,– 734,– 1.270,– 1.737,–
607,– 638,– 1.174,– 1.641,–

4 OH,
afm. 120 x 42,5 x 145/148 cm
(BxDxHG/HS)

3 legborden melamine
zonder inrichting

4064-124
4064-124

855,– 891,– 1.522,– 2.072,–
711,– 747,– 1.378,– 1.928,–

Opzetelement met
schuifdeuren

2 OH,
afm. 120 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4067-124
4067-124

560,– 582,– 1.015,– 1.393,–
512,– 534,– 967,– 1.345,–

3 OH,
afm. 120 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4068-124
4068-124

703,– 734,– 1.270,– 1.737,–
607,– 638,– 1.174,– 1.641,–

4 OH,
afm. 120 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)

3 legborden melamine
zonder inrichting

4069-124
4069-124

855,– 891,– 1.522,– 2.072,–
711,– 747,– 1.378,– 1.928,–
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float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 120 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
566 kunststof greeplijst grijs 0,–
565 verzonken handgreep 14,–
570 aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd 11,–
571 aluminium greeplijst, met poedercoating 13,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 40,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

ZELFSLUITEND MET DEMPING 35,–

KASTINRICHTING PER KASTHELFT - VRIJ
CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 24,–
114 2 legborden melamine per OH 48,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 44,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 88,–
132 1 hangmappenframe 191,–
143 schuiflade onder 220,–
144 schuiflade boven en onder 440,–

UITTREKLEGBORD PER KASTHELFT 52,–

UITTREKBLOKKERING PER KASTHELFT
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–
547 voor 3 OH 34,–
548 voor 4 OH 34,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4062 185,–
model: 4063 221,–
model: 4064 272,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4062 225,–
model: 4063 261,–
model: 4064 319,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4062 279,–
model: 4063 314,–
model: 4064 379,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4062 305,–
model: 4063 342,–
model: 4064 413,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4062 362,–
model: 4063 397,–
model: 4064 475,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 46,–
481 sokkel voor en achter 92,–
482 sokkel voor en links 53,–
483 sokkel voor en rechts 53,–
485 sokkel voor, links en achter 99,–
486 sokkel voor, rechts en achter 99,–
487 sokkel voor, links en rechts 60,–
484 sokkel alle zijden 106,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 160 cm

Kast met
schuifdeuren
- romp met
tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 160 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4062-164
4062-164

640,– 661,– 1.237,– 1.745,–
584,– 605,– 1.181,– 1.689,–

3 OH,
afm. 160 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4063-164
4063-164

828,– 862,– 1.539,– 2.134,–
716,– 750,– 1.427,– 2.022,–

4 OH,
afm. 160 x 42,5 x 145/148 cm
(BxDxHG/HS)

3 legborden melamine
zonder inrichting

4064-164
4064-164

1.018,– 1.058,– 1.830,– 2.512,–
850,– 890,– 1.662,– 2.344,–

Opzetelement met
schuifdeuren

2 OH,
afm. 160 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4067-164
4067-164

640,– 661,– 1.237,– 1.745,–
584,– 605,– 1.181,– 1.689,–

3 OH,
afm. 160 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4068-164
4068-164

828,– 862,– 1.539,– 2.134,–
716,– 750,– 1.427,– 2.022,–

4 OH,
afm. 160 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)

3 legborden melamine
zonder inrichting

4069-164
4069-164

1.018,– 1.058,– 1.830,– 2.512,–
850,– 890,– 1.662,– 2.344,–
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float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 160 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
566 kunststof greeplijst grijs 0,–
565 verzonken handgreep 14,–
570 aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd 11,–
571 aluminium greeplijst, met poedercoating 13,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 40,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

ZELFSLUITEND MET DEMPING 35,–

KASTINRICHTING PER KASTHELFT - VRIJ
CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 28,–
114 2 legborden melamine per OH 56,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 46,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 92,–
132 1 hangmappenframe 207,–
143 schuiflade onder 233,–
144 schuiflade boven en onder 466,–

UITTREKLEGBORD PER KASTHELFT 52,–

UITTREKBLOKKERING PER KASTHELFT
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–
547 voor 3 OH 34,–
548 voor 4 OH 34,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4062 181,–
model: 4063 290,–
model: 4064 441,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4062 230,–
model: 4063 340,–
model: 4064 531,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4062 302,–
model: 4063 412,–
model: 4064 656,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4062 338,–
model: 4063 448,–
model: 4064 718,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4062 410,–
model: 4063 518,–
model: 4064 844,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 48,–
481 sokkel voor en achter 96,–
482 sokkel voor en links 56,–
483 sokkel voor en rechts 56,–
485 sokkel voor, links en achter 104,–
486 sokkel voor, rechts en achter 104,–
487 sokkel voor, links en rechts 64,–
484 sokkel alle zijden 112,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met schuifdeuren - diepte 60 cm - breedte 120 cm

Kast met
schuifdeuren
- romp met
tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH, diepte 60 cm,
afm. 120 x 60 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4062-126
4062-126

653,– 673,– 1.158,– 1.576,–
587,– 607,– 1.092,– 1.510,–

3 OH, diepte 60 cm,
afm. 120 x 60 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4063-126
4063-126

816,– 846,– 1.437,– 1.950,–
684,– 714,– 1.305,– 1.818,–
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float_fx kasten met schuifdeuren - diepte 60 cm - breedte 120 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
566 kunststof greeplijst grijs 0,–
565 verzonken handgreep 14,–
570 aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd 11,–
571 aluminium greeplijst, met poedercoating 13,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 40,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

ZELFSLUITEND MET DEMPING 35,–

KASTINRICHTING PER KASTHELFT - VRIJ
CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 33,–
114 2 legborden melamine per OH 66,–
132 1 hangmappenframe 191,–
143 schuiflade onder 220,–
144 schuiflade boven en onder 440,–

UITTREKBLOKKERING PER KASTHELFT
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–
547 voor 3 OH 34,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4062 185,–
model: 4063 221,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4062 225,–
model: 4063 261,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4062 279,–
model: 4063 314,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4062 305,–
model: 4063 342,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4062 362,–
model: 4063 397,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 46,–
481 sokkel voor en achter 92,–
482 sokkel voor en links 54,–
483 sokkel voor en rechts 54,–
485 sokkel voor, links en achter 100,–
486 sokkel voor, rechts en achter 100,–
487 sokkel voor, links en rechts 62,–
484 sokkel alle zijden 108,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met schuifdeuren - diepte 60 cm - breedte 160 cm

Kast met
schuifdeuren
- romp met
tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH, diepte 60 cm,
afm. 160 x 60 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4062-166
4062-166

728,– 757,– 1.391,– 1.941,–
660,– 689,– 1.323,– 1.873,–

3 OH, diepte 60 cm,
afm. 160 x 60 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4063-166
4063-166

909,– 943,– 1.684,– 2.328,–
773,– 807,– 1.548,– 2.192,–
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float_fx kasten met schuifdeuren - diepte 60 cm - breedte 160 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
566 kunststof greeplijst grijs 0,–
565 verzonken handgreep 14,–
570 aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd 11,–
571 aluminium greeplijst, met poedercoating 13,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 40,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

ZELFSLUITEND MET DEMPING 35,–

KASTINRICHTING PER KASTHELFT - VRIJ
CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 34,–
114 2 legborden melamine per OH 68,–
132 1 hangmappenframe 207,–
143 schuiflade onder 233,–
144 schuiflade boven en onder 466,–

UITTREKBLOKKERING PER KASTHELFT
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–
547 voor 3 OH 34,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4062 181,–
model: 4063 290,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4062 230,–
model: 4063 340,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4062 302,–
model: 4063 412,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4062 338,–
model: 4063 448,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4062 410,–
model: 4063 518,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 48,–
481 sokkel voor en achter 96,–
482 sokkel voor en links 57,–
483 sokkel voor en rechts 57,–
485 sokkel voor, links en achter 105,–
486 sokkel voor, rechts en achter 105,–
487 sokkel voor, links en rechts 66,–
484 sokkel alle zijden 114,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx bijzetkast met schuifdeuren hoogte 74 / 76 cm - breedte 100 cm

Bijzetkast met
schuifdeuren

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord staal lichtgrijs
zonder inrichting

4012-104
4012-104

523,– 540,– 920,– 1.242,–
476,– 493,– 873,– 1.195,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
566 kunststof greeplijst grijs 0,–
565 verzonken handgreep 14,–
570 aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd 11,–
571 aluminium greeplijst, met poedercoating 13,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 40,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

ZELFSLUITEND MET DEMPING 35,–

KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 47,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 94,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio 173,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
206,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 252,–
60 stofgroep 6 blazer lite 274,–
7 stofgroep 7 poppy 321,–

POOTUITVOERINGEN
421 kunststof stelglijders, hoogte 74 cm 0,–
422 kunststof stelglijders, hoogte 76 cm 4,–
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float_fx bijzetkast met schuifdeuren hoogte 74 / 76 cm - breedte 120 cm

Bijzetkast met
schuifdeuren
- romp met
tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 120 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4012-124
4012-124

560,– 582,– 1.015,– 1.393,–
512,– 534,– 967,– 1.345,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
566 kunststof greeplijst grijs 0,–
565 verzonken handgreep 14,–
570 aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd 11,–
571 aluminium greeplijst, met poedercoating 13,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 40,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

ZELFSLUITEND MET DEMPING 35,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KASTINRICHTING PER KASTHELFT - VRIJ
CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 24,–
114 2 legborden melamine per OH 48,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 44,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 88,–
132 1 hangmappenframe 191,–
143 schuiflade onder 220,–
144 schuiflade boven en onder 440,–

UITTREKBLOKKERING PER KASTHELFT
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio 185,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
225,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 279,–
60 stofgroep 6 blazer lite 305,–
7 stofgroep 7 poppy 362,–

POOTUITVOERINGEN
421 kunststof stelglijders, hoogte 74 cm 0,–
422 kunststof stelglijders, hoogte 76 cm 4,–

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 167 Kastsystemen



float_fx bijzetkast met schuifdeuren hoogte 74 / 76 cm - breedte 160 cm

Bijzetkast met
schuifdeuren
- romp met
tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 160 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4012-164
4012-164

640,– 661,– 1.237,– 1.745,–
584,– 605,– 1.181,– 1.689,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
566 kunststof greeplijst grijs 0,–
565 verzonken handgreep 14,–
570 aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd 11,–
571 aluminium greeplijst, met poedercoating 13,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 40,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

ZELFSLUITEND MET DEMPING 35,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KASTINRICHTING PER KASTHELFT - VRIJ
CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 28,–
114 2 legborden melamine per OH 56,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 46,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 92,–
132 1 hangmappenframe 207,–
143 schuiflade onder 233,–
144 schuiflade boven en onder 466,–

UITTREKBLOKKERING PER KASTHELFT
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio 181,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
230,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 302,–
60 stofgroep 6 blazer lite 338,–
7 stofgroep 7 poppy 410,–

POOTUITVOERINGEN
421 kunststof stelglijders, hoogte 74 cm 0,–
422 kunststof stelglijders, hoogte 76 cm 4,–
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float_fx kasten met verticale roldeuren

Aanwijzingen:

Kantelbeveiliging:
Kasten met een totale hoogte vanaf 5
OH dienen altijd aan de wand te worden
bevestigd of rug aan rug te worden vast-
geschroefd.

Kastinrichting:
De kastinrichting kan vrij worden geconfi-
gureerd. Voor de onderste OH is vanwe-
ge de aanwezige bodemplaat geen leg-
bord nodig - er kan worden gekozen uit
een extra legbord of een hangmappen-
frame resp. schuiflade.
De roldeur neemt de ruimte van de bo-
venste ordnerhoogte in beslag. Te gebrui-
ken ruimte bij kasthoogte 5 OH: 4 OH.

Te gebruiken ruimte bij kasthoogte 6 OH:
5 OH.

Schuifladen:
Per OH zijn 2 schuifladen mogelijk.
Eén enkele schuiflade wordt onder
gemonteerd.

Uittrekblokkering:
Voor laden boven en onder in één OH:
uittrekblokkering voor 1 OH noodzakelijk.
Voor hangmappenframes en/of laden in
meer dan één OH: uittrekblokkering voor
2 tot 4 OH noodzakelijk.
Vanwege de uittrekblokkering is tussen
de uittrekelementen (hangmappenframes
of laden) geen legbord mogelijk.

Uitvoering:

Front:
Verticale roldeur polypropyleen
met matzilveren of witte coating.
Hoge stabiliteit van de roldeur
door een lamellendikte van
12 mm.
Lamellenbreedte 26,5 mm.
Kunststof greeplijst, zilver of wit,
met slot.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat,
zijpanelen en achterwand naar
keuze melamine met ABS laser-
kantenband of fineer met blad-
rand herlijst. Hoge stabiliteit door
achterwand die aan vier zijden via
ingefreesde groef is bevestigd,
en zijpanelen en bovenpaneel en
bodemplaat die via deuvels met
elkaar zijn verbonden. Romp vast
verlijmd.

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer.
Buitenzijde van de achterwand
altijd mooi afgewerkt uitgevoerd
- voor vrije plaatsing in de ruimte.

Legborden:
legborden melamine met ABS
laserkantenband voor: bij
zijpanelen in melamine zijn
legborden in dezelfde kleur als
de zijpanelen, bij zijpanelen in
fineer zijn legborden in melamine
pastelgrijs (D22).
Optie: stalen legborden RAL 7035
lichtgrijs, met sleuven voor het
opnemen van tussenschotten.
Legborden vlgs. DIN 68874 L75,
steekbare veiligheids-plank-
dragers, in hoogte verstelbaar,
nuttige belasting max. 20 kg. De
plankdragers van het middelste
niveau worden geschroefd.

Uittreklegbord:
Uitvoering in de kleur van de
legborden. Aan de onderkant van
het legbord 4 OH gemonteerd.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne
veredelde spaanplaat met coating
van melaminehars DIN 68765,
ÖNORM/EN 14322, emissie-
klasse E1. Naadloze, vocht-
bestendige laserkant (ABS,
2 mm).

Blad met houtfineer: veredelde
spaanplaat E1 met fineerlaag,
2 mm bladrand herlijst.
Materiaaldiktes:
Zijpanelen, bovenpaneel en
bodemplaat, scheidingsschot:
19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.

Kunststof delen: soortzuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Stelglijders: metaal, in hoogte
verstelbaar tot 15 mm.
Sokkel (optie): staal, met poeder-
coating volgens stalenkaart,
hoogte 40 mm, tot 15 mm in
hoogte verstelbaar. Als optie
rondlopend of te kiezen voor front
en zijkanten.

Uittrekelementen
(achteraf te monteren):
Hettich® Systema TOP 2000.
Lade (voor schuiflade en hang-
mappenframe) staal met poeder-
coating zwart.

Schuiflade: uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte), zelfsluitend
en met afzonderlijke uittrek-
blokkering.
Hangmappenframe: hang-
mappenframe staal met poeder-
coating zwart, uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte). Zelfsluitend
en afzonderlijke uittrekblokkering.
Nuttige belasting van de uittrek-
elementen conform geldende
normen voor kantoormeubels.
Individuele indeling van de schuif-
laden (systeemtoebehoren) naar
keuze - zie hoofdstuk "Kastinrich-
ting".

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwissel-
bare cilinderkernen met 40 ver-
schillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met
uittrekelementen uiteruste kasten,
als kantelbeveiliging. Extra ver-
plichte kantelbeveiliging: wandbe-
vestiging of als optie schroefver-
binding rug aan rug.

Systeemoverzicht, maten in mm:

Binnenwerkse maten in mm:
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float_fx kasten met verticale roldeuren - breedte 80 cm

Kast met verticale
roldeuren

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

5 OH (4 OH bruikbaar), 1 legbord,
melamine,
afm. 80 x 42,5 x 184/187 cm
(BxDxHG/HS)

3 legborden melamine
zonder inrichting

4075-084
4075-084

1.175,– 1.226,– 1.637,– 1.858,–
1.091,– 1.142,– 1.553,– 1.774,–

6 OH (5 OH bruikbaar), 1 legbord,
melamine,
afm. 80 x 42,5 x 219/222 cm
(BxDxHG/HS)

4 legborden melamine
zonder inrichting

4076-084
4076-084

1.288,– 1.340,– 1.792,– 2.040,–
1.176,– 1.228,– 1.680,– 1.928,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST
32 zilver 0,–
96 wit 0,–

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
567 greeplijst, incl. slot 0,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 28,–
114 2 legborden melamine per OH 56,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 46,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 92,–
132 1 hangmappenframe 207,–
143 schuiflade onder 233,–
144 schuiflade boven en onder 466,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

UITTREKLEGBORD 52,–

UITTREKBLOKKERING
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–
547 voor 3 OH 34,–
548 voor 4 OH 34,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 28,–
481 sokkel voor en achter 56,–
482 sokkel voor en links 39,–
483 sokkel voor en rechts 39,–
485 sokkel voor, links en achter 67,–
486 sokkel voor, rechts en achter 67,–
487 sokkel voor, links en rechts 50,–
484 sokkel alle zijden 78,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met horizontale roldeuren

Aanwijzingen:
Kantelbeveiliging:
Kasten 2 OH tot 4 OH met schuifladen of hang-
mappenframes dienen te worden uitgerust met
een contragewicht, voor zover deze niet aan de
wand zijn bevestigd of rug aan rug aan elkaar zijn
geschroefd. Kastcombinaties met opzetelementen
met een totale hoogte vanaf 5 OH dienen altijd aan
de wand te worden bevestigd of rug aan rug te
worden vastgeschroefd. Opzetelementen moeten
altijd aan de onderkasten worden vastgeschroefd.
Kastinrichting:
De kastinrichting kan vrij worden geconfigureerd. Bij
opzetelementen zijn alleen legborden mogelijk. Voor
de onderste OH is vanwege de aanwezige bodem-
plaat geen legbord nodig - er kan worden gekozen
uit een extra legbord of een hangmappenframe resp.
schuiflade.

Contragewichten:
Voor hangmappenframes en schuifladen worden
verschillende contragewichten gebruikt. Bij een
combinatie van hangmappenframe en schuiflade
wordt het contragewicht voor hangmappenframes
gebruikt.
Schuifladen:
Per OH zijn 2 schuifladen mogelijk. Eén enkele
schuiflade wordt onder gemonteerd.
Uittrekblokkering:
Voor laden boven en onder in één OH: uittrek-
blokkering voor 1 OH noodzakelijk.
Voor hangmappenframes en/of laden in meer dan
één OH: uittrekblokkering voor 2 tot 4 OH nood-
zakelijk.
Vanwege de uittrekblokkering is tussen de uittrek-
elementen (hangmappenframes of laden) geen leg-
bord mogelijk.

Uitvoering:
Front:
Roldeur polypropyleen met mat-
zilveren of witte coating. Hoge
stabiliteit van de roldeur door
een lamellendikte van 12 mm.
Lamellenbreedte 26,5 mm.
Kunststof greeplijst, zilver of
wit, met slot. Alle horizontale
roldeuren openen vanuit de
gebruiker gezien van rechts naar
links.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat,
zijpanelen en achterwand naar
keuze melamine met ABS laser-
kantenband of fineer met blad-
rand herlijst. Hoge stabiliteit door
achterwand die aan vier zijden via
ingefreesde groef is bevestigd,
en zijpanelen en bovenpaneel en
bodemplaat die via deuvels met
elkaar zijn verbonden. Romp vast
verlijmd.

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer.
Buitenzijde van de achterwand
altijd mooi afgewerkt uitgevoerd -
voor vrije plaatsing in de ruimte.
Optie: geluiddempende gestof-
feerde achterwand, geschikt als
prikbord.

Legborden:
Kasten B 1000 en B 1600:
legborden melamine met ABS
laserkantenband voor: bij zijpa-
nelen in melamine zijn legborden
in dezelfde kleur als de zijpane-
len, bij zijpanelen in fineer zijn
legborden in melamine pastelgrijs
(D22).

Optie:
stalen legborden RAL 7035 licht-
grijs, met sleuven voor het opne-
men van tussenschotten.

Legborden vlgs. DIN 68874 L75,
steekbare veiligheids-plank-
dragers, in hoogte verstelbaar,
nuttige belasting max. 20 kg.

Kasten B 1200: stalen legborden
als boven.

Materialen:
Melamine:
drielaagse fijne veredelde spaan-
plaat met coating van melamine-
hars DIN 68765, ÖNORM/EN
14322, emissieklasse E1.
Naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS, 2 mm).
Blad met houtfineer:
veredelde spaanplaat E1 met
fineerlaag, 2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Zijpanelen, bovenpaneel en
bodemplaat, scheidingsschot:
19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.
Kunststof delen: soortzuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in
hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Bijzetkasten: stelglijders van
zwarte kunststof, in hoogte
verstelbaar tot 8 mm.
Sokkel (optie, voor kasten):
staal, met poedercoating volgens
stalenkaart, hoogte 40 mm, tot
15 mm in hoogte verstelbaar. Als
optie rondlopend of te kiezen voor
front en zijkanten.

Uittrekelementen
(achteraf te monteren):
Hettich® Systema TOP 2000.
Lade (voor schuiflade en hang-
mappenframe) staal met poeder-
coating zwart.
Schuiflade: uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte), zelfsluitend
en met afzonderlijke uittrek-

blokkering.
Hangmappenframe: hang-
mappenframe staal met poeder-
coating zwart, uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte). Zelfsluitend
en afzonderlijke uittrekblokkering.
Nuttige belasting van de uittrek-
elementen conform geldende
normen voor kantoormeubels.
Individuele indeling van de schuif-
laden (systeemtoebehoren)
naar keuze - zie hoofdstuk
"Kastinrichting".

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem,
verwisselbare cilinderkernen met
40 verschillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met
uittrekelementen uitgeruste kas-
ten, als kantelbeveiliging. Ex-
tra verplichte kantelbeveiliging
voor kasten 2 OH tot 4 OH met
schuifladen of hangmappenframe:
wandbevestiging of als optie
schroefverbinding rug aan rug of
contragewicht. Bij combinatie met
opzetelementen met totale hoogte
5 OH en 6 OH: wandbevestiging
of als optie schroefverbinding rug
aan rug.

Systeemoverzicht, maten in mm:
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float_fx kasten met horizontale roldeuren - breedte 100 cm

Kast met
horizontale
roldeuren

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 100 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4072-104
4072-104

648,– 674,– 1.071,– 1.343,–
620,– 646,– 1.043,– 1.315,–

3 OH,
afm. 100 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4073-104
4073-104

803,– 833,– 1.323,– 1.665,–
747,– 777,– 1.267,– 1.609,–

Opzetelement
met horizontale
roldeuren

2 OH,
afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4077-104
4077-104

648,– 674,– 1.071,– 1.343,–
620,– 646,– 1.043,– 1.315,–

3 OH,
afm. 100 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4078-104
4078-104

803,– 833,– 1.323,– 1.665,–
747,– 777,– 1.267,– 1.609,–
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float_fx kasten met horizontale roldeuren - breedte 100 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST
32 zilver 0,–
96 wit 0,–

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
567 greeplijst, incl. slot 0,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 28,–
114 2 legborden melamine per OH 56,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 46,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 92,–
132 1 hangmappenframe 207,–
143 schuiflade onder 233,–
144 schuiflade boven en onder 466,–

UITTREKBLOKKERING
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–
547 voor 3 OH 34,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4072 173,–
model: 4073 192,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4072 206,–
model: 4073 225,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4072 252,–
model: 4073 270,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4072 274,–
model: 4073 296,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4072 321,–
model: 4073 340,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 41,–
481 sokkel voor en achter 82,–
482 sokkel voor en links 49,–
483 sokkel voor en rechts 49,–
485 sokkel voor, links en achter 90,–
486 sokkel voor, rechts en achter 90,–
487 sokkel voor, links en rechts 57,–
484 sokkel alle zijden 98,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met horizontale roldeuren - breedte 120 cm

Kast met
horizontale
roldeuren

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 120 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord staal lichtgrijs
zonder inrichting

4072-124
4072-124

718,– 752,– 1.219,– 1.549,–
671,– 705,– 1.172,– 1.502,–

3 OH,
afm. 120 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden staal lichtgrijs
zonder inrichting

4073-124
4073-124

918,– 954,– 1.538,– 1.949,–
824,– 860,– 1.444,– 1.855,–

Opzetelement
met horizontale
roldeuren

2 OH,
afm. 120 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord staal lichtgrijs
zonder inrichting

4077-124
4077-124

718,– 752,– 1.219,– 1.549,–
671,– 705,– 1.172,– 1.502,–

3 OH,
afm. 120 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden staal lichtgrijs
zonder inrichting

4078-124
4078-124

918,– 954,– 1.538,– 1.949,–
824,– 860,– 1.444,– 1.855,–
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float_fx kasten met horizontale roldeuren - breedte 120 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST
32 zilver 0,–
96 wit 0,–

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
567 greeplijst, incl. slot 0,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 47,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 94,–
132 1 hangmappenframe 213,–
143 schuiflade onder 252,–
144 schuiflade boven en onder 504,–

UITTREKBLOKKERING
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–
547 voor 3 OH 34,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4072 185,–
model: 4073 221,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4072 225,–
model: 4073 261,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4072 279,–
model: 4073 314,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4072 305,–
model: 4073 342,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4072 362,–
model: 4073 397,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 46,–
481 sokkel voor en achter 92,–
482 sokkel voor en links 53,–
483 sokkel voor en rechts 53,–
485 sokkel voor, links en achter 99,–
486 sokkel voor, rechts en achter 99,–
487 sokkel voor, links en rechts 60,–
484 sokkel alle zijden 106,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx kasten met horizontale roldeuren - breedte 160 cm

Kast met
horizontale
roldeuren - romp
met tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 160 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4072-164
4072-164

830,– 864,– 1.488,– 1.946,–
778,– 812,– 1.436,– 1.894,–

3 OH,
afm. 160 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4073-164
4073-164

1.083,– 1.128,– 1.866,– 2.414,–
979,– 1.024,– 1.762,– 2.310,–

Opzetelement
met horizontale
roldeuren

2 OH,
afm. 160 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4077-164
4077-164

830,– 864,– 1.488,– 1.946,–
778,– 812,– 1.436,– 1.894,–

3 OH,
afm. 160 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)

2 legborden melamine
zonder inrichting

4078-164
4078-164

1.083,– 1.128,– 1.866,– 2.414,–
979,– 1.024,– 1.762,– 2.310,–
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float_fx kasten met horizontale roldeuren - breedte 160 cm

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST
32 zilver 0,–
96 wit 0,–

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
567 greeplijst, incl. slot 0,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

KASTINRICHTING LINKS - VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 24,–
114 2 legborden melamine per OH 48,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 44,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 88,–

KASTINRICHTING RECHTS – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legbord melamine 28,–
114 2 legborden melamine per OH 56,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 46,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 92,–
132 1 hangmappenframe 207,–
143 schuiflade onder 233,–
144 schuiflade boven en onder 466,–

UITTREKBLOKKERING RECHTS
551 voor 1 OH 34,–
552 voor 2 OH 34,–
553 voor 3 OH 34,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4072 181,–
model: 4073 290,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4072 230,–
model: 4073 340,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4072 302,–
model: 4073 412,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4072 338,–
model: 4073 448,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4072 410,–
model: 4073 518,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 48,–
481 sokkel voor en achter 96,–
482 sokkel voor en links 56,–
483 sokkel voor en rechts 56,–
485 sokkel voor, links en achter 104,–
486 sokkel voor, rechts en achter 104,–
487 sokkel voor, links en rechts 64,–
484 sokkel alle zijden 112,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx bijzetkast met horizontale roldeuren H 74 / 76 cm - B 100 cm

Bijzetkast met
horizontale
roldeuren

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4022-104
4022-104

648,– 674,– 1.071,– 1.343,–
620,– 646,– 1.043,– 1.315,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST
32 zilver 0,–
96 wit 0,–

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
567 greeplijst, incl. slot 0,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 28,–
114 2 legborden melamine per OH 56,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 46,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 92,–
132 1 hangmappenframe 207,–
143 schuiflade onder 233,–
144 schuiflade boven en onder 466,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

UITTREKBLOKKERING
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio 173,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
206,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 252,–
60 stofgroep 6 blazer lite 274,–
7 stofgroep 7 poppy 321,–

POOTUITVOERINGEN
421 kunststof stelglijders, hoogte 74 cm 0,–
422 kunststof stelglijders, hoogte 76 cm 4,–
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float_fx bijzetkast met horizontale roldeuren H 74 / 76 cm - B 120 cm

Bijzetkast met
horizontale
roldeuren

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 120 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord staal lichtgrijs
zonder inrichting

4022-124
4022-124

718,– 752,– 1.219,– 1.549,–
671,– 705,– 1.172,– 1.502,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST
32 zilver 0,–
96 wit 0,–

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
567 greeplijst, incl. slot 0,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 47,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 94,–
132 1 hangmappenframe 213,–
143 schuiflade onder 252,–
144 schuiflade boven en onder 504,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

UITTREKBLOKKERING
545 voor 1 OH 34,–
546 voor 2 OH 34,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio 185,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
225,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 279,–
60 stofgroep 6 blazer lite 305,–
7 stofgroep 7 poppy 362,–

POOTUITVOERINGEN
421 kunststof stelglijders, hoogte 74 cm 0,–
422 kunststof stelglijders, hoogte 76 cm 4,–
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float_fx bijzetkast met horizontale roldeuren H 74 / 76 cm - B 160 cm

Bijzetkast met
horizontale
roldeuren - romp
met tussenpaneel

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 160 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)

1 legbord melamine
zonder inrichting

4022-164
4022-164

830,– 864,– 1.488,– 1.946,–
778,– 812,– 1.436,– 1.894,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST
32 zilver 0,–
96 wit 0,–

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
567 greeplijst, incl. slot 0,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

KASTINRICHTING LINKS - VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legborden melamine 24,–
114 2 legborden melamine per OH 48,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 44,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 88,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KASTINRICHTING RECHTS – VRIJ CONFIGUREERBAAR
100 zonder inrichting 0,–
112 1 legbord melamine 28,–
114 2 legborden melamine per OH 56,–
122 1 legbord staal lichtgrijs 46,–
124 2 legborden staal lichtgrijs per OH 92,–
132 1 hangmappenframe 207,–
143 schuiflade onder 233,–
144 schuiflade boven en onder 466,–

UITTREKBLOKKERING RECHTS
551 voor 1 OH 34,–
552 voor 2 OH 34,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

590 contragewicht voor schuifladen 90,–
591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio 181,–
4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step

melange
230,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt 302,–
60 stofgroep 6 blazer lite 338,–
7 stofgroep 7 poppy 410,–

POOTUITVOERINGEN
421 kunststof stelglijders, hoogte 74 cm 0,–
422 kunststof stelglijders, hoogte 76 cm 4,–
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float_fx apothekerskast

De apothekerskast zorgt voor
opbergruimte binnen handbereik
met directe toegang. Het interieur
kan flexibel worden ingericht.
Bovendien kan met het meubel
een ruimte worden ingedeeld en
is met een hoogte van 1100 mm
open communicatie staand
mogelijk.

Kastinrichting
Basisinrichting met 2 legborden.
Systeemtoebehoren tegen
meerprijs, vrij configureerbaar
volgens prijslijst.

Uitvoering:

Systeemmaten:
breedte 430 mm,
hoogte 1100 mm,
diepte 800/1000 mm.

Front:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband of fineer met
bladrand herlijst.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat,
zijpanelen en achterwand naar
keuze melamine met ABS
laserkantenband of fineer met
bladrand herlijst. Hoge stabiliteit
door achterwand die aan vier
zijden via ingefreesde groef
is bevestigd, en zijpanelen en
bovenpaneel en bodemplaat
die via deuvels met elkaar zijn
verbonden. Romp vast verlijmd.

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer.
Buitenzijde van de achterwand
altijd mooi afgewerkt uitgevoerd
- voor vrije plaatsing in de ruimte.

Legborden:
Legborden melamine met

ABS laserkantenband voor:
bij zijpanelen in melamine zijn
legborden in dezelfde kleur als
de zijpanelen, bij zijpanelen in
fineer zijn legborden in melamine
pastelgrijs (D22). Nuttige
belasting max. 20 kg.

Kastinrichting (optioneel):
Systeemtoebehoren tegen
meerprijs, naar keuze volgens
prijslijst.
Organisatiepaneel met prikbord:
gestoffeerd paneel, geschikt als
prikbord, incl. organisatierail.
Organisatierail aluminium eloxaal
zilver. Totale hoogte 324 mm.
Schrijfmaterialenlade: uittrekbare
kogelgeleider KA 1730, max.
draagvermogen 6 kg.
De schrijfmaterialenladegeleider
is gemonteerd aan de onderkant
van het legbord. Ladehoogte
25 mm, totale hoogte 33 mm.
Afsluitbaar vak: incl. slot met
vaste slotnummers (apart
verkiesbaar).
Hangmappenframe:
hangmappenframe staal met
poedercoating zwart, uittrekbare
ladegeleider Quadro Duplex
50 105 % (extra uittreklengte).

Zelfsluitend.
Nuttige belasting van de
uittrekelementen conform
geldende normen voor
kantoormeubels.

Elektrificatie (optioneel):
Inbouwcontactdoos rechthoekig,
3-voudig zwart, 2 x Schuko, USB-
charger met 1 x type A en 1 x
type C met smart-IC-Technologie,
max. uitgangsstroom 3A.
Aansluiting: Verbindingskabel
met GST 18/3 stecker, lengte
100 cm, CE en VDE, inklusief
kabeldoorvoer rond, Ø 80 mm,
kunststof, plaatsing aan ge-
bruikerszijde.
2e kabeldoorvoer rond
(optioneel): Ø 80 mm, kunststof,
tegenover gebruikerszijde.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne
veredelde spaanplaat met coating
van melaminehars DIN 68765,
ÖNORM/EN 14322, emissie-
klasse E1.
Naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS, 2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde
spaanplaat E1 met fineerlaag,

2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Front: 19 mm.
Zijpanelen, bovenpaneel en
bodemplaat: 19 mm.
Achterwand: 16 mm.
Legborden: 19 mm.
Kunststof delen: soortzuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders kunststof
zwart, in hoogte verstelbaar tot
15 mm.

Handgrepen:
Optionele uitvoeringen:
Profielgreep, aluminium,
met poedercoating volgens
stalenkaart.
Beugelgreep, zink, met poeder-
coating volgens stalenkaart.

Uittrekelementen:
Quadro Duplex, zelfsluitend met
demping.

Sluitsysteem front:
Centraal sluitsysteem, verwissel-
bare cilinderkernen met 40
verschillende sluitingen.

Systeemoverzicht, maten in mm:

Apothekerskast links Apothekerskast rechts

Kastinrichting - tegen meerprijs:

3de niveau:
organisatiepaneel met prikbord

2de niveau:
afsluitbaar vak
schrijfmaterialenlade

1ste niveau:
1 hangmappenframe
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float_fx apothekerskast - diepte 80 cm

Apothekerskast

model prijs
melamine

uni
melamine decor /

melamine
structuur

melamine /
fineercombinatie

fineer

links, met 2 legborden,
afm. 43 x 80 x 110 cm (BxDxH)

4190-048 1.164,– 1.181,– 1.561,– 1.887,–

rechts, met 2 legborden,
afm. 43 x 80 x 110 (BxDxH)

4192-048 1.164,– 1.181,– 1.561,– 1.887,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
562 beugelgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLUITSYSTEEM FRONT
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

INRICHTING 3DE NIVEAU
100 zonder inrichting 0,–
189 organisatiepaneel met prikbord stofgroep 3 radio 121,–
190 organisatiepaneel met prikbord stofgroep 4 xtreme

plus, x2 plus, roccia, step, step melange
132,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

INRICHTING 2DE NIVEAU
100 zonder inrichting 0,–
180 afsluitbaar vak 143,–
182 schrijfmaterialenlade 38,–
184 afsluitbaar vak en schrijfmaterialenlade 181,–

SLUITSYSTEEM AFSLUITBAAR VAK
804 met vaste slotnummers 0,–

KASTINRICHTING 1STE NIVEAU
100 zonder inrichting 0,–
132 1 hangmappenframe 234,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG, 3-VOUDIG,
INCL. KABELDOORVOER ROND
821 2 x Schuko, 1 x dubbele USB-oplader type A en C 252,–
822 2 x BEK, 1 x dubbele USB-oplader type A en C 256,–

2. KABELDOORVOER ROND 30,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–

Elektrificatie – positie:

Inbouwcontactdoos + kabeldoorvoer rond
(2e kabeldoorvoer tegenover gebruikerszijde)
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float_fx apothekerskast - diepte 100 cm

Apothekerskast

model prijs
melamine

uni
melamine decor /

melamine
structuur

melamine /
fineercombinatie

fineer

links, met 2 legborden,
afm. 43 x 100 x 110 cm (BxDxH)

4190-049 1.226,– 1.246,– 1.643,– 1.987,–

rechts, met 2 legborden,
afm. 43 x 100 x 110 (BxDxH)

4192-049 1.226,– 1.246,– 1.643,– 1.987,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
562 beugelgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLUITSYSTEEM FRONT
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

INRICHTING 3DE NIVEAU
100 zonder inrichting 0,–
189 organisatiepaneel met prikbord stofgroep 3 radio 121,–
190 organisatiepaneel met prikbord stofgroep 4 xtreme

plus, x2 plus, roccia, step, step melange
132,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

INRICHTING 2DE NIVEAU
100 zonder inrichting 0,–
180 afsluitbaar vak 143,–
182 schrijfmaterialenlade 38,–
184 afsluitbaar vak en schrijfmaterialenlade 181,–

SLUITSYSTEEM AFSLUITBAAR VAK
804 met vaste slotnummers 0,–

KASTINRICHTING 1STE NIVEAU
100 zonder inrichting 0,–
132 1 hangmappenframe 234,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG, 3-VOUDIG,
INCL. KABELDOORVOER ROND
821 2 x Schuko, 1 x dubbele USB-oplader type A en C 252,–
822 2 x BEK, 1 x dubbele USB-oplader type A en C 256,–

2. KABELDOORVOER ROND 30,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–

Elektrificatie – positie:

Inbouwcontactdoos + kabeldoorvoer rond
(2e kabeldoorvoer tegenover gebruikerszijde)
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float_fx dossierkast

De dossierkast uit de serie float_fx
is speciaal ontworpen voor het
organiseren van documenten. In
dit gestructureerd opbergsysteem
kunnen dossiers plaatsbesparend en
overzichtelijk worden opgeborgen en
zijn ze steeds binnen handbereik.
De extra uittreklengte zorgt voor
een comfortabele bediening. De
hoogwaardige beslagen en uittrek-
elementen van Hettich® garan-
deren een soepele, degelijke en
onderhoudsvrije werking van alle
bewegende delen. Mooi afgewerkte
achterwanden maken het mogelijk
de kasten ook in de vrije ruimte te
plaatsen – opbergruimte en afschei-
ding in een.
De optioneel gestoffeerde achter-
kant verbetert de akoestiek in de

ruimte, is geschikt als prikbord en
zorgt voor een kleurrijk accent in de
ruimte.

Aanwijzingen:
Kantelbeveiliging:
Kasten dienen te worden uitgerust
met een contragewicht, voor
zover deze niet aan de wand zijn
bevestigd of rug aan rug aan elkaar
zijn geschroefd.
Kastcombinaties met opzetelemen-
ten met een totale hoogte vanaf 5
OH dienen altijd aan de wand te
worden bevestigd of rug aan rug te
worden vastgeschroefd.
Opzetelementen moeten altijd aan
de onderkasten worden vastge-
schroefd.

Uitvoering:
Front:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband of fineer met
bladrand herlijst.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat,
zijpanelen en achterwand naar
keuze melamine met ABS la-
serkantenband of fineer met
bladrand herlijst. Hoge stabiliteit
door achterwand die aan vier
zijden via ingefreesde groef
is bevestigd, en zijpanelen en
bovenpaneel en bodemplaat
die via deuvels met elkaar zijn
verbonden. Romp vast verlijmd.

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer.
Buitenzijde van de achterwand
altijd mooi afgewerkt uitgevoerd
- voor vrije plaatsing in de
ruimte. Optie: geluiddempende
gestoffeerde achterwand,
geschikt als prikbord.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne
veredelde spaanplaat met coating
van melaminehars DIN 68765,
ÖNORM/EN 14322, emissie-
klasse E1. Naadloze, vochtbe-
stendige laserkant (ABS, 2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde
spaanplaat E1 met fineerlaag,
2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Front: 19 mm.
Zijpanelen, bovenpaneel en
bodemplaat: 19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Kunststof delen: soortzuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in
hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Sokkel (optie): staal, met
poedercoating volgens stalen-
kaart, hoogte 40 mm, tot 15 mm
in hoogte verstelbaar. Als optie

rondlopend of te kiezen voor front
en zijkanten.

Handgrepen:
Optionele uitvoeringen:
Profielgreep, aluminium, met
poedercoating volgens stalen-
kaart.
Gebogen greep, zink, met
poedercoating volgens stalen-
kaart.
Beugelgreep, zink, met poeder-
coating volgens stalenkaart.
Verzonken handgreep, zink, met
poedercoating volgens stalen-
kaart.

Slot:
Als optie. Met inbraakbeveiliging
conform geldende normen voor
kantoormeubels.

Uittrekelementen:
Hangmappenframe:
hangmappenframe staal met
poedercoating zwart, uittrekbare
ladegeleider Quadro Duplex 50

105 % (extra uittreklengte). Zelf-
sluitend en afzonderlijke uittrek-
blokkering. Nuttige belasting van
de uittrekelementen conform
geldende normen voor kantoor-
meubels.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwissel-
bare cilinderkernen met 40 ver-
schillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met
uittrekelementen uitgeruste
kasten, als kantelbeveiliging.
Extra verplichte kantelbeveiliging:
wandbevestiging of als optie
schroefverbinding rug aan rug of
contragewicht. Bij combinatie met
opzetelementen met totale hoogte
5 OH en 6 OH: wandbevestiging
of als optie schroefverbinding rug
aan rug.

Systeemoverzicht, maten in mm:

Binnenwerkse maten in mm:
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float_fx dossierkast - breedte 80 cm

Dossierkast

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 80 x 42,5 x 75/78 cm
(BxDxHG/HS)

4092-084 876,– 893,– 1.210,– 1.484,–

3 OH,
afm. 80 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

4093-084 1.200,– 1.220,– 1.598,– 1.927,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
565 verzonken handgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 78,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4092 135,–
model: 4093 160,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4092 161,–
model: 4093 186,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4092 199,–
model: 4093 224,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4092 218,–
model: 4093 245,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4092 256,–
model: 4093 283,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 28,–
481 sokkel voor en achter 56,–
482 sokkel voor en links 39,–
483 sokkel voor en rechts 39,–
485 sokkel voor, links en achter 67,–
486 sokkel voor, rechts en achter 67,–
487 sokkel voor, links en rechts 50,–
484 sokkel alle zijden 78,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx dossierkast - breedte 100 cm

Dossierkast

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 100 x 42,5 x 75/78 cm
(BxDxHG/HS)

4092-104 905,– 925,– 1.297,– 1.613,–

3 OH,
afm. 100 x 42,5 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

4093-104 1.272,– 1.292,– 1.738,– 2.124,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
565 verzonken handgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 78,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4092 173,–
model: 4093 192,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4092 206,–
model: 4093 225,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4092 252,–
model: 4093 270,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4092 274,–
model: 4093 296,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4092 321,–
model: 4093 340,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 41,–
481 sokkel voor en achter 82,–
482 sokkel voor en links 49,–
483 sokkel voor en rechts 49,–
485 sokkel voor, links en achter 90,–
486 sokkel voor, rechts en achter 90,–
487 sokkel voor, links en rechts 57,–
484 sokkel alle zijden 98,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx dossierkast - diepte 60 cm - breedte 80 cm

Dossierkast

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 80 x 60 x 75/78 cm
(BxDxHG/HS)

4092-086 989,– 1.010,– 1.376,– 1.691,–

3 OH,
afm. 80 x 60 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

4093-086 1.412,– 1.435,– 1.867,– 2.275,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
565 verzonken handgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 78,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4092 135,–
model: 4093 160,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4092 161,–
model: 4093 186,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4092 199,–
model: 4093 224,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4092 218,–
model: 4093 245,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4092 256,–
model: 4093 283,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 28,–
481 sokkel voor en achter 56,–
482 sokkel voor en links 40,–
483 sokkel voor en rechts 40,–
485 sokkel voor, links en achter 68,–
486 sokkel voor, rechts en achter 68,–
487 sokkel voor, links en rechts 52,–
484 sokkel alle zijden 80,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx dossierkast - diepte 60 cm - breedte 100 cm

Dossierkast

model prijs
melamine

uni
melamine
decor /

melamine
structuur

melamine /
fineer-

combinatie

fineer

2 OH,
afm. 100 x 60 x 75/78 cm
(BxDxHG/HS)

4092-106 1.063,– 1.086,– 1.505,– 1.864,–

3 OH,
afm. 100 x 60 x 110/113 cm
(BxDxHG/HS)

4093-106 1.495,– 1.518,– 2.022,– 2.455,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONT
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart (alleen

voor bovenpaneel en bodemplaat)
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

MEERPRIJS KLEURBEITS 56,–

HANDGREEP
560 profielgreep 0,–
561 gebogen greep 0,–
562 beugelgreep 0,–
565 verzonken handgreep 0,–

METAALKLEUR HANDGREEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

SLOT 78,–

SLUITSYSTEEM
801 met toevalsnummers 0,–
802 met vaste slotnummers 9,–

KANTELBEVEILIGING
586 wandbevestigingsset (zonder montage) 6,–
588 bevestigingsset voor kastverbinding achterwand

aan achterwand (zonder montage)
2,–

591 contragewicht voor hangmappenframe 164,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT
589 zonder montage 2,–

GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS
PRIKBORD)
3 stofgroep 3 radio

model: 4092 173,–
model: 4093 192,–

4 stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step
melange
model: 4092 206,–
model: 4093 225,–

5 stofgroep 5 laser j, laser j flash, tempt
model: 4092 252,–
model: 4093 270,–

60 stofgroep 6 blazer lite
model: 4092 274,–
model: 4093 296,–

7 stofgroep 7 poppy
model: 4092 321,–
model: 4093 340,–

POOTUITVOERINGEN
215 glijders in hoogte instelbaar 0,–
480 sokkel voor 41,–
481 sokkel voor en achter 82,–
482 sokkel voor en links 51,–
483 sokkel voor en rechts 51,–
485 sokkel voor, links en achter 92,–
486 sokkel voor, rechts en achter 92,–
487 sokkel voor, links en rechts 61,–
484 sokkel alle zijden 102,–

METAALKLEUR SOKKEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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float_fx systeemtoebehoren, kastinrichting

Aanwijzingen:
Kantelbeveiliging:
Kasten of kastcombinaties met
opzetelementen met een totale
hoogte vanaf 5 OH dienen altijd
aan de wand te worden bevestigd
of rug aan rug te worden vast-
geschroefd. Kasten 2 OH tot 4
OH met schuifladen of hang-
mappenframes dienen te worden
uitgerust met een contragewicht,
voor zover deze niet aan de wand
zijn bevestigd of rug aan rug aan
elkaar zijn geschroefd.

Kastinrichting:
De kastinrichting kan vrij worden
geconfigureerd. Uitzonderingen:
in hoogte 5 OH en 6 OH evenals
bij opzetelementen zijn alleen
legborden mogelijk. Voor de
onderste OH is vanwege de
aanwezige bodemplaat geen
legbord nodig - er kan worden
gekozen uit een extra legbord, een
hangmappenframe of schuiflade.
Hangmappenframe en schuiflade
zijn mogelijk tot een kasthoogte
van 4 OH.

Contragewichten:
Voor hangmappenframes en
schuifladen worden verschillende
contragewichten gebruikt. Bij een
combinatie van hangmappenframe
en schuiflade wordt het contra-
gewicht voor hangmappenframes
gebruikt.

Schuifladen:
Per OH zijn 2 schuifladen
mogelijk. Eén enkele schuiflade
wordt onder gemonteerd.

Uittrekblokkering:
Voor laden boven en onder in één
OH: uittrekblokkering voor 1 OH
noodzakelijk.
Voor hangmappenframes en/of
laden in meer dan één OH: uittrek-
blokkering voor 2 tot 4 OH nood-
zakelijk.
Vanwege de uittrekblokkering is
tussen de uittrekelementen (hang-
mappenframes of laden) geen
legbord mogelijk.

Algemene uitvoering:

Legborden:
Legborden hout:
Naar keuze melamine met ABS
laserkantenband voor of fineer
met multiplex voorkant.

Legborden staal:
RAL 7035 lichtgrijs, met sleuven
voor het opnemen van tussen-
schotten.

Alle legborden vlgs. DIN 68874
L75, steekbare veiligheids-plank-
dragers, in hoogte verstelbaar,
nuttige belasting max. 20 kg.

Uittreklegbord:
Uitvoering in de kleur van de
legborden. Aan de onderkant van
het legbord gemonteerd.

Materialen:

Melamine:
drielaagse fijne veredelde spaan-
plaat met coating van melamine-
hars DIN 68765, ÖNORM/EN
14322, emissieklasse E1.
Naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS, 2 mm).

Blad met houtfineer:
veredelde spaanplaat E1 met
fineerlaag, 2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Legborden: 19 mm.
Legbord 9421-962: 25 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.

Uittrekelementen (achteraf te
monteren):
Hettich® Systema TOP 2000.

Lade (voor schuiflade en hang-
mappenframe) staal met poeder-
coating zwart.
Schuiflade: uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte), zelfsluitend
en met afzonderlijke uittrek-
blokkering.
Hangmappenframe: hang-
mappenframe staal met poeder-
coating zwart, uittrekbare lade-
geleider Quadro Duplex 50 105 %
(extra uittreklengte), zelfsluitend
en met afzonderlijke uittrek-
blokkering. Nuttige belasting van
de uittrekelementen conform
geldende normen voor kantoor-
meubels.

Individuele indeling van de schuif-
laden (systeemtoebehoren)
volgens prijslijst.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwissel-
bare cilinderkernen met 40 ver-
schillende sluitingen. Slotnummer
op sluitcilinder ingeslagen.

Box met kleine vakken A4:
Kunststof lichtgrijs, naar keuze
met 5 of 7 uittrekbare laden.
Ondergebracht in de kast:
kast B 500: 1 box per OH
kast B 800: 3 boxen per OH
kast B 1000: 2 boxen per OH /
per kasthelft
kast B 1200: 2 boxen per OH /
per kasthelft
kast B 1600: 3 boxen per OH /
per kasthelft
Kunststof delen: soortzuiver,
geen samengestelde materialen,
PVC-vrij.

Positie van kastinrichting:

Belangrijke aanwijzing:
De prijzen van de kastinrichting gelden
zonder montage.
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float_fx kastinrichting

afbeelding/benaming model prijs
melamine

uni
melamine
decor

fineer

Legbord - voor diepte 42,5 cm 9420-462
9420-471

9420-571

9420-762
9420-771

voor binnenwerkse maat 46 cm
voor binnenwerkse maat 47 cm

voor binnenwerkse maat 57 cm

voor binnenwerkse maat 76 cm
voor binnenwerkse maat 77 cm

28,– 33,– 53,–
28,– 33,– 53,–

33,– 34,– 60,–

34,– 35,– 77,–
34,– 35,– 77,–

Legbord - voor diepte 60 cm 9421-462

9421-571

9421-762
9421-771

9421-962

voor binnenwerkse maat 46 cm

voor binnenwerkse maat 57 cm

voor binnenwerkse maat 76 cm
voor binnenwerkse maat 77 cm

voor binnenwerkse maat 96 cm

33,– 34,– 76,–

33,– 34,– 82,–

34,– 35,– 100,–
34,– 35,– 100,–

48,– 49,– 139,–

Legbord incl. uittreklegbord - voor
diepte 42,5 cm

9425-462
9425-471

9425-571

9425-762
9425-771

voor binnenwerkse maat 46 cm
voor binnenwerkse maat 47 cm

voor binnenwerkse maat 57 cm

voor binnenwerkse maat 76 cm
voor binnenwerkse maat 77 cm

97,– 99,– 125,–
97,– 99,– 125,–

99,– 100,– 132,–

100,– 101,– 148,–
100,– 101,– 148,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

LEGBORD
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–
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float_fx kastinrichting

afbeelding/benaming model prijs

Legbord staal lichtgrijs - voor diepte 42,5 cm 9430-462

9430-571

9430-762
9430-771

9430-962

voor binnenwerkse maat 46 cm

voor binnenwerkse maat 57 cm

voor binnenwerkse maat 76 cm
voor binnenwerkse maat 77 cm

voor binnenwerkse maat 96 cm

41,–

44,–

46,–
46,–

47,–

Legbord staal lichtgrijs incl. uittreklegbord -
voor diepte 42,5 cm

9435-462

9435-571

9435-762
9435-771

9435-962

voor binnenwerkse maat 46 cm

voor binnenwerkse maat 57 cm

voor binnenwerkse maat 76 cm
voor binnenwerkse maat 77 cm

voor binnenwerkse maat 96 cm

112,–

115,–

117,–
117,–

118,–

Schuiflade - voor diepte 42,5 cm 9440-571

9440-762
9440-771

9440-962

voor binnenwerkse maat 57 cm

voor binnenwerkse maat 76 cm
voor binnenwerkse maat 77 cm

voor binnenwerkse maat 96 cm

220,–

233,–
233,–

252,–

Hangmappenframe - voor diepte 42,5 cm 9445-571 voor binnenwerkse maat 57 cm 191,–

Hangmappenframe - voor diepte 42,5 cm 9445-762
9445-771

voor binnenwerkse maat 76 cm
voor binnenwerkse maat 77 cm

207,–
207,–

Hangmappenframe - voor diepte 42,5 cm 9445-962 voor binnenwerkse maat 96 cm 213,–

Uittrekblokkering 9450-001
9450-002
9450-003
9450-004

voor 1 OH (alleen bij 2 schuifladen)
voor 2 OH
voor 3 OH
voor 4 OH

34,–
34,–
34,–
34,–

Box met kleine schappen DIN A4 9416-000
9417-000

5 uittrekbare laden, lichtgrijs kunststof
7 uittrekbare laden, lichtgrijs kunststof

77,–
91,–
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float_fx systeemtoebehoren

afbeelding/benaming model prijs

Inrichtingsset 9409-000 voor schuifladen kasten en trolley model 4023-085:
2 scheidingsschotten A4 en 1 dwarsschot A6, zwart
kunststof

30,–

Scheidingsschot A4 9407-000 voor schuifladen kasten en trolley model 4023-085,
zwart kunststof

13,–

Tussenschot 9408-000 voor uittrekbaar hangmappenframe 5,–

Tussenschot 9412-000 voor legbord staal 13,–

Generale hoofdsleutel 9413-000 47,–

Cilinder-wisselsleutel 9414-000 47,–

Reservecilinder 9415-000 met 2 sleutels 54,–

Wandbevestigingsset 9901-000 6,–

Bevestigingsset voor kastverbinding
achterwand aan achterwand

9902-000 2,–

Bevestigingsset kastverbinders zijkant (4
stuks)

9903-000 2,–
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m.zone

Design: LUCY.D

m.zone - werken en ontmoeten
vanuit de zone.
Het kantoor van vandaag biedt
haar medewerkers gevarieerde
en wisselende werkomgevingen
aan, die afhankelijk van de taak
een ondersteunende oplossing
bieden en een ambiance creëren.
De eisen aan het meubilair richten
zich op de werkzaamheden.
De activiteit is leidend voor de
werkomgeving waar de gebruiker
op dat moment behoefte aan
heeft. Met m.zone heeft Wiesner-
Hager een compleet inrichtings-
concept ontwikkeld dat perfect
binnen dynamische organisaties
geïntegreerd kan worden.

m.zone bestaat uit modulaire
elementen: zitelementen, tafels
en screens waarmee een veelheid
aan mogelijkheden samengesteld
kan worden. Door de configuraties
toe te passen in de ruimte,
ontstaat er een diversiteit aan
nieuwe werkzones.
De toepassingsmogelijkheden
in de kantoor-architectuur zijn
veelzijdig. m.zone kan worden
toegepast in open ruimtes,
middenzones, passages, lounge
gebieden en wachtruimtes.

Standaarduitvoering:

Screens:
Screens modellen 2300-2303,
2315:
Met stof bespannen paneel,
kunststofglijders. Optioneel in
akoestische uitvoering.
Screens modellen 2307-2311:
Met stof bespannen paneel, voet
van stalen buis, kunststofglijders.
Optioneel in akoestische uit-
voering. Metalen oppervlakken
voorzien van poedercoating
volgens stalenkaart.
Whiteboard 2316:
Met stof bespannen paneel,
kunststofglijders. Blad in decor-
spaanplaat 16 mm met naadloze,
vochtbestendige ABS laserkant,
wit. Voorzijde voorzien van witte
folie.

Belangrijke opmerking voor
screens: stoffering in leer en
kunstleer is niet mogelijk.

Verbindingsknopen 2340:
stalen knopen voor het verbinden
van screens, Ø 80 mm, met poe-
dercoating volgens stalenkaart.

Werkbladen:
Naar keuze melamine op spaan-
plaat met naadloze, vochtbe-
stendige ABS-laserkant of HPL
op multiplex met afgeschuinde
bladrand, naturel geolied.
Werkbladen modellen 2328
tot 2331 met steunvoet van
stalen buis, kunststof stelglijders.
Metalen oppervlakken voorzien
van poedercoating volgens
stalenkaart.

Elektrificatie (optioneel voor
werkbladen):
Inbouwcontactdoos rond:
Afsluitbare dubbele inbouw-
contactdoos, oppervlak chroom
mat.
Inbouwcontactdoos hoekig
plat:
Dubbele inbouwcontactdoos,
kunststof zwart.
Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Cloud:
Stalen constructie met stof
bespannen, poot stalen buis,
kunststofglijders. Blad multiplex
(HPL) met afgeschuinde rand

(multiplex), geolied. Metalen
oppervlakken voorzien van
poedercoating volgens stalen-
kaart.
Optioneel:
Lamp Above (inbouwcontactdoos
nodig).
Inbouwcontactdoos FrameDock
incl. voorbereiding voor aan-
sluiten lamp (2 x Schuko,
aan-/uitschakelaar).

Fauteuil, canapé en ottomane:
Zitting en rugleuning geheel ge-
stoffeerd, zitting met stiknaden.
Poten stalen buis, kunststof-
glijders. Metalen oppervlakken
voorzien van poedercoating
volgens stalenkaart.

Contactdoos voor fauteuil of
canapé:
2 x schuko met kinderbeveiliging,
kunststof zwart. Incl. netbegin-
kabel met Schuko/BE-hoek-
stekker, kabellengte ca. 290 cm.

Tafel pub, tafel talk, hot desk,
coffee table:
Naar keuze melamine op spaan-
plaat met naadloze, vochtbe-

stendige ABS-laserkant of HPL op
multiplex blad met afgeschuinde
bladrand, naturel geolied. Onder-
stel stalen buis, kunststof stel-
glijders. Metalen oppervlakken
voorzien van poedercoating
volgens stalenkaart.
Zitbank pub:
HPL op multiplex blad met
afgeschuinde bladrand,
naturel geolied. Onderstel
stalen buis, kunststofglijders.
Metalen oppervlakken voorzien
van poedercoating volgens
stalenkaart.

Tableaus, verbindingsblad en
memobord:
Staal voorzien van poedercoating
volgens stalenkaart.
Belangrijk: tableau dubbel alleen
mogelijk bij configuraties fauteuil-
canapé of canapé-canapé.

Inhangblad:
Naar keuze melamine op spaan-
plaat of HPL met naadloze,
vochtbestendige ABS-laserkant.
Inhangelementen plaatstaal,
voorzien van poedercoating
volgens stalenkaart.

Bladprofiel:

Rand ABS
werkbladen

Rand ABS
tafels

Kantenband
multiplex
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m.zone single links – werkblad hoogte 74 cm

m.zone single links bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x werkblad

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2308-160
Screen links - hoogte 160 cm

93 / 120 cm 1.285,– 1.464,– 1.710,– 1.839,– 2.086,– 2.489,– 1 / 5,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING 284,–
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m.zone single links – werkblad hoogte 74 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

② 2328-968
Werkblad met steunvoet rechts -
hoogte 74 cm

60 x 120 cm 340,– 638,– 924,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 197 m.zone



m.zone single rechts - werkblad hoogte 74 cm

m.zone single rechts bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x werkblad

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2309-160
Screen rechts - hoogte
160 cm

120 / 93 cm 1.285,– 1.464,– 1.710,– 1.839,– 2.086,– 2.489,– 1 / 5,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING 284,–
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m.zone single rechts - werkblad hoogte 74 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

② 2329-968
Werkblad met steunvoet links -
hoogte 74 cm

60 x 120 cm 340,– 638,– 924,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 199 m.zone



m.zone single links - werkblad hoogte 90 cm

m.zone single links bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x werkblad

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2308-160
Screen links - hoogte 160 cm

93 / 120 cm 1.285,– 1.464,– 1.710,– 1.839,– 2.086,– 2.489,– 1 / 5,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING 284,–

m.zone 200 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



m.zone single links - werkblad hoogte 90 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

② 2330-968
Werkblad met steunvoet rechts -
hoogte 90 cm

60 x 120 cm 345,– 643,– 928,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 201 m.zone



m.zone single rechts - werkblad hoogte 90 cm

m.zone single rechts bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x werkblad

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2309-160
Screen rechts - hoogte
160 cm

120 / 93 cm 1.285,– 1.464,– 1.710,– 1.839,– 2.086,– 2.489,– 1 / 5,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING 284,–

m.zone 202 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



m.zone single rechts - werkblad hoogte 90 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

② 2331-968
Werkblad met steunvoet links -
hoogte 90 cm

60 x 120 cm 345,– 643,– 928,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 203 m.zone



m.zone double - werkblad hoogte 74 cm

m.zone double bestaat uit:
① 2 x screen
② 2 x werkblad
③ 2 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2309-160
Screen rechts - hoogte
160 cm

120 / 93 cm 1.285,– 1.464,– 1.710,– 1.839,– 2.086,– 2.489,– 1 / 5,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING 284,–

m.zone 204 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



m.zone double - werkblad hoogte 74 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

② 2329-968
Werkblad met steunvoet links -
hoogte 74 cm

60 x 120 cm 340,– 638,– 924,–

③ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 205 m.zone



m.zone double - werkblad hoogte 90 cm

m.zone double bestaat uit:
① 2 x screen
② 2 x werkblad
③ 2 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2309-160
Screen rechts - hoogte
160 cm

120 / 93 cm 1.285,– 1.464,– 1.710,– 1.839,– 2.086,– 2.489,– 1 / 5,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING 284,–

m.zone 206 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



m.zone double - werkblad hoogte 90 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

② 2331-968
Werkblad met steunvoet links -
hoogte 90 cm

60 x 120 cm 345,– 643,– 928,–

③ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 207 m.zone



m.zone double mixed - werkblad hoogte 74 cm

m.zone double mixed bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x screen
③ 1 x fauteuil
④ 1 x werkblad
⑤ 2 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2300-130
Screen - hoogte 130 cm

93 / 93 cm 1.403,– 1.576,– 1.814,– 1.938,– 2.175,– 2.564,– – 1 / 5,40 -

② 2309-160
Screen rechts - hoogte
160 cm

120 / 93 cm 1.285,– 1.464,– 1.710,– 1.839,– 2.086,– 2.489,– – 1 / 5,60 -

③ 2321-104
Fauteuil rechts -
zithoogte 46 cm

1.586,– 1.655,– 1.751,– 1.801,– 1.897,– 2.054,– 2.797,– 1 / 2,30
2 / 4,35

1 / 4,10

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING
model: 2300 202,–
model: 2309 284,–

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.

m.zone 208 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



m.zone double mixed - werkblad hoogte 74 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

④ 2329-968
Werkblad met steunvoet links -
hoogte 74 cm

60 x 120 cm 340,– 638,– 924,–

⑤ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,–

2335-000
Tableau - enkel

251,–

2390-000
Contactdoos voor fauteuil / canapé

384,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 209 m.zone



m.zone cell links - werkblad hoogte 74 cm

m.zone cell links bestaat uit:
① 2 x screen
② 1 x screen
③ 1 x werkblad
④ 4 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2307-130
Screen - hoogte 130 cm

93 / 93 cm 1.107,– 1.248,– 1.442,– 1.543,– 1.736,– 2.053,– 1 / 4,40 -

② 2310-160
Screen - hoogte 160 cm

120 / 120 cm 1.324,– 1.503,– 1.749,– 1.878,– 2.125,– 2.528,– 1 / 5,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING
model: 2307 202,–
model: 2310 320,–

m.zone 210 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



m.zone cell links - werkblad hoogte 74 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

③ 2332-969
Werkblad - hoogte 74 cm

60 x 175 cm 378,– 811,– 1.224,–

④ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 211 m.zone



m.zone cell rechts - werkblad hoogte 74 cm

m.zone cell rechts bestaat uit:
① 2 x screen
② 1 x screen
③ 1 x werkblad
④ 4 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2307-130
Screen - hoogte 130 cm

93 / 93 cm 1.107,– 1.248,– 1.442,– 1.543,– 1.736,– 2.053,– 1 / 4,40 -

② 2310-160
Screen - hoogte 160 cm

120 / 120 cm 1.324,– 1.503,– 1.749,– 1.878,– 2.125,– 2.528,– 1 / 5,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING
model: 2307 202,–
model: 2310 320,–

m.zone 212 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



m.zone cell rechts - werkblad hoogte 74 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

③ 2332-969
Werkblad - hoogte 74 cm

60 x 175 cm 378,– 811,– 1.224,–

④ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 213 m.zone



m.zone cell double - werkblad hoogte 74 cm

m.zone cell double bestaat uit:
① 3 x screen
② 1 x screen
③ 2 x screen
④ 2 x werkblad
⑤ 10 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2307-130
Screen - hoogte 130 cm

93 / 93 cm 1.107,– 1.248,– 1.442,– 1.543,– 1.736,– 2.053,– 1 / 4,40 -

② 2309-130
Screen rechts - hoogte
130 cm

120 / 93 cm 1.140,– 1.281,– 1.475,– 1.576,– 1.769,– 2.086,– 1 / 4,40 -

③ 2310-160
Screen - hoogte 160 cm

120 / 120 cm 1.324,– 1.503,– 1.749,– 1.878,– 2.125,– 2.528,– 1 / 5,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING
model: 2307 202,–
model: 2309 233,–
model: 2310 320,–

m.zone 214 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



m.zone cell double - werkblad hoogte 74 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

④ 2332-969
Werkblad - hoogte 74 cm

60 x 175 cm 378,– 811,– 1.224,–

⑤ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 215 m.zone



m.zone team - werkblad hoogte 74 cm

m.zone team bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x screen
③ 1 x screen
④ 1 x werkblad
⑤ 1 x werkblad
⑥ 1 x verbindingsblad
⑦ 4 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2308-160
Screen links - hoogte 160 cm

93 / 120 cm 1.285,– 1.464,– 1.710,– 1.839,– 2.086,– 2.489,– 1 / 5,60 -

② 2309-160
Screen rechts - hoogte
160 cm

120 / 93 cm 1.285,– 1.464,– 1.710,– 1.839,– 2.086,– 2.489,– 1 / 5,60 -

③ 2315-175
Screen - hoogte 175 cm

120 cm 1.036,– 1.151,– 1.309,– 1.392,– 1.551,– 1.810,– 1 / 3,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING
modellen: 2308, 2309 284,–
model: 2315 175,–

m.zone 216 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



m.zone team - werkblad hoogte 74 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

④ 2328-968
Werkblad met steunvoet rechts -
hoogte 74 cm

60 x 120 cm 340,– 638,– 924,–

⑤ 2329-968
Werkblad met steunvoet links -
hoogte 74 cm

60 x 120 cm 340,– 638,– 924,–

⑥ 2337-000
Verbindingsblad

143,–

⑦ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 217 m.zone



m.zone team - werkblad hoogte 90 cm

m.zone team bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x screen
③ 1 x screen
④ 1 x werkblad
⑤ 1 x werkblad
⑥ 1 x verbindingsblad
⑦ 4 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2308-160
Screen links - hoogte 160 cm

93 / 120 cm 1.285,– 1.464,– 1.710,– 1.839,– 2.086,– 2.489,– 1 / 5,60 -

② 2309-160
Screen rechts - hoogte
160 cm

120 / 93 cm 1.285,– 1.464,– 1.710,– 1.839,– 2.086,– 2.489,– 1 / 5,60 -

③ 2315-175
Screen - hoogte 175 cm

120 cm 1.036,– 1.151,– 1.309,– 1.392,– 1.551,– 1.810,– 1 / 3,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING
modellen: 2308, 2309 284,–
model: 2315 175,–

m.zone 218 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



m.zone team - werkblad hoogte 90 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

④ 2330-968
Werkblad met steunvoet rechts -
hoogte 90 cm

60 x 120 cm 345,– 643,– 928,–

⑤ 2331-968
Werkblad met steunvoet links -
hoogte 90 cm

60 x 120 cm 345,– 643,– 928,–

⑥ 2337-000
Verbindingsblad

143,–

⑦ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig
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m.zone phone box links - werkblad hoogte 90 cm

m.zone phone box links bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x screen
③ 1 x werkblad
④ 2 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2307-160
Screen - hoogte 160 cm

93 / 93 cm 1.249,– 1.428,– 1.674,– 1.803,– 2.050,– 2.453,– 1 / 5,60 -

② 2311-180
Screen - hoogte 180 cm

120 / 120 / 120 cm 2.336,– 2.643,– 3.065,– 3.286,– 3.709,– 4.400,– 1 / 9,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING
model: 2307 246,–
model: 2311 540,–
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m.zone phone box links - werkblad hoogte 90 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

③ 2333-967
Werkblad - hoogte 90 cm

35 x 114 cm 222,– 386,– 545,–

④ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig
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m.zone phone box rechts - werkblad hoogte 90 cm

m.zone phone box rechts bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x screen
③ 1 x werkblad
④ 2 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2307-160
Screen - hoogte 160 cm

93 / 93 cm 1.249,– 1.428,– 1.674,– 1.803,– 2.050,– 2.453,– 1 / 5,60 -

② 2311-180
Screen - hoogte 180 cm

120 / 120 / 120 cm 2.336,– 2.643,– 3.065,– 3.286,– 3.709,– 4.400,– 1 / 9,60 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING
model: 2307 246,–
model: 2311 540,–
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m.zone phone box rechts - werkblad hoogte 90 cm

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

③ 2333-967
Werkblad - hoogte 90 cm

35 x 114 cm 222,– 386,– 545,–

④ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 280,–
B pos. B 280,–
C pos. C 280,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 145,–
B pos. B 145,–
C pos. C 145,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig
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m.zone meeting box

m.zone meeting box bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x screen
③ 2 x screen
④ 3 x screen
⑤ 12 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2301-160
Screen links - hoogte 160 cm

93 / 120 cm 1.845,– 2.056,– 2.346,– 2.498,– 2.789,– 3.264,– 1 / 6,60 -

② 2302-160
Screen rechts - hoogte
160 cm

120 / 93 cm 1.845,– 2.056,– 2.346,– 2.498,– 2.789,– 3.264,– 1 / 6,60 -

③ 2303-160
Screen - hoogte 160 cm

120 / 120 cm 2.021,– 2.232,– 2.522,– 2.674,– 2.965,– 3.440,– 1 / 6,60 -

m.zone 224 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



m.zone meeting box

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

④ 2315-175
Screen - hoogte 175 cm

120 cm 1.036,– 1.151,– 1.309,– 1.392,– 1.551,– 1.810,– 1 / 3,60 -

⑤ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING
modellen: 2301, 2302 284,–
model: 2303 320,–
model: 2315 175,–
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m.zone meeting box met whiteboard

m.zone meeting box bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x screen
③ 2 x screen
④ 2 x screen
⑤ 1 x whiteboard
⑥ 12 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2301-160
Screen links - hoogte 160 cm

93 / 120 cm 1.845,– 2.056,– 2.346,– 2.498,– 2.789,– 3.264,– 1 / 6,60 -

② 2302-160
Screen rechts - hoogte
160 cm

120 / 93 cm 1.845,– 2.056,– 2.346,– 2.498,– 2.789,– 3.264,– 1 / 6,60 -

③ 2303-160
Screen - hoogte 160 cm

120 / 120 cm 2.021,– 2.232,– 2.522,– 2.674,– 2.965,– 3.440,– 1 / 6,60 -
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m.zone meeting box met whiteboard

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

④ 2315-175
Screen - hoogte 175 cm

120 cm 1.036,– 1.151,– 1.309,– 1.392,– 1.551,– 1.810,– 1 / 3,60 -

⑤ 2316-175
Whiteboard - hoogte 175 cm

120 cm 1.659,– 1.774,– 1.932,– 2.015,– 2.174,– 2.433,– 1 / 3,60 -

⑥ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING
modellen: 2301, 2302 284,–
model: 2303 320,–
model: 2315 175,–
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m.zone shield A

m.zone shield A bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x screen
③ 1 x screen
④ 4 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2301-130
Screen links - hoogte 130 cm

93 / 120 cm 1.541,– 1.714,– 1.952,– 2.076,– 2.313,– 2.702,– 1 / 5,40 -

② 2302-130
Screen rechts - hoogte
130 cm

120 / 93 cm 1.541,– 1.714,– 1.952,– 2.076,– 2.313,– 2.702,– 1 / 5,40 -

③ 2315-145
Screen - hoogte 145 cm

120 cm 883,– 979,– 1.111,– 1.180,– 1.312,– 1.528,– 1 / 3,00 -

④ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING
modellen: 2301, 2302 233,–
model: 2315 145,–
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m.zone shield B

m.zone shield B bestaat uit:
① 2 x screen
② 1 x screen
③ 4 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2300-130
Screen - hoogte 130 cm

93 / 93 cm 1.403,– 1.576,– 1.814,– 1.938,– 2.175,– 2.564,– 1 / 5,40 -

② 2303-130
Screen - hoogte 130 cm

120 / 120 cm 1.683,– 1.856,– 2.094,– 2.218,– 2.455,– 2.844,– 1 / 5,40 -

③ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING
model: 2300 202,–
model: 2303 259,–
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m.zone cloud

model afmetingen stoffering
gr. 3
radio

gr. 4
xtreme plus,
X2 plus, step,
step melange

gr. 5
laser j,
laser j flash

gr. 6
blazer

gr. 7
poppy

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

2349-836
Cloud

80 x 180 cm 5.386,– 5.632,– 5.971,– 6.148,– 6.487,– 1 / 7,70 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELBLAD
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart 0,–
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart 591,–

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

LAMP ABOVE
420 wit mat 2.247,–
422 zwart mat 2.247,–

INBOUWCONTACTDOOS FRAMEDOCK INCL.
VOORBEREIDING VOOR AANSLUITEN LAMP
424 2 x Schuko, aan/uit schakelaar 480,–
425 2 x BEK, aan/uit schakelaar 482,–

Elektrificatie:

Inbouwcontactdoos – positionering Lamp Above zwart mat Lamp Above wit mat
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m.zone cloud

model afmetingen prijs prijs
HPL HPL Fenix

2343-990
Zitbank pub - zithoogte 45 cm

27 x 168 cm 746,– 926,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in HPL:
multiplex

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 4,–
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m.zone pub

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

2342-836
Tafel pub - hoogte 74 cm

80 x 180 cm 733,– 1.261,– 1.831,–

2343-990
Zitbank pub - zithoogte 45 cm

27 x 168 cm – 746,– 926,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

POOTUITVOERINGEN
Zitbank 2343
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 4,–
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m.zone talk

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

Tafel talk - hoogte 74 cm 2344-728

2344-816
2344-828
2344-832

70 x 140 cm

80 x 80 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm

690,– 1.062,– 1.449,–

536,– 773,– 1.027,–
703,– 1.097,– 1.542,–
717,– 1.214,– 1.722,–

Tafel talk - hoogte 90 cm 2345-816
2345-828

80 x 80 cm
80 x 140 cm

549,– 786,– 1.040,–
715,– 1.112,– 1.554,–

Tafel talk - hoogte 110 cm 2352-816
2352-828

80 x 80 cm
80 x 140 cm

618,– 854,– 1.110,–
785,– 1.179,– 1.624,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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m.zone hot desk

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

Tafel hot desk - hoogte 90 cm 2347-832
2347-836

80 x 160 cm
80 x 180 cm

814,– 1.310,– 1.818,–
828,– 1.358,– 1.926,–

Aanbouwtafel hot desk - hoogte
90 cm

2348-832
2348-836

80 x 160 cm
80 x 180 cm

636,– 1.132,– 1.640,–
650,– 1.178,– 1.749,–

Tafel hot desk - hoogte 110 cm 2350-832
2350-836

80 x 160 cm
80 x 180 cm

883,– 1.378,– 1.885,–
896,– 1.424,– 1.997,–

Aanbouwtafel hot desk - hoogte
110 cm

2351-832
2351-836

80 x 160 cm
80 x 180 cm

670,– 1.167,– 1.676,–
684,– 1.212,– 1.784,–
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m.zone hot desk

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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m.zone coffee table

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

2346-116
Coffee table - hoogte 55 cm

∅ 80 cm 509,– 746,– 1.001,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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m.zone ottomane

model stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

2324-104
Ottomane - zithoogte
46 cm

1.094,– 1.134,– 1.189,– 1.218,– 1.273,– 1.363,– 1.708,– 1 / 1,40
2 / 2,50

1 / 2,10

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.
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m.zone fauteuil links - screen hoogte 100 cm

m.zone fauteuil links bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x fauteuil

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2300-100
Screen - hoogte 100 cm

93 / 93 cm 1.173,– 1.307,– 1.492,– 1.588,– 1.773,– 2.076,– – 1 / 4,20 -

② 2320-104
Fauteuil links - zithoogte
46 cm

1.586,– 1.655,– 1.751,– 1.801,– 1.897,– 2.054,– 2.797,– 1 / 2,30
2 / 4,35

1 / 4,10

2335-000
Tableau - enkel

251,– - -

2390-000
Contactdoos voor fauteuil
/ canapé

384,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.
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m.zone fauteuil rechts - screen hoogte 100 cm

m.zone fauteuil rechts bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x fauteuil

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2300-100
Screen - hoogte 100 cm

93 / 93 cm 1.173,– 1.307,– 1.492,– 1.588,– 1.773,– 2.076,– – 1 / 4,20 -

② 2321-104
Fauteuil rechts -
zithoogte 46 cm

1.586,– 1.655,– 1.751,– 1.801,– 1.897,– 2.054,– 2.797,– 1 / 2,30
2 / 4,35

1 / 4,10

2335-000
Tableau - enkel

251,– - -

2390-000
Contactdoos voor fauteuil
/ canapé

384,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 239 m.zone



m.zone fauteuil links - screen hoogte 130 cm

m.zone fauteuil links bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x fauteuil

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2300-130
Screen - hoogte 130 cm

93 / 93 cm 1.403,– 1.576,– 1.814,– 1.938,– 2.175,– 2.564,– – 1 / 5,40 -

② 2320-104
Fauteuil links - zithoogte
46 cm

1.586,– 1.655,– 1.751,– 1.801,– 1.897,– 2.054,– 2.797,– 1 / 2,30
2 / 4,35

1 / 4,10

2335-000
Tableau - enkel

251,– - -

2390-000
Contactdoos voor fauteuil
/ canapé

384,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING 202,–

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.
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m.zone fauteuil rechts - screen hoogte 130 cm

m.zone fauteuil rechts bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x fauteuil

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2300-130
Screen - hoogte 130 cm

93 / 93 cm 1.403,– 1.576,– 1.814,– 1.938,– 2.175,– 2.564,– – 1 / 5,40 -

② 2321-104
Fauteuil rechts -
zithoogte 46 cm

1.586,– 1.655,– 1.751,– 1.801,– 1.897,– 2.054,– 2.797,– 1 / 2,30
2 / 4,35

1 / 4,10

2335-000
Tableau - enkel

251,– - -

2390-000
Contactdoos voor fauteuil
/ canapé

384,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING 202,–

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.
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m.zone twin seat - screen hoogte 100 cm

m.zone twin seat bestaat uit:
① 2 x screen
② 1 x screen
③ 1 x fauteuil
④ 1 x fauteuil
⑤ 4 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2300-100
Screen - hoogte 100 cm

93 / 93 cm 1.173,– 1.307,– 1.492,– 1.588,– 1.773,– 2.076,– – 1 / 4,20 -

② 2315-115
Screen - hoogte 115 cm

120 cm 731,– 808,– 914,– 969,– 1.074,– 1.247,– – 1 / 2,40 -

③ 2320-104
Fauteuil links - zithoogte
46 cm

1.586,– 1.655,– 1.751,– 1.801,– 1.897,– 2.054,– 2.797,– 1 / 2,30
2 / 4,35

1 / 4,10

④ 2321-104
Fauteuil rechts -
zithoogte 46 cm

1.586,– 1.655,– 1.751,– 1.801,– 1.897,– 2.054,– 2.797,– 1 / 2,30
2 / 4,35

1 / 4,10

⑤ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,– - -
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m.zone twin seat - screen hoogte 100 cm

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

2335-000
Tableau - enkel

251,– - -

2390-000
Contactdoos voor fauteuil
/ canapé

384,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.
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m.zone twin seat - screen hoogte 130 cm

m.zone twin seat bestaat uit:
① 2 x screen
② 1 x screen
③ 1 x fauteuil
④ 1 x fauteuil
⑤ 4 x verbindingsknoop

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2300-130
Screen - hoogte 130 cm

93 / 93 cm 1.403,– 1.576,– 1.814,– 1.938,– 2.175,– 2.564,– – 1 / 5,40 -

② 2315-145
Screen - hoogte 145 cm

120 cm 883,– 979,– 1.111,– 1.180,– 1.312,– 1.528,– – 1 / 3,00 -

③ 2320-104
Fauteuil links - zithoogte
46 cm

1.586,– 1.655,– 1.751,– 1.801,– 1.897,– 2.054,– 2.797,– 1 / 2,30
2 / 4,35

1 / 4,10

④ 2321-104
Fauteuil rechts -
zithoogte 46 cm

1.586,– 1.655,– 1.751,– 1.801,– 1.897,– 2.054,– 2.797,– 1 / 2,30
2 / 4,35

1 / 4,10

⑤ 2340-000
Verbindingsknoop 1 stuk

31,– - -
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m.zone twin seat - screen hoogte 130 cm

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

2335-000
Tableau - enkel

251,– - -

2390-000
Contactdoos voor fauteuil
/ canapé

384,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

AKOESTISCHE UITVOERING
model: 2300 202,–
model: 2315 145,–

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.
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m.zone canapé links - screen hoogte 100 cm

m.zone canapé links bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x canapé

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2302-100
Screen rechts - hoogte
100 cm

120 / 93 cm 1.252,– 1.386,– 1.571,– 1.667,– 1.852,– 2.155,– – 1 / 4,20 -

② 2322-104
Canapé links - zithoogte
46 cm

2.509,– 2.608,– 2.744,– 2.816,– 2.952,– 3.175,– 4.254,– 1 / 3,45
2 / 6,20

1 / 5,90

2335-000
Tableau - enkel

251,– - -

2336-000
Tableau links - dubbel

305,– - -
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m.zone canapé links - screen hoogte 100 cm

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

2334-000
Tableau rechts - dubbel

305,– - -

2390-000
Contactdoos voor fauteuil
/ canapé

384,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.
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m.zone canapé rechts - screen hoogte 100 cm

m.zone canapé rechts bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x canapé

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2301-100
Screen links - hoogte
100 cm

93 / 120 cm 1.252,– 1.386,– 1.571,– 1.667,– 1.852,– 2.155,– – 1 / 4,20 -

② 2323-104
Canapé rechts -
zithoogte 46 cm

2.509,– 2.608,– 2.744,– 2.816,– 2.952,– 3.175,– 4.254,– 1 / 3,45
2 / 6,20

1 / 5,90

2335-000
Tableau - enkel

251,– - -

2336-000
Tableau links - dubbel

305,– - -
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m.zone canapé rechts - screen hoogte 100 cm

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

2334-000
Tableau rechts - dubbel

305,– - -

2390-000
Contactdoos voor fauteuil
/ canapé

384,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.
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m.zone canapé links - screen hoogte 130 cm

m.zone canapé links bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x canapé

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2302-130
Screen rechts - hoogte
130 cm

120 / 93 cm 1.541,– 1.714,– 1.952,– 2.076,– 2.313,– 2.702,– – 1 / 5,40 -

② 2322-104
Canapé links - zithoogte
46 cm

2.509,– 2.608,– 2.744,– 2.816,– 2.952,– 3.175,– 4.254,– 1 / 3,45
2 / 6,20

1 / 5,90

2335-000
Tableau - enkel

251,– - -

2336-000
Tableau links - dubbel

305,– - -
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m.zone canapé links - screen hoogte 130 cm

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

2334-000
Tableau rechts - dubbel

305,– - -

2390-000
Contactdoos voor fauteuil
/ canapé

384,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING 233,–

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.
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m.zone canapé rechts - screen hoogte 130 cm

m.zone canapé rechts bestaat uit:
① 1 x screen
② 1 x canapé

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

① 2301-130
Screen links - hoogte
130 cm

93 / 120 cm 1.541,– 1.714,– 1.952,– 2.076,– 2.313,– 2.702,– – 1 / 5,40 -

② 2323-104
Canapé rechts -
zithoogte 46 cm

2.509,– 2.608,– 2.744,– 2.816,– 2.952,– 3.175,– 4.254,– 1 / 3,45
2 / 6,20

1 / 5,90

2335-000
Tableau - enkel

251,– - -

2336-000
Tableau links - dubbel

305,– - -

m.zone 252 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



m.zone canapé rechts - screen hoogte 130 cm

model afmetingen stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6
en
blazer lite

gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

2334-000
Tableau rechts - dubbel

305,– - -

2390-000
Contactdoos voor fauteuil
/ canapé

384,– - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

AKOESTISCHE UITVOERING 233,–

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.
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m.zone toebehoren

model afmetingen prijs prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix

2338-000
Memobord

108,–

2339-970
Inhangblad

18 x 70 cm 281,– 297,– 345,–

2339-971
Inhangblad

18 x 95 cm 294,– 320,– 386,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
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puc

Design: arge2

De veelzijdige Allrounder.
puc is een veelzijdige kunstenaar die op alle
gebieden van de projectarchitectuur kan worden
ingezet - van rijstoelen in grote zalen tot solitair
geplaatst. De stoelserie is veelzijdig inzetbaar
door de verscheidenheid aan varianten en de
"verborgen" eigenschappen: het ingenieus
eenvoudige, kunststof koppelingssysteem met
geïntegreerde paniekzekering is onopvallend
verborgen onder de zijschelplijst.
puc combineert designkwaliteit met alle
functionele eisen waaraan een flexibele,
multifunctionele stoel moet voldoen.

Standaarduitvoering:
Stapelstoel 6300 en 6302:
Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders.
Zitschaal polypropyleen, mat. Armleggerpads
polypropyleen. Metalen oppervlakken met
poedercoating.

Stapelstoel 6301 en 6303:
Frame van stalen precisiebuis, kunststof
glijders. Zitschaal multiplex beuken of
eiken. Frameafdekking en armleggerpads
polypropyleen. Metalen oppervlakken met
poedercoating.

Schrijfblad met snelwisselsysteem 9316 voor
modellen 6300 & 6302:
Volkern, metalen oppervlakken voorzien van
poedercoating. Opklapbaar, afneembaar,
alleen rechts te monteren. Voorbereiding voor
montage noodzakelijk bij de stoel. Stoelen met
gemonteerd schrijfblad zijn niet stapelbaar en
niet koppelbaar.

Stoelnummer 9087 en rijnummer 9088:
Rijverbinding volgens norm EN 14703 is bij de
stapelstoel noodzakelijk.

6300 6302 9316 6301

6303

Stapelbaarheid:

loodrecht stapelbaar:
15 stoelen op de grond:
Stapelstoel 6300 en 6302:
H = 1900 mm
Stapelstoel 6301 en 6303:
H = 1860 mm

Geschikte stapelwagen:
model 6389-000,
model 6389-001,
model 6491-000.

Transportwagen 6387
voor schrijfblad met
snelwisselsysteem 9316:
Capaciteit: 54 schrijfbladen
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puc

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6300
Stapelstoel

-200

-201

-202

-203

zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

zitschaal kunststof, voorzijde
gestoffeerd

zitschaal geheel gestoffeerd

198,–

–

–

–

– – – – – – –

261,– 270,– 283,– 289,– 301,– 322,– 392,–

320,– 338,– 362,– 375,– 399,– 439,– 551,–

335,– 359,– 392,– 409,– 442,– 496,– 684,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55

1 / 0,90
2 / 1,50

-

1 / 0,45

1 / 0,80

1 / 1,20

6302
Stapelstoel met
armleggers

-200

-201

-202

-203

zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

zitschaal kunststof, voorzijde
gestoffeerd

zitschaal geheel gestoffeerd

278,–

–

–

–

– – – – – – –

341,– 350,– 363,– 369,– 381,– 402,– 472,–

401,– 419,– 443,– 456,– 480,– 520,– 632,–

437,– 461,– 494,– 511,– 544,– 598,– 786,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55

1 / 0,90
2 / 1,50

-

1 / 0,45

1 / 0,80

1 / 1,20

9316
Schrijfblad met
snelwisselsysteem

-000 voor de modellen 6300 en
6302

151,– – – – – – – – - -

9087
Stoelnummer

-000 rijverbinding is noodzakelijk 7,– – – – – – – – - -

9088
Rijnummer

-000 rijverbinding is noodzakelijk 19,– – – – – – – – - -
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puc

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL
( ) volgens stalenkaart 0,–

KLEUR KUNSTSTOF ARMLEGGERPADS
95 zwart 0,–

KLEUR
Stoelnummer 9087 en rijnummer 9088
45 zwart, tekenkleur wit 0,–

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom

model: 6300 30,–
model: 6302 55,–
model: 9316 31,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFBLAD MET
SNELWISSELSYSTEEM

35,–

RIJVERBINDING
512 volgens norm EN 14703 14,–

KLEUR KUNSTSTOF RIJVERBINDING
95 zwart 0,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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puc

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6301
Stapelstoel

ongestoffeerd
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-802 zitschaal beuken multiplex
-702 zitschaal eiken multiplex

-803 zitschaal geheel zitschaal
geheel gestoffeerd

246,–
284,–

–
–

–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –

310,– 319,– 332,– 338,– 350,– 371,– 441,–
348,– 357,– 370,– 376,– 388,– 409,– 479,–

373,– 387,– 407,– 417,– 437,– 469,– 608,–
411,– 425,– 445,– 455,– 475,– 507,– 646,–

383,– 407,– 440,– 457,– 490,– 544,– 732,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,90
2 / 0,90

1 / 0,95
2 / 1,50

-

1 / 0,45

1 / 0,80

1 / 1,20

6303
Stapelstoel met
armleggers

ongestoffeerd
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-802 zitschaal beuken multiplex
-702 zitschaal eiken multiplex

-803 zitschaal geheel gestoffeerd

326,–
363,–

–
–

–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –

389,– 398,– 411,– 417,– 429,– 450,– 520,–
428,– 437,– 450,– 456,– 468,– 489,– 559,–

453,– 467,– 487,– 497,– 517,– 549,– 688,–
490,– 504,– 524,– 534,– 554,– 586,– 725,–

465,– 489,– 522,– 539,– 572,– 626,– 814,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,90
2 / 0,90

1 / 0,95
2 / 1,50

-

1 / 0,45

1 / 0,80

1 / 1,20

9087
Stoelnummer

-000 rijverbinding is noodzakelijk 7,– – – – – – – – - -

9088
Rijnummer

-000 rijverbinding is noodzakelijk 19,– – – – – – – – - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

HOUTKLEUR
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

KLEUR KUNSTSTOF ARMLEGGERPADS
95 zwart 0,–

KLEUR KUNSTSTOF FRAMEAFDEKKING
95 zwart 0,–

KLEUR
Stoelnummer 9087 en rijnummer 9088
45 zwart, tekenkleur wit 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom

model: 6301 30,–
model: 6303 55,–

RIJVERBINDING
512 volgens norm EN 14703 14,–

KLEUR KUNSTSTOF RIJVERBINDING
95 zwart 0,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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update

Design: arge2

Beschaafd, bescheiden en licht, met niettemin
een verrassend goede prijs-/kwaliteits-
verhouding. Deze aantrekkelijke omschrijving
is van toepassing op update, de "stoel voor
alle gelegenheden". Dit multifunctionele talent
voldoet enerzijds aan hoge eisen op het gebied
van vormgeving en design, en verrast ander-
zijds door het lage prijsniveau in vergelijking met
producten uit hetzelfde segment. Bovendien is
deze universele designstoel bij uitstek geschikt
voor multifunctionele-, conferentie-, scholings- en
gemeenschappelijke ruimten.

Standaarduitvoering:
Stapelstoel 6350:
Frame van stalen precisiebuis, kunststofglijders.
Stapelbescherming (kunststof, zwart) op het zij-
frame. Zitschaal van multiplex (beuken of eiken).
Stoffering met stiknaden. Houten oppervlakken
gebeitst. Metalen oppervlakken met poeder-
coating.

Stapelstoel met armleggers 6351:
Frame en armleggers van stalen precisiebuis,
kunststofglijders. Armleggers voorzien van zwart
kunststof. Stapelbescherming (kunststof, zwart)
op het zijframe. Zitschaal van multiplex (beuken
of eiken). Stoffering met stiknaden. Houten
oppervlakken gebeitst. Metalen oppervlakken
met poedercoating.

Stapelstoel 6352:
Frame van stalen precisiebuis, kunststofglijders.
Stapelbescherming (kunststof, zwart) op het zij-
frame. Zitschaal van multiplex met gelamineerd
oppervlak (zijkant van zitschaal altijd in naturel

beuken). Stoffering met stiknaden. Metalen
oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel met armleggers 6353:
Frame en armleggers van stalen precisiebuis,
kunststofglijders. Armleggers voorzien van zwart
kunststof. Stapelbescherming (kunststof, zwart)
op het zijframe. Zitschaal van multiplex met ge-
lamineerd oppervlak (zijkant van zitschaal altijd
in naturel beuken). Stoffering met stiknaden.
Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel 6354:
Frame van stalen precisiebuis, kunststofglijders.
Stapelbescherming (kunststof, zwart) op het
zijframe. Zitschaal geheel gestoffeerd, zitting
met stiknaden, rugleuning glad. Metalen opper-
vlakken met poedercoating.

Stapelstoel met armleggers 6355:
Frame en armleggers van stalen precisiebuis,
kunststofglijders. Armleggers voorzien van zwart
kunststof. Stapelbescherming (kunststof, zwart)
op het zijframe. Zitschaal geheel gestoffeerd,
zitting met stiknaden, rugleuning glad. Metalen
oppervlakken met poedercoating.

Schrijfblad met snelwisselsysteem 9315
(voor stoelen met en zonder armleggers):
Volkern antraciet, metalen oppervlakken
voorzien van poedercoating. Opklapbaar,
afneembaar. Alleen rechts te monteren.
Voorbereiding voor montage noodzakelijk bij
stoel.
Stoelen met gemonteerd schrijfblad zijn zowel
stapel- als koppelbaar (eigen rijverbinding).

6350 / 6352
ongestoffeerd

6350 / 6352
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd

6351 / 6353
ongestoffeerd

6351 / 6353
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd

6350 hoge rugleuning
ongestoffeerd

6350 hoge rugleuning
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd

6351 hoge rugleuning
ongestoffeerd

6351 hoge rugleuning
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd

6354
zitschaal geheel gestoffeerd

6354 hoge rugleuning
zitschaal geheel gestoffeerd

6355
zitschaal geheel gestoffeerd

6355 hoge rugleuning
zitschaal geheel gestoffeerd

9315
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Stapelbaarheid:
loodrecht stapelbaar.
Voorbeeld stapelhoogte:
10 stoelen: H = 158 cm
(hoge rugleuning: H = 162,5 cm)
14 stoelen: H = 192 cm
(hoge rugleuning: H = 196,5 cm)
Geschikte stapelwagen:
model 6389-000,
model 6389-001,
model 6491-000.

Transportwagen 6387
voor schrijfblad met
snelwisselsysteem 9315:
Capaciteit: 54 schrijfbladen

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6350
Stapelstoel

zitschaal multiplex
-200 beuken
-260 beuken - hoge rugleuning
-700 eiken
-760 eiken - hoge rugleuning

zitschaal multiplex, zitting
gestoffeerd
-201 beuken
-261 beuken - hoge rugleuning
-701 eiken
-761 eiken - hoge rugleuning

zitschaal multiplex, voorzijde
gestoffeerd
-202 beuken
-262 beuken - hoge rugleuning
-702 eiken
-762 eiken - hoge rugleuning

217,–
233,–
269,–
291,–

–
–
–
–

–
–
–
–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

298,– 307,– 320,– 326,– 338,– 359,– 429,–
312,– 321,– 334,– 340,– 352,– 373,– 443,–
332,– 341,– 354,– 360,– 372,– 393,– 463,–
353,– 362,– 375,– 381,– 393,– 414,– 484,–

331,– 349,– 373,– 386,– 410,– 450,– 546,–
348,– 366,– 390,– 403,– 427,– 467,– 563,–
369,– 387,– 411,– 424,– 448,– 488,– 584,–
387,– 405,– 429,– 442,– 466,– 506,– 602,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55

-

1 / 0,65

1 / 0,95

6351
Stapelstoel met
armleggers

zitschaal multiplex
-200 beuken
-260 beuken - hoge rugleuning
-700 eiken
-760 eiken - hoge rugleuning

zitschaal multiplex, zitting
gestoffeerd
-201 beuken
-261 beuken - hoge rugleuning
-701 eiken
-761 eiken - hoge rugleuning

zitschaal multiplex, voorzijde
gestoffeerd
-202 beuken
-262 beuken - hoge rugleuning
-702 eiken
-762 eiken - hoge rugleuning

252,–
270,–
307,–
329,–

–
–
–
–

–
–
–
–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

332,– 341,– 354,– 360,– 372,– 393,– 463,–
350,– 359,– 372,– 378,– 390,– 411,– 481,–
369,– 378,– 391,– 397,– 409,– 430,– 500,–
389,– 398,– 411,– 417,– 429,– 450,– 520,–

369,– 387,– 411,– 424,– 448,– 488,– 584,–
387,– 405,– 429,– 442,– 466,– 506,– 602,–
404,– 422,– 446,– 459,– 483,– 523,– 619,–
424,– 442,– 466,– 479,– 503,– 543,– 639,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55

-

1 / 0,65

1 / 0,95

6354
Stapelstoel

zitschaal geheel gestoffeerd
-203 rugleuning
-263 hoge rugleuning

–
–

296,– 318,– 349,– 365,– 396,– 446,– 599,–
319,– 341,– 372,– 388,– 419,– 469,– 622,–

1 / 0,90
2 / 1,40

1 / 1,25
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model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6355
Stapelstoel met
armleggers

zitschaal geheel gestoffeerd
-203 rugleuning
-263 hoge rugleuning

–
–

334,– 356,– 387,– 403,– 434,– 484,– 637,–
346,– 368,– 399,– 415,– 446,– 496,– 649,–

1 / 0,90
2 / 1,40

1 / 1,25

9315
Schrijfblad met
snelwisselsysteem

-000 151,– – – – – – – – - -

9021
Rijnummer

-000 7,– – – – – – – – - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BEKLEDING
209 met stiknaden 0,–
210 zonder stiknaden 0,–

HOUTKLEUR
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom

modellen: 6350, 6354 46,–
modellen: 6351, 6355 53,–
model: 9315 31,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RUGLEUNING MET PERFORATIE 41,–
Voor ongestoffeerde rugleuning

RUGLEUNING MET HANDGREEP 9,–
Voor ongestoffeerde rugleuning

VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFBLAD MET
SNELWISSELSYSTEEM

35,–

RIJVERBINDING
501 zonder stoelnummer 26,–
502 met stoelnummer 43,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6352
Stapelstoel

-200

-201

-202

zitschaal met gelamineerd
oppervlak

zitschaal met gelamineerd
oppervlak, zitting
gestoffeerd

zitschaal met gelamineerd
oppervlak, voorzijde
gestoffeerd

263,–

–

–

– – – – – – –

324,– 333,– 346,– 352,– 364,– 385,– 455,–

366,– 384,– 408,– 421,– 445,– 485,– 581,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55

-

1 / 0,65

1 / 0,95

6353
Stapelstoel met
armleggers

-200

-201

-202

zitschaal met gelamineerd
oppervlak

zitschaal met gelamineerd
oppervlak, zitting
gestoffeerd

zitschaal met gelamineerd
oppervlak, voorzijde
gestoffeerd

303,–

–

–

– – – – – – –

365,– 374,– 387,– 393,– 405,– 426,– 496,–

399,– 417,– 441,– 454,– 478,– 518,– 614,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55

-

1 / 0,65

1 / 0,95

9315
Schrijfblad met
snelwisselsysteem

-000 151,– – – – – – – – - -

9021
Rijnummer

-000 7,– – – – – – – – - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BEKLEDING
209 met stiknaden 0,–
210 zonder stiknaden 0,–

KLEUREN GELAMINEERD OPPERVLAK
300 zwart 0,–
304 wit 0,–

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom

model: 6352 46,–
model: 6353 53,–
model: 9315 31,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RUGLEUNING MET HANDGREEP 9,–
Voor ongestoffeerde rugleuning

VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFBLAD MET
SNELWISSELSYSTEEM

35,–

RIJVERBINDING
501 zonder stoelnummer 26,–
502 met stoelnummer 43,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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Design: arge2

De oorspronkelijk voor de kantineomgeving ontworpen
update_b vindt ook in communicatieomgevingen steeds
meer fans. Met zijn slanke, eenvoudige vorm en de
verschillende stofferingsvarianten is het de ultieme
stoel voor vergadering en seminar, meer tevens als
bijzetstoel op kantoor. De lichtgewicht (vanaf 5 kg) is
bovendien stapelbaar tot maximaal acht stoelen, wat
een mobiel gebruik extra gemakkelijk maakt. De hoog-
waardige zitschaal in beuken of eiken resp. multiplex
met gelamineerd oppervlak (CPL) weerspiegelen het
hoge niveau van de stoel, net als de comfortabele
volledig gestoffeerde versie.

Standaarduitvoering:

Stapelstoel 6330:
Frame van stalen precisiebuis, kunststofglijders.
Zitschaal van multiplex (beuken of eiken). Stoffering met
stiknaden. Kunststof stapelschaal zwart. Houten opper-
vlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met poeder-
coating.

Stapelstoel 6331:
Frame van stalen precisiebuis, kunststofglijders.
Zitschaal geheel gestoffeerd. Stoffering zitting met stik-
naden, rugleuning glad. Kunststof stapelschaal zwart.
Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel 6332:
Frame van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Zit-
schaal van multiplex met gelamineerd oppervlak (zij-
kant van zitschaal altijd in naturel beuken). Stoffering
met stiknaden. Kunststof stapelschaal zwart. Metalen
oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel met armleggers 6333:
Frame en armleggers van stalen precisiebuis, kunststof-
glijders. Armleggers voorzien van zwart kunststof. Zit-
schaal van multiplex (beuken of eiken). Stoffering met
stiknaden. Kunststof stapelschaal zwart. Houten opper-
vlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met poeder-
coating.

Stapelstoel met armleggers 6334:
Frame en armleggers van stalen precisiebuis, kunst-
stofglijders. Armleggers voorzien van zwart kunststof.
Zitschaal geheel gestoffeerd. Stoffering zitting met stik-
naden, rugleuning glad. Kunststof stapelschaal zwart.
Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel met armleggers 6335:
Frame en armleggers van stalen precisiebuis, kunst-
stofglijders. Armleggers voorzien van zwart kunststof.
Zitschaal van multiplex met gelamineerd oppervlak (zij-
kant van zitschaal altijd in naturel beuken). Stoffering
met stiknaden. Kunststof stapelschaal zwart. Metalen
oppervlakken met poedercoating.

6330 / 6332
ongestoffeerd

6330 hoge rugleuning
ongestoffeerd

6330 / 6332
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd

6330 hoge rugleuning
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd

6333 / 6335
ongestoffeerd

6333 hoge rugleuning
ongestoffeerd

6333 / 6335
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd

6333 hoge rugleuning
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd

6331
zitschaal geheel gestoffeerd

6331 hoge rugleuning
zitschaal geheel gestoffeerd

6334
zitschaal geheel gestoffeerd

6334 hoge rugleuning
zitschaal geheel gestoffeerd

Stapelbaarheid:
op de grond en op stapelwagen
6491-000 max. 8 stoelen,
op stapelwagen 6396-001
max. 12 stoelen.
Stapelhoogte bij hoge
rugleuning 1095 mm.
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model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6330
Stapelstoel

zitschaal multiplex
-200 beuken
-260 beuken - hoge rugleuning
-700 eiken
-760 eiken - hoge rugleuning

zitschaal multiplex, zitting
gestoffeerd
-201 beuken
-261 beuken - hoge rugleuning
-701 eiken
-761 eiken - hoge rugleuning

zitschaal multiplex, voorzijde
gestoffeerd
-202 beuken
-262 beuken - hoge rugleuning
-702 eiken
-762 eiken - hoge rugleuning

205,–
218,–
258,–
279,–

–
–
–
–

–
–
–
–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

282,– 291,– 304,– 310,– 322,– 343,– 413,–
300,– 309,– 322,– 328,– 340,– 361,– 431,–
320,– 329,– 342,– 348,– 360,– 381,– 451,–
342,– 351,– 364,– 370,– 382,– 403,– 473,–

319,– 337,– 361,– 374,– 398,– 438,– 534,–
335,– 353,– 377,– 390,– 414,– 454,– 550,–
356,– 374,– 398,– 411,– 435,– 475,– 571,–
372,– 390,– 414,– 427,– 451,– 491,– 587,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55

-

1 / 0,65

1 / 0,95

6333
Stapelstoel met
armleggers

zitschaal multiplex
-200 beuken
-260 beuken - hoge rugleuning
-700 eiken
-760 eiken - hoge rugleuning

zitschaal multiplex, zitting
gestoffeerd
-201 beuken
-261 beuken - hoge rugleuning
-701 eiken
-761 eiken - hoge rugleuning

zitschaal multiplex, voorzijde
gestoffeerd
-202 beuken
-262 beuken - hoge rugleuning
-702 eiken
-762 eiken - hoge rugleuning

238,–
250,–
290,–
305,–

–
–
–
–

–
–
–
–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

314,– 323,– 336,– 342,– 354,– 375,– 445,–
325,– 334,– 347,– 353,– 365,– 386,– 456,–
353,– 362,– 375,– 381,– 393,– 414,– 484,–
368,– 377,– 390,– 396,– 408,– 429,– 499,–

347,– 365,– 389,– 402,– 426,– 466,– 562,–
368,– 386,– 410,– 423,– 447,– 487,– 583,–
382,– 400,– 424,– 437,– 461,– 501,– 597,–
402,– 420,– 444,– 457,– 481,– 521,– 617,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55

-

1 / 0,65

1 / 0,95

6331
Stapelstoel

zitschaal geheel gestoffeerd
-203 rugleuning
-263 hoge rugleuning

–
–

285,– 307,– 338,– 354,– 385,– 435,– 588,–
302,– 324,– 355,– 371,– 402,– 452,– 605,–

1 / 0,90
2 / 1,40

1 / 1,25

6334
Stapelstoel met
armleggers

zitschaal geheel gestoffeerd
-203 rugleuning
-263 hoge rugleuning

–
–

316,– 338,– 369,– 385,– 416,– 466,– 619,–
334,– 356,– 387,– 403,– 434,– 484,– 637,–

1 / 0,90
2 / 1,40

1 / 1,25
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code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BEKLEDING
209 met stiknaden 0,–
210 zonder stiknaden 0,–

HOUTKLEUR
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom

modellen: 6330, 6331 46,–
modellen: 6333, 6334 53,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6332
Stapelstoel

-200

-201

-202

zitschaal met gelamineerd
oppervlak

zitschaal met gelamineerd
oppervlak, zitting
gestoffeerd

zitschaal met gelamineerd
oppervlak, voorzijde
gestoffeerd

254,–

–

–

– – – – – – –

314,– 323,– 336,– 342,– 354,– 375,– 445,–

347,– 365,– 389,– 402,– 426,– 466,– 562,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55

-

1 / 0,65

1 / 0,95

6335
Stapelstoel met
armleggers

-200

-201

-202

zitschaal met gelamineerd
oppervlak

zitschaal met gelamineerd
oppervlak, zitting
gestoffeerd

zitschaal met gelamineerd
oppervlak, voorzijde
gestoffeerd

285,–

–

–

– – – – – – –

345,– 354,– 367,– 373,– 385,– 406,– 476,–

378,– 396,– 420,– 433,– 457,– 497,– 593,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55

-

1 / 0,65

1 / 0,95

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BEKLEDING
209 met stiknaden 0,–
210 zonder stiknaden 0,–

KLEUREN GELAMINEERD OPPERVLAK
300 zwart 0,–
304 wit 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom

model: 6332 46,–
model: 6335 53,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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Design:
neunzig° design

Met nooi presenteert Wiesner-Hager een
zaalstoel met framekoppeling: eenvoudig en
snel, esthetisch en helder. Nog nooit was het
plaatsen en weghalen van zaalstoelen zo
eenvoudig. nooi is afkomstig uit de design-
werkplaats van neunzig° design en is geboren
uit het idee om met één enkele schaalvorm en
verschillende frame varianten in alle belangrijke
zitbehoeften te voorzien. Van de stoelen voor
grote ruimtes via kantine-, wacht- of transit-
ruimtes tot aan seminar- en scholingsruimtes.
Met nooi wordt zo een uniforme uitstraling voor
de complete office- of projectarchitectuur ge-
creëerd. De schalen worden in multiplex en
polypropyleen en in verschillende stofferings-
varianten aangeboden. De verschillende kleur-
combinaties van de kunststof zitschaal ver-
schaffen een creatieve speelruimte voor het
interieurdesign.

Standaarduitvoering:
Zaalstoelen 6600 & 6602 en
communicatiestoel 6601 & 6603:
Dunwandige stalen buis, universele kunststof
glijders voor zachte en harde vloeren. Zitschaal
multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of
tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof
zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd.
Armleggerpads of framepads (bij stoel zonder
armleggers) kunststof. Metalen oppervlakken
met poedercoating.
Zaalstoel: onderstel asymmetrisch, frame-
koppeling, koppel- en stapelelement kunststof,
optioneel: rijverbinding conform EN 14703.
Communicatiestoel: onderstel symmetrisch,
koppeling mogelijk m.b.v. extra koppelelementen
(optioneel).

Vergader- en kantinestoel 6606 & 6608:-
Dunwandige stalen buis, kunststof glijders.
Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypro-
pyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van
de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans
uitgevoerd. Armleggerpads kunststof. Stapel-
schaal kunststof zwart bij gestoffeerde modellen,
stapelnoppen bij ongestoffeerde modellen.
Metalen oppervlakken met poedercoating.

Vergader- en kantinestoel wood 6605:
Frame beuken of eiken, verbindingskruis staal,
kunststof glijders. Zitschaal polypropyleen (uni
of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof
zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd.

Metalen oppervlakken voorzien van poeder-
coating.

Draadsledestoel 6604:
Rondstaal, kunststof glijders met geïntegreerde
koppeling. Zitschaal multiplex beuken, eiken of
polypropyleen (uni of tweekleurig). De buiten-
zijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in
hoogglans uitgevoerd. Onderzijde van de zit-
schaal heeft bij ongestoffeerde modellen stapel-
noppen en bij gestoffeerde modellen een zwarte
kunststof stapelschaal. Metalen oppervlakken
met poedercoating.

Conferentiestoel 6627 en 6628:
Vierster onderstel aluminium spuitgietwerk,
gepolijst of met poedercoating, kunststof glijders.
Armleggers van stalen buis met poedercoating
(model 6628). Zitschaal polypropyleen (uni of
tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof
zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd.

Conferentiestoel 6629 en 6630:
Vierster onderstel aluminium spuitgietwerk,
gepolijst of met poedercoating. Belastingafhan-
kelijk geremde harde dubbele wielen, Ø 50 mm.
Armleggers van stalen buis met poedercoating
(model 6630). Zitschaal polypropyleen (uni of
tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof
zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd.

Sledestoel 6631 en 6632:
Onderstel stalen precisiebuis kunststofglijders.
Zitschaal polypropyleen (uni of tweekleurig).
De buitenzijde van de zitschaal wordt altijd in
hoogglans uitgevoerd. Armleggers kunststof
zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating.
Model 6632 is stapelbaar. Zitschaaldrager met
vilten opdek bij gestoffeerde resp. stapelnoppen
bij ongestoffeerde modellen.

Schrijfblad met snelwisselsysteem 9314
voor modellen 6600, 6602, 6601 en 6603 (uit-
zondering: 6601 en 6603 met snelkoppelingen):
Volkern, metalen oppervlakken voorzien van
poedercoating. Opklapbaar, afneembaar, alleen
rechts te monteren. Voorbereiding voor montage
noodzakelijk bij de stoel. Zaalstoelen (6600
en 6602) met gemonteerd schrijfblad zijn niet
stapelbaar en niet koppelbaar. Communicatie-
stoelen (6601 en 6603) met gemonteerd schrijf-
blad zijn niet stapelbaar, maar wel koppelbaar.

6600 6602 6601 6603

9314
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nooi

6606 6608 6605 6604

6629 6630 6627 6628

6631 6632

Zaalstoel 6600 & 6602 en
communicatiestoel 6601 & 6603:
Stapelbaarheid:
loodrecht stapelbaar.
Modellen 6600 & 6601:
15 stoelen: H = 1720 mm
Modellen 6602 & 6603:
15 stoelen: H = 1930 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6389-000,
model 6389-001,
model 6491-000.

Transportwagen 6387
voor schrijfblad met
snelwisselsysteem 9314:
Capaciteit: 54 schrijfbladen

Vergader- en kantinestoel
6606 & 6608:
Stapelbaarheid:
8 stoelen: H = 1190 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.

Draadsledestoel 6604:
Stapelbaarheid:
6 stoelen: H = 1095 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.

Sledestoel 6632:
Stapelbaarheid:
Max. 5 stoelen.
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.
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nooi Zaalstoel

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6600
Zaalstoel - frame
asymmetrisch

ongestoffeerd
-200 zitschaal kunststof
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-201 zitschaal kunststof
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-202 zitschaal kunststof
-802 zitschaal beuken multiplex
-702 zitschaal eiken multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

290,–
351,–
389,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

353,– 361,– 372,– 378,– 389,– 407,– 463,–
413,– 421,– 432,– 438,– 449,– 467,– 523,–
450,– 458,– 469,– 475,– 486,– 504,– 560,–

409,– 424,– 446,– 457,– 478,– 512,– 604,–
471,– 486,– 508,– 519,– 540,– 574,– 666,–
507,– 522,– 544,– 555,– 576,– 610,– 702,–

411,– 437,– 472,– 491,– 526,– 583,– 742,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

6602
Zaalstoel met
asymmetrische
armleggers

ongestoffeerd
-200 zitschaal kunststof
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-201 zitschaal kunststof
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-202 zitschaal kunststof
-802 zitschaal beuken multiplex
-702 zitschaal eiken multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

304,–
366,–
406,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

367,– 375,– 386,– 392,– 403,– 421,– 477,–
430,– 438,– 449,– 455,– 466,– 484,– 540,–
471,– 479,– 490,– 496,– 507,– 525,– 581,–

423,– 438,– 460,– 471,– 492,– 526,– 618,–
487,– 502,– 524,– 535,– 556,– 590,– 682,–
523,– 538,– 560,– 571,– 592,– 626,– 718,–

426,– 452,– 487,– 506,– 541,– 598,– 757,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

9314
Schrijfblad met
snelwisselsysteem

-000 voor de modellen 6600,
6601, 6602 en 6603

143,– – – – – – – – - -

9084
Stoelnummer

-000 7,– – – – – – – – - -

9085
Rijnummer

-000 7,– – – – – – – – - -
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nooi Zaalstoel

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL
( ) volgens stalenkaart 0,–

HOUTKLEUR ZITSCHAAL
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

KLEUREN KUNSTSTOF FRAMEPADS /
ARMLEGGERPADS
95 zwart 0,–
96 wit 0,–
81 mokka-antraciet 0,–

KLEUREN KUNSTSTOF GLIJDERS
95 zwart 0,–
96 wit 0,–
81 mokka-antraciet 0,–

KLEUR
Stoelnummer 9084 en rijnummer 9085
45 zwart, tekenkleur wit 0,–
46 wit, tekenkleur rood 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUR SCHRIJFBLAD
C40 volkern wit 0,–
C32 volkern antraciet 0,–

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom

modellen: 6600, 6602 41,–
model: 9314 31,–

VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFBLAD MET
SNELWISSELSYSTEEM

35,–

RIJVERBINDING EN 14703 (OPTIONEEL)
512 volgens norm EN 14703 8,–

STOELNUMMER 7,–
Zaalstoel 6600-200, 6600-201, 6600-202,
6602-200, 6602-201 en 6602-202

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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nooi Communicatiestoel

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6601
Communicatiestoel
- frame symmetrisch

ongestoffeerd
-200 zitschaal kunststof
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-201 zitschaal kunststof
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-202 zitschaal kunststof
-802 zitschaal beuken multiplex
-702 zitschaal eiken multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

290,–
351,–
389,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

353,– 361,– 372,– 378,– 389,– 407,– 463,–
413,– 421,– 432,– 438,– 449,– 467,– 523,–
450,– 458,– 469,– 475,– 486,– 504,– 560,–

409,– 424,– 446,– 457,– 478,– 512,– 604,–
471,– 486,– 508,– 519,– 540,– 574,– 666,–
507,– 522,– 544,– 555,– 576,– 610,– 702,–

411,– 437,– 472,– 491,– 526,– 583,– 742,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

6603
Communicatiestoel
met symmetrische
armleggers

ongestoffeerd
-200 zitschaal kunststof
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-201 zitschaal kunststof
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-202 zitschaal kunststof
-802 zitschaal beuken multiplex
-702 zitschaal eiken multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

304,–
366,–
406,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

367,– 375,– 386,– 392,– 403,– 421,– 477,–
430,– 438,– 449,– 455,– 466,– 484,– 540,–
471,– 479,– 490,– 496,– 507,– 525,– 581,–

423,– 438,– 460,– 471,– 492,– 526,– 618,–
487,– 502,– 524,– 535,– 556,– 590,– 682,–
523,– 538,– 560,– 571,– 592,– 626,– 718,–

426,– 452,– 487,– 506,– 541,– 598,– 757,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

9314
Schrijfblad met
snelwisselsysteem

-000 voor de modellen 6600,
6601, 6602 en 6603

143,– – – – – – – – - -

9084
Stoelnummer

-000 7,– – – – – – – – - -

9085
Rijnummer

-000 7,– – – – – – – – - -
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nooi Communicatiestoel

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL
( ) volgens stalenkaart 0,–

HOUTKLEUR ZITSCHAAL
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

KLEUREN KUNSTSTOF FRAMEPADS /
ARMLEGGERPADS
95 zwart 0,–
96 wit 0,–
81 mokka-antraciet 0,–

KLEUREN KUNSTSTOF GLIJDERS
95 zwart 0,–
96 wit 0,–
81 mokka-antraciet 0,–

KLEUR
Stoelnummer 9084 en rijnummer 9085
45 zwart, tekenkleur wit 0,–
46 wit, tekenkleur rood 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUR SCHRIJFBLAD
C40 volkern wit 0,–
C32 volkern antraciet 0,–

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom

modellen: 6601, 6603 41,–
model: 9314 31,–

VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFBLAD MET
SNELWISSELSYSTEEM

35,–

RIJVERBINDING
501 zonder stoelnummer 57,–
513 snelkoppeling, zonder stoelnummer 30,–
508 zonder stoelnummer - voor stoel met schrijfblad 57,–

STOELNUMMER 7,–
Communicatiestoel 6601-200, 6601-201, 6601-202,
6603-200, 6603-201 en 6603-202

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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nooi Vergader- en kantinestoel

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6606
Vergader- en
kantinestoel

ongestoffeerd
-200 zitschaal kunststof
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-201 zitschaal kunststof
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-202 zitschaal kunststof
-802 zitschaal beuken multiplex
-702 zitschaal eiken multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

237,–
301,–
341,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

324,– 332,– 343,– 349,– 360,– 378,– 434,–
389,– 397,– 408,– 414,– 425,– 443,– 499,–
428,– 436,– 447,– 453,– 464,– 482,– 538,–

379,– 394,– 416,– 427,– 448,– 482,– 574,–
442,– 457,– 479,– 490,– 511,– 545,– 637,–
483,– 498,– 520,– 531,– 552,– 586,– 678,–

382,– 408,– 443,– 462,– 497,– 554,– 713,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

6608
Vergader- en
kantinestoel met
armleggers

ongestoffeerd
-200 zitschaal kunststof
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-201 zitschaal kunststof
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-202 zitschaal kunststof
-802 zitschaal beuken multiplex
-702 zitschaal eiken multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

356,–
419,–
460,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

445,– 453,– 464,– 470,– 481,– 499,– 555,–
507,– 515,– 526,– 532,– 543,– 561,– 617,–
547,– 555,– 566,– 572,– 583,– 601,– 657,–

494,– 509,– 531,– 542,– 563,– 597,– 689,–
558,– 573,– 595,– 606,– 627,– 661,– 753,–
592,– 607,– 629,– 640,– 661,– 695,– 787,–

502,– 528,– 563,– 582,– 617,– 674,– 833,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL
( ) volgens stalenkaart 0,–

HOUTKLEUR ZITSCHAAL
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

KLEUREN KUNSTSTOF HORIZONTALE DEEL
ARMLEGGER
95 zwart 0,–
96 wit 0,–
81 mokka-antraciet 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 41,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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nooi Vergader- en kantinestoel wood

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6605
Vergader- en
kantinestoel wood

-200

-201

-202

-203

zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

zitschaal kunststof, voorzijde
gestoffeerd

zitschaal geheel gestoffeerd

502,–

–

–

–

– – – – – – –

566,– 574,– 585,– 591,– 602,– 620,– 676,–

626,– 641,– 663,– 674,– 695,– 729,– 821,–

627,– 653,– 688,– 707,– 742,– 799,– 958,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL
( ) volgens stalenkaart 0,–

ONDERSTEL
200 beuken 0,–
220 eiken 36,–

HOUTKLEUR ONDERSTEL
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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nooi Draadsledestoel

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6604
Draadsledestoel

ongestoffeerd
-200 zitschaal kunststof
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-201 zitschaal kunststof
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-202 zitschaal kunststof
-802 zitschaal beuken multiplex
-702 zitschaal eiken multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

261,–
323,–
362,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

352,– 360,– 371,– 377,– 388,– 406,– 462,–
412,– 420,– 431,– 437,– 448,– 466,– 522,–
448,– 456,– 467,– 473,– 484,– 502,– 558,–

403,– 418,– 440,– 451,– 472,– 506,– 598,–
465,– 480,– 502,– 513,– 534,– 568,– 660,–
503,– 518,– 540,– 551,– 572,– 606,– 698,–

407,– 433,– 468,– 487,– 522,– 579,– 738,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL
( ) volgens stalenkaart 0,–

HOUTKLEUR ZITSCHAAL
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 41,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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nooi Conferentiestoel

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6629
Conferentiestoel

-200

-201

-202

-203

zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

zitschaal kunststof, voorzijde
gestoffeerd

zitschaal zitschaal geheel
gestoffeerd

396,–

–

–

–

– – – – – – –

461,– 469,– 480,– 486,– 497,– 515,– 571,–

517,– 532,– 554,– 565,– 586,– 620,– 712,–

518,– 544,– 579,– 598,– 633,– 690,– 849,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

6630
Conferentiestoel
met armleggers

-200

-201

-202

-203

zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

zitschaal kunststof, voorzijde
gestoffeerd

zitschaal geheel gestoffeerd

462,–

–

–

–

– – – – – – –

526,– 534,– 545,– 551,– 562,– 580,– 636,–

581,– 596,– 618,– 629,– 650,– 684,– 776,–

585,– 611,– 646,– 665,– 700,– 757,– 916,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

6627
Conferentiestoel

-200

-201

-202

-203

zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

zitschaal kunststof, voorzijde
gestoffeerd

zitschaal geheel gestoffeerd

396,–

–

–

–

– – – – – – –

461,– 469,– 480,– 486,– 497,– 515,– 571,–

517,– 532,– 554,– 565,– 586,– 620,– 712,–

518,– 544,– 579,– 598,– 633,– 690,– 849,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

6628
Conferentiestoel
met armleggers

-200

-201

-202

-203

zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

zitschaal kunststof, voorzijde
gestoffeerd

zitschaal geheel gestoffeerd

462,–

–

–

–

– – – – – – –

526,– 534,– 545,– 551,– 562,– 580,– 636,–

581,– 596,– 618,– 629,– 650,– 684,– 776,–

585,– 611,– 646,– 665,– 700,– 757,– 916,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL
( ) volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR ARMLEGGERS
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 40,–

METAALKLEUR ONDERSTEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

POOTUITVOERINGEN
Conferentiestoel 6629 en 6630
100 harde wielen 0,–
110 zachte wielen 0,–
Conferentiestoel 6627 en 6628
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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nooi Sledestoel

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6631
Sledestoel met
armleggers

-200 zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

-201 zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

-202 zitschaal kunststof, voorzijde
gestoffeerd

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

433,–

–

–

–

– – – – – – –

496,– 504,– 515,– 521,– 532,– 550,– 606,–

552,– 567,– 589,– 600,– 621,– 655,– 747,–

554,– 580,– 615,– 634,– 669,– 726,– 885,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

6632
Sledestoel met
armleggers
stapelbaar

-200 zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

-201 zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

-202 zitschaal kunststof, voorzijde
gestoffeerd

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

433,–

–

–

–

– – – – – – –

496,– 504,– 515,– 521,– 532,– 550,– 606,–

552,– 567,– 589,– 600,– 621,– 655,– 747,–

554,– 580,– 615,– 634,– 669,– 726,– 885,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL
( ) volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 93,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 11,–

Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW 279 Projectstoelen



nooi Barkruk

Design:
neunzig° design

Elegant en solide tegelijk, onze barkruk
met draadsledeframe. Twee verschillende
zithoogtes zorgen voor oneindige
mogelijkheden. De kruk met barhoogte
past perfect bij statafels in bars,
cafetaria’s en bistro’s. De variant met
buffethoogte is uitermate geschikt in
werkcafés, middenzones en tijdelijke
werkplekken. Nog een voordeel: de
nooi barkruk is stapelbaar en kan,
indien nodig, plaatsbesparend worden
opgeborgen.

Standaarduitvoering:
Barkruk stapelbaar 6625 (zithoogte
760 mm) en 6626 (zithoogte 650 mm):
Frame is rondstaal en voorzien van
kunststof glijders. Zitschaal multiplex beu-
ken, eiken of polypropyleen (uni of twee-

kleurig). De buitenzijde van de kunst-
stof zitschaal wordt altijd in hoogglans
uitgevoerd. Onderzijde van de zitschaal
heeft bij ongestoffeerde modellen stapel-
noppen en bij gestoffeerde modellen een
zwarte kunststof stapelschaal. Metalen
oppervlakken met poedercoating.

Barkruk met hoge rugleuning
stapelbaar 6623 (zithoogte 770 mm) en
6624 (zithoogte 660 mm):
Frame is rondstaal en voorzien van
kunststof glijders. Zitschaal multiplex
beuken of eiken. Onderzijde van de
zitschaal heeft bij ongestoffeerde
modellen stapelnoppen en bij
gestoffeerde modellen een zwarte
kunststof stapelschaal. Metalen
oppervlakken met poedercoating.

6625 6626 6623 6624

Barkruk 6625 & 6626:
Stapelbaarheid:
Model 6625:
5 krukken: H = 1025 mm
Model 6626:
5 krukken: H = 937 mm

Barkruk 6623 & 6624:
Stapelbaarheid:
Model 6623:
5 krukken: H = 1140 mm
Model 6624:
5 krukken: H = 1035 mm

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6625
Barkruk stapelbaar
zithoogte 76 cm

ongestoffeerd
-200 zitschaal kunststof
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-201 zitschaal kunststof
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

371,–
439,–
477,–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

440,– 446,– 453,– 457,– 464,– 477,– 625,–
505,– 511,– 518,– 522,– 529,– 542,– 690,–
546,– 552,– 559,– 563,– 570,– 583,– 731,–

472,– 484,– 500,– 508,– 525,– 551,– 663,–

-

1 / 0,50
3 / 0,50

1 / 0,55
3 / 1,10

-

1 / 0,60

1 / 0,65

6626
Barkruk stapelbaar
zithoogte 65 cm

ongestoffeerd
-200 zitschaal kunststof
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-201 zitschaal kunststof
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

371,–
439,–
477,–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

440,– 446,– 453,– 457,– 464,– 477,– 625,–
505,– 511,– 518,– 522,– 529,– 542,– 690,–
546,– 552,– 559,– 563,– 570,– 583,– 731,–

472,– 484,– 500,– 508,– 525,– 551,– 663,–

-

1 / 0,50
3 / 0,50

1 / 0,55
3 / 1,10

-

1 / 0,60

1 / 0,65
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nooi Barkruk

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6623
Barkruk stapelbaar
zithoogte 77 cm -
hoge rugleuning

ongestoffeerd
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

458,–
497,–

–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –

525,– 531,– 538,– 542,– 549,– 562,– 710,–
565,– 571,– 578,– 582,– 589,– 602,– 750,–

507,– 523,– 545,– 557,– 579,– 615,– 692,–

-

1 / 0,50
3 / 0,50

1 / 0,55
2 / 1,00

-

1 / 0,60

1 / 0,65

6624
Barkruk stapelbaar
zithoogte 66 cm -
hoge rugleuning

ongestoffeerd
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

458,–
497,–

–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –

525,– 531,– 538,– 542,– 549,– 562,– 710,–
565,– 571,– 578,– 582,– 589,– 602,– 750,–

507,– 523,– 545,– 557,– 579,– 615,– 692,–

-

1 / 0,50
3 / 0,50

1 / 0,55
2 / 1,00

-

1 / 0,60

1 / 0,65

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL
( ) volgens stalenkaart 0,–

HOUTKLEUR ZITSCHAAL
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 85,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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nooi Traversebank

Design:
neunzig° design

Individueel en modulair:
de traversebank.
Het nooi-programma wordt
afgerond met een markante
traversebank voor wachtkamers
en transitruimtes. In het typische
nooi-design kan de bank indivi-
dueel worden uitgerust met
zitschalen en tafelbladen. De
posities van de elementen op
de traverse kunnen vrij worden
gekozen. De traversebank kan
worden ontworpen met maximaal
acht zitschalen en tafelbladen.

Standaarduitvoering:
Frame en middensteun plaatstaal,
kunststof glijders. Traverse
rechthoekige stalen buis. Af-
standhouder (tot de wand of
voor blokopstelling, optioneel),
zitschaal- en tafelbladdrager
metaal, oppervlak overeenkomstig
traverse. Bij verchroomde traverse
zijn de afstandhouder, zitschaal-
en tafelbladdrager altijd zwart.
Zitschaal multiplex beuken, eiken
of polypropyleen (uni of twee-
kleurig). De buitenzijde van de
kunststof zitschaal wordt altijd in
hoogglans uitgevoerd. Tafelblad
volkern 12 mm. Ringarmleggers
staal. Metalen oppervlakken met
poedercoating.

6610 6611 6612

6615 / 6616 / 6617 / 6618 6620 6621

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6610
Traversebank 2-delig - 2
zitschalen

ongestoffeerd
-200 zitschaal kunststof
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-201 zitschaal kunststof
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-202 zitschaal kunststof
-802 zitschaal beuken multiplex
-702 zitschaal eiken multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd

943,–
1.066,–
1.142,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

1.067,–1.083,–1.105,–1.117,–1.139,–1.175,–1.287,–
1.192,–1.208,–1.230,–1.242,–1.264,–1.300,–1.412,–
1.268,–1.284,–1.306,–1.318,–1.340,–1.376,–1.488,–

1.183,–1.213,–1.255,–1.277,–1.318,–1.387,–1.574,–
1.308,–1.338,–1.380,–1.402,–1.443,–1.512,–1.699,–
1.386,–1.416,–1.458,–1.480,–1.521,–1.590,–1.777,–

1.187,–1.238,–1.308,–1.345,–1.416,–1.531,–1.848,–

-

1 / 0,55

1 / 1,05

1 / 1,60

-

1 / 0,80

1 / 1,40

1 / 2,30
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nooi Traversebank

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6610
Traversebank 2-delig - 1
zitschaal en 1 tafelblad
(pos. 1)

ongestoffeerd
-210 zitschaal kunststof
-810 zitschaal beuken multiplex
-710 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-211 zitschaal kunststof
-811 zitschaal beuken multiplex
-711 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-212 zitschaal kunststof
-812 zitschaal beuken mulitplex
-712 zitschaal eiken mulitplex

-213 zitschaal geheel gestoffeerd

943,–
1.006,–
1.043,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

1.003,–1.011,–1.022,–1.028,–1.039,–1.057,–1.113,–
1.067,–1.075,–1.086,–1.092,–1.103,–1.121,–1.177,–
1.107,–1.115,–1.126,–1.132,–1.143,–1.161,–1.217,–

1.062,–1.077,–1.099,–1.110,–1.131,–1.165,–1.257,–
1.122,–1.137,–1.159,–1.170,–1.191,–1.225,–1.317,–
1.162,–1.177,–1.199,–1.210,–1.231,–1.265,–1.357,–

1.062,–1.088,–1.123,–1.142,–1.177,–1.234,–1.393,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

6610
Traversebank 2-delig - 1
zitschaal en 1 tafelblad
(pos. 2)

ongestoffeerd
-220 zitschaal kunststof
-820 zitschaal beuken multiplex
-720 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-221 zitschaal kunststof
-821 zitschaal beuken multiplex
-721 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-222 zitschaal kunststof
-822 zitschaal beuken mulitplex
-722 zitschaal eiken mulitplex

-223 zitschaal geheel gestoffeerd

943,–
1.006,–
1.043,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

1.003,–1.011,–1.022,–1.028,–1.039,–1.057,–1.113,–
1.067,–1.075,–1.086,–1.092,–1.103,–1.121,–1.177,–
1.107,–1.115,–1.126,–1.132,–1.143,–1.161,–1.217,–

1.062,–1.077,–1.099,–1.110,–1.131,–1.165,–1.257,–
1.122,–1.137,–1.159,–1.170,–1.191,–1.225,–1.317,–
1.162,–1.177,–1.199,–1.210,–1.231,–1.265,–1.357,–

1.062,–1.088,–1.123,–1.142,–1.177,–1.234,–1.393,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

6611
Traversebank 3-delig - 3
zitschalen

ongestoffeerd
-300 zitschaal kunststof
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-301 zitschaal kunststof
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-302 zitschaal kunststof
-802 zitschaal beuken multiplex
-702 zitschaal eiken multiplex

-303 zitschaal geheel gestoffeerd

1.143,–
1.331,–
1.444,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

1.335,–1.359,–1.392,–1.409,–1.442,–1.496,–1.665,–
1.522,–1.546,–1.579,–1.596,–1.629,–1.683,–1.852,–
1.635,–1.659,–1.692,–1.709,–1.742,–1.796,–1.965,–

1.507,–1.552,–1.615,–1.648,–1.711,–1.814,–2.093,–
1.691,–1.736,–1.799,–1.832,–1.895,–1.998,–2.277,–
1.806,–1.851,–1.914,–1.947,–2.010,–2.113,–2.392,–

1.511,–1.588,–1.694,–1.749,–1.854,–2.027,–2.503,–

-

1 / 1,10
2 / 1,65

1 / 1,60
2 / 3,15

1 / 2,55
2 / 4,80

-

1 / 1,20

1 / 2,10

1 / 3,45
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nooi Traversebank

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6611
Traversebank 3-delig - 2
zitschalen en 1 tafelblad
(pos. 1)

ongestoffeerd
-310 zitschaal kunststof
-810 zitschaal beuken multiplex
-710 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-311 zitschaal kunststof
-811 zitschaal beuken multiplex
-711 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-312 zitschaal kunststof
-812 zitschaal beuken multiplex
-712 zitschaal eiken multiplex

-313 zitschaal geheel gestoffeerd

1.143,–
1.269,–
1.346,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

1.269,–1.285,–1.307,–1.319,–1.341,–1.377,–1.489,–
1.391,–1.407,–1.429,–1.441,–1.463,–1.499,–1.611,–
1.468,–1.484,–1.506,–1.518,–1.540,–1.576,–1.688,–

1.388,–1.418,–1.460,–1.482,–1.523,–1.592,–1.779,–
1.512,–1.542,–1.584,–1.606,–1.647,–1.716,–1.903,–
1.584,–1.614,–1.656,–1.678,–1.719,–1.788,–1.975,–

1.389,–1.440,–1.510,–1.547,–1.618,–1.733,–2.050,–

-

1 / 0,55

1 / 1,05

1 / 1,60

-

1 / 0,80

1 / 1,40

1 / 2,30

6611
Traversebank 3-delig - 2
zitschalen en 1 tafelblad
(pos. 2)

ongestoffeerd
-320 zitschaal kunststof
-820 zitschaal beuken multiplex
-720 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-321 zitschaal kunststof
-821 zitschaal beuken multiplex
-721 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-322 zitschaal kunststof
-822 zitschaal beuken multiplex
-722 zitschaal eiken multiplex

-323 zitschaal geheel gestoffeerd

1.143,–
1.269,–
1.346,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

1.269,–1.285,–1.307,–1.319,–1.341,–1.377,–1.489,–
1.391,–1.407,–1.429,–1.441,–1.463,–1.499,–1.611,–
1.468,–1.484,–1.506,–1.518,–1.540,–1.576,–1.688,–

1.388,–1.418,–1.460,–1.482,–1.523,–1.592,–1.779,–
1.512,–1.542,–1.584,–1.606,–1.647,–1.716,–1.903,–
1.584,–1.614,–1.656,–1.678,–1.719,–1.788,–1.975,–

1.389,–1.440,–1.510,–1.547,–1.618,–1.733,–2.050,–

-

1 / 0,55

1 / 1,05

1 / 1,60

-

1 / 0,80

1 / 1,40

1 / 2,30

6611
Traversebank 3-delig - 2
zitschalen en 1 tafelblad
(pos. 3)

ongestoffeerd
-330 zitschaal kunststof
-830 zitschaal beuken multiplex
-730 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-331 zitschaal kunststof
-831 zitschaal beuken multiplex
-731 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-332 zitschaal kunststof
-832 zitschaal beuken multiplex
-732 zitschaal eiken multiplex

-333 zitschaal geheel gestoffeerd

1.143,–
1.269,–
1.346,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

1.269,–1.285,–1.307,–1.319,–1.341,–1.377,–1.489,–
1.391,–1.407,–1.429,–1.441,–1.463,–1.499,–1.611,–
1.468,–1.484,–1.506,–1.518,–1.540,–1.576,–1.688,–

1.388,–1.418,–1.460,–1.482,–1.523,–1.592,–1.779,–
1.512,–1.542,–1.584,–1.606,–1.647,–1.716,–1.903,–
1.584,–1.614,–1.656,–1.678,–1.719,–1.788,–1.975,–

1.389,–1.440,–1.510,–1.547,–1.618,–1.733,–2.050,–

-

1 / 0,55

1 / 1,05

1 / 1,60

-

1 / 0,80

1 / 1,40

1 / 2,30
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nooi Traversebank

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6612
Traversebank 4-delig - 4
zitschalen

ongestoffeerd
-400 zitschaal kunststof
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-401 zitschaal kunststof
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-402 zitschaal kunststof
-802 zitschaal beuken multiplex
-702 zitschaal eiken multiplex

-403 zitschaal geheel gestoffeerd

1.381,–
1.627,–
1.778,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

1.629,–1.661,–1.705,–1.728,–1.772,–1.844,–2.069,–
1.879,–1.911,–1.955,–1.978,–2.022,–2.094,–2.319,–
2.034,–2.066,–2.110,–2.133,–2.177,–2.249,–2.474,–

1.861,–1.922,–2.006,–2.049,–2.133,–2.270,–2.643,–
2.110,–2.171,–2.255,–2.298,–2.382,–2.519,–2.892,–
2.261,–2.322,–2.406,–2.449,–2.533,–2.670,–3.043,–

1.867,–1.969,–2.110,–2.183,–2.324,–2.555,–3.190,–

-

1 / 1,10

1 / 2,10

1 / 3,20

-

1 / 1,60

1 / 2,80

1 / 4,60

6612
Traversebank 4-delig - 3
zitschalen en 1 tafelblad
(pos. 1)

ongestoffeerd
-410 zitschaal kunststof
-810 zitschaal beuken multiplex
-710 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-411 zitschaal kunststof
-811 zitschaal beuken multiplex
-711 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-412 zitschaal kunststof
-812 zitschaal beuken multiplex
-712 zitschaal eiken multiplex

-413 zitschaal geheel gestoffeerd

1.381,–
1.564,–
1.681,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

1.567,–1.591,–1.624,–1.641,–1.674,–1.728,–1.897,–
1.753,–1.777,–1.810,–1.827,–1.860,–1.914,–2.083,–
1.867,–1.891,–1.924,–1.941,–1.974,–2.028,–2.197,–

1.738,–1.783,–1.846,–1.879,–1.942,–2.045,–2.324,–
1.928,–1.973,–2.036,–2.069,–2.132,–2.235,–2.514,–
2.041,–2.086,–2.149,–2.182,–2.245,–2.348,–2.627,–

1.743,–1.820,–1.926,–1.981,–2.086,–2.259,–2.735,–

-

1 / 1,10
2 / 1,65

1 / 1,60
2 / 3,15

1 / 2,55
2 / 4,80

-

1 / 1,20

1 / 2,10

1 / 3,45

6612
Traversebank 4-delig - 3
zitschalen en 1 tafelblad
(pos. 2)

ongestoffeerd
-420 zitschaal kunststof
-820 zitschaal beuken multiplex
-720 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-421 zitschaal kunststof
-821 zitschaal beuken multiplex
-721 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-422 zitschaal kunststof
-822 zitschaal beuken multiplex
-722 zitschaal eiken multiplex

-423 zitschaal geheel gestoffeerd

1.381,–
1.564,–
1.681,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

1.567,–1.591,–1.624,–1.641,–1.674,–1.728,–1.897,–
1.753,–1.777,–1.810,–1.827,–1.860,–1.914,–2.083,–
1.867,–1.891,–1.924,–1.941,–1.974,–2.028,–2.197,–

1.738,–1.783,–1.846,–1.879,–1.942,–2.045,–2.324,–
1.928,–1.973,–2.036,–2.069,–2.132,–2.235,–2.514,–
2.041,–2.086,–2.149,–2.182,–2.245,–2.348,–2.627,–

1.743,–1.820,–1.926,–1.981,–2.086,–2.259,–2.735,–

-

1 / 1,10
2 / 1,65

1 / 1,60
2 / 3,15

1 / 2,55
2 / 4,80

-

1 / 1,20

1 / 2,10

1 / 3,45
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nooi Traversebank

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6612
Traversebank 4-delig - 3
zitschalen en 1 tafelblad
(pos. 3)

ongestoffeerd
-430 zitschaal kunststof
-830 zitschaal beuken multiplex
-730 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-431 zitschaal kunststof
-831 zitschaal beuken multiplex
-731 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-432 zitschaal kunststof
-832 zitschaal beuken multiplex
-732 zitschaal eiken multiplex

-433 zitschaal geheel gestoffeerd

1.381,–
1.564,–
1.681,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

1.567,–1.591,–1.624,–1.641,–1.674,–1.728,–1.897,–
1.753,–1.777,–1.810,–1.827,–1.860,–1.914,–2.083,–
1.867,–1.891,–1.924,–1.941,–1.974,–2.028,–2.197,–

1.738,–1.783,–1.846,–1.879,–1.942,–2.045,–2.324,–
1.928,–1.973,–2.036,–2.069,–2.132,–2.235,–2.514,–
2.041,–2.086,–2.149,–2.182,–2.245,–2.348,–2.627,–

1.743,–1.820,–1.926,–1.981,–2.086,–2.259,–2.735,–

-

1 / 1,10
2 / 1,65

1 / 1,60
2 / 3,15

1 / 2,55
2 / 4,80

-

1 / 1,20

1 / 2,10

1 / 3,45

6612
Traversebank 4-delig - 3
zitschalen en 1 tafelblad
(pos. 4)

ongestoffeerd
-440 zitschaal kunststof
-840 zitschaal beuken multiplex
-740 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-441 zitschaal kunststof
-841 zitschaal beuken multiplex
-741 zitschaal eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-442 zitschaal kunststof
-842 zitschaal beuken multiplex
-742 zitschaal eiken multiplex

-443 zitschaal geheel gestoffeerd

1.381,–
1.564,–
1.681,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

1.567,–1.591,–1.624,–1.641,–1.674,–1.728,–1.897,–
1.753,–1.777,–1.810,–1.827,–1.860,–1.914,–2.083,–
1.867,–1.891,–1.924,–1.941,–1.974,–2.028,–2.197,–

1.738,–1.783,–1.846,–1.879,–1.942,–2.045,–2.324,–
1.928,–1.973,–2.036,–2.069,–2.132,–2.235,–2.514,–
2.041,–2.086,–2.149,–2.182,–2.245,–2.348,–2.627,–

1.743,–1.820,–1.926,–1.981,–2.086,–2.259,–2.735,–

-

1 / 1,10
2 / 1,65

1 / 1,60
2 / 3,15

1 / 2,55
2 / 4,80

-

1 / 1,20

1 / 2,10

1 / 3,45

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL
( ) volgens stalenkaart 0,–

HOUTKLEUR ZITSCHAAL
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart

model 6610: 1 zitschaal 11,–
model 6610 en 6611: 2 zitschalen 22,–
model 6611 en 6612: 3 zitschalen 33,–
model 6612: 4 zitschalen 44,–

( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

KLEUR TAFELBLAD
( ) volkern volgens stalenkaart 0,–

OPMERKING:
Traversebanken worden gedemonteerd geleverd.

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR POOT
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 582,–

METAALKLEUR TRAVERSE
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom

model: 6610 46,–
model: 6611 53,–
model: 6612 90,–

AFSTANDHOUDER 81,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–
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nooi Traversebank

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6619
Zitschaal

ongestoffeerd
-200 kunststof
-800 beuken multiplex
-700 eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-201 kunststof
-801 beuken multiplex
-701 eiken multiplex

voorzijde gestoffeerd
-202 kunststof
-802 beuken multiplex
-702 eiken multiplex

-203 zitschaal geheel
gestoffeerd

172,–
234,–
269,–

–
–
–

–
–
–

–

– – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

233,– 241,– 252,– 258,– 269,– 287,– 343,–
300,– 308,– 319,– 325,– 336,– 354,– 410,–
334,– 342,– 353,– 359,– 370,– 388,– 444,–

289,– 304,– 326,– 337,– 358,– 392,– 484,–
355,– 370,– 392,– 403,– 424,– 458,– 550,–
392,– 407,– 429,– 440,– 461,– 495,– 587,–

294,– 320,– 355,– 374,– 409,– 466,– 625,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,95
2 / 1,60

-

1 / 0,40

1 / 0,70

1 / 1,15

6613
Tafelblad

-000 uitvoering links 172,– – – – – – – – - -

6614
Tafelblad

-000 uitvoering rechts 172,– – – – – – – – - -

6620
Armlegger

-000 uitvoering links 122,– – – – – – – – - -

6621
Armlegger

-000 uitvoering rechts 122,– – – – – – – – - -

6615
Frame

-000 traversebank 5-delig1.069,– – – – – – – – - -

6616
Frame

-000 traversebank 6-delig1.132,– – – – – – – – - -

6617
Frame

-000 traversebank 7-delig1.194,– – – – – – – – - -
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nooi Traversebank

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6618
Frame

-000 traversebank 8-delig1.256,– – – – – – – – - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL
( ) volgens stalenkaart 0,–

HOUTKLEUR ZITSCHAAL
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

KLEUR TAFELBLAD
( ) volkern volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR
Poot - frame traversebank 6615 t/m 6618, armlegger 6620 en 6621
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom

modellen: 6620, 6621 188,–
modellen: 6615–6618 991,–

OPMERKING:
Traversebanken worden gedemonteerd geleverd.

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR TRAVERSE
Frame traversebank 6615 t/m 6618
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom

model: 6615 94,–
modellen: 6616, 6617 108,–
model: 6618 177,–

METAALKLEUR ZITSCHAALDRAGER RESP.
TAFELBLADDRAGER
Modellen 6613, 6614 en 6619
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

ARMLEGGER MET KUNSTSTOF OPDEK ZWART 44,–
Armlegger 6620 en 6621

AFSTANDHOUDER 81,–
Frame traversebank 6615 t/m 6618

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 8,–

Positie:
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batch

Design: Andreas Krob

Harde kern, zachte schaal.
De sledestoel batch combineert een
minimalistische ontwerpbenadering
met technologische verfijning:
De grafische tweecomponenten
schaal heeft een harde kern en
een zachte buitenschaal. Hierdoor
biedt batch ondanks zijn vlakheid
uitstekend zitcomfort - u voelt niet
de gebruikelijke drukpunten op de
randen. batch is „high-density“
stapelbaar: een stapel met 30 stoelen
is slechts 2 meter hoog. Rijverbinding
is mogelijk door een in het onderstel
geïntegreerd koppelelement.

Standaarduitvoering:
Draadsledestoel 6800 en 6802:
Frame rondstaal, kunststof glijders
met geïntegreerde koppeling. Twee-
componenten zitschaal uit mat kunst-
stof. Stapelschaal gemaakt van vorm-
schuim. Metalen oppervlakken met
poedercoating.
Armleggeropdek (optioneel)
kunststof zwart.

Draadsledestoel 6801 en 6803:
Frame rondstaal, kunststof glijders
met geïntegreerde koppeling. Zit-
schaal multiplex beuken of eiken.
Stapelschaal gemaakt van vorm-
schuim. Metalen oppervlakken met
poedercoating.
Armleggeropdek (optioneel)
kunststof zwart.

Draadsledestoel batch comfort
6804 en 6805:
Frame rondstaal, kunststof glijders
met geïntegreerde koppeling.
Zitschaal geheel gestoffeerd.
Stapelschaal gemaakt van vorm-
schuim. Armleggeropdek kunststof
zwart. Metalen oppervlakken met
poedercoating.
Belangrijke opmerking:
Stoffering met de volgende collecties
is niet mogelijk: laser j, laser j flash,
touch & leer paloma.

6800 6802 6801 6803

6804 6805

Stapelbaarheid:

Ongestoffeerde modellen:
Stapelstoel 6800 en 6802:
max. 8 stoelen op de grond:
H = 1080 mm
max. 30 stoelen op stapelwagen
6391-000:
H = 1950 mm
Stapelstoel 6801 en 6803:
max. 8 stoelen op de grond:
H = 1040 mm
max. 30 stoelen op stapelwagen
6391-000:
H = 2020 mm

Gestoffeerde modellen:
Stapelstoel 6800 en 6802:
max. 4 stoelen op de grond:
H = 1010 mm
max. 23 stoelen op stapelwagen
6391-000:
H = 1980 mm
Stapelstoel 6801 en 6803:
max. 4 stoelen op de grond:
H = 980 mm
max. 19 stoelen op stapelwagen
6391-000:
H = 1950 mm
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batch

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6800
Draadsledestoel
stapelbaar

-200

-201

-203

zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

zitschaal geheel gestoffeerd

268,–

–

–

– – – – – – –

330,– 340,– 353,– 360,– 373,– 395,– 483,–

399,– 420,– 449,– 464,– 492,– 539,– 817,–

-

1 / 0,60
4 / 1,20

1 / 1,00
4 / 2,60

-

1 / 0,55

1 / 1,40

6802
Draadsledestoel
met armleggers
stapelbaar

-200

-201

-203

zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

zitschaal geheel gestoffeerd

304,–

–

–

– – – – – – –

366,– 376,– 389,– 396,– 409,– 431,– 519,–

435,– 456,– 485,– 500,– 528,– 575,– 853,–

-

1 / 0,60
4 / 1,20

1 / 1,00
4 / 2,60

-

1 / 0,55

1 / 1,40

9010
Stoelnummer

-000 20,– – – – – – – – - -

9011
Rijnummer

-000

-001

uitvoering links

uitvoering rechts

26,–

26,–

– – – – – – –

– – – – – – –

-

-

-

-

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL
( ) volgens stalenkaart 0,–

KLEUR
Stoelnummer 9010 en rijnummer 9011
45 zwart, tekenkleur wit 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 40,–

ARMLEGGEROPDEK KUNSTSTOF 41,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–

Armleggeropdek
(optioneel)
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batch

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6801
Draadsledestoel
stapelbaar

ongestoffeerd
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

332,–
371,–

–
–

– – – – – – –
– – – – – – –

396,– 405,– 418,– 424,– 436,– 457,– 527,–
436,– 445,– 458,– 464,– 476,– 497,– 567,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

-

1 / 0,45

6803
Draadsledestoel
met armleggers
stapelbaar

ongestoffeerd
-800 zitschaal beuken multiplex
-700 zitschaal eiken multiplex

zitting gestoffeerd
-801 zitschaal beuken multiplex
-701 zitschaal eiken multiplex

368,–
409,–

–
–

– – – – – – –
– – – – – – –

433,– 442,– 455,– 461,– 473,– 494,– 564,–
472,– 481,– 494,– 500,– 512,– 533,– 603,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

-

1 / 0,45

9010
Stoelnummer

-000 20,– – – – – – – – - -

9011
Rijnummer

-000 uitvoering links
-001 uitvoering rechts

26,–
26,–

– – – – – – –
– – – – – – –

- -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

HOUTKLEUR
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

KLEUR
Stoelnummer 9010 en rijnummer 9011
45 zwart, tekenkleur wit 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 40,–

ARMLEGGEROPDEK KUNSTSTOF 41,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–

Armleggeropdek
(optioneel)
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batch comfort

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8
benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6804
Draadsledestoel
stapelbaar

-203 zitschaal geheel gestoffeerd – 561,– 596,– 644,– 670,– 718,– 797,– 1 / 1,10 -

6805
Draadsledestoel
met armleggers
stapelbaar

-203 zitschaal geheel gestoffeerd – 636,– 671,– 719,– 745,– 793,– 872,– 1 / 1,10 -

9010
Stoelnummer

-000 20,– – – – – – – - -

9011
Rijnummer

-000

-001

uitvoering links

uitvoering rechts

26,–

26,–

– – – – – –

– – – – – –

-

-

-

-

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KLEUR
Stoelnummer 9010 en rijnummer 9011
45 zwart, tekenkleur wit 0,–

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 40,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 5,–

Armleggeropdek
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macao

Design: neunzig° design

Het ontwerp van macao brengt schijn-
baar tegenstrijdige eigenschappen met
elkaar in overeenstemming: enerzijds
de fragiele en lichte uitstraling, ander-
zijds de dragende robuuste constructie.
De bovenkant van de kunststof schaal
wordt gekenmerkt door een heldere
vloeiende contour, welke veel rust en
harmonie uitstraalt. De poten lijken uit
de onderkant van de schaal te groeien.
Van de opnamepunten tot het midden
van het zitvlak is de kunststof schaal
versterkt. Er ontstaat een stabiliserend
kruis dat het noodzakelijke draag-
vermogen garandeert. De poten van
stalen precisiebuis met poedercoating
of chroom zijn afzonderlijk aan de zit-
schaal vastgeschroefd.

macao wordt toegepast in alle
bereiken voor ontspanning zoals bijv.
in restaurants, bistro's, pauze- en
recreatielokalen. Met een barkruk in
corresponderende uitvoering werd de
macao modellenreeks uitgebreid.

Standaarduitvoering:
Stoelen 6836 / 6837:
Frame van stalen precisiebuis, geluids-
arme universele kunststof glijders voor
zowel zachte als harde ondergrond
(geluidsreductie bij verschuiven van de
stoelen met meer als 50 %). Metalen
oppervlakken met poedercoating naar
keuze antraciet (38M) of wit (9016).
Zitschaal en armleggers: Poly-
propyleen (kunststof), kleur zwart-
antraciet of wit.
Optioneel: stapeldoppen (alleen bij
stoelen zonder armlegger nodig).

Barkruk:
Zuil van stalen precisiebuis, Ø 42 mm,
traploze hoogteverstelling d.m.v.
gasveer. Bodemplaat metaal, voet-
beugel van stalen buis. Metalen opper-
vlakken met poedercoating, naar keuze
antraciet (38M) of wit (9016). Voetsteun
van roestvrij staal.
Zit: polypropyleen (kunststof), kleur
zwart-antraciet of wit.

6836 6837 2250

Stapelbaarheid modellen 6836 en 6837:
op de grond en op stapelwagen 6491-000
max. 4 stoelen (stapeldoppen zijn bij stoelen zonder armlegger noodzakelijk).

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6836
Stoel

-200

-201

-202

zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

zitschaal kunststof, voorzijde
gestoffeerd

340,–

–

–

– – – – – – –

419,– 428,– 441,– 447,– 459,– 480,– 550,–

498,– 514,– 536,– 548,– 570,– 606,– 715,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,00

-

1 / 0,45

1 / 0,75

6837
Stoel met
armleggers

-200

-201

-202

zitschaal kunststof,
ongestoffeerd

zitschaal kunststof, zitting
gestoffeerd

zitschaal kunststof, voorzijde
gestoffeerd

420,–

–

–

– – – – – – –

498,– 507,– 520,– 526,– 538,– 559,– 629,–

578,– 594,– 616,– 628,– 650,– 686,– 795,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,55
2 / 1,00

-

1 / 0,45

1 / 0,75
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macao

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KUNSTSTOF-KLEUREN ZITSCHAAL EN ARMLEGGERS
97 zwart-antraciet 0,–
96 wit 0,–

METAALKLEUR
38M antraciet 0,–
9016 wit 0,–
4 chroom 46,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

STAPELDOPPEN 9,–
Stoel 6836

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
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macao

model ongestoffeerd

2250
Barkruk

-100 zitting kunststof, ongestoffeerd 863,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KUNSTSTOF-KLEUREN
97 zwart-antraciet 0,–
96 wit 0,–

METAALKLEUR ONDERSTEL
38M antraciet 0,–
9016 wit 0,–
4 chroom 132,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR VOETBEUGEL M.U.V. VOETSTEUN
38M antraciet 0,–
9016 wit 0,–
4 chroom 36,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 3,–
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aluform_3

Design: arge2

De stoelenserie aluform, die oorspronkelijk
als kantinestoel werd geïntroduceerd, kreeg
in de loop van de jaren steeds weer een
frisse facelift. De nieuwste, gemoderniseerde
versie draagt de naam aluform_3: geen
strenge klassieke stijl meer, maar een
moderne belijning met de nadruk op design,
zonder dat hierdoor de kenmerken van de
oorspronkelijke vormgeving verloren gaan.
Of hij nu los of in rijen wordt geplaatst,
aluform_3 is de ideale stoel voor ver-
gaderingen en conferenties en in kantines en
grote ruimten.

Standaarduitvoering:

Stapelstoel 6430: Metalen frame met
poedercoating, kunststof glijders. Stofferings-
variant: zitting met comfortabele (dikkere)
stoffering en veerkrachtige bespanning.
Houten oppervlakken gebeitst. Metalen
oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel 6431 met armleggers beuken:
Metalen frame met poedercoating, aluminium
verbindingselementen gepolijst, kunst-
stof glijders. Armleggers massief beuken.
Stofferingsvariant: zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering en veerkrachtige be-
spanning. Houten oppervlakken gebeitst.
Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel 6432 met armleggers
kunststof: Metalen frame met poeder-
coating, aluminium verbindingselementen
gepolijst, kunststof glijders. Armleggers
kunststof zwart met zacht oppervlak.

Stofferingsvariant: zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering en veerkrachtige be-
spanning. Houten oppervlakken gebeitst.
Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stoel 6435 met armleggers beuken:
Metalen frame met poedercoating, aluminium
verbindingselementen gepolijst, kunststof
glijders. Armleggers massief beuken. Zitting
met comfortabele (dikkere) stoffering en
veerkrachtige bespanning. Houten opper-
vlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met
poedercoating.

Stapelstoel 6436 met armleggers
kunststof: Metalen frame met poeder-
coating, aluminium verbindingselementen
gepolijst, kunststof glijders. Armleggers
kunststof zwart met zacht oppervlak. Zitting
met comfortabele (dikkere) stoffering en
veerkrachtige bespanning. Metalen opper-
vlakken met poedercoating.

Kruk 6445 stapelbaar: Metalen frame met
poedercoating, kunststof glijders. Zitting
massief beuken of gestoffeerd. Houten
oppervlakken gebeitst. Metalen oppervlakken
met poedercoating.

Schrijfblad 9311-000
(voor stapelstoelen 6430-6432):
Volkern antraciet, stalen verbinding met
onderstel, metalen oppervlak met poeder-
coating. Klapbaar, afneembaar, achteraf
te monteren (alleen rechts). Stoelen met
gemonteerd schrijfblad zijn stapelbaar en
koppelbaar.

6430 ongestoffeerd 6430 gestoffeerd 6431 ongestoffeerd 6431 gestoffeerd

6432 ongestoffeerd 6432 gestoffeerd 6435 gestoffeerd 6436 gestoffeerd 6445

9311

Stapelbaarheid modellen 6430-6432:
op de grond max. 6 stoelen,
op stapelwagen max. 10 stoelen.
Geschikte stapelwagen:
model 6388-923 en 6491-000.
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aluform_3

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6430
Stapelstoel

-100

-101

-111

-102

-112

-103

-113

zitting en rugleuning
multiplex

zitting gestoffeerd,
rugleuning multiplex

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
rugleuning multiplex

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
voorzijde rugleuning
gestoffeerd

zitting en rugleuning geheel
gestoffeerd

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
rugleuning geheel
gestoffeerd

374,–

–

–

–

–

–

–

– – – – – – –

422,– 431,– 444,– 450,– 462,– 483,– 570,–

503,– 517,– 537,– 547,– 567,– 599,– 738,–

472,– 486,– 504,– 514,– 532,– 562,– 709,–

557,– 576,– 602,– 616,– 642,– 684,– 882,–

456,– 474,– 498,– 511,– 535,– 575,– 751,–

536,– 561,– 596,– 614,– 648,– 704,– 916,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,45

1 / 0,55
4 / 1,65

1 / 1,00
4 / 2,35

1 / 0,55

1 / 1,05
2 / 1,55

-

1 / 0,70

1 / 0,80

1 / 0,80

1 / 1,10

1 / 1,00

1 / 1,30

6431
Stapelstoel met
armleggers beuken

-100

-101

-111

-102

-112

-103

-113

zitting en rugleuning
multiplex

zitting gestoffeerd,
rugleuning multiplex

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
rugleuning multiplex

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
voorzijde rugleuning
gestoffeerd

zitting en rugleuning geheel
gestoffeerd

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
rugleuning geheel
gestoffeerd

597,–

–

–

–

–

–

–

– – – – – – –

644,– 653,– 666,– 672,– 684,– 705,– 792,–

730,– 744,– 764,– 774,– 794,– 826,– 965,–

695,– 709,– 727,– 737,– 755,– 785,– 932,–

780,– 799,– 825,– 839,– 865,– 907,– 1.105,–

677,– 695,– 719,– 732,– 756,– 796,– 972,–

759,– 784,– 819,– 837,– 871,– 927,– 1.139,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,45

1 / 0,55
4 / 1,65

1 / 1,00
4 / 2,35

1 / 0,55

1 / 1,05
2 / 1,55

-

1 / 0,70

1 / 0,80

1 / 0,80

1 / 1,10

1 / 1,00

1 / 1,30
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aluform_3

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6432
Stapelstoel met
armleggers
kunststof

-100

-101

-111

-102

-112

-103

-113

zitting en rugleuning
multiplex

zitting gestoffeerd,
rugleuning multiplex

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
rugleuning multiplex

zitting en voorzijde
rugleuning gestoffeerd

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
voorzijde rugleuning
gestoffeerd

zitting en rugleuning geheel
gestoffeerd

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
rugleuning geheel
gestoffeerd

496,–

–

–

–

–

–

–

– – – – – – –

546,– 555,– 568,– 574,– 586,– 607,– 694,–

625,– 639,– 659,– 669,– 689,– 721,– 860,–

598,– 612,– 630,– 640,– 658,– 688,– 835,–

677,– 696,– 722,– 736,– 762,– 804,– 1.002,–

577,– 595,– 619,– 632,– 656,– 696,– 872,–

663,– 688,– 723,– 741,– 775,– 831,– 1.043,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,45

1 / 0,55
4 / 1,65

1 / 1,00
4 / 2,35

1 / 0,55

1 / 1,05
2 / 1,55

-

1 / 0,70

1 / 0,80

1 / 0,80

1 / 1,10

1 / 1,00

1 / 1,30

6435
Stoel met
armleggers beuken

-113 zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
doorlopende rugleuning
geheel gestoffeerd

– 851,– 882,– 926,– 948,– 991,– 1.062,– 1.382,– 1 / 1,15
2 / 1,95

1 / 1,80

6436
Stoel met
armleggers
kunststof

-113 zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
doorlopende rugleuning
geheel gestoffeerd

– 760,– 791,– 835,– 857,– 900,– 971,– 1.291,– 1 / 1,15
2 / 1,95

1 / 1,80

6445
Kruk stapelbaar

-100

-101

zitting massief beuken

zitting gestoffeerd

340,–

–

– – – – – – –

265,– 273,– 284,– 290,– 301,– 319,– 381,–

-

1 / 0,50
2 / 0,50

-

1 / 0,55
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aluform_3

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

9311
Schrijfblad

-000 206,– – – – – – – – - -

9028
Rijnummer

-000 52,– – – – – – – – - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN
3 uit één prijsgroep 11,–
5 uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste

groep

HOUTKLEUR
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom

modellen: 6430–6436 66,–
model: 6445 46,–
model: 9311 31,–

Frameverlenging cq. -inkorten op aanvraag mogelijk.

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RUGLEUNING MET PERFORATIE 25,–
Voor ongestoffeerde rugleuning

RIJVERBINDING
501 zonder stoelnummer 44,–
502 met stoelnummer 55,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
201 comfort glijders 16,–
210 vilten glijders 5,–
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sign_2

Design: arge2

sign_2 verbindt tijdloze elegantie
met soliditeit en een hoge waarde,
zonder er massief uit te zien.
De vorm van de stoel werd ge-
reduceerd tot de „essentie van
het zitten“ en complexe eisen
als stapelbaarheid, rijfunctie of
variantdiversiteit werden on-
opvallend in het vormgevende
stoelconcept geïntegreerd. Hoofd-
toepassingsgebieden van sign_2
zijn alle bereiken van communi-
catie zoals cursus, seminar,
evenement of vergadering.
De hoogwaardige sledestoel-
variant met zijn slanke klassieke
profiel werd speciaal ontworpen
voor conferentiebereiken en als
bezoekerstoel in management-
kantoren.

Standaarduitvoering:

Stapelstoel 6830:
Frame van stalen precisiebuis,
kunststof glijders. Zitting met
elastische bespanning. Stapel-
schaal kunststof zwart. Houten
oppervlakken gebeitst, metalen
oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel met houten
armleggers 6831:
Frame van stalen precisiebuis,
kunststof glijders. Zitting met
elastische bespanning. Stapel-

schaal kunststof zwart. Massief
houten armleggers, naar keuze
beuken, essen of eiken. Houten
oppervlakken gebeitst, metalen
oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel met kunststof
armleggers 6832:
Armleggers polypropyleen zwart,
overige uitvoering als 6831.

Stapelstoel met hoge
rugleuning 6834:
Frame van stalen precisiebuis,
kunststof glijders. Zitting met
elastische bespanning. Stapel-
schaal kunststof zwart. Massief
houten armleggers, naar keuze
beuken, essen of eiken. Houten
oppervlakken gebeitst, metalen
oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel met hoge
rugleuning 6835:
Armleggers polypropyleen zwart,
overige uitvoering als 6834.

Sledestoel 6826:
Frame van stalen precisiebuis,
kunststof glijders. Toplaag arm-
leggers bij met stof en kunst-
leer beklede modellen in leer
kleur zwart, bij met leer beklede
modellen in hetzelfde leer als
zitschaal. Metalen oppervlakken
met poedercoating.

6830 6831 6832 6834

6835 6826

Stapelbaarheid:
tot max. 6 stoelen op de grond en
op stapelwagen 6491-000.
8 stoelen op stapelwagen 6396-000.
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sign_2

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6830
Stapelstoel

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
rugleuning multiplex
-101 beuken
-401 essen
-701 eiken

-103 rugleuning geheel
gestoffeerd, zitting met
comfortabele (dikkere)
stoffering

–
–
–

–

548,– 558,– 573,– 581,– 595,– 619,– 725,–
633,– 643,– 658,– 666,– 680,– 704,– 810,–
633,– 643,– 658,– 666,– 680,– 704,– 810,–

561,– 582,– 611,– 626,– 654,– 701,– 915,–

1 / 0,55
2 / 0,65

1 / 0,65

1 / 0,70

1 / 1,20

6831
Stapelstoel met
houten armleggers

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
rugleuning multiplex
-101 beuken
-401 essen
-701 eiken

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
rugleuning geheel gestoffeerd
-103 beuken
-403 essen
-703 eiken

–
–
–

–
–
–

710,– 720,– 735,– 743,– 757,– 781,– 887,–
786,– 796,– 811,– 819,– 833,– 857,– 963,–
786,– 796,– 811,– 819,– 833,– 857,– 963,–

719,– 740,– 769,– 784,– 812,– 859,– 1.073,–
734,– 755,– 784,– 799,– 827,– 874,– 1.088,–
734,– 755,– 784,– 799,– 827,– 874,– 1.088,–

1 / 0,55
2 / 0,65

1 / 0,65

1 / 0,70

1 / 1,20

6832
Stapelstoel met
kunststof armleggers

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
rugleuning multiplex
-101 beuken
-401 essen
-701 eiken

-103 rugleuning geheel
gestoffeerd, zitting met
comfortabele (dikkere)
stoffering

–
–
–

–

639,– 649,– 664,– 672,– 686,– 710,– 816,–
698,– 708,– 723,– 731,– 745,– 769,– 875,–
698,– 708,– 723,– 731,– 745,– 769,– 875,–

652,– 673,– 702,– 717,– 745,– 792,– 1.006,–

1 / 0,55
2 / 0,65

1 / 0,65

1 / 0,70

1 / 1,20

6834
Stapelstoel met
houten armleggers
- hoge rugleuning

zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
rugleuning geheel gestoffeerd
-103 beuken
-403 essen
-703 eiken

–
–
–

821,– 851,– 893,– 915,– 956,– 1.025,– 1.257,–
840,– 870,– 912,– 934,– 975,– 1.044,– 1.276,–
840,– 870,– 912,– 934,– 975,– 1.044,– 1.276,–

1 / 1,20
2 / 1,90

1 / 1,50
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sign_2

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6835
Stapelstoel met
kunststof armleggers
- hoge rugleuning

-103 zitting met comfortabele
(dikkere) stoffering,
rugleuning geheel
gestoffeerd

– 754,– 784,– 826,– 848,– 889,– 958,– 1.190,– 1 / 1,20
2 / 1,90

1 / 1,50

9028
Rijnummer

-000 52,– – – – – – – – - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN
3 uit één prijsgroep 11,–
5 uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste

groep

HOUTKLEUR
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) essen - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 77,–

RIJVERBINDING
501 zonder stoelnummer 44,–
503 zonder stoelnummer en met vergrendeling 48,–
504 met stoelnummer en met vergrendeling 60,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 2,–

Rijverbinding met
vergrendeling:

Vergrendelingselement
naar keuze met of zonder
stoelnummer
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sign_2

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6826
Sledestoel met
armleggers

-203 zitschaal geheel gestoffeerd – 917,– 946,– 986,– 1.006,– 1.046,– 1.111,– 1.420,– 1 / 0,95
2 / 1,80

1 / 1,70

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 135,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 2,–
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pulse

Design: LUCY.D

De pulse conferentiestoel biedt
een hoogwaardig, representatief en
comfortabel zitmeubel voor het hogere
communicatiebereik. Voor de stoel kan
worden gekozen uit vier verschillende
onderstelvarianten: met vierster-draai-
kruis op glijders in vaste zithoogte,
met vijfster-draaikruis op wielen, in
hoogte verstelbaar en als stoel met 4-
poots onderstel. Met deze varianten
reageert pulse op speciale eisen bij de
inrichting met stoelen van conferentie-
voorzieningen, business-lounges of
managementkantoren.

Standaarduitvoering:

Conferentiestoel 6270:
Vierster-draaikruis, aluminium, gepolijst
of met poedercoating, zuilafdekking zwart
kunststof, kunststof glijders. Draaikolom
zwart of verchroomd met terugneig-
mechanisme, dieptevering, vaste zit-
hoogte.

Conferentiestoel 6271:
Vijfster-draaikruis, aluminium, gepolijst of
met poedercoating. Traploos in hoogte
verstelbaar d.m.v. gasveer volgens

DIN 4550, verchroomd. Dieptevering.
Belastingafhankelijk geremde wielen
Ø 60 mm met hard loopvlak.

Lounge stoel 6273:
4-poots onderstel beuken multiplex,
kunststof glijders. Houten oppervlakken
gebeitst.

Lounge stoel 6274:
4-poots onderstel van stalen precisiebuis,
Ø 18 mm, kunststof glijders. Metalen
oppervlakken met poedercoating.

Conferentiestoel 6275:
Vierster-draaikruis, aluminium gepolijst,
zuilafdekking chroom, kunststof glijders.
Draaikolom verchroomd met terugneig-
mechanisme, dieptevering, vaste
zithoogte.

Conferentiestoel 6276:
Vierster onderstel aluminium spuitgiet-
werk, gepolijst of met poedercoating,
kunststof glijders.

Stoffering:
Zitschaal volledig rondom gestoffeerd, los
zitkussen bij modellen 6270 tot 6273.

6270 6271 6273 6274

6275 6276

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6270
Conferentiestoel met
vierster-draaikruis en
terugneigmechanisme

-203 zitschaal geheel gestoffeerd – 1.251,–1.318,–1.410,–1.459,–1.551,–1.702,–2.209,– 1 / 2,10 1 / 3,60
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pulse

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6271
Conferentiestoel met
vijfster-draaikruis in
hoogte verstelbaar

-203 zitschaal geheel gestoffeerd – 1.185,–1.252,–1.344,–1.393,–1.485,–1.636,–2.143,– 1 / 2,10 1 / 3,60

6273
Lounge stoel met 4-
poots onderstel beuken
multiplex

-203 zitschaal geheel gestoffeerd – 1.417,–1.484,–1.576,–1.625,–1.717,–1.868,–2.375,– 1 / 2,10 1 / 3,60

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN
3 uit één prijsgroep 57,–
5 uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste

groep

HOUTKLEUR
Lounge stoel 6273
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–

METAALKLEUR TERUGNEIGMECHANISME
Conferentiestoel 6270
3 zwart 0,–
4 chroom 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR DRAAIKRUIS
Conferentiestoel 6270 en 6271
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

ZUILAFDEKKING
Conferentiestoel 6270
130 zwart 0,–
132 chroom 38,–

POOTUITVOERINGEN
Conferentiestoel 6271
100 harde wielen 0,–
110 zachte wielen 0,–
Conferentiestoel 6270 en lounge stoel 6273
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 0,–

Stoffering in meerdere kleuren:

Stoffering 1:
zitting

Stoffering 2:
romp binnenzijde

Stoffering 4:
romp buitenzijde
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pulse

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6275
Conferentiestoel
met vierster-
draaikruis en
terugneigmechanisme

zitschaal geheel gestoffeerd
-503 gedemonteerd
-203 gemonteerd

–
–

1.171,– 1.209,– 1.262,– 1.289,– 1.342,– 1.429,– 1.803,–
1.196,– 1.234,– 1.287,– 1.314,– 1.367,– 1.454,– 1.828,–

1 / 1,20 1 / 2,15

6276
Conferentiestoel
met vierster
onderstel

zitschaal geheel gestoffeerd
-503 gedemonteerd
-203 gemonteerd

–
–

1.171,– 1.209,– 1.262,– 1.289,– 1.342,– 1.429,– 1.803,–
1.196,– 1.234,– 1.287,– 1.314,– 1.367,– 1.454,– 1.828,–

1 / 1,20 1 / 2,15

6274
Lounge stoel met
stalen 4-poots
onderstel

zitschaal geheel gestoffeerd
-503 gedemonteerd
-203 gemonteerd

–
–

970,– 1.008,– 1.061,– 1.088,– 1.141,– 1.228,– 1.602,–
995,– 1.033,– 1.086,– 1.113,– 1.166,– 1.253,– 1.627,–

1 / 1,20 1 / 2,15

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
Conferentiestoel 6276 en lounge stoel 6274
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
Lounge stoel 6274
4 chroom 56,–
Conferentiestoel 6275 en 6276
7 aluminium gepolijst 0,–

ZUILAFDEKKING
Conferentiestoel 6275
132 chroom 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

POOTUITVOERINGEN
Conferentiestoel 6275, 6276 en lounge stoel 6274
200 kunststof glijders 0,–
Conferentiestoel 6276 en lounge stoel 6274
210 vilten glijders

model: 6276 5,–
model: 6274 0,–
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Design: arge2

Stimuleert het speelse.
Wie op zoek is naar een tegenpool
voor strak vormgegeven, recht-
lijnige inrichtingen vindt in onze
houten font stoel de ideale
partner.
De zachte vorm zonder starre
lijnen stimuleert het wisselen van
zitpositie. Daarom scoort font
punten in gebieden waar inspiratie
en de drive tot speelsheid
vereist zijn: in werkcafés,
bedrijfsrestaurants, bistro's,
coworking units en creatieve
ruimtes. De stoel speelt in op de
natuurlijke menselijke zitbehoefte.
De rugleuning loopt rond naar
voren en kan - bijna nonchalant
- ook als armleuning worden
gebruikt.

Standaarduitvoering:
Onderstel in massief beuken
of eiken, kunststof glijders. Zit-
schaal van beuken of eiken multi-
plex. Stalen frame, voorzien
van poedercoating volgens
stalenkaart. De houten opper-
vlakken zijn gebeitst.

6895

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6895
Stoel

zitting en rugleuning multiplex
-100 beuken
-700 eiken

zitting gestoffeerd, rugleuning
multiplex
-101 beuken
-701 eiken

zitting en voorzijde rugleuning
gestoffeerd
-102 beuken
-702 eiken

502,–
608,–

–
–

–
–

– – – – – – –
– – – – – – –

578,– 587,– 600,– 607,– 619,– 640,– 699,–
684,– 693,– 706,– 713,– 725,– 746,– 805,–

649,– 668,– 693,– 706,– 731,– 772,– 866,–
755,– 774,– 799,– 812,– 837,– 878,– 972,–

-

1 / 0,57
2 / 0,57

1 / 0,80
2 / 1,14

-

1 / 0,42

1 / 0,76

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

HOUTKLEUR FRAME
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

HOUTKLEUR ZITTING EN RUGLEUNING
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

VERSCHILLENDE BEITSKLEUREN 25,–

METAALKLEUR
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 3,–
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arta

Design: arge2

Modern design en stijlvol model.
Dat zijn de voornaamste ken-
merken van de massieve houten
stoelen van het arta programma.
Dankzij de vrij verende rugleuning
en het slanke onderstel van vol
hout maakt de stoel visueel een
lichte en elegante indruk. De
ergonomische vormgeving en de
hoogwaardige stoffering van de
zitting bieden een optimaal zit-
comfort. Daarom zijn er voor arta
in de moderne kantoorarchitectuur
en vooral in communicatie-
, ontspannings- en openbare
ruimten tot begeleid wonen heel
wat veelzijdige toepassingen te
bedenken.

Standaarduitvoering:

Stapelstoel 6890:
Onderstel in massief beuken,
kunststof glijders. Zitschaal van
beuken multiplex. De houten
oppervlakken zijn gebeitst.

Stapelstoel met
armleggers 6891:
Onderstel en armleggers in
massief beuken, kunststof glijders.
Zitschaal van beuken multiplex.
De houten oppervlakken zijn
gebeitst.

Stapelstoel 6892:
Onderstel in massief beuken,
kunststof glijders. De houten
oppervlakken zijn gebeitst.
Zitschaal van multiplex met ge-
lamineerd oppervlak (zijkant
van de zitschaal altijd in naturel
beuken).

Stapelstoel met
armleggers 6893:
Onderstel en armleggers in
massief beuken, kunststof glijders.
De houten oppervlakken zijn
gebeitst. Zitschaal van multi-
plex met gelamineerd oppervlak
(zijkant van de zitschaal altijd
naturel beuken).

6890 / 6892 ongestoffeerd 6890 gestoffeerd 6891 / 6893 ongestoffeerd 6891 gestoffeerd

Stapelbaarheid:
op de grond max. 4 stoelen.
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6890
Stapelstoel

-200 beuken, zitschaal
multiplex

-202 beuken, zitschaal
multiplex voorzijde
gestoffeerd

-203 beuken, zitschaal
geheel gestoffeerd

548,–

–

–

– – – – – – –

797,– 818,– 847,– 862,– 890,– 937,– 1.055,–

650,– 676,– 713,– 732,– 769,– 828,– 995,–

-

1 / 0,65

1 / 1,05
2 / 1,65

-

1 / 0,90

1 / 1,20

6891
Stapelstoel met
armleggers

-200 beuken, zitschaal
multiplex

-202 beuken, zitschaal
multiplex voorzijde
gestoffeerd

-203 beuken, zitschaal
geheel gestoffeerd

739,–

–

–

– – – – – – –

984,– 1.005,– 1.034,– 1.049,– 1.077,– 1.124,– 1.242,–

837,– 863,– 900,– 919,– 956,– 1.015,– 1.182,–

-

1 / 0,65

1 / 1,05
2 / 1,65

-

1 / 0,90

1 / 1,20
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arta

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6892
Stapelstoel

-200 beuken, zitschaal
met gelamineerd
oppervlak

581,– – – – – – – – - -

6893
Stapelstoel met
armleggers

-200 beuken, zitschaal
met gelamineerd
oppervlak

770,– – – – – – – – - -

9068
Rijnummer

-000 50,– – – – – – – – - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

SCHAAL GELAMINEERD OPPERVLAK
Stapelstoelen 6892 en 6893
300 zwart 0,–
304 wit 0,–

HOUTKLEUR
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RIJVERBINDING
501 zonder stoelnummer 57,–
502 met stoelnummer 63,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 3,–
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S13

Design-Kooperation: B+W
Design: Gerhard Braun

De vormgeving is terughoudend.
Overbodige details zijn weggelaten
ten gunste van klassieke proporties.
De stoel wordt gekenmerkt door zijn
formele understatement. Hierdoor
past de stoel zich zeer goed aan ver-
schillende architectonische concepten
aan. De stoelen van de serie S13
zijn stapelbaar. Aanvullingen zoals
banken geven een breed scala aan
toepassingen. Discreet geïntegreerde
verzorgingsfuncties (optioneel) maken
toepassing in het Care Living bereik
mogelijk.

Standaarduitvoering:
Stapelstoel 6710:
Frame naar keuze beuken of eiken
massief, kunststof glijders. Ge-
stoffeerde zitting met een veer-
krachtige bespanning. Houten opper-
vlakken gebeitst.

Stapelstoel met armleggers 6711,
stoel 6720 en 6721:
Frame en armleggers naar keuze
beuken of eiken massief, kunststof
glijders. Gestoffeerde zitting met een
veerkrachtige bespanning. Houten
oppervlakken gebeitst.

Bank 6722 en 6726:
Frame en armleggers naar keuze
beuken of eiken massief, kunststof
glijders. Houten oppervlakken ge-
beitst.

6710 ongestoffeerd 6711 ongestoffeerd 6720 6721

6722 6726

Stapelbaarheid modellen 6710 en
6711:
tot max. 4 stoelen op de grond.
Stoelen met geronde armlegger:
tot max. 3 stoelen op de grond.
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.
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S13

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6710
Stapelstoel

zitting en rugleuning multiplex
-100 beuken
-700 eiken

zitting gestoffeerd, rugleuning
multiplex
-101 beuken
-701 eiken

zitting met comfortabele (dikkere)
stoffering, rugleuning multiplex
-111 beuken
-711 eiken

zitting gestoffeerd, rugleuning
geheel gestoffeerd
-103 beuken
-703 eiken

zitting met comfortabele (dikkere)
stoffering, rugleuning geheel
gestoffeerd
-113 beuken
-713 eiken

490,–
520,–

–
–

–
–

–
–

–
–

– – – – – – –
– – – – – – –

504,– 513,– 526,– 532,– 544,– 565,– 652,–
534,– 543,– 556,– 562,– 574,– 595,– 682,–

546,– 557,– 572,– 580,– 596,– 621,– 770,–
575,– 586,– 601,– 609,– 625,– 650,– 799,–

519,– 536,– 560,– 572,– 595,– 633,– 783,–
548,– 565,– 589,– 601,– 624,– 662,– 812,–

564,– 583,– 609,– 623,– 650,– 693,– 856,–
595,– 614,– 640,– 654,– 681,– 724,– 887,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,70
2 / 0,70

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,70
2 / 1,20

-

1 / 0,70

1 / 0,75

1 / 0,90

1 / 1,00

6711
Stapelstoel met
armleggers

zitting en rugleuning multiplex
-100 beuken
-700 eiken

zitting gestoffeerd, rugleuning
multiplex
-101 beuken
-701 eiken

zitting met comfortabele (dikkere)
stoffering, rugleuning multiplex
-111 beuken
-711 eiken

zitting gestoffeerd, rugleuning
geheel gestoffeerd
-103 beuken
-703 eiken

zitting met comfortabele (dikkere)
stoffering, rugleuning geheel
gestoffeerd
-113 beuken
-713 eiken

641,–
681,–

–
–

–
–

–
–

–
–

– – – – – – –
– – – – – – –

659,– 668,– 681,– 687,– 699,– 720,– 807,–
697,– 706,– 719,– 725,– 737,– 758,– 845,–

695,– 706,– 721,– 729,– 745,– 770,– 919,–
733,– 744,– 759,– 767,– 783,– 808,– 957,–

673,– 690,– 714,– 726,– 749,– 787,– 937,–
712,– 729,– 753,– 765,– 788,– 826,– 976,–

712,– 731,– 757,– 771,– 798,– 841,– 1.004,–
751,– 770,– 796,– 810,– 837,– 880,– 1.043,–

-

1 / 0,55
2 / 0,55

1 / 0,70
2 / 0,70

1 / 0,55
2 / 1,05

1 / 0,70
2 / 1,20

-

1 / 0,70

1 / 0,75

1 / 0,90

1 / 1,00

9068
Rijnummer

-000 50,– – – – – – – – - -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

STOFFERING AFNEEMBAAR
410 zitting, Eratex-onderstoffering (benodigde

hoeveelheid stof op aanvraag)
62,–

ARMLEGGERS
80 standaard armleggers 0,–
103 geronde armlegger 26,–

HOUTKLEUR
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

RUGLEUNING MET HANDGREEP 9,–
Stapelstoelen 6710 en 6711 voor ongestoffeerde rugleuning

RUGLEUNING MET HANDGREEP 55,–
Stapelstoelen 6710 en 6711 voor gestoffeerde rugleuning

RIJVERBINDING
501 zonder stoelnummer 57,–
502 met stoelnummer 63,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 3,–
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S13

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6720
Stoel met
armleggers

zitting met comfortabele (dikkere)
stoffering, lagere rugleuning
geheel gestoffeerd
-113 beuken
-713 eiken

–
–

926,– 956,– 998,– 1.020,– 1.061,– 1.130,– 1.410,–
978,– 1.008,– 1.050,– 1.072,– 1.113,– 1.182,– 1.462,–

1 / 1,30
2 / 1,90

1 / 1,65

6721
Stoel met
armleggers

zitting met comfortabele (dikkere)
stoffering, hoge rugleuning geheel
gestoffeerd
-113 beuken
-713 eiken

–
–

972,– 1.003,– 1.047,– 1.069,– 1.112,– 1.183,– 1.503,–
1.028,– 1.059,– 1.103,– 1.125,– 1.168,– 1.239,– 1.559,–

1 / 1,30
2 / 1,95

1 / 1,80

6722
Bank 2-zits met
armleggers

zitting met comfortabele (dikkere)
stoffering, lagere rugleuning
geheel gestoffeerd
-113 beuken
-713 eiken

–
–

1.324,– 1.383,– 1.464,– 1.507,– 1.588,– 1.722,– 2.423,–
1.399,– 1.458,– 1.539,– 1.582,– 1.663,– 1.797,– 2.498,–

1 / 2,55
2 / 3,70

1 / 3,70

6726
Bank 3-zits met
armleggers

zitting met comfortabele (dikkere)
stoffering, lagere rugleuning
geheel gestoffeerd
-113 beuken
-713 eiken

–
–

2.125,– 2.218,– 2.346,– 2.412,– 2.540,– 2.749,– 3.912,–
2.243,– 2.336,– 2.464,– 2.530,– 2.658,– 2.867,– 4.030,–

1 / 3,80
2 / 5,80

1 / 6,00

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

STOFFERING AFNEEMBAAR
410 zitting, Eratex-onderstoffering (benodigde

hoeveelheid stof op aanvraag)
modellen: 6720, 6721 82,–
model: 6722 128,–
model: 6726 172,–

ARMLEGGERS
80 standaard armleggers 0,–
103 geronde armlegger 26,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

HOUTKLEUR
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 3,–
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De S13 bariatric, die speciaal
voor mensen met overgewicht
is ontwikkeld, combineert
functionaliteit en ontwerp voor
een stijlvolle leefwereld en meer
leefbaarheid. De stoel wordt
gekenmerkt door zijn formele
understatement. Hierdoor past
de stoel zich zeer goed aan ver-
schillende architectonische con-
cepten aan.
Het huiselijke karakter en de
stabiele stand geven een indruk
van veiligheid en welzijn. Ergo-
nomisch geoptimaliseerd ontwerp
zorgt voor een hoog zitcomfort
en maximale stabiliteit. De aan
de lichaamsvorm aangepaste zit-
schaal en de comfortabele breedte

van de geheel gestoffeerde zitting
van 68 centimeter bieden meer
ruimte en bewegingsvrijheid.
S13 bariatric is volgens de
norm EN 15373 tot 200 kilo getest.
Volgens woonmeubelnorm
EN 1728 is de stoel bijna dubbel
zo hoog belastbaar.

Standaarduitvoering:

Stoel met armleggers 6727-113:
Frame en armleggers beuken
massief, kunststof glijders. zitting
met comfortabele (dikkere)
stoffering, rugleuning geheel
gestoffeerd. Houten oppervlakken
gebeitst.

6727

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

6727
Stoel met
armleggers

-113 beuken, zitting met
comfortabele (dikkere)
stoffering, rugleuning geheel
gestoffeerd

– 1.086,– 1.128,– 1.185,– 1.215,– 1.272,– 1.366,– 1.810,– 1 / 1,80 1 / 2,45

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

STOFFERING AFNEEMBAAR
410 zitting 87,–

HOUTKLEUR
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 3,–
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clip

Als voordelig tafelprogramma
onderscheidt clip zich duidelijk
van het gewone marktaanbod
door de vormgeving en het hoge
kwaliteitsniveau. U heeft de keuze
uit ronde of vierkante poten, hier-
door kunnen de clip tafels worden
gecombineerd met verschillende
typen stoelen. Dankzij het brede
spectrum aan bladformaten is
clip als multifunctioneel tafel-
programma universeel inzetbaar
– voor communicatiedoeleinden
alsook voor kantines, pauze-
ruimtes en kantoren.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen: Naar keuze
melamine of HPL met naadloze,
vochtbestendige laserkant (ABS),
fineer met bladrand herlijst,
volkern. Houten oppervlakken
gebeitst.

Onderstel: Poten en frame van
stalen buis met poedercoating,
kunststof stelglijders. Inclusief
stapelbescherming. Naar keuze
met vierkante of ronde poten.

Koppelstukken (optineel):
Metaal, bij lengtekoppeling zijn per
tafelzijde 2 koppelstukken nodig.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer rond: Kunststof
zilver, zwart of wit.

Kabelschacht hoekig: Metaal
met poedercoating, met afdekklep,
geschikt voor plaatsing contact-
doos. Tafel voorzien van kabel-
schacht is niet stapelbaar.

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Overzicht:
Tafels met poten vierkant: bladhoek hoekig.
Tafels met poten rond: bladhoek licht gerond.

Vierkante tafel Rechthoekige tafel Trapeziumvormige tafel Vierkante
lounge-tafel

Hoogte tafels: Hoogte lounge-tafels:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand
herlijst

Volkern
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clip - poten vierkant

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL fineer volkern

Vierkante tafel 3780-714

3780-816

70 x 70 cm

80 x 80 cm

419,– 479,– 492,– 576,–

432,– 515,– 530,– 638,–

Rechthoekige tafel 3780-616
3780-624

3780-724
3780-726
3780-728
3780-732
3780-736

3780-824
3780-826
3780-828
3780-832
3780-836

60 x 80 cm
60 x 120 cm

70 x 120 cm
70 x 130 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm

419,– 479,– 491,– 571,–
472,– 566,– 581,– 699,–

475,– 584,– 603,– 745,–
496,– 618,– 636,– 789,–
505,– 634,– 655,– 817,–
532,– 680,– 703,– 888,–
557,– 719,– 748,– 961,–

484,– 614,– 629,– 792,–
506,– 639,– 666,– 836,–
519,– 666,– 688,– 880,–
546,– 710,– 743,– 953,–
576,– 766,– 794,– 1.036,–

Trapeziumvormige tafel 3783-260
3783-270
3783-280

60/60/60/120 cm
70/70/70/140 cm
80/80/80/160 cm

537,– 632,– 644,– 770,–
571,– 699,– 719,– 883,–
614,– 775,– 808,– 1.021,–

Vierkante lounge-tafel
hoogte 50 cm

3788-714

3788-335

70 x 70 cm

100 x 100 cm

399,– 463,– 475,– 560,–

446,– 576,– 599,– 765,–

Koppelstukken 1 stuk 9108-000 9,–
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clip - poten vierkant

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 202,–

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING
LENGTEKOPPELING

0,–

Tafels 3780 t/m 3783

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KABELSCHACHT HOEKIG
Tafel 3780
634 pos. B 177,–
626 pos. D 177,–

METAALKLEUR KABELSCHACHT HOEKIG
Tafel 3780
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KABELDOORVOER ROND
Tafel 3780
635 pos. A 30,–
694 pos. B 30,–
636 pos. C 30,–
653 pos. A en C 60,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
Tafel 3780
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders 6,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie:

positie
kabelschacht

positie
kabeldoorvoer rond
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clip - poten rond

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL fineer volkern

Vierkante tafel 3790-714

3790-816

70 x 70 cm

80 x 80 cm

419,– 479,– 492,– 576,–

432,– 515,– 530,– 638,–

Rechthoekige tafel 3790-616
3790-624

3790-724
3790-726
3790-728
3790-732
3790-736

3790-824
3790-826
3790-828
3790-832
3790-836

60 x 80 cm
60 x 120 cm

70 x 120 cm
70 x 130 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm

419,– 479,– 491,– 571,–
472,– 566,– 581,– 699,–

475,– 584,– 603,– 745,–
496,– 618,– 636,– 789,–
505,– 634,– 655,– 817,–
532,– 680,– 703,– 888,–
557,– 719,– 748,– 961,–

484,– 614,– 629,– 792,–
506,– 639,– 666,– 836,–
519,– 666,– 688,– 880,–
546,– 710,– 743,– 953,–
576,– 766,– 794,– 1.036,–

Trapeziumvormige tafel 3793-260
3793-270
3793-280

60/60/60/120 cm
70/70/70/140 cm
80/80/80/160 cm

537,– 632,– 644,– 770,–
571,– 699,– 719,– 883,–
614,– 775,– 808,– 1.021,–

Vierkante lounge-tafel
hoogte 50 cm

3798-714

3798-335

70 x 70 cm

100 x 100 cm

399,– 463,– 475,– 560,–

446,– 576,– 599,– 765,–

Koppelstukken 1 stuk 9109-000 9,–
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clip - poten rond

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR ONDERSTEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 202,–

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING
LENGTEKOPPELING

0,–

Tafels 3790 t/m 3793

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KABELSCHACHT HOEKIG
Tafel 3790
634 pos. B 177,–
626 pos. D 177,–

METAALKLEUR KABELSCHACHT HOEKIG
Tafel 3790
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KABELDOORVOER ROND
Tafel 3790
635 pos. A 30,–
694 pos. B 30,–
636 pos. C 30,–
653 pos. A en C 60,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
Tafel 3790
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders 6,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie:

positie
kabelschacht

positie
kabeldoorvoer rond
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clip - configuraties

Configuraties, schaal 1:100
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f.t.s. klaptafels

f.t.s. klaptafels overtuigen
door functionaliteit, robuust-
heid en mobiliteit. Bijvoorbeeld
bij gebruik in seminar-
ruimtes, in kantines en
recreatievertrekken of in
multifunctionele grote zalen.
Afhankelijk van gebruiksdoel
kan worden gekozen uit
verschillende onderstellen. T-
poot tafels voor bijv. banket,
cursus en seminar of 4-poots
tafels die vanwege de vrije
beenruimte naar alle kanten
bij uitstek geschikt zijn voor
kantine, pauze en recreatie.
Met een breed aanbod aan
tafelformaten is in elke situatie
een op maat gemaakte
oplossing mogelijk.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen: Naar keuze me-
lamine of HPL met naadloze,
vochtbestendige laserkant
(ABS). Blad verstevigd d.m.v.
een metalen traverse.

Onderstel: Stalen precisie-
buis, kunststof stelglijders.
Verbinding onderstel met
tafelblad met geïntegreerde
stapelbescherming kunststof
zwart. Naar keuze 4-poots of
T-poot onderstel.
Pootdoorsnede: 4-poots
onderstel rond Ø 32 mm
of vierkant 30/30 mm, T-
poot onderstel standbuis
Ø 28 mm, voet Ø 32 mm.
Klapmechaniek: Klapbeslag
met vergrendeling, kunststof-
delen zwart. Metalen opper-
vlakken met poedercoating.

Overzicht:

Klaptafel T-poot onderstel Klaptafel 4-poots onderstel

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS
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f.t.s. klaptafels

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /

melamine structuur
HPL

Rechthoekige klaptafel met T-poot
onderstel

3961-452
3961-453
3961-454
3961-456
3961-458

3961-624
3961-626
3961-628
3961-632
3961-636

3961-724
3961-726
3961-728
3961-732
3961-736

3961-824
3961-826
3961-828
3961-832
3961-836

45 x 120 cm
45 x 130 cm
45 x 140 cm
45 x 160 cm
45 x 180 cm

60 x 120 cm
60 x 130 cm
60 x 140 cm
60 x 160 cm
60 x 180 cm

70 x 120 cm
70 x 130 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm

456,– 522,–
458,– 532,–
463,– 544,–
523,– 617,–
541,– 639,–

463,– 553,–
473,– 568,–
475,– 581,–
532,– 652,–
557,– 689,–

474,– 580,–
484,– 594,–
487,– 609,–
548,– 685,–
566,– 724,–

487,– 607,–
496,– 626,–
503,– 639,–
560,– 718,–
576,– 753,–

Rechthoekige klaptafel met 4-poots
onderstel - poten rond

3971-724
3971-726
3971-728
3971-732
3971-736

3971-824
3971-826
3971-828
3971-832
3971-836

70 x 120 cm
70 x 130 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm

515,– 621,–
523,– 637,–
527,– 650,–
578,– 718,–
598,– 755,–

527,– 644,–
540,– 671,–
546,– 683,–
586,– 747,–
614,– 792,–

Rechthoekige klaptafel met 4-poots
onderstel - poten vierkant

3981-724
3981-726
3981-728
3981-732
3981-736

3981-824
3981-826
3981-828
3981-832
3981-836

70 x 120 cm
70 x 130 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm

515,– 621,–
523,– 637,–
527,– 650,–
578,– 718,–
598,– 755,–

527,– 644,–
540,– 671,–
546,– 683,–
586,– 747,–
614,– 792,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR ONDERSTEL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 93,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders 5,–
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p.f.s. klaptafels

Design: Andreas Krob

p.f.s. klaptafel: Grote ruimtes gemakkelijk
indelen.

De naam p.f.s. staat voor „progressive folding
system“. Het innovatieve mechanisme werkt
zonder extra steunbalken en biedt daardoor
meer stabiliteit en een optimale vrije beenruimte.
Het in- en uitklappen van de poten is uitermate
eenvoudig en intuitief. Een geïntegreerde
stapelbescherming zorgt ervoor dat de tafel-
bladen niet beschadigen bij het opstapelen.

p.f.s. is verkrijgbaar in een uitgebreide keuze
aan tafelformaten, afwerkingen en opties. Er zijn
drie verschillende frametypen beschikbaar voor
meer ontwerpvrijheid: Een schuine vierkante
stalen buis, de minimalistische, gebogen ronde
stalen buis en een stijlvol, slank T-frame.

Optioneel is p.f.s. leverbaar met lichtgewicht
bladen, die de hantering aanzienlijk verge-
makkelijken, vooral bij grotere congres- en
evenementencentra. Een blad in lichtgewicht
constructie scoort niet alleen met een gewichts-
besparing van ca. 45 % in vergelijking met
een conventioneel spaanplaatblad, maar
ook ecologisch: De golvende constructie
van plantenvezelvlies - zoals hennep of vlas
- bespaart niet alleen twee derde van het
materiaal, maar ook 80 % lijm - voor een grotere
materiaalefficiëntie.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL (optioneel licht-
gewicht) met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), of volkern. Versterkingstraverse
van verzinkt staalprofiel bij tafels vanaf 1400 mm
lengte.

Onderstel:
Naar keuze 4-poots rechthoekig (50/20 mm)
of rond Ø 35 mm, of T-poot Ø 35 mm,
kunststof stelglijders zwart, geïntegreerde
stapelbescherming. Metalen oppervlakken
voorzien van poedercoating.
Klapscharnier van spuitgiet aluminium met
poedercoating gelijk aan onderstel, uitklap-
blokkering. Bij onderstellen in chroom is het
scharnier voorzien van zwarte poedercoating.

Frontscherm hoogte 350 mm (optioneel):
Staalplaat geperforeerd, afneembaar zonder
gereedschap. Tafels met gemonteerd
frontscherm kunnen niet worden ingeklapt of
gestapeld.

Koppelstukken (optioneel vanaf tafeldiepte
600 mm):
Staal/kunststof. Lengte- of dwarskoppeling
mogelijk.

Belangrijke opmerking:
Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te
maken van koppelstukken, om niveauverschillen
van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te
vermijden.

Overzicht:

Klaptafel T-poot onderstel Klaptafel 4-poots onderstel

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Volkern Lichtgewicht blad: Rand ABS
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p.f.s. klaptafels

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix lichtge-
wichtblad

HPL

lichtge-
wichtblad
HPL Fenix

volkern

Rechthoekige klaptafel
met T-poot onderstel

3952-452
3952-453
3952-454
3952-456
3952-458

3952-624
3952-626
3952-628
3952-632
3952-636

3952-724
3952-726
3952-728
3952-732
3952-736

3952-824
3952-826
3952-828
3952-832
3952-836

45 x 120 cm
45 x 130 cm
45 x 140 cm
45 x 160 cm
45 x 180 cm

60 x 120 cm
60 x 130 cm
60 x 140 cm
60 x 160 cm
60 x 180 cm

70 x 120 cm
70 x 130 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm

526,– 592,– 803,– 690,– 901,– 710,–
531,– 604,– 834,– 708,– 936,– 731,–
575,– 652,– 897,– 764,– 1.009,– 789,–
592,– 683,– 962,– 810,– 1.093,– 838,–
617,– 716,– 1.032,– 854,– 1.170,– 892,–

538,– 628,– 908,– 739,– 1.017,– 784,–
546,– 644,– 946,– 766,– 1.068,– 811,–
587,– 692,– 1.018,– 820,– 1.150,– 874,–
610,– 733,– 1.107,– 878,– 1.253,– 939,–
636,– 769,– 1.187,– 933,– 1.353,– 1.004,–

542,– 645,– 973,– 772,– 1.099,– 829,–
554,– 667,– 1.021,– 805,– 1.157,– 865,–
596,– 719,– 1.098,– 863,– 1.248,– 931,–
617,– 754,– 1.191,– 918,– 1.353,– 998,–
640,– 799,– 1.291,– 982,– 1.475,– 1.070,–

549,– 671,– 1.042,– 806,– 1.180,– 878,–
559,– 689,– 1.094,– 840,– 1.244,– 914,–
601,– 738,– 1.170,– 898,– 1.335,– 984,–
625,– 787,– 1.283,– 966,– 1.464,– 1.062,–
652,– 833,– 1.393,– 1.035,– 1.597,– 1.142,–

Rechthoekige klaptafel
met 4-poots onderstel -
poten rond

3954-724
3954-726
3954-728
3954-732
3954-736

3954-824
3954-826
3954-828
3954-832
3954-836

70 x 120 cm
70 x 130 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm

477,– 582,– 909,– 709,– 1.036,– 764,–
491,– 604,– 958,– 740,– 1.094,– 802,–
533,– 657,– 1.036,– 801,– 1.186,– 869,–
553,– 692,– 1.129,– 855,– 1.291,– 936,–
580,– 738,– 1.229,– 922,– 1.413,– 1.009,–

486,– 607,– 978,– 742,– 1.115,– 814,–
495,– 625,– 1.031,– 775,– 1.180,– 850,–
540,– 677,– 1.110,– 836,– 1.274,– 922,–
564,– 726,– 1.222,– 905,– 1.403,– 1.000,–
590,– 772,– 1.332,– 975,– 1.536,– 1.080,–

Rechthoekige klaptafel
met 4-poots onderstel -
poten rechthoekig

3956-724
3956-726
3956-728
3956-732
3956-736

3956-824
3956-826
3956-828
3956-832
3956-836

70 x 120 cm
70 x 130 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm

764,– 868,– 1.195,– 994,– 1.322,– 1.051,–
779,– 892,– 1.246,– 1.030,– 1.382,– 1.090,–
831,– 954,– 1.334,– 1.096,– 1.483,– 1.166,–
852,– 990,– 1.428,– 1.155,– 1.589,– 1.235,–
882,– 1.040,– 1.532,– 1.224,– 1.716,– 1.312,–

773,– 894,– 1.265,– 1.030,– 1.403,– 1.103,–
784,– 914,– 1.319,– 1.065,– 1.469,– 1.140,–
835,– 973,– 1.407,– 1.133,– 1.569,– 1.218,–
864,– 1.024,– 1.523,– 1.204,– 1.703,– 1.301,–
894,– 1.076,– 1.636,– 1.278,– 1.840,– 1.386,–

Frontscherm hoogte
35 cm

9226-224
9226-226
9226-228
9226-232
9226-236

voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 130 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm

261,–
277,–
300,–
309,–
321,–
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p.f.s. klaptafels

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS

METAALKLEUR
Tafelonderstel en frontscherm
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
Tafelonderstel
4 chroom

modellen: 3952, 3954 94,–
model: 3956 221,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BEVESTIGING VOOR FRONTSCHERM 0,–

KOPPELSTUKKEN 100,–
vanaf tafelbreedte 60 cm mogelijk

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders

modellen: 3952, 3956 8,–
model: 3954 16,–
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yuno

Design: Andreas Krob

yuno kenmerkt zich door minima-
listisch design, gecombineerd met
een doordacht technisch concept: Hij
omarmt de positieve eigenschappen
van een klaptafel en vermijdt de
zwaktes. De extra handeling van het
opklappen vervalt, wat resulteert in
een aanzienlijke tijdsbesparing bij op-
en afbouw. Desondanks kan door de
tafelconstructie compact gestapeld
worden wat resulteert in plaatsbespa-
rende opslag. Bijzonder praktisch bij
banket- en rijopstellingen. In tegen-
stelling tot traditionele klaptafels kan
yuno door zijn speciale kruisframe
zonder extra element met elkaar in
de lengte verbonden worden. Het
doordachte ontwerp maakt yuno
bovendien geschikt voor meerdere
doeleinden zoals seminars, workshops
en kantines.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL
(optioneel lichtgewicht) met naadloze,
vochtbestendige laserkant (ABS), of
volkern.

Onderstel:
Poten en traverse stalen buis. Kruis-
stukken en bladdragers spuitgiet-
aluminium. Afwerking traverse en
bladdragers gelijk aan de poten. Bij
verchroomde poten traverse en blad-
dragers in poedercoating zwart. Kunst-
stofglijders met geïntegreerde wielen,
zwart. Doorsnede: poot 50/20 mm,
traverse 30/15 mm. Metalen opper-
vlakken voorzien van poedercoating.

Verbinding van de tafels:
Door het over elkaar plaatsen van
de frames kunnen de tafels zonder
extra element in de lengte verbonden
worden.

Koppeling (optioneel):
Staal/kunststof, voor tafelbreedte
600 mm kunststof. Lengte- of
dwarskoppeling mogelijk.

Frontscherm hoogte 280 mm
(optioneel):
Zwarte stofbespanning. Zonder
gereedschap te monteren.

Elektrificatie (optioneel):
Inbouwcontactdoos rond:
Afsluitbare, dubbele inbouwcontact-
doos. Oppervlak mat chroom.
Inbouwcontactdoos rechthoekig
basic of plat:
Dubbele inbouwcontactdoos, kunststof
zwart. Opmerking: Inbouwcontactdoos
rechthoekig plat in combinatie met
lichtgewicht blad niet mogelijk.
Kabelgeleidingsset:
Gemonteerde kabelklemmen, T-splitter
en verbindingskabel. Alleen mogelijk
in combinatie met inbouwcontactdoos,
Pos. B.
Kabelvoering verticaal:
Textielslang, zwart. Alleen in combi-
natie met de inbouwcontactdoos rond.

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Belangrijke opmerking:
Bij tafelconfiguraties raden wij u aan
gebruik te maken van koppelingen, om
niveauverschillen van tafelbladen bij
oneffenheden in de vloer te vermijden.

Overzicht:

Rechthoekige tafel

Stapelbaarheid:
Tot max. 10 tafels op de grond
of op transportplatform 6395.
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yuno

Tot max. 10 tafels op stapel-
wagen 6398-000 (voorbeeld
bij tafellengte 1600).

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Volkern Lichtgewicht blad: Rand ABS

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix lichtge-
wichtblad

HPL

lichtge-
wichtblad
HPL Fenix

volkern

Rechthoekige tafel 3940-620
3940-624
3940-626
3940-628
3940-632
3940-636
3940-640

3940-720
3940-724
3940-726
3940-728
3940-732
3940-736
3940-740

3940-820
3940-824
3940-826
3940-828
3940-832
3940-836
3940-840

60 x 100 cm
60 x 120 cm
60 x 130 cm
60 x 140 cm
60 x 160 cm
60 x 180 cm
60 x 200 cm

70 x 100 cm
70 x 120 cm
70 x 130 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm
70 x 200 cm

80 x 100 cm
80 x 120 cm
80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

519,– 592,– 829,– 679,– 910,– 698,–
535,– 623,– 903,– 727,– 1.006,– 748,–
541,– 637,– 942,– 748,– 1.054,– 773,–
545,– 648,– 978,– 769,– 1.098,– 794,–
603,– 722,– 1.097,– 861,– 1.236,– 888,–
619,– 753,– 1.173,– 907,– 1.330,– 942,–
634,– 785,– 1.250,– 953,– 1.424,– 991,–

527,– 617,– 887,– 715,– 987,– 736,–
545,– 648,– 978,– 770,– 1.099,– 794,–
549,– 666,– 1.018,– 793,– 1.150,– 822,–
557,– 679,– 1.061,– 820,– 1.202,– 850,–
619,– 757,– 1.194,– 918,– 1.354,– 952,–
635,– 792,– 1.283,– 973,– 1.464,– 1.013,–
652,– 827,– 1.373,– 1.027,– 1.571,– 1.069,–

541,– 638,– 949,– 754,– 1.066,– 779,–
557,– 677,– 1.053,– 814,– 1.189,– 844,–
565,– 695,– 1.103,– 842,– 1.248,– 877,–
572,– 713,– 1.150,– 874,– 1.308,– 907,–
627,– 788,– 1.285,– 971,– 1.469,– 1.012,–
640,– 822,– 1.382,– 1.030,– 1.590,– 1.072,–
664,– 862,– 1.485,– 1.092,– 1.714,– 1.142,–
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yuno

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS

METAALKLEUR KRUISSTUKKEN ALUMINIUM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
7 aluminium gepolijst 32,–

METAALKLEUR POTEN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
02M transparant 0,–
4 chroom 73,–

FRONTSCHERM
voor tafellengte 100 cm 138,–
voor tafellengte 120 cm 145,–
voor tafellengte 130 cm 149,–
voor tafellengte 140 cm 152,–
voor tafellengte 160 cm 164,–
voor tafellengte 180 cm 170,–
voor tafellengte 200 cm 177,–

KOPPELSTUKKEN 100,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

DUBBELE INBOUWCONTACTDOOS ROND
A pos. A 267,–
B pos. B 267,–
C pos. C 267,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
BASIC
A pos. A 71,–
B pos. B 71,–
C pos. C 71,–

INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG
PLAT
A pos. A 138,–
B pos. B 138,–
C pos. C 138,–

STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS
DE Schuko 0,–
FR BEK 9,–

KABELGELEIDINGSSET GEMONTEERD
B pos. B 89,–

KABELVOERING VERTICAAL 113,–

POOTUITVOERINGEN
202 kunststofglijders met wielen 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:

Inbouwcontactdoos rond Inbouwcontactdoos rechthoekig
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n.f.t. klaptafels

Design:
greutmann bolzern

Moeten klaptafels er altijd als klaptafels uitzien?
Een vraag die door n.f.t. niet wordt opgeroepen.
Deze tafels hebben namelijk een klapmechanis-
me dat zich op discrete manier aan het oog van
de toeschouwer onttrekt. Het valt dus totaal niet
op dat n.f.t. een klaptafel is. Ook het formele en
stijlvolle uiterlijk, het eenvoudige ontwerp en de
veelzijdige vormgeving zijn hier getuige van. Zo
komt de klaptafel ook bij een veeleisende archi-
tectuur goed voor de dag. Maar niet alleen het
uiterlijk is indrukwekkend, ook de functionaliteit
van de n.f.t. is van een hoog niveau, zoals de
maximale beenruimte, zitruimte aan de kop van
de tafel, comfortabele bediening en mogelijk-
heden om de tafels te koppelen en te stapelen.
Optioneel zijn verder snelkoppelingen, front-
schermen, electrificatie en een lichtgewicht blad
verkrijgbaar.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze,
vochtbestendige laserkant (ABS), of fineer
met bladrand herlijst. Tafelbladen vanaf lengte
140 cm worden met zwart metalen traversen
versterkt.
Optioneel: Lichtgewicht blad HPL met naadloze,
vochtbestendige laserkant (ABS), of fineer met
rand herlijst. Tafelbladen worden met witte
metalen traversen versterkt. Gewichtsbesparing
door lichtgewicht blad afhankelijk van bladgrootte
tot 7,5 kg. Houten oppervlakken gebeitst.
Halfronde tafel incl. voorbereiding voor
koppelen.
Opmerking: Voorbereiding voor koppeling vast is
bij de rechthoekige tafels noodzakelijk.

Hoek-inhangblad:
Uitvoering als tafelbladen, doch inclusief 4 stuks
vaste koppelingen. Opmerking: Voorbereiding
voor lengtekoppeling vast is bij de rechthoekige
tafels noodzakelijk.

Onderstel: Afmetingen poot: 35/35 mm, kunst-
stof stelglijder, geïntegreerde stapelbescherming.
Klapmechaniek: klapscharnier met vergrende-
ling, uitklapbeveiliging. Kunststofdelen zwart uit
sterke Duroplasten.
Bij tafels met een lengte van 120 en 130 cm
wordt een hogere lijst gemonteerd en het onder-
stel naar binnen geplaatst. Hierdoor kunnen

deze tafels niet met snelkoppelingen gekoppeld
worden.

Frontscherm hoogte 350 mm (optioneel):
Staalplaat geperforeerd, afneembaar zonder
gereedschap. Tafels met gemonteerd front-
scherm kunnen niet worden ingeklapt of
gestapeld.

Koppelingen voor rechthoekige klaptafel
3920 (optioneel):
Snelkoppeling 9130-000 (voor tafels vanaf
lengte 1400 mm): voor lengtekoppeling recht-
hoekige tafel - rechthoekige tafel. Kunststof,
wordt vastgeklemd.
Lengtekoppeling vast 9131-000:
voor koppelen rechthoekige tafel - rechthoekige
tafel. Plaatstaal zwart, vast gemonteerd.
Opmerking: Voorbereiding voor lengtekoppeling
vast is bij de rechthoekige tafels noodzakelijk.

Bij koppelen zijn per tafelzijde 2 koppelingen
nodig.

Koppelingen voor halfronde klaptafel
3921 (optioneel):
Lengtekoppeling vast 9134-000:
voor koppelen halfronde tafel - rechthoekige
tafel (in lengterichting). Plaatstaal zwart, incl.
2 gekartelde schroeven. Opmerking: Voorbe-
reiding voor lengtekoppeling vast is bij de
rechthoekige tafels noodzakelijk.
Dwarskoppeling vast 9135-000:
voor koppelen halfronde tafel - halfronde tafel of
halfronde tafel – rechthoekige tafel (in dwars-
richting). Plaatstaal zwart, incl. 2 gekartelde
schroeven. Opmerking: Voorbereiding voor
dwarskoppeling vast is bij de rechthoekige tafels
noodzakelijk.

Bij koppelen zijn per tafelzijde 2 koppelingen
nodig.

Elektrificatie (optioneel):
Kabelschacht hoekig: metaal met poeder-
coating, met afdekklep. Tafels voorzien van een
kabelschacht zijn niet stapelbaar.

Toebehoren voor elektrificatie, zie hoofdstuk
Equipment.

Overzicht:

Klaptafel met 4-poots onderstel Klaptafel met 4-poots onderstel Hoek-inhangblad

Lengtekoppeling vast voor
halfronde tafel - rechthoekige tafel

Dwarskoppeling vast voor
halfronde tafel - rechthoekige tafel

Dwarskoppeling vast voor
halfronde tafel - halfronde tafel

Stapelbaarheid:
Met standaardblad max. 10 tafels, met lichtgewicht blad max. 12 tafels.
Geschikt transportplatform: model 6395.
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n.f.t. klaptafels

Tafelhoogte:

Rolstoeltoegankelijkheid volgens
ÖNORM B 1602

Bladprofiel:

Standaardblad: Rand ABS Rand herlijst Lichtgewicht blad: Rand ABS Rand herlijst

afbeelding/benamingmodel bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer lichtge-
wichtblad

HPL

lichtge-
wichtblad
HPL Fenix

lichtge-
wichtblad
fineer

Rechthoekige
klaptafel met 4-
poots onderstel

3920-452
3920-453
3920-454
3920-456
3920-458

3920-624
3920-626
3920-628
3920-632
3920-636

3920-724
3920-726
3920-728
3920-732
3920-736

3920-824
3920-826
3920-828
3920-832
3920-836

45 x 120 cm
45 x 130 cm
45 x 140 cm
45 x 160 cm
45 x 180 cm

60 x 120 cm
60 x 130 cm
60 x 140 cm
60 x 160 cm
60 x 180 cm

70 x 120 cm
70 x 130 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm

723,– 783,– 970,– 797,– 869,– 1.057,– 882,–
730,– 794,– 999,– 808,– 886,– 1.089,– 902,–
735,– 804,– 1.022,– 821,– 904,– 1.122,– 920,–
799,– 880,– 1.128,– 896,– 993,– 1.243,– 1.011,–
815,– 904,– 1.185,– 924,– 1.027,– 1.308,– 1.049,–

739,– 820,– 1.068,– 836,– 918,– 1.165,– 935,–
742,– 831,– 1.099,– 848,– 939,– 1.206,– 956,–
747,– 839,– 1.131,– 860,– 954,– 1.247,– 976,–
809,– 918,– 1.251,– 941,– 1.047,– 1.379,– 1.069,–
832,– 949,– 1.322,– 977,– 1.095,– 1.469,– 1.123,–

747,– 839,– 1.131,– 860,– 951,– 1.243,– 974,–
754,– 854,– 1.169,– 879,– 975,– 1.290,– 998,–
759,– 869,– 1.206,– 892,– 997,– 1.339,– 1.022,–
824,– 947,– 1.336,– 976,– 1.093,– 1.479,– 1.122,–
840,– 982,– 1.418,– 1.013,– 1.144,– 1.582,– 1.174,–

762,– 869,– 1.200,– 892,– 989,– 1.322,– 1.015,–
768,– 883,– 1.243,– 909,– 1.017,– 1.376,– 1.042,–
773,– 896,– 1.281,– 923,– 1.038,– 1.426,– 1.066,–
834,– 976,– 1.419,– 1.008,– 1.136,– 1.579,– 1.167,–
850,– 1.011,– 1.509,– 1.047,– 1.191,– 1.690,– 1.228,–

Halfronde klaptafel
met 4-poots
onderstel

3921-074 aanbouwbreedte
160 cm

882,– 1.024,– 1.467,– 1.057,– 1.184,– 1.626,– 1.217,–

Hoek-inhangblad
incl. vaste
koppelstukken

3911-026

3911-028

aanbouwbreedte
70 cm
aanbouwbreedte
80 cm

282,– 335,– 505,– 349,– 399,– 567,– 413,–

315,– 384,– 605,– 402,– 441,– 663,– 459,–

Frontscherm
hoogte 35 cm

9226-224

9226-226

9226-228

9226-232

9226-236

voor tafellengte
120 cm
voor tafellengte
130 cm
voor tafellengte
140 cm
voor tafellengte
160 cm
voor tafellengte
180 cm

261,–

277,–

300,–

309,–

321,–

Tafelsystemen project 332 Prijzen BeNeLux, EURO excl. BTW



n.f.t. klaptafels

afbeelding/benamingmodel bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer lichtge-
wichtblad

HPL

lichtge-
wichtblad
HPL Fenix

lichtge-
wichtblad
fineer

Snelkoppeling 1
stuk

9130-000 voor koppelen
rechthoekige
tafel -
rechthoekige
tafel

26,–

Lengtekoppeling
vast 1 stuk

9131-000 voor koppelen
rechthoekige
tafel -
rechthoekige
tafel

26,–

Lengtekoppeling
vast 1 stuk

9134-000 voor koppelen
halfronde tafel
- rechthoekige
tafel

26,–

Dwarskoppeling
vast 1 stuk

9135-000 voor koppelen
halfronde tafel
- halfronde
tafel of
halfronde tafel
- rechthoekige
tafel

26,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR
Tafelonderstel en frontscherm
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
Tafelonderstel
4 chroom 103,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BEVESTIGING VOOR FRONTSCHERM 0,–

VOORBEREIDING VOOR LENGTEKOPPELING VAST 0,–
Rechthoekige tafels 3920

VOORBEREIDING VOOR DWARSKOPPELING VAST 0,–
Rechthoekige tafel 3920-456, 3920-632, 3920-732 en 3920-832

KABELSCHACHT HOEKIG
Tafels 3920-724 t/m 3920-836
634 pos. B 177,–

METAALKLEUR KABELSCHACHT HOEKIG
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders 5,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie kabelschacht:
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client

Design:
Dustin A. Tusnovics

Het tafelsysteem client overtuigt door de
flexibele techniek en de grote keuze aan
formaten en uitvoeringsvarianten. Elegant in
cateringgelegenheden, bedrijfsrestaurants
en bistro's, robuust in verblijfsruimten en
lounges, geschikt voor rolstoelen in de
zorgsector en communicatiebevorderend
bij vergaderingen en seminars. client kan
telkens opnieuw weer op maat worden
geconfigureerd.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen: Naar keuze in melamine
of HPL met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), of fineer met bladrand
herlijst. De houten oppervlakken zijn
gebeitst. Uitzondering: de vierkante tafels
3210-355 en 3220-355 (1400/1400 mm) zijn
uitsluitend in melamine verkrijgbaar.

Onderstel: Naar keuze met ronde metalen
poten (Ø 50 mm), vierkante metalen poten
(pootdoorsnede 50/50 mm) of vierkante
massief houten poten van beuken of eiken
(pootdoorsnede 52/52 mm). Statafel,
metalen poot rond of vierkant. Metalen
oppervlakken zijn voorzien van poeder-
coating, houten oppervlakken zijn gebeitst.
Bevestiging poten: grondplaat van spuitgiet-
aluminium met bevestigingspunten voor poot
(met schroefdraad) en voorzieningen voor
koppelingen in lengte- en dwarsrichting.

Frontscherm hoogte 325 mm (optioneel):
Geperforeerde staalplaat met poedercoating.

Koppelstukken: Kunststof, bij lengte-
/breedtekoppeling per tafelzijde 2 koppel-
stukken nodig.

Belangrijke opmerking: Bij tafel-
configuraties raden wij u aan gebruik
te maken van koppelingen, om niveau-
verschillen van tafelbladen bij oneffenheden
in de vloer te vermijden.

Elektrificatie (optioneel):
Kabelschacht hoekig: Metaal met poeder-
coating, met afdekklep, geschikt voor
plaatsing contactdozen. Tafels met kabel-
schacht zijn niet stapelbaar.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk
Equipment.

Overzicht:

Vierkante tafel Rechthoekige tafel Trapeziumvormige tafel Vierkante
statafel

Rechthoekige
statafel

Tafelhoogte:

Statafels: Tafels:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand
herlijst
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client - metalen poten

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine HPL fineer

Vierkante tafel 3210-714

3210-816

3210-918

3210-351
3210-355

70 x 70 cm

80 x 80 cm

90 x 90 cm

130 x 130 cm
140 x 140 cm

506,– 560,– 582,–

523,– 591,– 622,–

564,– 641,– 685,–

719,– 891,– 1.063,–
765,– – –

Rechthoekige tafel 3210-724
3210-728
3210-732
3210-736

3210-824
3210-826
3210-828
3210-832
3210-836

3210-932
3210-936

70 x 120 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm

90 x 160 cm
90 x 180 cm

577,– 666,– 703,–
596,– 698,– 747,–
685,– 803,– 858,–
739,– 864,– 931,–

591,– 694,– 739,–
603,– 709,– 761,–
614,– 729,– 785,–
703,– 838,– 900,–
755,– 900,– 977,–

720,– 870,– 942,–
774,– 943,– 1.021,–

Trapeziumvormige tafel 3211-270
3211-280

70/70/70/140 cm
80/80/80/160 cm

584,– 689,– 734,–
626,– 755,– 823,–

Vierkante statafel hoogte 111 cm 3215-714

3215-816

3215-918

70 x 70 cm

80 x 80 cm

90 x 90 cm

864,– 917,– 941,–

891,– 957,– 989,–

939,– 1.022,– 1.061,–

Rechthoekige statafel hoogte 111 cm 3215-728

3215-832

3215-936

70 x 140 cm

80 x 160 cm

90 x 180 cm

976,– 1.070,– 1.123,–

1.090,– 1.224,– 1.285,–

1.180,– 1.350,– 1.428,–

Frontscherm hoogte 32,5 cm 3219-214
3219-216
3219-224
3219-226
3219-228
3219-232
3219-236

voor tafellengte 70 cm
voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 130 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm

182,–
188,–
241,–
250,–
259,–
276,–
303,–
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client - metalen poten

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine HPL fineer

Koppelstukken 1 stuk 9110-000 26,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
200 ABS
Blad in HPL:
300 ABS
Blad in fineer:
420 herlijst

ONDERSTEL VARIANTEN
90 metalen poten, rond 0,–
96 metalen poten, vierkant 0,–

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR
Poten, voetring en frontscherm
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
Poten en voetring
4 chroom

modellen: 3210, 3211 202,–
model: 3215 314,–

KORTING VOOR NIET BENODIGDE POTEN (2 ST.) -125,–
Tafels 3210-714 t/m 3210-936 en 3211

BEVESTIGING VOOR FRONTSCHERM 0,–
Rechthoekige en trapeziumvormige tafels,
vierkante tafels 3210-714 en 3210-816

KABELSCHACHT HOEKIG
Tafels 3210 en 3215
634 pos. B 177,–
626 pos. D 177,–

METAALKLEUR KABELSCHACHT HOEKIG
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders 5,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie kabelschacht:
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client - houten poten

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine HPL fineer

Vierkante tafel 3220-714

3220-816

3220-918

3220-351
3220-355

70 x 70 cm

80 x 80 cm

90 x 90 cm

130 x 130 cm
140 x 140 cm

610,– 663,– 684,–

628,– 697,– 727,–

664,– 747,– 788,–

814,– 990,– 1.156,–
862,– – –

Rechthoekige tafel 3220-724
3220-728
3220-732
3220-736

3220-824
3220-826
3220-828
3220-832
3220-836

3220-932
3220-936

70 x 120 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 130 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm

90 x 160 cm
90 x 180 cm

680,– 765,– 807,–
698,– 797,– 846,–
789,– 898,– 958,–
833,– 962,– 1.023,–

695,– 793,– 841,–
701,– 808,– 861,–
710,– 832,– 881,–
803,– 937,– 999,–
853,– 998,– 1.074,–

818,– 967,– 1.038,–
872,– 1.039,– 1.119,–

Trapeziumvormige tafel 3221-270
3221-280

70/70/70/140 cm
80/80/80/160 cm

713,– 817,– 862,–
753,– 886,– 948,–

Frontscherm hoogte 32,5 cm 3219-214
3219-216
3219-224
3219-226
3219-228
3219-232
3219-236

voor tafellengte 70 cm
voor tafellengte 80 cm
voor tafellengte 120 cm
voor tafellengte 130 cm
voor tafellengte 140 cm
voor tafellengte 160 cm
voor tafellengte 180 cm

182,–
188,–
241,–
250,–
259,–
276,–
303,–

Koppelstukken 1 stuk 9110-000 26,–
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client - houten poten

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine:
200 ABS
Blad in HPL:
300 ABS
Blad in fineer:
420 herlijst

ONDERSTEL VARIANTEN
102 beuken poten, vierkant 0,–
120 eiken poten, vierkant 87,–

HOUTKLEUR POTEN
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

MEERPRIJS KLEURBEITS 43,–

METAALKLEUR FRONTSCHERM
Voetring en frontscherm
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KORTING VOOR NIET BENODIGDE POTEN (2 ST.) -206,–
Tafels 3220-714 t/m 3220-936 en 3221

BEVESTIGING VOOR FRONTSCHERM 0,–
Rechthoekige en trapeziumvormige tafels,
vierkante tafels 3220-714 en 3220-816

KABELSCHACHT HOEKIG
Tafels 3220
634 pos. B 177,–
626 pos. D 177,–

METAALKLEUR KABELSCHACHT HOEKIG
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders 5,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie kabelschacht:
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client - configuraties

Configuraties, schaal 1:100
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n_table

Design:
greutmann bolzern

Een persoonlijk gesprek of een
heuse conferentie: n_table
kan snel en zonder montage
aan alle situaties worden aan-
gepast. Dankzij het naar buiten
toe geplaatste onderstel en de
slanke, rechte poten biedt n_table
maximale beenruimte. Het tafel-
blad is kantelbaar. Als het blad
omhooggeklapt wordt, kunnen de
tafels in elkaar worden geschoven
en plaatsbesparend worden ge-
parkeerd. Een gasveer zorgt voor
een soepele en geleidelijk kantel-
beweging. n_table kan optioneel
van elektrificatie, een intelligent
kabelmanagement en een snel-
koppeling worden voorzien.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL
met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), fineer met blad-
rand herlijst, volkern. Houten
oppervlakken gebeitst. Tafelblad
kantelbaar. Kantelmechanisme
met gasveer, ontgrendeling met
draaiknop aan de onderzijde van
de tafel. Tafels met opgeklapt blad
zijn plaatsbesparend (in elkaar
geschoven) te parkeren.
Onderstel:
Afhankelijk van bladformaat
met C-poot of T-poot. Onderstel
aluminium met poedercoating,
pootdragers aluminium gepolijst.
Dubbele wielen, zilver, Ø 75 mm.

2 wielen aan de gebruikskant
geremd (draaiknop zijde),
2 tegenoverliggende wielen
ongeremd.
Frontscherm hoogte 320 mm
(optioneel): Geperforeerde alu-
minium plaat met poedercoating,
zwenkbaar gemonteerd.
Snelkoppeling (optioneel):
Kunststof. Bij lengte- of dwars-
koppeling zijn per tafelzijde
2 koppelstukken nodig.
Dwarskoppeling is NIET mogelijk,
bij tafels met C-poot breedte 600
en 700 mm en bij tafels met T-poot
breedte 700 mm voorzien van een
frontscherm.
Elektrificatie:
Horizontaal en verticaal kabel-
kanaal plaatstaal met poeder-
coating. Onzichtbare kabel-
geleiding van tafel naar tafel door
kunststof kabeldoorvoeren. Kleur
kabeldoorvoer zijkant: zilver bij
onderstelkleur eloxaal zilver, zwart
bij alle andere onderstelkleuren.
Kabeldoorvoer hoekig
(optioneel):
Metaal met poedercoating, met
afdekklep.
Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Belangrijke opmerking:
Bij tafelconfiguraties raden wij
u aan gebruik te maken van
koppelingen, om niveauverschillen
van tafelbladen bij oneffenheden
in de vloer te vermijden.

Overzicht:

Rechthoekige tafel
C-poot onderstel

Trapeziumvormige tafel
C-poot onderstel

Halfronde tafel
C-poot onderstel

Rechthoekige tafel
T-poot onderstel

Kwart cirkelvormige tafel
T-poot onderstel

Ellipsvormige tafel
T-poot onderstel

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand herlijst Volkern
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n_table

afbeelding/benamingmodel bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern

Rechthoekige tafel
C-poot

3990-624
3990-628
3990-632
3990-636

3990-724
3990-728
3990-732
3990-736

3990-824
3990-828
3990-832
3990-836
3990-840

60 x 120 cm
60 x 140 cm
60 x 160 cm
60 x 180 cm

70 x 120 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

929,– 1.027,– 1.296,– 1.066,– 1.161,–
946,– 1.059,– 1.371,– 1.105,– 1.213,–
969,– 1.114,– 1.471,– 1.151,– 1.271,–
985,– 1.150,– 1.553,– 1.192,– 1.333,–

944,– 1.059,– 1.371,– 1.103,– 1.217,–
964,– 1.096,– 1.456,– 1.150,– 1.283,–
985,– 1.137,– 1.553,– 1.198,– 1.347,–

1.004,– 1.173,– 1.642,– 1.242,– 1.408,–

966,– 1.098,– 1.453,– 1.149,– 1.276,–
988,– 1.141,– 1.557,– 1.202,– 1.353,–

1.012,– 1.186,– 1.659,– 1.255,– 1.429,–
1.027,– 1.229,– 1.761,– 1.303,– 1.492,–
1.054,– 1.271,– 1.864,– 1.359,– 1.570,–

Trapeziumvormige
tafel C-poot

3997-270
3997-280

70/70/70/140 cm
80/80/80/160 cm

1.022,– 1.161,– 1.473,– 1.210,– 1.346,–
1.070,– 1.250,– 1.662,– 1.314,– 1.489,–

Trapeziumvormige
tafel C-poot

3998-270
3998-280

70/70/70/140 cm
80/80/80/160 cm

1.022,– 1.161,– 1.473,– 1.210,– 1.346,–
1.070,– 1.250,– 1.662,– 1.314,– 1.489,–

Halfronde tafel C-
poot

3999-070
3999-074
3999-078

aanbouwbreedte 140 cm
aanbouwbreedte 160 cm
aanbouwbreedte 180 cm

1.019,– 1.156,– 1.517,– 1.204,– 1.341,–
1.064,– 1.239,– 1.714,– 1.309,– 1.482,–
1.116,– 1.344,– 1.945,– 1.426,– 1.647,–

Rechthoekige tafel
T-poot

3994-724
3994-728
3994-732
3994-736

3994-824
3994-828
3994-832
3994-836
3994-840

3994-928
3994-932
3994-936
3994-940

3994-336

70 x 120 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

90 x 140 cm
90 x 160 cm
90 x 180 cm
90 x 200 cm

100 x 200 cm

944,– 1.059,– 1.371,– 1.103,– 1.217,–
964,– 1.096,– 1.456,– 1.150,– 1.283,–
985,– 1.137,– 1.553,– 1.198,– 1.347,–

1.004,– 1.173,– 1.642,– 1.242,– 1.408,–

966,– 1.098,– 1.453,– 1.149,– 1.276,–
988,– 1.141,– 1.557,– 1.202,– 1.353,–

1.012,– 1.186,– 1.659,– 1.255,– 1.429,–
1.027,– 1.229,– 1.761,– 1.303,– 1.492,–
1.054,– 1.271,– 1.864,– 1.359,– 1.570,–

1.009,– 1.182,– 1.650,– 1.250,– 1.418,–
1.030,– 1.231,– 1.763,– 1.304,– 1.496,–
1.053,– 1.272,– 1.873,– 1.360,– 1.577,–
1.073,– 1.321,– 1.990,– 1.417,– 1.659,–

1.105,– 1.383,– 2.122,– 1.530,– 1.755,–
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n_table

afbeelding/benamingmodel bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern

Rechthoekige tafel
T-poot onderstel
naar binnen
geplaatst

3995-832
3995-836
3995-840

3995-932
3995-936
3995-940

3995-336

80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

90 x 160 cm
90 x 180 cm
90 x 200 cm

100 x 200 cm

1.012,– 1.186,– 1.659,– 1.255,– 1.429,–
1.027,– 1.229,– 1.761,– 1.303,– 1.492,–
1.054,– 1.271,– 1.864,– 1.359,– 1.570,–

1.030,– 1.231,– 1.763,– 1.304,– 1.496,–
1.053,– 1.272,– 1.873,– 1.360,– 1.577,–
1.073,– 1.321,– 1.990,– 1.417,– 1.659,–

1.105,– 1.383,– 2.122,– 1.530,– 1.755,–

Kwart cirkelvormige
tafel T-poot

3993-028
3993-030

aanbouwbreedte 80 cm
aanbouwbreedte 90 cm

1.148,– 1.346,– 1.877,– 1.421,– 1.614,–
1.194,– 1.442,– 2.108,– 1.536,– 1.777,–

Ellipsvormige tafel
T-poot

3996-380 100 x 180 cm 1.167,– 1.386,– 2.050,– 1.553,– 1.691,–

Snelkoppeling 1
stuk

9125-000 43,–
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n_table

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR KABELKANAAL EN BLADDRAGERS OF
FRONTSCHERM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR TAFELPOOT
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONTSCHERM
voor tafellengte 70 cm 170,–
voor tafellengte 80 cm 182,–
voor tafellengte 120 cm 257,–
voor tafellengte 140 cm 264,–
voor tafellengte 160 cm 275,–
voor tafellengte 180 cm 284,–
voor tafellengte 200 cm 302,–
voor kwart cirkelvormige tafel 176,–

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING
LENGTEKOPPELING

0,–

VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING
DWARSKOPPELING

0,–

KABELDOORVOER HOEKIG
C-poot tafels
648 pos. B 151,–
T-poot tafels
649 pos. D 151,–

METAALKLEUR KABELDOORVOER HOEKIG
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

POOTUITVOERINGEN
121 wielen met rem 0,–
125 2 wielen met rem, 2 glijders 43,–
215 glijders in hoogte instelbaar 78,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie kabeldoorvoer
C-poot tafels

Elektrificatie - positie kabeldoorvoer
T-poot tafels
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n_table

Configuraties, schaal 1:100
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skill - klaptafels

Design: Andreas Krob

Het mobiele tafelsysteem skill past zich
gemakkelijk aan elke communicatiebehoefte
aan. De klaptafel is verrijdbaar en maakt snel
op- en ombouwen van configuraties mogelijk.
Niet benodigde tafels kunnen snel opgeklapt
en plaatsbesparend ‘geparkeerd’ worden.
Variabele tafelformaten bieden een ruime
keuze aan opstelmogelijkheden – van de
seminar-‘U’ tot het workshop-‘vierkant’. Door
gebruikmaking van koppelstukken worden de
bladen strak en stevig met elkaar verbonden.
Met het V-, T-, en C-poot onderstel kunt u,
naast de talrijke bladoppervlakken, kiezen uit
drie elegante onderstelvarianten.
Speciaal voor statische vergaderruimten
werd een vergadertafel met vast onderstel
ontwikkeld: Optisch rank, met het zelfde
elegante design als de mobiele klaptafels,
komen ook de grote tafelformaten
uitermate tot hun recht. Een doordacht
kabelmanagement met verborgen kabel-
doorvoer en eenvoudige Plug-in op tafel-
niveau zorgt voor een perfecte media-
integratie.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze,
vochtbestendige laserkant (ABS), fineer
met bladrand herlijst, volkern. Houten
oppervlakken gebeitst.
Tafelbladen kantelbaar, kantelmechanisme
met gasveer. Ontgrendeling middels draai-
knop aan de onderzijde van de tafel. Tafels
met opgeklapt blad zijn plaatsbesparend (in
elkaar geschoven) te parkeren.

Hoek-inhangblad:
Uitvoering als tafelbladen, inclusief 4
koppelstukken.
Opmerking: lengtekoppeling is bij de tafels
noodzakelijk.

Onderstel:
Bladdragers en poten spuitgietaluminium.
Kolom en kabelkanaal aluminium, met
poedercoating. Dubbele wielen (Ø 60 mm)
voorzien van chromen behuizing. Wielen aan
de gebruikskant geremd (draaiknop zijde),
2 tegenoverliggende wielen ongeremd.

Frontscherm hoogte 320 mm (optioneel):
Geperforeerde staalplaat met poedercoating,
zwenkbaar gemonteerd.
Snelkoppeling (optioneel):
Staal/kunststof. Lengte- of dwarskoppeling
mogelijk.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer hoekig: Aluminium met
poedercoating, met afdekklep.
Kabelkanaal verticaal: Metaal met poeder-
coating zwart.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk
Equipment.

Belangrijke opmerking:
Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik
te maken van koppelingen, om niveau-
verschillen van tafelbladen bij oneffenheden
in de vloer te vermijden.

Overzicht:

Rechthoekige tafel C-poot Rechthoekige tafel T-poot en V-poot Hoek-inhangblad

Tafelhoogte:

C-poot T-poot V-poot

Bladprofiel:

Rand ABS Rand herlijst Volkern
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skill - klaptafels

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

volkern

Rechthoekige tafel C-poot 3460-624
3460-628
3460-632
3460-636

3460-724
3460-728
3460-732
3460-736

3460-824
3460-828
3460-832
3460-836
3460-840

60 x 120 cm
60 x 140 cm
60 x 160 cm
60 x 180 cm

70 x 120 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

1.168,– 1.273,– 1.552,– 1.313,– 1.415,–
1.185,– 1.303,– 1.634,– 1.352,– 1.470,–
1.201,– 1.338,– 1.711,– 1.392,– 1.526,–
1.221,– 1.377,– 1.795,– 1.437,– 1.590,–

1.185,– 1.303,– 1.634,– 1.352,– 1.470,–
1.202,– 1.344,– 1.729,– 1.400,– 1.534,–
1.222,– 1.382,– 1.822,– 1.447,– 1.604,–
1.247,– 1.426,– 1.916,– 1.501,– 1.671,–

1.200,– 1.336,– 1.708,– 1.391,– 1.525,–
1.222,– 1.382,– 1.822,– 1.447,– 1.604,–
1.249,– 1.430,– 1.931,– 1.507,– 1.684,–
1.278,– 1.482,– 2.046,– 1.566,– 1.769,–
1.302,– 1.532,– 2.157,– 1.623,– 1.847,–

Rechthoekige tafel T-poot 3465-724
3465-728
3465-732
3465-736

3465-824
3465-828
3465-832
3465-836
3465-840

3465-928
3465-932
3465-936
3465-940

3465-336

70 x 120 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

90 x 140 cm
90 x 160 cm
90 x 180 cm
90 x 200 cm

100 x 200 cm

1.185,– 1.303,– 1.634,– 1.352,– 1.470,–
1.202,– 1.344,– 1.729,– 1.400,– 1.534,–
1.222,– 1.382,– 1.822,– 1.447,– 1.604,–
1.247,– 1.426,– 1.916,– 1.501,– 1.671,–

1.200,– 1.336,– 1.708,– 1.391,– 1.525,–
1.222,– 1.382,– 1.822,– 1.447,– 1.604,–
1.249,– 1.430,– 1.931,– 1.507,– 1.684,–
1.278,– 1.482,– 2.046,– 1.566,– 1.769,–
1.302,– 1.532,– 2.157,– 1.623,– 1.847,–

1.247,– 1.426,– 1.916,– 1.501,– 1.671,–
1.278,– 1.482,– 2.046,– 1.566,– 1.769,–
1.303,– 1.537,– 2.170,– 1.632,– 1.856,–
1.330,– 1.589,– 2.286,– 1.691,– 1.938,–

1.358,– 1.646,– 2.426,– 1.804,– 2.040,–

Rechthoekige tafel V-poot 3470-724
3470-728
3470-732
3470-736

3470-824
3470-828
3470-832
3470-836
3470-840

3470-928
3470-932
3470-936
3470-940

3470-336

70 x 120 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm

80 x 120 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

90 x 140 cm
90 x 160 cm
90 x 180 cm
90 x 200 cm

100 x 200 cm

1.185,– 1.303,– 1.634,– 1.352,– 1.470,–
1.202,– 1.344,– 1.729,– 1.400,– 1.534,–
1.222,– 1.382,– 1.822,– 1.447,– 1.604,–
1.247,– 1.426,– 1.916,– 1.501,– 1.671,–

1.200,– 1.336,– 1.708,– 1.391,– 1.525,–
1.222,– 1.382,– 1.822,– 1.447,– 1.604,–
1.249,– 1.430,– 1.931,– 1.507,– 1.684,–
1.278,– 1.482,– 2.046,– 1.566,– 1.769,–
1.302,– 1.532,– 2.157,– 1.623,– 1.847,–

1.247,– 1.426,– 1.916,– 1.501,– 1.671,–
1.278,– 1.482,– 2.046,– 1.566,– 1.769,–
1.303,– 1.537,– 2.170,– 1.632,– 1.856,–
1.330,– 1.589,– 2.286,– 1.691,– 1.938,–

1.358,– 1.646,– 2.426,– 1.804,– 2.040,–
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skill - klaptafels

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

volkern

Hoek-inhangblad incl.
koppelstukken

3461-026
3461-028

aanbouwbreedte 70 cm
aanbouwbreedte 80 cm

340,– 412,– 663,– 439,– 506,–
375,– 472,– 788,– 505,– 594,–

Lignatur onderhoudsset
voor onderhoud van
geoliede oppervlakken

9499-000 inhoud: 0,5 l
verzorgende olie, 2 st.
katoendoeken, 1 st.
Scotch Brite

100,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR KABELKANAAL EN BLADDRAGERS OF
FRONTSCHERM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR KOLOM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 95,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR POTEN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 49,–

FRONTSCHERM
voor tafellengte 120 cm 257,–
voor tafellengte 140 cm 264,–
voor tafellengte 160 cm 275,–
voor tafellengte 180 cm 284,–
voor tafellengte 200 cm 302,–

KOPPELSTUKKEN 100,–
Rechthoekige tafels

KABELDOORVOER HOEKIG
C-poot tafels
648 pos. B 151,–
T-poot en V-poot tafels
649 pos. D 151,–

METAALKLEUR KABELDOORVOER HOEKIG
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KABELKANAAL VERTICAAL
Rechthoekige tafels
705 links 55,–
706 rechts 55,–
707 links en rechts 110,–

POOTUITVOERINGEN
121 wielen met rem 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie kabeldoorvoer:

C-poot tafels T-poot en V-poot tafels
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skill - vergadertafels

Design: Andreas Krob

Het tafelsysteem skill werd ontwikkeld met
het doel om zich gemakkelijk aan de snel
veranderende communicatiebehoefte aan te
passen. Speciaal voor statische vergader-
ruimtes is de skill serie uitgebreid met
een vergadertafel met een vast onderstel:
Optisch rank, met hetzelfde elegante design
als de mobiele klaptafels, komen ook
de grote tafelformaten uitermate tot hun
recht. De uitgebreide keuze aan formaten
biedt inrichtingsmogelijkheden voor elke
architectuur.
Een doordacht kabelmanagement met
verborgen kabeldoorvoer en eenvoudige
Plug-in op tafelniveau zorgt voor een perfecte
media-integratie.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL Fenix met
naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS),
of MDF-blad met fineer met bladrand herlijst
(rechte deel van bladrand). Het verjongde
deel van de MDF bladrand is zwart.

Alle overige houtoppervlakken gebeitst
volgens stalenkaart.

Onderstel:
Bladdragers staal voorzien van zwarte
poedercoating. Poten spuitgietaluminium.
Kolom aluminium, met poedercoating. Kolom
van vierkante- en ronde-tafels, stalen buis,
met poedercoating. Kunststof stelglijders,
zilvergrijs.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer hoekig:
Metaal (bij melamine blad of HPL Fenix):
aluminium met poedercoating, met afdekklep.
Fineer (bij blad in fineer): uitgevoerd zoals
blad, met touch-functie.
Kabelkanaal horizontaal: metaal met
poedercoating zwart.
Kabelkanaal verticaal: metaal met
poedercoating zwart.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk
Equipment.

Overzicht:

Rechthoekige tafel Rechthoekige tafel 2-delig Rechthoekige tafel 2-delig

Rechthoekige tafel 2-delig Rechthoekige tafel 3-delig

Rechthoekige tafel 3-delig

Bootvormige tafel Bootvormige tafel 2-delig
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skill - vergadertafels

Overzicht:

Bootvormige tafel 2-delig

Bootvormige tafel 3-delig

Bootvormige tafel 3-delig

Vierkante tafel Vierkante tafel gewelfd Ronde tafel

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand herlijst,
blad MDF fineer
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skill - vergadertafels

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Rechthoekige tafel 3480-532
3480-536
3480-540
3480-544
3480-548

3480-347
3480-348
3480-349
3480-358
3480-359

3480-447
3480-448
3480-449
3480-450
3480-451

100 x 160 cm
100 x 180 cm
100 x 200 cm
100 x 220 cm
100 x 240 cm

120 x 160 cm
120 x 180 cm
120 x 200 cm
120 x 220 cm
120 x 240 cm

140 x 160 cm
140 x 180 cm
140 x 200 cm
140 x 220 cm
140 x 240 cm

1.647,– 2.519,– 2.242,– 87,–
1.682,– 2.664,– 2.352,– 91,–
1.743,– 2.835,– 2.483,– 97,–
1.878,– 3.079,– 2.727,– 102,–
1.991,– 3.298,– 2.903,– 108,–

1.795,– 2.843,– 2.541,– 87,–
1.859,– 3.034,– 2.692,– 91,–
1.896,– 3.205,– 2.808,– 97,–
1.946,– 3.383,– 3.046,– 102,–
2.046,– 3.616,– 3.275,– 108,–

1.920,– 3.142,– 2.884,– 87,–
1.982,– 3.354,– 3.041,– 91,–
2.013,– 3.536,– 3.170,– 97,–
2.137,– – 3.438,– 102,–
2.175,– – 3.570,– 108,–

Rechthoekige tafel 2-delig 3481-561
3481-562
3481-563

3481-261
3481-262
3481-263

3481-461
3481-462
3481-463

100 x 320 cm
100 x 360 cm
100 x 400 cm

120 x 320 cm
120 x 360 cm
120 x 400 cm

140 x 320 cm
140 x 360 cm
140 x 400 cm

2.845,– 4.589,– 4.043,– 174,–
2.937,– 4.897,– 4.273,– 182,–
3.058,– 5.238,– 4.533,– 194,–

3.091,– 5.184,– 4.589,– 174,–
3.202,– 5.557,– 4.867,– 182,–
3.279,– 5.897,– 5.109,– 194,–

3.310,– 5.747,– 5.233,– 174,–
3.412,– 6.159,– 5.532,– 182,–
3.478,– 6.530,– 5.795,– 194,–

Rechthoekige tafel 3-delig 3482-272
3482-273

3482-472
3482-473

120 x 540 cm
120 x 600 cm

140 x 540 cm
140 x 600 cm

4.518,– 8.050,– 7.011,– 273,–
4.634,– 8.556,– 7.375,– 291,–

4.815,– 8.935,– 7.997,– 273,–
4.915,– 9.491,– 8.387,– 291,–

Bootvormige tafel 3484-281
3484-282

100/120 x 200 cm
100/120 x 240 cm

1.999,– 3.305,– 2.914,– 97,–
2.147,– 3.716,– 3.379,– 108,–

Bootvormige tafel 2-delig 3485-481
3485-482

113/140 x 400 cm
113/140 x 480 cm

3.685,– 6.735,– 6.001,– 194,–
3.898,– – 6.690,– 216,–

Bootvormige tafel 3-delig 3486-491
3486-492

3486-591
3486-592

113/140 x 600 cm
113/140 x 720 cm

140/180 x 600 cm
140/180 x 720 cm

5.226,– 9.803,– 8.699,– 291,–
5.539,– – 9.726,– 324,–

5.925,– – 10.362,– 291,–
6.376,– – 11.563,– 324,–
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skill - vergadertafels

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Vierkante tafel 3480-335
3480-345
3480-355
3480-365
3480-383

100 x 100 cm
120 x 120 cm
140 x 140 cm
160 x 160 cm
180 x 180 cm

1.893,– 2.439,– 2.241,– –
1.987,– 2.772,– 2.532,– –
2.051,– 3.119,– 2.915,– 87,–
2.297,– – 3.414,– 87,–
2.376,– – 3.731,– 91,–

Vierkante tafel gewelfd 3483-335
3483-345
3483-355
3483-365
3483-383

100 x 100 cm
120 x 120 cm
140 x 140 cm
160 x 160 cm
180 x 180 cm

1.930,– 2.476,– 2.274,– –
2.021,– 2.807,– 2.568,– –
2.086,– 3.154,– 2.952,– 87,–
2.396,– – 3.517,– 87,–
2.481,– – 3.835,– 91,–

Ronde tafel 3487-120
3487-124
3487-128
3487-132
3487-136

∅ 100 cm
∅ 120 cm
∅ 140 cm
∅ 160 cm
∅ 180 cm

1.930,– 2.476,– 2.274,– –
2.021,– 2.807,– 2.523,– –
2.086,– 3.154,– 2.952,– 87,–
2.396,– – 3.517,– 87,–
2.481,– – 3.835,– 91,–

Lignatur onderhoudsset voor
onderhoud van geoliede
oppervlakken

9499-000 inhoud: 0,5 l
verzorgende
olie, 2 st.
katoendoeken,
1 st. Scotch
Brite

100,–
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skill - vergadertafels

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied

BLADRAND
Blad in melamine en HPL Fenix:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS
modellen: 3480, 3484, 3483, 3487 15,–
modellen: 3481, 3485 30,–
modellen: 3482, 3486 45,–

METAALKLEUR KOLOM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
Vierkante en ronde tafels
4 chroom 95,–
Rechthoekige tafels
7 aluminium gepolijst

modellen: 3480, 3484 95,–
modellen: 3481, 3485 143,–
modellen: 3482, 3486 190,–

METAALKLEUR POTEN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst

modellen: 3480, 3484, 3483, 3487 49,–
modellen: 3481, 3485 74,–
modellen: 3482, 3486 98,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KABELDOORVOER HOEKIG METAAL (BIJ BLAD IN
MELAMINE OF HPL FENIX) - AANTALLEN VOLGENS
SCHEMA BENEDEN

1 stuk 151,–
2 stuks 302,–
3 stuks 453,–
4 stuks 604,–
6 stuks 906,–

METAALKLEUR KABELDOORVOER HOEKIG
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KABELDOORVOER HOEKIG FINEER (BIJ BLAD IN
FINEER) - AANTALLEN VOLGENS SCHEMA BENEDEN

1 stuk 353,–
2 stuks 706,–
3 stuks 1.059,–
4 stuks 1.412,–
6 stuks 2.118,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL
Zie prijskolom

KABELKANAAL VERTICAAL
Vierkante tafels vanaf 140 x 140 cm, ronde tafels
vanaf 140 cm Ø

55,–

Rechthoekige tafels 110,–
Rechthoekige tafels 2-delig 165,–
Rechthoekige tafels 3-delig 220,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie en aantallen kabeldoorvoer hoekig:

Rechthoekige tafels
tot 200 cm

Rechthoekige tafels
vanaf 220 cm

Rechthoekige tafel 2-delig Rechthoekige tafel 3-delig

Bootvormige tafel 200 cm Bootvormige tafel 240 cm Bootvormige tafel 2-delig 400 cm Bootvormige tafel 2-delig 480 cm

Bootvormige tafel 3-delig 600 cm Bootvormige tafel 3-delig 720 cm Vierkante tafels
vanaf 140 x 140 cm

Vierkante tafels gewelfd
vanaf 140 x 140 cm

Ronde tafels
vanaf Ø 140 cm
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skill - modulaire tafel

Design: Andreas Krob

skill modulaire tafel: de
flexibele communicatie-
snelweg.
Het elegante, lichte design is
kenmerkend voor onze product-
serie skill. De klaptafels en
vergadertafels voor vaste
opstellingen worden aangevuld
met een modulair systeem.
Hiermee kunnen eenvoudig twee
tafelbladen door middel van een
tafelpoot verbonden worden,
zonder gereedschap. Door een
grote keuze aan bladformaten kan
vrijwel elke gewenste configuratie
snel en gemakkelijk worden
gevormd, ongeacht de grootte
van de opstelling. Indien gewenst
kunnen de elementen ook als
losstaande tafels worden gebruikt.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL
met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), volkern, of MDF-
blad met fineer met bladrand
herlijst (rechte deel van bladrand).
Het verjongde deel van de MDF
bladrand is zwart, aanbouwrand
recht.
Alle overige houtoppervlakken
gebeitst volgens stalenkaart.
Bladdragers spuitgietaluminium,

traverse stalen buis, met
poedercoating.

Onderstel:
T-poot onderstel, kolom alu-
minium, poten spuitgiet-
aluminium, met poedercoating.
Verbindingselementen spuitgiet-
aluminium, gepolijst. Kunststof
stelglijders, zilvergrijs.

Koppelstukken (optioneel):
Staal/kunststof.

Frontscherm hoogte 300 mm
(optioneel): Volkern 2 mm
antraciet, metalen delen zwart.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer hoekig:
Metaal (bij blad in melamine,
HPL of volkern): aluminium met
poedercoating, met afdekklep.
Fineer (bij blad in fineer):
uitgevoerd zoals blad, met touch-
functie.
Kabelkanaal horizontaal: metaal
met poedercoating.
Kabelklem voor kwartrond
segment 3523: kunststof zwart.
Kabelkanaal verticaal: metaal
met poedercoating zwart.

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Stapelwagen:
Capaciteit stapelwagen 6399-784:
16 onderstellen.

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand herlijst,
blad MDF fineer

Volkern
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skill - modulaire tafel

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

volkern meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Rechthoekig segment 3511-724
3511-728
3511-732
3511-736
3511-740

3511-824
3511-828
3511-832
3511-836
3511-840

70 x 120 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm
70 x 200 cm

80 x 120 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
80 x 200 cm

550,– 673,– 999,– 844,– 838,– 145,–
568,– 710,– 1.092,– 907,– 903,– 152,–
589,– 749,– 1.188,– 977,– 971,– 164,–
627,– 807,– 1.300,– 1.062,– 1.057,– 183,–
670,– 867,– 1.416,– 1.152,– 1.146,– 206,–

567,– 704,– 1.078,– 900,– 894,– 145,–
590,– 751,– 1.189,– 978,– 972,– 152,–
617,– 797,– 1.298,– 1.059,– 1.052,– 164,–
659,– 864,– 1.427,– 1.156,– 1.150,– 183,–
702,– 933,– 1.556,– 1.257,– 1.247,– 206,–

Driehoeksegment links 3512-208 tafelbreedte 80 cm 803,– 1.020,– 1.609,– 1.328,– 1.319,– 135,–

Driehoeksegment rechts 3513-208 tafelbreedte 80 cm 803,– 1.020,– 1.609,– 1.328,– 1.319,– 135,–

Ovaalsegment 3514-208 tafelbreedte 80 cm 806,– 1.054,– 1.727,– 1.401,– 1.391,– 164,–

Ovaal hoeksegment links 3516-208 tafelbreedte 80 cm 766,– 998,– 1.626,– 1.326,– 1.316,– 135,–

Ovaal hoeksegment rechts 3517-208 tafelbreedte 80 cm 766,– 998,– 1.626,– 1.326,– 1.316,– 135,–

Cirkelsegment 3518-208 tafelbreedte 80 cm 766,– 1.021,– 1.714,– 1.381,– 1.372,– 164,–
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skill - modulaire tafel

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

volkern meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Half trapeziumsegment
links afgerond

3520-207
3520-208

tafelbreedte 70 cm
tafelbreedte 80 cm

891,– 1.098,– 1.657,– 1.386,– 1.379,– 145,–
926,– 1.160,– 1.798,– 1.492,– 1.482,– 145,–

Half trapeziumsegment
rechts afgerond

3521-207
3521-208

tafelbreedte 70 cm
tafelbreedte 80 cm

891,– 1.098,– 1.657,– 1.386,– 1.379,– 145,–
926,– 1.160,– 1.798,– 1.492,– 1.482,– 145,–

Trapeziumsegment
afgerond

3522-207
3522-208

tafelbreedte 70 cm
tafelbreedte 80 cm

865,– 1.062,– 1.596,– 1.338,– 1.332,– 135,–
901,– 1.124,– 1.734,– 1.439,– 1.430,– 135,–

Kwartrond segment 3523-207
3523-208

tafelbreedte 70 cm
tafelbreedte 80 cm

683,– 846,– 1.287,– 1.074,– 1.068,– –
734,– 908,– 1.381,– 1.153,– 1.149,– –

Onderstel T-poot 3525-000 398,–

Lignatur onderhoudsset
voor onderhoud van
geoliede oppervlakken

9499-000 inhoud: 0,5 l
verzorgende olie, 2
st. katoendoeken,
1 st. Scotch Brite

100,–
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skill - modulaire tafel

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied
( ) volkern volgens stalenkaart

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR KOLOM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 49,–

METAALKLEUR BLADDRAGERS EN TRAVERSE OF
POTEN
Segment en onderstel
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
Onderstel
7 aluminium gepolijst 27,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

FRONTSCHERM
voor tafellengte 120 cm 257,–
voor tafellengte 140 cm 264,–
voor tafellengte 160 cm 275,–
voor tafellengte 180 cm 284,–
voor tafellengte 200 cm 302,–
voor driehoeksegment 257,–
voor ovaalsegment 284,–
voor ovaal hoeksegment 257,–
voor cirkelsegment 264,–
voor half trapeziumsegment 275,–
voor trapeziumsegment 257,–
voor kwartrond segment 257,–

KOPPELSTUKKEN
modellen: 3511, 3518, 3523 78,–
modellen: 3512–3517, 3520, 3521 39,–

KABELDOORVOER HOEKIG METAAL
Bij melamine, HPL en volkern blad
648 pos. B - niet mogelijk bij kwartrond segment 3523 151,–

METAALKLEUR KABELDOORVOER HOEKIG
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KABELDOORVOER HOEKIG FINEER
Bij blad in fineer
648 pos. B - niet mogelijk bij kwartrond segment 3523 353,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL
Niet mogelijk bij kwartrond segment 3523

METAALKLEUR KABELKANAAL
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KABELKLEM 11,–
Kwartrond segment 3523

KABELKANAAL VERTICAAL 55,–
Onderstel 3525

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.
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skill - modulaire tafel - configuraties

Maten in mm
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foxx Conference

foxx Conference.
Bevordert een verandering van perspectief.

Met foxx Conference biedt Wiesner-
Hager een elektrisch in hoogte verstelbaar
vergadertafelprogramma aan. Met een
verstelbereik van 650 tot 1290 mm kan
razendsnel worden gewisseld tussen zittend
en staand vergaderen. Het speciaal ontworpen
stalen raamwerk van het onderstel zorgt voor
optimale stabiliteit, ook bij grote tafelformaten.
De handschakelaar voor de hoogte-regeling
is voorzien van een memoryfunctie; hiermee
kunnen verschillende hoogtes vantevoren
worden geprogrammeerd en met een druk op
de knop worden ingesteld. De grote keuze
aan bladformaten en -afwerkingen biedt
volop ruimte voor creatieve vormgeving,
van functioneel modern tot hoogwaardig en
elegant.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL Fenix met
naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS),
of MDF-blad met fineer met bladrand herlijst
(rechte deel van bladrand). Het verjongde
deel van de MDF bladrand is zwart. Alle
overige houtoppervlakken gebeitst volgens
stalenkaart.

Onderstel:
Traploze elektrische verstelling van de hoogte.
Stalen raamconstructie met T-poot onderstel,
zuil 70 x 70 mm, bladdragers met zwarte
poedercoating, zwart kunststof stelglijders.
Metalen oppervlakken met poedercoating naar
keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of
wit (9016).

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer hoekig:
Metaal (bij melamine blad of HPL Fenix):
aluminium met poedercoating, met afdekklep.
Fineer (bij blad in fineer):
uitgevoerd zoals blad, met touch-functie.
Kabelkanaal horizontaal:
metaal met poedercoating zwart.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk
Equipment.

Overzicht:

Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand herlijst,
blad MDF fineer
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foxx Conference

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

meerprijs
kabelkanaal
horizontaal

Rechthoekige tafel 3490-347
3490-348
3490-349
3490-358
3490-359

3490-447
3490-448
3490-449
3490-450
3490-451

120 x 160 cm
120 x 180 cm
120 x 200 cm
120 x 220 cm
120 x 240 cm

140 x 160 cm
140 x 180 cm
140 x 200 cm
140 x 220 cm
140 x 240 cm

2.859,– 3.906,– 3.606,– 80,–
2.901,– 4.075,– 3.734,– 87,–
2.934,– 4.240,– 3.845,– 87,–
3.329,– 4.767,– 4.430,– 91,–
3.368,– 4.936,– 4.597,– 98,–

2.924,– 4.147,– 3.890,– 80,–
2.968,– 4.339,– 4.026,– 87,–
3.017,– 4.541,– 4.175,– 87,–
3.438,– – 4.738,– 91,–
3.481,– – 4.874,– 98,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
629 65–129 cm elektrisch in hoogte verstelbaar 0,–

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied

BLADRAND
Blad in melamine en HPL Fenix:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR KOLOM
55 eloxaal zilver 0,–
9005M diepzwart 0,–
9016 wit 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR POTEN
55 eloxaal zilver 0,–
9005M diepzwart 0,–
9016 wit 0,–
4 chroom 379,–

KABELDOORVOER HOEKIG METAAL (BIJ BLAD IN
MELAMINE OF HPL FENIX) - AANTALLEN VOLGENS
SCHEMA BENEDEN

1 stuk 151,–
2 stuks 302,–

METAALKLEUR KABELDOORVOER HOEKIG
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KABELDOORVOER HOEKIG FINEER (BIJ BLAD IN
FINEER) - AANTALLEN VOLGENS SCHEMA BENEDEN

1 stuk 353,–
2 stuks 706,–

KABELKANAAL HORIZONTAAL ZWART

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie en aantallen kabeldoorvoer hoekig:

Rechthoekige tafels
tot 200 cm

Rechthoekige tafels
vanaf 220 cm
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pulse tafel

Design: LUCY.D

T-poot-tafels uit de conferentietafel-
serie pulse bieden plaats voor vier tot
acht deelnemers. Autonoom design,
hoogwaardige materialen en uitrusting,
perfecte functie - zo waarborgen de
pulse conferentietafels een functionele
inrichting op niveau van vergader-
en conferentievertrekken. Voor de
techniekintegratie is een innovatieve
oplossing gevonden: Vanaf de buiten-
kant onzichtbaar wordt het verticale
kabelmanagement opgenomen in de
pootframes.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met
naadloze, vochtbestendige laserkant
(ABS), of MDF-blad met fineer met blad-
rand herlijst (rechte deel van bladrand).
Fineer: structuur in dwars richting.
Houtdecor (melamine of HPL): structuur
in lengte richting. Het verjongde deel van
de MDF bladrand is zwart. Alle overige
houtoppervlakken gebeitst volgens

stalenkaart. Bootvormige tafelbladen met
geïntegreerd kabelkanaal, metaal met
poedercoating zwart (9005).

Onderstel T-poot en kruisvoet:
Voet en bladdrager onder druk gegoten
aluminium gepolijst of met poedercoating,
centrale kolom aluminium met poeder-
coating of aluminium gepolijst tegen
meerprijs, kunststof stelglijders.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer hoekig:
Lengte 1000 mm, voor bootvormige
tafels. Metaal met poedercoating volgens
stalenkaart. Afdekklep met zeefdruk
patroon.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, voor ronde tafel. Naar keuze
kunststof zilver, zwart of wit of aluminium
metaal (RVS-look).

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Tafelhoogte:

T-poot onderstel Kruisvoet onderstel

Bladprofiel:

Rand ABS Rand herlijst,
blad MDF fineer

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

Bootvormige tafel 3436-436 121,5 x 210 cm 2.854,– 3.196,– 4.187,– 3.637,–

Bootvormige tafel 3436-437 121,5 x 230 cm 2.873,– 3.245,– 4.331,– 3.823,–

Bootvormige tafel 3436-438 122,5 x 250 cm 2.908,– 3.315,– 4.511,– 4.007,–
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pulse tafel

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

Ronde tafel 3437-124 ∅ 120 cm 1.759,– 1.955,– 2.516,– 2.158,–

Lignatur onderhoudsset voor
onderhoud van geoliede
oppervlakken

9499-000 inhoud: 0,5 l
verzorgende olie, 2 st.
katoendoeken, 1 st.
Scotch Brite

100,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR CENTRALE KOLOM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst

model: 3436 180,–
model: 3437 90,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR VOET EN BLADDRAGER
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

KABELDOORVOER HOEKIG
Tafels 3436
649 pos. D 187,–

METAALKLEUR KABELDOORVOER HOEKIG
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

KABELDOORVOER ROND
Tafel 3437
627 kunststof, pos. D 30,–
628 metaal, pos. D 54,–

KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND
Tafel 3437
32 zilver 0,–
95 zwart 0,–
96 wit 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders 5,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie:

Positie
kabeldoorvoer hoekig

Positie
kabeldoorvoer rond
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pulse elementen onderstel X-poot en T-poot

Design: LUCY.D

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL Fenix
met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), of MDF-blad met
fineer met bladrand herlijst (rechte
deel van bladrand). Fineer of hout-
decor (melamine): structuur in dwars
richting. Het verjongde deel van de
MDF bladrand is zwart. Alle overige
houtoppervlakken gebeitst volgens
stalenkaart.
Tafelblad incl. kabelgoot en afdekklep.
Verstevigingstraversen aan beide
zijden en over de gehele lengte van
het blad, staal met poedercoating
zwart (9005).
Onderstel X-poot, C-poot
en T-poot:
Voet en bladdrager onder druk
gegoten aluminium gepolijst of
met poedercoating, centrale kolom
aluminium met poedercoating of alu-

minium gepolijst tegen meerprijs,
kunststof stelglijders.
Frontscherm hoogte 300 mm
(optioneel):
Aluminium raamwerk met poeder-
coating zwart, met zwarte net-
bespanning.
Koppelstukken: Vaste koppeling van
de tafelbladen via de verstevigings-
traversen (er zijn geen aparte koppel-
stukken nodig).
Elektrificatie:
Kabelgoot: Metaal met poeder-
coating zwart (9005).
Afdekklep: Metaal, geperforeerd
motief, met poedercoating volgens
stalenkaart.
Accessoires:
Drankenvak / bloemenbak: kunststof
zwart.

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Tafelhoogte:

X-poot onderstel T-poot onderstel C-poot onderstel

Bladprofiel:

Rand ABS Rand herlijst,
blad MDF fineer

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

Tafelblad rechthoekig dubbel 3430-429
3430-431

143 x 150 cm
154 x 150 cm

1.413,– 2.624,– 2.121,–
1.413,– 2.711,– 2.121,–

Tafelblad vrije-vorm symmetrisch dubbel 3431-421
3431-428
3431-433

136 x 100 cm
138 x 150 cm
140 x 200 cm

1.099,– 1.811,– 1.427,–
1.413,– 2.493,– 2.121,–
1.725,– 3.184,– 2.587,–

Tafelblad vrije-vorm asymmetrisch dubbel 3432-429 143 x 150 cm 1.413,– 3.656,– 2.121,–

Tafelblad 2-delig vrije-vorm asymmetrisch dubbel 3433-435 154 x 300 cm 2.795,– 5.213,– 4.259,–
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pulse elementen onderstel X-poot en T-poot

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

Eindblad rond 3435-423 132 x 55 cm 324,– 704,– 523,–

Onderstel X-poot 3450-000 1.197,–

Onderstel T-poot 3452-000 1.197,–

Bloemenbak / drankenvak lengte 50 cm 9228-000 125,–

Lignatur onderhoudsset voor onderhoud van
geoliede oppervlakken

9499-000 inhoud: 0,5 l verzorgende
olie, 2 st. katoendoeken, 1
st. Scotch Brite

100,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied

BLADRAND
Blad in melamine en HPL Fenix:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

MEERPRIJS KLEURBEITS
modellen: 3430–3432, 3435 15,–
model: 3433 30,–

METAALKLEUR AFDEKKLEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR CENTRALE KOLOM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 90,–

METAALKLEUR VOET EN BLADDRAGER
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders 2,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.
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pulse elementen onderstel C-poot

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

Tafelblad rechthoekig 3440-425
3440-427

96 x 150 cm
101 x 150 cm

1.141,– 1.889,– 1.467,–
1.141,– 1.931,– 1.467,–

Tafelblad vrije-vorm symmetrisch 3441-420
3441-424
3441-432

92 x 100 cm
93 x 150 cm
94 x 200 cm

891,– 1.373,– 1.103,–
1.141,– 1.868,– 1.467,–
1.397,– 2.380,– 1.870,–

Tafelblad vrije-vorm asymmetrisch 3442-425 96 x 150 cm 1.141,– 1.889,– 1.467,–

Tafelblad vrije-vorm asymmetrisch 3443-425 96 x 150 cm 1.141,– 1.889,– 1.467,–

Tafelblad 2-delig vrije-vorm asymmetrisch 3444-434 101 x 300 cm 2.265,– 3.849,– 2.968,–

Tafelblad 2-delig vrije-vorm asymmetrisch 3445-434 101 x 300 cm 2.265,– 3.849,– 2.968,–

Hoekblad 3446-422 105 x 105 cm 381,– 957,– 793,–

Eindblad links 3447-419 90 x 41 cm 242,– 437,– 329,–

Eindblad rechts 3448-419 90 x 41 cm 242,– 437,– 329,–

Onderstel C-poot 3451-000 864,–

Frontscherm hoogte 30 cm 9227-220
9227-230
9227-240

voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 150 cm
voor tafellengte 200 cm

335,–
412,–
487,–
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pulse elementen onderstel C-poot

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

Bloemenbak / drankenvak lengte 50 cm 9228-000 125,–

Lignatur onderhoudsset voor onderhoud van
geoliede oppervlakken

9499-000 inhoud: 0,5 l verzorgende
olie, 2 st. katoendoeken, 1
st. Scotch Brite

100,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied

BLADRAND
Blad in melamine en HPL Fenix:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

MEERPRIJS KLEURBEITS
modellen: 3440–3443, 3446–3448 15,–
modellen: 3444, 3445 30,–

METAALKLEUR AFDEKKLEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR CENTRALE KOLOM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 90,–

METAALKLEUR VOET EN BLADDRAGER
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders 1,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.
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pulse

Design: LUCY.D

pulse: een conferentietafelpro-
gramma dat wordt gekenmerkt door
een hoge autonomie in vormgeving,
met actuele materialen, nieuwe
kleuren en intelligente aanvullingen.
Met het modulaire concept van
pulse zijn op maat gemaakte con-
ferentietafelopstellingen mogelijk.
Afhankelijk van beschikbare ruimte
en aantal deelnemers kan worden
gekozen uit configuraties met
X-poot-, T-poot of C-poot-onderstel.
Voor een snelle planning biedt
pulse een groot aantal tevoren vast-
gelegde configuraties voor zes tot
24 personen. Bovendien kunnen
altijd individuele oplossingen worden
gerealiseerd. In alle gevallen zorgt
de plaatsing van de frames als
centrale kolom op de verbindings-
naad van twee tafelbladen voor
optimale vrije beenruimte. pulse
biedt nieuwe impulsen bij de
integratie van de techniek. De vast
ingebouwde horizontale kabelgoot
loopt over twee niveaus en maakt
zo meervoudig gebruik van de
goot mogelijk: voor kabelgeleiding
voor de mediatechniek en ook als
houder voor dranken, bloemenbak of
opbergvak voor schrijfgerei en kleine
spullen. De onderstellen bieden, van
buitenaf onzichtbaar, plaats voor het
verticale kabelmanagement.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL Fenix
met naadloze, vochtbestendige
laserkant (ABS), of MDF-blad met
fineer met bladrand herlijst (rechte
deel van bladrand). Fineer of hout-
decor (melamine): structuur in dwars
richting. Het verjongde deel van de
MDF bladrand is zwart. Alle overige
houtoppervlakken gebeitst volgens
stalenkaart.
Tafelblad incl. kabelgoot en afdek-
klep. Verstevigingstraversen aan
beide zijden en over de gehele
lengte van het blad, staal met
poedercoating zwart (9005).
Onderstel X-poot, C-poot
en T-poot:
Voet en bladdrager onder druk
gegoten aluminium gepolijst of
met poedercoating, centrale kolom
aluminium met poedercoating of
aluminium gepolijst tegen meerprijs,
kunststof stelglijders.
Frontscherm hoogte 300 mm
(optioneel):
Aluminium raamwerk met poeder-
coating zwart, met zwarte net-
bespanning.
Koppelstukken: Vaste koppeling
van de tafelbladen via de
verstevigingstraversen (er zijn geen
aparte koppelstukken nodig).
Elektrificatie:
Kabelgoot: Metaal met poeder-
coating zwart (9005).
Afdekklep: Metaal, geperforeerd
motief, met poedercoating volgens
stalenkaart.
Accessoires:
Drankenvak / bloemenbak: kunststof
zwart.

Toebehoren voor elektrificatie zie
hoofdstuk Equipment.

Tafelhoogte:

X-poot onderstel T-poot onderstel C-poot onderstel

Bladprofiel:

Rand ABS Rand herlijst,
blad MDF fineer
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pulse configuraties onderstel X-poot

afbeelding/benaming model prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

meerprijs
centrale
kolom

aluminium
gepolijst

Configuratie voor 6 personen 343S-X06 bestaande uit:
1 st. 3431-421,
2 st. 3435-423,
2 st. 3450-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
136 x 210 cm

4.141,– 5.613,– 4.867,– 180,–

Configuratie voor 8 personen 343S-X08 bestaande uit:
1 st. 3431-428,
2 st. 3435-423,
2 st. 3450-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
138 x 260 cm

4.455,– 6.295,– 5.561,– 180,–

Configuratie voor 10 personen 343S-X10 bestaande uit:
1 st. 3431-433,
2 st. 3435-423,
2 st. 3450-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
140 x 310 cm

4.767,– 6.986,– 6.027,– 180,–

Configuratie voor 12 personen 343S-X12 bestaande uit:
2 st. 3432-429,
2 st. 3435-423,
3 st. 3450-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
143 x 410 cm

7.065,– 12.311,– 8.879,– 270,–

Configuratie voor 16 personen 343S-X16 bestaande uit:
1 st. 3430-429,
2 st. 3432-429,
2 st. 3435-423,
4 st. 3450-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
143 x 560 cm

9.675,– 16.132,– 12.197,– 360,–

Configuratie voor 20 personen 343S-X20 bestaande uit:
2 st. 3433-435,
2 st. 3435-423,
5 st. 3450-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
154 x 710 cm

12.223,– 17.819,– 15.549,– 450,–
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pulse configuraties onderstel X-poot

afbeelding/benaming model prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

meerprijs
centrale
kolom

aluminium
gepolijst

Bloemenbak / drankenvak lengte 50 cm 9228-000 125,–

Lignatur onderhoudsset voor
onderhoud van geoliede oppervlakken

9499-000 inhoud: 0,5 l
verzorgende olie, 2 st.
katoendoeken, 1 st.
Scotch Brite

100,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied

BLADRAND
Blad in melamine en HPL Fenix:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS
modellen: 343S-X06–343S-X10 45,–
model: 343S-X12 60,–
model: 343S-X16 75,–
model: 343S-X20 90,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR AFDEKKLEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR CENTRALE KOLOM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst - zie prijskolom

METAALKLEUR VOET EN BLADDRAGER
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders

modellen: 343S-X06–343S-X10 4,–
model: 343S-X12 6,–
model: 343S-X16 8,–
model: 343S-X20 10,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.
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pulse configuraties onderstel T-poot

afbeelding/benaming model prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

meerprijs
centrale
kolom

aluminium
gepolijst

Configuratie voor 6 personen 343S-T06 bestaande uit:
1 st. 3431-421,
2 st. 3435-423,
2 st. 3452-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
136 x 210 cm

4.141,– 5.613,– 4.867,– 180,–

Configuratie voor 8 personen 343S-T08 bestaande uit:
1 st. 3431-428,
2 st. 3435-423,
2 st. 3452-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
138 x 260 cm

4.455,– 6.295,– 5.561,– 180,–

Configuratie voor 10 personen 343S-T10 bestaande uit:
1 st. 3431-433,
2 st. 3435-423,
2 st. 3452-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
140 x 310 cm

4.767,– 6.986,– 6.027,– 180,–

Configuratie voor 12 personen 343S-T12 bestaande uit:
2 st. 3432-429,
2 st. 3435-423,
3 st. 3452-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
143 x 410 cm

7.065,– 12.311,– 8.879,– 270,–

Configuratie voor 16 personen 343S-T16 bestaande uit:
1 st. 3430-429,
2 st. 3432-429,
2 st. 3435-423,
4 st. 3452-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
143 x 560 cm

9.675,– 16.132,– 12.197,– 360,–

Configuratie voor 20 personen 343S-T20 bestaande uit:
2 st. 3433-435,
2 st. 3435-423,
5 st. 3452-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
154 x 710 cm

12.223,– 17.819,– 15.549,– 450,–

Bloemenbak / drankenvak lengte 50 cm 9228-000 125,–
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pulse configuraties onderstel T-poot

afbeelding/benaming model prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

meerprijs
centrale
kolom

aluminium
gepolijst

Lignatur onderhoudsset voor
onderhoud van geoliede oppervlakken

9499-000 inhoud: 0,5 l
verzorgende olie, 2 st.
katoendoeken, 1 st.
Scotch Brite

100,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied

BLADRAND
Blad in melamine en HPL Fenix:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS
modellen: 343S-T06–343S-T10 45,–
model: 343S-T12 60,–
model: 343S-T16 75,–
model: 343S-T20 90,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR AFDEKKLEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR CENTRALE KOLOM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst - zie prijskolom

METAALKLEUR VOET EN BLADDRAGER
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders

modellen: 343S-T06–343S-T10 4,–
model: 343S-T12 6,–
model: 343S-T16 8,–
model: 343S-T20 10,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.
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pulse configuraties onderstel C-poot

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

meerprijs
centrale
kolom

aluminium
gepolijst

Configuratie voor 9 personen 344S-C09 bestaande uit:
3 st. 3441-420,
2 st. 3446-422,
1 st. 3447-419,
1 st. 3448-419,
6 st. 3451-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
314 x 248 cm

9.103,– 12.091,– 10.737,– 540,–

Configuratie voor 14 personen 344S-C14 bestaande uit:
4 st. 3441-420,
4 st. 3446-422,
8 st. 3451-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
314 x 314 cm

12.000,– 16.232,– 14.496,– 720,–

Configuratie voor 15 personen 344S-C15 bestaande uit:
1 st. 3441-420,
2 st. 3442-425,
2 st. 3443-425,
2 st. 3446-422,
1 st. 3447-419,
1 st. 3448-419,
8 st. 3451-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
321 x 448 cm

13.613,– 18.629,– 16.127,– 720,–

Configuratie voor 18 personen 344S-C18 bestaande uit:
4 st. 3441-424,
4 st. 3446-422,
8 st. 3451-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
366 x 366 cm

13.000,– 18.212,– 15.952,– 720,–

Configuratie voor 20 personen 344S-C20 bestaande uit:
4 st. 3441-432,
4 st. 3446-422,
8 st. 3451-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
418 x 418 cm

14.024,– 20.260,– 17.564,– 720,–

Configuratie voor 22 personen 344S-C22 bestaande uit:
2 st. 3441-420,
2 st. 3442-425,
2 st. 3443-425,
4 st. 3446-422,
10 st. 3451-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
321 x 514 cm

16.510,– 22.770,– 19.886,– 900,–
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pulse configuraties onderstel C-poot

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL Fenix fineer /
fineer
geolied

meerprijs
centrale
kolom

aluminium
gepolijst

Configuratie voor 24 personen 344S-C24 bestaande uit:
2 st. 3441-420,
2 st. 3440-425,
2 st. 3442-425,
2 st. 3443-425,
4 st. 3446-422,
12 st. 3451-000,
afmeting
tafelconfiguratie:
321 x 664 cm

20.520,– 28.276,– 24.548,– 1.080,–

Frontscherm hoogte 30 cm 9227-220
9227-230
9227-240

voor tafellengte 100 cm
voor tafellengte 150 cm
voor tafellengte 200 cm

335,–
412,–
487,–

Bloemenbak / drankenvak lengte 50 cm 9228-000 125,–

Lignatur onderhoudsset voor
onderhoud van geoliede oppervlakken

9499-000 inhoud: 0,5 l
verzorgende olie, 2 st.
katoendoeken, 1 st.
Scotch Brite

100,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) fineer, geolied

BLADRAND
Blad in melamine en HPL Fenix:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

MEERPRIJS KLEURBEITS
model: 344S-C09 105,–
modellen: 344S-C14, 344S-C18, 344S-C20 120,–
model: 344S-C15 135,–
model: 344S-C22 150,–
model: 344S-C24 180,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

METAALKLEUR AFDEKKLEP
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR CENTRALE KOLOM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst - zie prijskolom

METAALKLEUR VOET EN BLADDRAGER
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 0,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
206 vilten stelglijders

model: 344S-C09 6,–
modellen: 344S-C14–344S-C20 8,–
model: 344S-C22 10,–
model: 344S-C24 12,–

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.
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macao bistrotafels

Design: neunzig° design

Het macao bistrotafel-
programma biedt een
uiteenlopende keus in
kolomtafels voor het
ontspanningsbereik. Er
kan worden gekozen uit
tafels met een vierkant
en rond blad in alle
gangbare formaten en
twee vrije-vorm tafels
met asymmetrisch blad.
Met drie tafelhoogtes
bestrijkt macao alle toe-
passingsgebieden – van
de lage bijzettafel via
de tafel met standaard-
hoogte 740 mm tot de sta-
tafel. Voor de tafelbladen
kan worden gekozen uit
vele verschillende uit-
voeringen: melamine,
HPL, houtfineer, volkern
en bij bepaalde formaten
in helder glas. Variant-
diversiteit en variabili-
teit: zo biedt het macao
bistrotafelprogramma vele
gebruiksmogelijkheden
- van caféteria, bistro
en kantine tot pauze en
recreatie.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine
of HPL met naadloze,
vochtbestendige laserkant
(ABS), fineer met bladrand
herlijst, volkern. De
houten oppervlakken zijn
gebeitst. Tafels met blad-
formaat 700 x 700 mm,
Ø 700 mm en vrije-vorm
750 x 810 mm, optioneel
ook met blad in helder
veiligheidsglas, 8 mm dik.

Onderstel:
Aluminium kolom,
Ø 65 mm, met poeder-
coating. Bodemplaat
metaal met poedercoating,
kunststof stelglijders.
Voetsteun (optioneel) voor
statafel metaal met poeder-
coating.

Overzicht:

Vierkante tafel Ronde tafel Tafel vrije-vorm Tafel vrije-vorm Vierkante
statafel

Ronde
statafel

Statafel
vrije-vorm

Vierkante
lounge-tafel

Ronde
lounge-tafel

Lounge-tafel
vrije-vorm

Tafelhoogte:

Melamine, HPL & fineer: Volkern & glas:

Bladprofiel:

Rand ABS Rand herlijst Volkern Helder veiligheidsglas
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macao tafels hoogte 74/72 cm

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern glas

Vierkante tafel - bodemplaat rond 3661-714

3661-816

3661-918

70 x 70 cm

80 x 80 cm

90 x 90 cm

728,– 805,– 996,– 820,– 885,– 1.326,–

739,– 834,– 1.084,– 852,– 940,– –

833,– 955,– 1.273,– 979,– 1.092,– –

Vierkante tafel - bodemplaat
vierkant

3668-714

3668-816

3668-918

3668-341

70 x 70 cm

80 x 80 cm

90 x 90 cm

110 x 110 cm

728,– 805,– 996,– 820,– 885,– 1.326,–

739,– 834,– 1.084,– 852,– 940,– –

833,– 955,– 1.273,– 979,– 1.092,– –

885,– 1.108,– 1.578,– 1.143,– 1.344,– –

Ronde tafel 3666-114
3666-116
3666-118
3666-120
3666-122

∅ 70 cm
∅ 80 cm
∅ 90 cm
∅ 100 cm
∅ 110 cm

751,– 831,– 1.020,– 844,– 909,– 1.346,–
755,– 855,– 1.106,– 877,– 961,– –
860,– 985,– 1.301,– 1.006,– 1.120,– –
885,– 1.039,– 1.429,– 1.068,– 1.203,– –
916,– 1.141,– 1.611,– 1.173,– 1.376,– –

Tafel vrije-vorm 3671-767 75 x 81 cm 803,– 897,– 1.134,– 912,– 997,– 1.452,–

Tafel vrije-vorm 3671-356 104 x 110 cm 880,– 1.058,– 1.503,– 1.090,– 1.247,– –

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart
G10 helder glas

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
74 74 cm - blad in melamine, HPL en fineer 0,–
72 72 cm - volkern en glas 0,–

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR KOLOM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 91,–

METAALKLEUR BODEMPLAAT
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
6 edelstaal gepolijst hoogglans

modellen: 3661-714, 3661-816, 3668-714, 3668-
816, 3666-114, 3666-116, 3671-767

287,–

modellen: 3661-918, 3668-918, 3668-341, 3666-
118–3666-122, 3671-356

408,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
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macao statafels hoogte 112/110 cm

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern glas

Vierkante statafel - bodemplaat
rond

3662-714 70 x 70 cm 761,– 841,– 1.031,– 854,– 924,– 1.364,–

Vierkante statafel - bodemplaat
vierkant

3673-714 70 x 70 cm 761,– 841,– 1.031,– 854,– 924,– 1.364,–

Ronde statafel 3667-114
3667-116

∅ 70 cm
∅ 80 cm

791,– 865,– 1.059,– 881,– 945,– 1.382,–
797,– 894,– 1.146,– 910,– 999,– –

Statafel vrije-vorm 3672-767 75 x 81 cm 838,– 937,– 1.173,– 953,– 1.035,– 1.485,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart
G10 helder glas

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
112 112 cm - blad in melamine, HPL en fineer 0,–
110 110 cm - volkern en glas 0,–

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR KOLOM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 157,–

METAALKLEUR BODEMPLAAT
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
6 edelstaal gepolijst hoogglans 287,–

VOETSTEUN 272,–

METAALKLEUR VOETSTEUN
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 116,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
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macao tafels hoogte 56/54 cm

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
melamine /
melamine
structuur

HPL HPL Fenix fineer volkern glas

Vierkante lounge-tafel -
bodemplaat rond

3660-714 70 x 70 cm 708,– 789,– 979,– 802,– 865,– 1.304,–

Vierkante lounge-tafel -
bodemplaat vierkant

3663-714 70 x 70 cm 708,– 789,– 979,– 802,– 865,– 1.304,–

Ronde lounge-tafel 3665-114 ∅ 70 cm 736,– 808,– 999,– 824,– 888,– 1.326,–

Lounge-tafel vrije-vorm 3670-767 75 x 81 cm 787,– 881,– 1.115,– 898,– 979,– 1.428,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) melamine volgens stalenkaart
( ) melamine structuur volgens stalenkaart
( ) HPL kunststof volgens stalenkaart
( ) HPL Fenix volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart -

meerprijs
( ) essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart
A02 ahorn fineer, naturel
( ) eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart
( ) volkern volgens stalenkaart
G10 helder glas

BLADRAND
Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TAFELHOOGTE
56 56 cm - blad in melamine, HPL en fineer 0,–
54 54 cm - volkern en glas 0,–

MEERPRIJS KLEURBEITS 15,–

METAALKLEUR KOLOM
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
7 aluminium gepolijst 67,–

METAALKLEUR BODEMPLAAT
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
6 edelstaal gepolijst hoogglans 287,–

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
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Lounge-tafels

De lounge-tafel kenmerkt zich
door een eenvoudig design en
onopvallende elegantie. De tafel
met asymmetrisch tafelblad is
verkrijgbaar in twee hoogtes en
is daarom perfect geschikt als
bijzetmeubel. In zijn gereduceerde
vormentaal harmonieert hij
uitstekend met verschillende
gestoffeerde elementen in
wachtruimtes, centrale zones en
lounges.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen: Volkern volgens
stalenkaart.

Onderstel: Kolom stalen
buis, bodemplaat gietijzer,
met poedercoating, kunststof
stelglijders.

Tafelbladen:

Tafel vrije-vorm

Tafelhoogte:

Bladprofiel:

Volkern

afbeelding/benaming model bladformaten prijs
volkern

Tafel vrije-vorm hoogte 55 cm 3653-388 48,6 x 56,8 cm 684,–

Tafel vrije-vorm hoogte 63 cm 3654-388 48,6 x 56,8 cm 722,–
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Lounge-tafels

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

BLADUITVOERING
( ) volkern volgens stalenkaart

METAALKLEUR
10 zwart 0,–
11 wit 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

POOTUITVOERINGEN
205 kunststof stelglijders 0,–
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pixie

Creatieve ideeën ontstaan
zelden achter een bureau. Een
ongedwongen brainstormsessie
in een ontspannen sfeer levert
vaak veel meer op. Voor wie de
gedachten de vrije loop wil laten,
is pixie een ideaal zitmeubel. Een
zitmeubel dat net zo makkelijk
thuishoort in een Mindroom of
Crossway, als in een cafetaria of
de zithoek van een kantoorruimte.

Standaarduitvoering:

Zitting en zijvlakken gestoffeerd,
zijvlakken met diagonale stik-
naden, kunststof glijders.

2070

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

2070
Zit-kubus

-104 gestoffeerd – 358,– 396,– 449,– 476,– 529,– 616,– 910,– 1 / 1,80
2 / 2,20

1 / 1,60

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 3,–
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grace

Design: Kai Stania

grace, het nieuwe drempelloze Zorg-
programma van Wiesner-Hager,
verbindt functionaliteit en design
en schept stijlvolle levenswerelden
voor meer levenskwaliteit. Door de
herontdekking van retro-elementen
ontstaat een bekende zitmeubelstijl
die intimiteit, veiligheid en geborgen-
heid uitstraalt zonder enige vorm
van stigmatisering. Noodzakelijke
verzorgingsfuncties zijn innovatief en
optisch discreet geïntegreerd.

Standaarduitvoering:
Club-fauteuil 2120:
Onderstel naar keuze in massief
beuken of eiken, kunststof glijders.
Zitting met elastische bespanning.
Zijkanten gestoffeerd. Zitting uitneem-
baar voor betere reiniging. Houten
oppervlakken gebeitst.

Relax-fauteuil 2122:
Onderstel naar keuze in massief
beuken of eiken, kunststof glijders.
Zitting met elastische bespanning.
Metalen frame, poedercoating zwart.
Zijkanten gestoffeerd. Zitting uitneem-

baar voor betere reiniging. Houten
oppervlakken gebeitst.

Voetenbank 2124:
Onderstel naar keuze in massief
beuken of eiken, kunststof glijders.
Houten oppervlakken gebeitst.

Kleine-fauteuil 2130:
Onderstel naar keuze in massief beu-
ken of eiken, kunststof glijders. Zitting
en rugleuning met elastische bespan-
ning. Zijkanten gestoffeerd. Zitting
uitneembaar voor betere reiniging.
Houten oppervlakken gebeitst.

Kleine-fauteuil 2131:
Onderstel metaal met poedercoating,
kunststof glijders. Zitting en rugleu-
ning met elastische bespanning. Zij-
kanten gestoffeerd. Zitting uitneem-
baar voor betere reiniging.

Bank 2-zits 2135:
Onderstel naar keuze in massief
beuken of eiken, kunststof glijders.
Zijkanten gestoffeerd. Zitting uitneem-
baar voor betere reiniging. Houten
oppervlakken gebeitst.

2120 2122 2130 2131

2135 2124

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

2130
Kleine-fauteuil

volledig gestoffeerd
-203 beuken
-703 eiken

–
–

1.721,– 1.830,– 1.980,– 2.058,– 2.207,– 2.452,– 3.645,–
1.772,– 1.881,– 2.031,– 2.109,– 2.258,– 2.503,– 3.696,–

1 / 3,40 1 / 6,50

2135
Bank 2-zits

volledig gestoffeerd
-203 beuken
-703 eiken

–
–

2.144,– 2.291,– 2.493,– 2.599,– 2.802,– 3.133,– 4.973,–
2.204,– 2.351,– 2.553,– 2.659,– 2.862,– 3.193,– 5.033,–

1 / 4,60 1 / 9,50
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grace

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

2131
Kleine-fauteuil

-203 volledig
gestoffeerd

– 1.639,– 1.748,– 1.898,– 1.976,– 2.125,– 2.370,– 3.563,– 1 / 3,40 1 / 6,50

9233
Bekleding zitting

-000 voor model 2130
en 2131

– 130,– 165,– 213,– 239,– 287,– 366,– – 1 / 1,10 -

9234
Bekleding zitting

-000 voor model 2135 – 205,– 271,– 361,– 408,– 499,– 646,– – 1 / 2,05 -

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

STOFFERING AFNEEMBAAR
410 zitting, Eratex-onderstoffering (benodigde

hoeveelheid stof op aanvraag)
modellen: 2130, 2131 82,–
model: 2135 106,–

STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN
3 uit één prijsgroep 60,–
5 uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste

groep

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

HOUTKLEUR
Modellen 2130 en 2135
B02 beuken naturel 0,–
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

METAALKLEUR
Model 2131
( ) poedercoating volgens stalenkaart 0,–
4 chroom 183,–

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 3,–

Stoffering in meerdere kleuren:

Stoffering 1: zitting
Stoffering 2: romp
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grace

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

2120
Club-fauteuil

volledig gestoffeerd
-203 beuken
-703 eiken

–
–

2.026,– 2.173,– 2.375,– 2.481,– 2.684,– 3.015,– 4.341,–
2.088,– 2.235,– 2.437,– 2.543,– 2.746,– 3.077,– 4.403,–

1 / 4,60 1 / 7,90

2122
Relax-fauteuil

volledig gestoffeerd
-203 beuken
-703 eiken

–
–

2.438,– 2.592,– 2.803,– 2.914,– 3.125,– 3.470,– 4.969,–
2.497,– 2.651,– 2.862,– 2.973,– 3.184,– 3.529,– 5.028,–

1 / 4,80 1 / 8,60

2124
Voetenbank

zitting gestoffeerd
-101 beuken
-701 eiken

–
–

585,– 603,– 627,– 640,– 664,– 704,– 848,–
648,– 666,– 690,– 703,– 727,– 767,– 911,–

1 / 0,55 1 / 0,90

9232
Bekleding zitting

-000 voor model 2120 en
2122

– 135,– 165,– 207,– 229,– 270,– 339,– – 1 / 0,95 -

9242
Bekleding

-000 voor model 2124 zonder
trombose-steun

– 80,– 93,– 111,– 120,– 137,– 166,– – 1 / 0,50
2 / 0,80

-

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

STOFFERING AFNEEMBAAR
410 zitting, Eratex-onderstoffering (benodigde

hoeveelheid stof op aanvraag)
82,–

STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN
3 uit één prijsgroep 60,–
5 uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste

groep

HOUTKLEUR
B02 beuken naturel 0,–
( ) beuken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–
( ) beuken - kleurbeits volgens stalenkaart 11,–
( ) eiken - blanke beits volgens stalenkaart 0,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

TROMBOSE-STEUN 73,–
Voetenbank 2124

RUGLEUNING MET GEÏNTEGREERDE LUIDSPREKERS 383,–
Relax-fauteuil 2122

POOTUITVOERINGEN
200 kunststof glijders 0,–
210 vilten glijders 3,–

Stoffering in meerdere kleuren:

Stoffering 1: zitting
Stoffering 2: romp binnenzijde
Stoffering 4: romp buitenzijde

Stoffering 1: zitting en rugleuning
Stoffering 2: romp binnenzijde
Stoffering 4: romp buitenzijde
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toebehoren voor elektrificatie

afbeelding/benaming model prijs

Kabelslang Gecko 9500-000

9500-001

set, voor in hoogte verstelbare tafels - maximale tafelhoogte
135 cm, maat: 6 x 1,5 cm, incl. magneetdisc, montagestaaf
en 2 magneten voor bevestiging aan tafelframe
verlengstuk, lengte ca. 100 cm, maat: 6 x 1,5 cm

186,–

65,–

Magneet voor bevestiging aan tafelframe 9500-002 t.b.v. kabelslang Gecko 35,–

Fixatieclip voor vloerpot 9500-003 compatibel met alle gangbare vloerpotten, voor kabelslang
Gecko

27,–

Magneetdisc met kleefstrip 9500-004 diameter ca 2 cm, voor kabelslang Gecko, Geoflex of Orbit 13,–

Kabelslang Geoflex 9501-000

9501-001

set, vierkant, lengte ca. 75 cm, maat 3 x 3 cm, met
magnetische tafelbevestiging en bodemplaat. Kleur
bodemplaat gelijk aan kleur van de kabelslang bij kabelslang
transparant of chroom is de bodemplaat zwart
verlengstuk, vierkant, lengte ca 100 cm, maat: 3 x 3 cm

105,–

58,–

Magneetadapter 9501-002 voor bevestiging aan het tafelblad, t.b.v. kabelslang Geoflex
en Orbit

35,–

Kabelslang Orbit 9502-000

9502-001

set, vierkant, lengte ca. 75 cm, maat: 4,5 x 4,5 cm, met
magnetische tafelbevestiging en bodemplaat. Kleur
bodemplaat gelijk aan kleur van de kabelslang bij kabelslang
transparant is de bodemplaat zwart
verlengstuk, vierkant lengte ca. 100 cm, maat: 4,5 x 4,5 cm

149,–

91,–

Kabelslang Orbit 9503-000

9503-001

set, rond, lengte ca. 75 cm, diameter 5 cm, met magnetische
tafelbevestiging en bodemplaat. Kleur bodemplaat gelijk aan
kleur van de kabelslang bij kabelslang transparant of chroom
is de bodemplaat zwart
verlengstuk, rond, lengte ca. 100 cm, diameter 5 cm

149,–

91,–
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toebehoren voor elektrificatie

afbeelding/benaming model prijs

Kabelslang 9504-000 set, ovaal, lengte 115 cm, maat: 7,5 x 4 cm, inclusief
bladadapter en bodemplaat, niet mogelijk bij volkernblad

118,–

Kabelslang verticaal 9505-000

9505-001

textielslang, antraciet, set, lengte ca. 75 cm, met magnetische
tafelbevestiging
textielslang, antraciet, set, lengte ca. 125 cm, met
magnetische tafelbevestiging

95,–

116,–

Kabelslang verticaal 9492-000 textielslang, zwart, niet mogelijk bij volkernblad 134,–

Kabelklem los 1500 U60 kunststof zwart, zonder montage, positie: afstand tussen
klemmen ong. 30 cm, niet mogelijk bij volkernblad

5,–

code toebehoren/uitvoeringsvarianten meer-
prijs

KUNSTSTOF-KLEUREN
Kabelslang 9500 t/m 9504,
fixatieclip voor vloerpot 9500-003
9005 zwart 0,–
9006 zilver 0,–
9003 wit (niet mogelijk bij 9504) 0,–
10 transparant 0,–
4 chroom

modellen: 9501-000, 9503-000 53,–
modellen: 9501-001, 9503-001 89,–
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toebehoren voor elektrificatie

afbeelding/benaming model prijs

3-voudige Netbox M 1800 U62
1800 U30

zwart, 3 x Schuko, GST 18/3, koppelbaar tot 16 A, zonder toevoerkabel, CE en VDE
zwart, 3 x BEK, GST 18/3, koppelbaar tot 16 A, zonder toevoerkabel, CE en VDE

57,–
77,–

4-voudige Netbox M 1800 U31
1800 U32

zwart, 4 x Schuko, GST18/3, koppelbaar tot 16 A, zonder toevoerkabel, CE en VDE
zwart, 4 x BEK, GST18/3, koppelbaar tot 16 A, zonder toevoerkabel, CE en VDE

93,–
110,–

4-voudige Netbox M 1800 U64

1800 U78

zwart, 3 x Schuko, GST 18/3, 2 x RJ45 Cat 6 afgeschermd, incl. 2 x patchkabel met
RJ45 stekker, kabellengte ca. 500 cm, zonder toevoerkabel, CE en VDE
zwart, 3 x BEK, GST 18/3, 2 x RJ45 Cat 6 afgeschermd, incl. 2 x patchkabel met
RJ45 stekker, kabellengte ca. 500 cm, zonder toevoerkabel, CE en VDE

390,–

404,–

3-voudige Netbox PB 1800 U35

1800 U36

zwart, 2 x Schuko, uitvoering: in-en uitgang 230V, stekker en contrastekker GST
18/3, USB-charger met dubbele USB poort 1 x Type A en 1 x Type C met Smart-IC-
Technologie voor intelligente laadstroomverdeling, max. uitgangssterkte 3 A, zonder
toevoerkabel, CE en VDE
zwart, 2 x BEK, uitvoering: in-en uitgang 230V, stekker en contrastekker GST 18/3,
USB-charger met dubbele USB poort 1 x Type A en 1 x Type C met Smart-IC-
Technologie voor intelligente laadstroomverdeling, max. uitgangssterkte 3 A, zonder
toevoerkabel, CE en VDE

300,–

312,–

Desk 2 opbouwbox 1800 U69 3-voudig, RAL 9010 wit, 3 x Schuko zwart, uitvoering verbindingskabel met
stekkerdeel GST 18/3, kabellengte ca. 20 cm, incl. houdbeugel en schroeven, zonder
inbussleutel, zonder toevoerkabel, CE en VDE

251,–

Toevoerkabel 1800 U51
1800 U52
1800 U53
1800 U59
1800 U56
1800 U60

lengte 100 cm, 3 x 1,5 mm², Schuko hoekstekker, GST 18/3, CE en VDE
lengte 150 cm, 3 x 1,5 mm², Schuko hoekstekker, GST 18/3, CE en VDE
lengte 200 cm, 3 x 1,5 mm², Schuko hoekstekker, GST 18/3, CE en VDE
lengte 300 cm, 3 x 1,5 mm², Schuko hoekstekker, GST 18/3, CE en VDE
lengte 400 cm, 3 x 1,5 mm², Schuko hoekstekker, GST 18/3, CE en VDE
lengte 500 cm, 3 x 1,5 mm², Schuko hoekstekker, GST 18/3, CE en VDE

27,–
31,–
33,–
35,–
41,–
45,–

Verbindingskabel 1800 U73
1800 U74
1800 U65
1800 U75
1800 U61

lengte 70 cm, 3 x 1,5 mm², 2 x stekker GST 18/3, CE en VDE
lengte 100 cm, 3 x 1,5 mm², 2 x stekker GST 18/3, CE en VDE
lengte 150 cm, 3 x 1,5 mm², 2 x stekker GST 18/3, CE en VDE
lengte 200 cm, 3 x 1,5 mm², 2 x stekker GST 18/3, CE en VDE
lengte 300 cm, 3 x 1,5 mm², 2 x stekker GST 18/3, CE en VDE

32,–
21,–
26,–
31,–
34,–
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toebehoren voor elektrificatie

afbeelding/benaming model prijs

Wieland 1 x ingang
GST 18/3

1800 U66 2 x uitgang GST 18/3 37,–

Wieland T-splitter 1800 U79 zwart, 1 x ingang GST 18/3, 2 x uitgang GST 18/3 32,–

Datakabel 1800 U70 zwart, RJ45 Cat 6, lengte 100 cm 45,–

HDMI-kabel 1800 U72 zwart, lengte 100 cm 66,–
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equipment - transportmiddelen

afbeelding/benaming model afmeting prijs

Transportwagen 6491-000 voor stapelstoelen 421,–

Transportwagen voor 1 stapel 6389-000 voor puc, update, nooi zaalstoel en nooi
communicatiestoel

285,–

Transportwagen voor 2 stapels 6389-001 voor puc, update, nooi zaalstoel en nooi
communicatiestoel

394,–

Stapelwagen 6391-000 voor batch 833,–

Transportwagen 6388-923 voor aluform_3 505,–

Transportwagen 6396-000
6396-001

voor sign_2
voor update_b

526,–
557,–
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equipment - transportmiddelen

afbeelding/benaming model afmeting prijs

Transportwagen 6387-000 voor schrijfblad met snelwisselsysteem (puc, nooi en
update)

3.313,–

Transportplatform 6395-780
6395-784

6395-876
6395-884
6395-892

76 x 160 cm, laadoppervlak 76 x 144 cm
76 x 180 cm, laadoppervlak 76 x 164 cm

86 x 140 cm, laadoppervlak 86 x 124 cm
86 x 180 cm, laadoppervlak 86 x 164 cm
86 x 220 cm, laadoppervlak 86 x 204 cm

740,–
801,–

749,–
806,–
882,–

Transportwagen 6398-000 voor yuno 844,–

Uitbreidingsset voor yuno
transportwagen 6398-000 (voor
leveringen na augustus 2022)

6398-001 voor verticaal stapelen f.t.s., p.f.s. en n.f.t. klaptafels,
bestaande uit een melamine platform, pastelgrijs en 2
metalen steunen, met vilt bekleed, geschikt voor verticaal
stapelen klaptafels tot een tafellengte van 160 cm,
capaciteit: f.t.s. en n.f.t.: 5 tafels, p.f.s.: 4 tafels

207,–

Transportplatform 6399-784 76 x 180 cm, laadoppervlak 76 x 164 cm
voor skill_modulair onderstellen 3525

1.883,–
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Bestellingen
Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij een bestelling pas kunnen
bevestigen nadat wij alle relevante gegevens hebben gecontroleerd.
Als u zelf stoffen of kleurmonsters aanlevert, kunnen wij de bevestigde
leverdatum alleen realiseren als de stoffen en kleurmonsters op tijd in
de fabriek aankomen.

Grondstof hout
Wiesner-Hager ziet het als haar plicht op een verantwoorde manier om
te gaan met grondstoffen. Het door ons gebruikte hout is overwegend
afkomstig uit duurzaam beheerde inheemse bossen. Wij maken geen
gebruik van tropische houtsoorten.

Houten oppervlakken
Houten oppervlakken worden met milieuvriendelijke beitsvarianten en
UV-lakken op waterbasis behandeld. Hout is een natuurlijk materiaal.
Als gevolg van de structuur van het hout en de inwerking van licht
kunnen kleuren enigszins afwijken van de kleuren op onze kleurkaart.
Dergelijke kleurafwijkingen vormen geen reden voor klachten.
Onder 'blanke beits' verstaan wij klassieke houtbeitsen, die zorgen
voor een natuurlijke houtkleur met een positieve beitstekening.
Onder 'kleurbeits' verstaan wij een behandeling met gekleurde beits,
waarbij de structuur en de oppervlaktetekening van het hout vaag
zichtbaar blijven.

Bijzondere beitsvarianten
Van bijzondere beitsvarianten die niet voorkomen op onze kleurkaart
vragen wij de klant ons bij wijze van kleurvoorbeeld een houten staal
van ongeveer 10 x 10 cm ter beschikking te stellen. Op deze staal
dient te zijn aangegeven welke kant dienst doet als kleurvoorbeeld.
De beitsvariant kan alleen worden toegepast als het voorbeeldstaaltje
geen kleurafwijkingen bevat die het gevolg zijn van vlammen in het
hout.

De toeslag voor bijzondere (natuurlijke en gekleurde) beits-
varianten bedraagt EUR 416,- per opdracht en kleur.
Deze toeslag komt bovenop de prijzen voor "blanke beits" of "kleur-
beits" die op de kleurkaart staan vermeld.

Stofferingmaterialen
Voor de stoffering van onze zitmeubelen gebruiken wij duurzame
stofferingmaterialen, die speciaal zijn afgestemd op het gebruiksdoel
van het meubel. Voor gebruik in de sociale sector en de zorgsector
bieden wij speciale, wasbare stoffen stofferingmaterialen aan. Voor het
actuele aanbod aan stoffen en (kunst)lederen bekleding verwijzen wij
naar de huidige collectie.

Prijzen voor stoffering:
prijsgroep 3: EUR 48,-/str.m
prijsgroep 4: EUR 80,-/str.m
prijsgroep 5: EUR 124,-/str.m
prijsgroep 6: EUR 147,-/str.m
prijsgroep 7: EUR 191,-/str.m
prijsgroep 8: EUR 263,-/str.m

Voor stofferingsmaterialen die buiten de standaardcollectie vallen
geldt een langere levertijd en een meerprijs van EUR 120,- per
opdracht en stof.

Lederen bekleding
Voor lederen bekleding maken wij uitsluitend gebruik van hoog-
waardig, vol-aniline materiaal waarbij de natuurlijke schoonheid en de
onregelmatigheden van het leer zijn behouden. Bij lederen bekleding
vormen typische leerkenmerken, zoals scheurtjes, insectensteken
of plooien geen reden voor klachten. Dit geldt tevens voor kleuraf-
wijkingen en plooivorming die ontstaan door de natuurlijke elasticiteit
van leer.

Prijzen voor leer:
bij afname van complete huiden: EUR 321,-/m²,
bij op maat gesneden stukken: EUR 510,-/ m².
Bij lederen stoffering afwijkend van onze standaard-collectie bedraagt
de minimale afname een hele huid (ca. 5 m²).

Stoffering met door de klant beschikbaar gesteld(e) stof of
kunstleder
De verwerking van aangeleverde stoffen (klantenstof) is afhankelijk
van de technische haalbaarheid. In de prijstabellen ziet u hoeveel stof
moet worden aangeleverd. Deze hoeveelheid is gebaseerd op effen
stoffen of stoffen met een klein dessin in een stofbreedte van 140 cm.
U wordt verzocht de voorzijde van de stof duidelijk aan te geven. Bij
stoffen met een dessin moet u tevens aangeven hoe de stof moet
worden verwerkt (bijvoorbeeld 'streep verticaal' of 'streep horizontaal').
Als er geen instructies worden meegeleverd, verwerken wij de stof
naar eigen inzicht. Vergeet niet uw opdrachtkenmerk of opdracht-
nummer te vermelden. Het materiaal dient opgerold te worden
geleverd om plooivorming te voorkomen. Ten aanzien van de kwaliteit
van door de klant aangeleverde stoffen (bijvoorbeeld wasbaarheid,
verkleuring of plooien) aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Bekleding met door de klant aangeleverd leer
Als u het leer voor de bekleding zelf aanlevert, moet u er rekening
mee houden dat de aangeleverde huiden een grootte van ten minste
5,50 m² moeten hebben. De huiden dienen opgerold te worden aan-
geleverd om plooivorming te voorkomen.

Tafels
Onderstellen van tafels worden al naar gelang het model uitgevoerd
in massief hout, metaal of een combinatie van hout en metaal. Tafel-
bladen worden uitgevoerd in met melamine afgewerkte spaan-
plaat, met HPL-kunststof, fineer, of als volkern blad. In de tabel
toebehoren/uitvoeringsvarianten ziet u welke uitvoeringen verkrijgbaar
zijn.

Voor HPL-oppervlakken in FH (Feinhammerschlag) uit de
MAX-collectie die niet voorkomen op onze stalenkaart, geldt
een toeslag van EUR 120,- per opdracht en decor. Deze prijs
geldt enkel in combinatie met een ABS-laserkantenband uit de
standaard Wiesner-Hager collectie.

Afwijkende ABS-laserkant op aanvraag.

Met melamine afgewerkte spaanplaat:
met melamine afgewerkte drielaags kwaliteits spaanplaat, welke
voldoet aan ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1.

Melamine structuur:
Houten plaat voorzien van melamineharscoating met een zeer diepe,
gezandstraalde optiek.

Met fineer afgewerkte spaanplaat:
Met echt houtfineer afgewerkte kwaliteits spaanplaat E1, hetzij
gebeitst (voorzien van tweevoudige coating met sterke acryllak op
milieuvriendelijke waterlakbasis, UV gehard) danwel geolied (voorzien
van tweevoudige laag wasolie op basis van natuurlijke materialen).

HPL (High Pressure Laminates) en volkern bladen:
platen van geperst laminaat van elke gewenste dikte bestaande
uit natuurvezelstroken (60 % van het gewicht) en synthetische
harsen. Deze platen vallen volgens ÖNORM/EN 438 in de duro-
plast HPL-categorie. De platen zijn zeer slijtvast en kunnen dankzij
het ondoordringbare oppervlak hygiënisch en eenvoudig worden
gereinigd.

HPL Fenix:
Laminaat van natuurlijke vezels (> 60 %) en thermohardende
acrylhars (30-40 %). De panelen zijn bestand tegen krassen
en slijtage. Dankzij het speciale nano oppervlak hygiënisch en
gemakkelijk schoon te maken. Voelt aangenaam aan (soft touch) en
heeft een lage lichtreflectie door het mat afgewerkte oppervlak en is
vingerafdrukbestendig. HPL volgens EN 438-2,
EN ISO 178 en EN 61340-4-1.

MDF (Medium Density Fiberboard):
MDF is geperst board van gedroogde houtvezels en kunsthars-
lijm met glad oppervlak, een grote buigsterkte en een uitzonderlijke
dimensionale stabiliteit volgens DIN EN 622-5, emissieklasse E1.
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Lichtgewicht bladen:
Een gegolfde kernstructuur wordt door middel van puntverlijming
verbonden met twee dunne deklagen – met fineer of HPL-oppervlak.
De kern bestaat uit houtvezel of plantvezelvlies gemaakt van snel
regenererende eenjarige planten (bijvoorbeeld hennep of vlas). Het
lijmverbruik is circa 80 % minder dan bij conventionele spaanplaat,
het materiaalgebruik wordt met minimaal 50 % verminderd. De
gewichtsbesparing bij de grondstofbesparende lichtgewicht constructie
bedraagt ca. 45 % in vergelijking met conventionele spaanplaat.

Tafelbladranden
Onze tafels zijn al naar gelang het model uitgevoerd met naadloze,
vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm) of 2 mm herlijst. In de tabel
toebehoren/uitvoeringsvarianten ziet u welke uitvoeringen en combina-
ties van randen en bladoppervlakken verkrijgbaar zijn.

Metalen onderstellen
De metalen onderstellen van onze producten worden met milieu-
vriendelijke poederlakken gecoat. Op de actuele kleurkaart ziet u
de standaard verkrijgbare kleuren. In de modelbeschrijving resp. de
tabel toebehoren/uitvoeringsvarianten ziet u welke uitzonderingen en
chroomuitvoeringen er voor bepaalde modellen verkrijgbaar zijn.

Glijders
Tafels en stoelen zijn gewoonlijk standaard voorzien van glijders.
Sommige tafelprogramma's beschikken over in hoogte verstelbare
glijders. In de tabel toebehoren/uitvoeringsvarianten ziet u welke
alternatieve uitvoeringen verkrijgbaar zijn.

Bureaustoelwieltjes
Volgens DIN EN 12528/12529 zijn er afhankelijk van de ondergrond
twee verschillende soorten wieltjes:
harde wieltjes voor stoffen vloerbedekking.
zachte wieltjes voor harde vloerbedekking van steen, hout, plavuizen
of andere niet-stoffen materialen.

Als er sprake is van een niet-stoffen vloerbedekking, kunt u het beste
bij de vloerleverancier informeren welk type wieltjes het geschiktst is
voor de vloer in kwestie.

Opbergmeubels
Fronten, bovenpanelen, bodemplaten, zijpanelen en achterwanden
van de opbergmeubels worden afhankelijk van model uitgevoerd
in melamine met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS)
of fineer met bladrand herlijst. Mogelijke uitvoeringsvarianten,
systeemtoebehoren en organisatiemiddelen vindt u in de tabel
toebehoren/uitvoeringsvarianten.
Wiesner-Hager opbergmeubels voor kantoor voldoen aan de
desbetreffende DIN EN normen.

Kantelbeveiliging
Alle kasten zijn uitgerust met in hoogte verstelbare glijders of sokkels.
Het meubel moet correct worden uitgelijnd via de instelschroef. Bij
plaatsing van kasten of kastcombinaties met opzetelementen vanaf
een totale hoogte van 5 OH (1840 mm) moet een kantelbeveiliging
worden aangebracht – ofwel middels een wandbevestiging of door
deze rug aan rug aan elkaar te schroeven. Als toebehoren zijn
dienovereenkomstige bevestigingssets verkrijgbaar.
In dit verband moet goed nota worden genomen van de bij de
producten meegeleverde gebruiksaanwijzing "float_fx" voor de
plaatsing van kantoorkasten.
Kasten met een totale hoogte van 2 OH tot 4 OH (750 tot 1450 mm)
met schuifladen of hangmappenframes dienen te worden uitgerust met
een contragewicht, voor zover deze niet aan de wand zijn bevestigd of
rug aan rug aan elkaar zijn geschroefd.

Leveringen van reserveonderdelen/klein materiaal
Bij bestellingen van reserveonderdelen en kleine materialen
berekenen wij een handlingfee van EUR 22,- netto excl. BTW.
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algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige
rechtshandelingen tussen onze onderneming en de opdrachtgever. Door
het plaatsen van een order erkent de opdrachtgever gebonden te zijn aan
deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
leveringen, diensten en aanbiedingen van onze onderneming. Afwijkende
voorwaarden van de opdrachtgever zijn voor ons slechts bindend indien deze
door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2. Totstandkoming van overeenkomsten
Al onze aanbiedingen, prijslijsten en kostenramingen zijn geheel vrijblijvend.
De overeenkomst geldt uitsluitend voor de leveringen en diensten die in de
orderbevestiging van onze onderneming worden genoemd. Leveringsorders
beschouwen wij als onherroepelijke koopaanbiedingen. Een overeenkomst
komt tot stand door de schriftelijke orderbevestiging van onze onderneming of
door de uitvoering van een order. Mondelinge en telefonische afspraken met
onze onderneming en met onze accountmanagers zijn slechts bindend indien zij
schriftelijk door ons zijn bevestigd.
Het annuleren en wijzigen van bestellingen is uitsluitend mogelijk met onze
schriftelijke toestemming en als deze bestellingen betrekking hebben op
producten in de standaarduitvoering. Op bestelling gemaakte producten of
gestoffeerde modellen kunnen niet worden geannuleerd of gewijzigd.
3. Prijzen
Alle door ons genoemde prijzen zijn nettoprijzen en exclusief belastingen,
heffingen, in- en uitvoerrechten, verzekeringen en transportkosten. De
genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende
prijslijst.
Geleverde producten worden uitsluitend op bestelling en tegen vergoeding van
de vervoerskosten, rij- en arbeidstijden, verblijfkosten en daggelden gemonteerd.
De transportkosten worden berekend op basis van de verzendmethode, de
verzendwijze en het soort verpakking.
Voor de levering van reserveonderdelen en kleine materialen geldt het onder
“Belangrijke opmerkingen“ genoemde en de contractueel overeengekomen
logistiek en handling fee.
4. Verpakking, transport
Wij verpakken onze producten op een wijze die wij geschikt achten. Speciale
verpakkingen worden tegen een toeslag uitgevoerd. Voor het transport
gebruiken wij her te gebruiken kartonnen verpakkingen en kunststofzakken die
wij zonder uitzondering terugnemen. Het overige verpakkingsmateriaal, in het
bijzonder kunststof, nemen wij niet terug.
Een transportverzekering wordt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek en op
rekening van de klant afgesloten.
5. Levering en overdracht
De opdrachtgever is verplicht om aan de levering zijn medewerking te verlenen.
Bestelde goederen dienen te worden afgenomen.
Beschadigingen tijdens het transport geven de opdrachtgever niet het recht de
levering te weigeren. Vervoer van de producten geschiedt altijd voor risico van
de opdrachtgever.
Onze onderneming is gerechtigd in gedeelten te leveren. De transportkosten van
deelleveringen kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Als de overeenkomst niet door levering tot stand komt, zijn de leverdata en
-termijnen gebaseerd op de orderbevestiging of een speciale kennisgeving
van onze onderneming. Leverdata en levertermijnen worden bij benadering
gegeven en gelden met ingang van de orderbevestiging door onze onderneming.
Wij zijn gerechtigd de overeengekomen leverdata en levertermijnen tot drie
weken te overschrijden. Pas na afloop van deze termijn en na bepaling van een
aanvullende termijn van ten minste vier weken waarin wij de gelegenheid krijgen
alsnog te leveren, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
Als de opdrachtgever technische of administratieve voorbereidingen moet
treffen, gaan de levertermijn en de leveringsplicht pas in op het moment dat
aan deze voorwaarden is voldaan (dit geldt in het bijzonder voor alle zaken
die de opdrachtgever tijdig ter beschikking moet stellen zoals documenten,
modelaanduidingen, afmetingen, houtkleuren, benodigde stoffen). Bij
aanpassingen of uitbreidingen achteraf wordt de levertermijn overeenkomstig
verlengd. Ingeval van dergelijke vertragingen heeft de opdrachtgever geen recht
op enige (schade)vergoeding.
Wij zijn niet aansprakelijk voor een leveringsvertraging of de onmogelijkheid
te leveren als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld staking, brand, oorlog,
diefstal, transportstoringen) of als gevolg van andere oorzaken die onze
onderneming niet kunnen worden toegerekend. Als om dergelijke redenen
levering niet mogelijk is, is onze onderneming gerechtigd de nog openstaande,
toegezegde leveringen te annuleren. Dit is ook van toepassing als de
onmogelijkheid te leveren wordt veroorzaakt door vertraging of niet-levering van
een toeleverancier.
Onze onderneming is gerechtigd de leverdata en -termijnen op passende
wijze te verschuiven respectievelijk te verlengen vanwege de bovengenoemde
redenen alsmede vanwege andere obstakels indien deze die niet kunnen
worden toegeschreven aan grove nalatigheid van onze onderneming. Ingeval
van dergelijke vertragingen heeft de opdrachtgever geen recht op enige
(schade)vergoeding. De opdrachtgever is echter gerechtigd in een dergelijk
geval na bepaling van een aanvullende termijn van ten minste vier weken waarin
wij de gelegenheid krijgen alsnog te leveren, de overeenkomst te ontbinden.
De levering is tijdig als de producten aan het einde van de overeengekomen
levertermijn vanaf onze fabriek of ons expeditie magazijn zijn verzonden of
kunnen worden afgehaald.

6. Meld- en inspectieplicht
De opdrachtgever dient de documenten die hij ter beschikking moet stellen
tijdig aan onze onderneming te overhandigen, zodat wij in staat zijn de
documenten nog voor aanvang van de uitvoering te bestuderen en de vereiste
voorbereidingen te treffen.
Onze onderneming brengt de opdrachtgever op de hoogte als na deskundige
en zorgvuldige bestudering van de uitvoeringstekeningen en -instructies
herkenbare gebreken en bezwaren tegen de gewenste uitvoering aan het
licht komen. Als de opdrachtgever naar aanleiding van deze mededeling niet
binnen 14 dagen voldoende instructies of voorstellen verstrekt om het gebrek
te verhelpen of de uitvoering te verbeteren, is deze zelf aansprakelijk voor de
gevolgen van dit verzuim. Gebreken en fouten in de uitvoeringstekeningen en
uitvoeringsinstructies die onze onderneming pas na omvangrijke of uitgebreide
technische controles kan vaststellen, gelden niet als herkenbare gebreken.
7. Betaling
De toepasselijke betalingsvoorwaarden worden vermeld op de factuur.
Kortingen worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst. Bij een
betalingsachterstand, ook bij betaling in termijnen, vervallen eventuele
kortingsregelingen. Betalingen van de opdrachtgever gelden pas als verricht na
ontvangst op onze bedrijfsrekening. Betalingen van de opdrachtgever worden
verrekend met het oudste openstaande bedrag.
Bij een betalingsachterstand zijn wij gerechtigd naar onze keuze een vergoeding
van de werkelijke ontstane schade te verlangen of de wettelijke vertragingsrente
in rekening te brengen. Onze onderneming is bij een betalingsachterstand ook
gerechtigd vanaf de dag van de overdracht van de artikelen rente op rente
in rekening te brengen. De opdrachtgever verplicht zich in het geval van een
betalingsachterstand de kosten voor aanmaning en incasso die voor onze
onderneming zijn ontstaan, voor zover deze redelijkerwijs voor rechtsvervolging
noodzakelijk zijn, te vergoeden. De opdrachtgever verplicht zich in het bijzonder
de kosten voor het ingeschakelde incassobureau te vergoeden.
Bij afzonderlijk te verrekenen deelleveringen is onze onderneming bij een
betalingsachterstand van de koper gerechtigd de nog te leveren artikelen vast te
houden zonder een schadevergoeding verplicht te zijn.
Bij een betalingsachterstand worden met ingang van het verstrijken van de
betalingstermijn alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar (ook
vorderingen waarvoor een cheque of wissel is aangenomen of uitstel van
betaling is verleend). Hetzelfde geldt in het geval van een staking van de
betalingen door de koper bij surseance van betaling, faillissement of beslag.
Een klacht over gebreken ontslaat de opdrachtgever niet van zijn plicht de
betalingsvoorwaarden na te leven. Een retentierecht van de opdrachtgever
wordt uitgesloten.
De verrekening van vorderingen van de opdrachtgever met vorderingen van
onze onderneming is uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn vorderingen
waarvoor onze onderneming dit schriftelijk heeft toegestaan of vorderingen
die door de rechter onherroepelijk zijn vastgesteld. Vorderingen van de
opdrachtgever aan onze onderneming mogen zonder onze uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming niet worden overgedragen.
De plaatsing van een order door de opdrachtgever wordt beschouwd als
bevestiging van de solvabiliteit en kredietwaardigheid van de opdrachtgever. Als
op enig later moment onzekerheid over de solvabiliteit en kredietwaardigheid
ontstaat, is onze onderneming gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst
afhankelijk te maken van een vooruitbetaling of afdoende zekerheidstelling dan
wel de overeenkomst na bepaling van een aanvullende termijn te ontbinden. In
dit geval is onze onderneming vrij van alle overige verplichtingen om goederen
en diensten te leveren.
8. Terugtreding
Bij niet-afname van leveringen of andere zwaarwegende redenen,
in het bijzonder faillissement van de opdrachtgever of weigering van
een faillietverklaring bij ontbreken van vermogen, alsmede bij een
betalingsachterstand van de opdrachtgever of niet-nakoming van de
betalingsverplichtingen zijn wij gerechtigd na bepaling van een aanvullende
termijn van ten minste twee weken waarin wij nakoming van de overeenkomst
verlangen, de overeenkomst te ontbinden. In het geval van ontbinding
door schuld van de opdrachtgever zijn wij gerechtigd een forfaitaire
schadevergoeding van 15 % van het bruto factuurbedrag of vergoeding van de
werkelijk ontstane schade te verlangen.
Als de opdrachtgever de goederen niet afneemt zoals is overeengekomen, ook
niet dan nadat wij een redelijke termijn hebben bepaald waarin wij nakoming van
de overeenkomst verlangen, zijn wij gerechtigd de goederen in ons magazijn
op te slaan waarvoor de opdrachtgever een opslagvergoeding van 1 % van het
bruto factuurbedrag per aangevangen kalenderdag in rekening wordt gebracht,
of op rekening en risico van de opdrachtgever bij een bevoegde onderneming
in opslag te geven. Tevens zijn wij gerechtigd nakoming van de overeenkomst
te eisen of na bepaling van een termijn van ten minste twee weken waarin wij
nakoming van de overeenkomst verlangen, de overeenkomst te ontbinden.
9. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven tot volledige betaling van de koopprijs en alle bijkomende
kosten eigendom van onze onderneming (Wiesner-Hager).
Indien de goederen die ons eigendom zijn, aan derden worden verkocht, is de
opdrachtgever verplicht zijn vorderingen uit de desbetreffende overeenkomst tot
het maximum van het op dat moment voor deze levering aan ons verschuldigd
bedrag aan ons te cederen. Deze zekeringscessie moet in de boekhouding
van de koper worden vermeld. De opdrachtgever is bovendien verplicht zijn
afnemer op de hoogte te stellen van de cessie. Onze onderneming is eveneens
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algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
gerechtigd de afnemer op de hoogte te stellen van de cessie. De opdrachtgever
is derhalve verplicht zijn afnemer bekend te maken aan onze onderneming.
Betalingen die de opdrachtgever ontvangt van zijn afnemer, moeten onverwijld
aan onze onderneming worden doorgegeven.
Als de opdrachtgever de goederen die ons eigendom zijn, be- of verwerkt, strekt
het eigendomsvoorbehoud zich ook uit tot de zaak die daardoor ontstaat. Bij
be- of verwerking, vermenging of koppeling van de goederen verwerft onze
onderneming mede-eigendom in de zaken die hierdoor ontstaan.
Voordat het eigendom van de goederen op de opdrachtgever is overgegaan,
is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te verpanden of anderszins te
bezwaren dan wel af te staan. De opdrachtgever is verplicht onze onderneming
direct op de hoogte te brengen van beslaglegging door derden van de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Bij beslag of enig andere
inbeslagname door derden zal de koper de deurwaarder en zijn crediteuren
wijzen op de eigendomsrechten van onze onderneming op de goederen.
De opdrachtgever verzekert de goederen waarvan het eigendom nog niet op de
opdrachtgever is overgegaan, tegen brand, diefstal met braak en waterschade.
De verzekeringsaanspraken worden ter hoogte van de waarde van de goederen
nu al afgestaan aan onze onderneming.
Bij betalingsachterstand, gebrekkige opslag, inwerkingen op de goederen en
vergelijkbare omstandigheden is onze onderneming gerechtigd de goederen
waarop eigendomsvoorbehoud rust, terug te verlangen. Bij teruggave van de
goederen is de koper verplicht de goederen kosten- en vrachtvrij terug te zenden
en een eventuele waardevermindering te vergoeden.
10. Vrijwaring
Aanspraken van de opdrachtgever op basis van de vrijwaringsregeling
vervullen wij in alle gevallen naar onze keuze door vervanging, reparatie
binnen een redelijke termijn of prijsvermindering. De opdrachtgever kan alleen
koopvernietiging verlangen als het gebrek wezenlijk is en niet kan worden
verholpen door vervanging of reparatie en prijsvermindering niet in redelijkheid
van de opdrachtgever kan worden gevraagd. De opdrachtgever kan pas
aanspraak maken op schadevergoeding die is gericht op reparatie van het
gebrek of vervanging, als wij verzuimen aan onze vrijwaringsverplichtingen te
voldoen.
Aanspraken op basis van de vrijwaringsregeling moeten als ze betrekking
hebben op roerende zaken, binnen één jaar na aflevering van de goederen in
rechte worden gesteld.
De opdrachtgever kan uitsluitend aanspraken naar aanleiding van een gebrek en
meer in het bijzonder aanspraken op vrijwaring of schadevergoeding maken, als
de opdrachtgever kan bewijzen dat dit gebrek bij de aflevering van de goederen
reeds aanwezig was. Dit geldt ook binnen de eerste zes maanden na aflevering
van de goederen.
De opdrachtgever is verplicht de goederen onmiddellijk na aflevering te
inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van
de goederen aan onze onderneming worden gemeld, op straffe van uitsluiting
van alle aanspraken op vrijwaring en schadevergoeding. Verborgen gebreken
moeten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, eveneens op straffe
van uitsluiting van alle aanspraken op vrijwaring en schadevergoeding, aan onze
onderneming worden gemeld.
Uitsluitend de eigenschappen die door onze onderneming uitdrukkelijk zijn
bevestigd, worden gegarandeerd.
Voor gebreken op grond van gewenste afwijkingen van de standaard uitvoering
van een product, verlenen wij geen vrijwaring.
Be- of verwerking van de goederen en ondeskundige montage door de
opdrachtgever of door derden heeft uitsluiting van alle aanspraken op vrijwaring
of schadevergoeding tot gevolg.
11. Garantie
Voor uitvoering, kwaliteit en functionaliteit van onze producten verleent Wiesner-
Hager een garantie van twee (2) jaar vanaf datum levering conform de volgende
voorwaarden:
De garantievoorwaarden gelden voor staten van de Europese Unie. Voor andere
landen gelden telkens andere voorwaarden. De rechten uit deze garantie
kunnen niet aan derden worden overgedragen en hebben altijd betrekking op
een concreet project.
Alle reserveonderdelen incl. overname van de verpakking en transportkosten
worden tijdens de garantieperiode gratis geleverd. Een reparatie in de fabriek of
bij de opdrachtgever geschiedt zonder berekening.
Van de garantie uitgesloten zijn: schade door normale slijtage, zoals bijv. bij
wielen, bekledingsstoffen, gasveren, oppervlakken, tafelranden; gebreken
door oneigenlijk gebruik; gebreken door verkeerde behandeling of door
veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing; gebreken op grond van extreme
klimatologische omstandigheden of ongebruikelijke omgevingsinvloeden (bijv.
zuur, natheid); gebreken op grond van verkeerde ingrepen of onderhoud door
ondeskundige personen; gebreken bij materialen die door de opdrachtgever
beschikbaar zijn gesteld; gebreken op grond van gewenste afwijkingen van de
standaard uitvoering van een product evenals schade op grond van opzettelijk of
grof nalatig gedrag van de gebruiker.
De garantie geldt voor een gangbaar industrieel gebruik, d.w.z. 8 uur/dag bij 220
werkdagen per jaar. Bij werk in ploegendiensten of gebruik 24 uur/dag het hele
jaar door wordt de garantieperiode dienovereenkomstig korter. De garantie wordt
niet opgeschort of vertraagd, wanneer een serviceprestatie wordt geleverd.
Vermindering van de koopprijs of koopvernietiging kan alleen worden verlangd,
wanneer de verschuldigde reparatie definitief mislukt is of onredelijk wordt

vertraagd. Aanspraken op schadevergoeding wegens gebrekkige reparatie
bestaan alleen bij opzet of grove nalatigheid.
Bij klachten vragen wij de volgende informatie:
Beschrijving van schade of gebrek, modelaanduiding, modelnummer,
ordernummer, productiedatum en evt. toezending van de factuur. De informatie
over de stoel-/tafelmodellen is op elk product te vinden op het etiket aan de
onderkant van de stoel/tafel.
Na afloop van de garantieperiode berekenen wij voor het verhelpen van
gebreken de arbeidskosten, de materiaalkosten en een evenredig vast bedrag
voor rijkosten.
12. Aansprakelijkheid
Alle aanspraken op schadevergoeding, ook aanspraken op schadevergoeding
naar aanleiding van de uitgevoerde montage, zijn in gevallen van lichte
nalatigheid uitgesloten. Voor gevallen van grove nalatigheid zal de
benadeelde bewijzen aandragen. De verjaringstermijn voor aanspraken op
schadevergoeding bedraagt een jaar vanaf het overgaan van het risico.
Aansprakelijkheid voor winstderving, gevolgschade of schade op grond van
aanspraken van derden wordt uitgesloten.
De koper is verplicht zich tegenover de eindklant te onthouden van uitspraken
waaruit enige aansprakelijkheid voor onze onderneming zou kunnen
voortvloeien.
13. Geringe afwijkingen, op bestelling gemaakte modellen
Geringe met het gebruikte materiaal samenhangende afwijkingen van
afbeeldingen of beschrijvingen in catalogi, stalen en showmodellen, en meer
in het bijzonder verschillen qua kleur en nerf bij hout en stoffen, dan wel
modelwijzigingen en afwijkingen qua afmeting en kleur, zijn voorbehouden en
geven de klant niet het recht op aanspraken op vrijwaring of schadevergoeding.
Als er speciale beitsen moeten worden gebruikt die niet voorkomen op onze
kleurenkaart, zal de klant aan ons houten panelen met een kleurvoorbeeld ter
grootte van ca. 10 x 10 cm ter beschikking stellen. Op de panelen moet worden
vermeld welke zijde als kleurvoorbeeld moet worden gebruikt. De speciale beits
kan alleen worden aangebracht als het kleurvoorbeeld geen kleurverschillen
vertoont die het gevolg van de houtnerf zijn. Voor speciale beits wordt een
meerprijs in rekening gebracht.
Op de bijgevoegde stof moet duidelijk de voor- en achterzijde worden
aangegeven. Bij stoffen met een patroon moet de opdrachtgever aangeven
hoe de stof moet worden verwerkt (bijvoorbeeld 'strepen horizontaal' of 'strepen
verticaal'). In alle andere gevallen worden de stoffen volgens ons beste inzicht
verwerkt. Bij de verwerking van leder vormen karakteristieke eigenschappen
van de lederen huid, zoals scheurtjes, insectensteken of rimpels, evenals
kleurafwijkingen en rimpelvorming door de natuurlijke elasticiteit van leer, geen
reden voor klachten. Als de opdrachtgever het lederen materiaal bezorgt,
moeten huiden van ten minste 5,50 m² worden geleverd. De opdrachtgever
moet de stoffen en lederen huiden opgerold leveren. Voor de kwaliteit van
aldus geleverde stoffen en lederen huiden aanvaardt onze onderneming geen
aansprakelijkheid.
14. Productaansprakelijkheid
Enig verhaalsrecht krachtens artikel 6: 189 BW wordt uitgesloten, tenzij een
op basis van voornoemd wetsartikel aansprakelijk gestelde persoon ,zijnde de
regresnemer, bewijst dat de fout aan ons kan worden toegeschreven en in ieder
geval te wijten is aan grove nalatigheid.
De koper is verplicht de gebruiksaanwijzingen, instructies voor toepassing en
verwerking en montage-aanwijzingen die worden geleverd bij onze producten, te
overhandigen aan de eindgebruiker.
15. Intellectueel eigendom
De ontwerpen, modellen, sjablonen, voorbeelden, tekeningen, schetsen,
afbeeldingen, stalenboeken en andere stalen die onze onderneming heeft
gemaakt, blijven altijd intellectueel eigendom van onze onderneming. De koper
verkrijgt geen enkel recht op exploitatie of tegeldemaking.
16. Openbare opdrachtgevers
Bij een openbare aanbesteding zijn de bepalingen van deze algemene
voorwaarden alleen van toepassing als ze niet in tegenspraak zijn met die van
de aanbesteding.
17. Overige bepalingen
Op alle overeenkomsten waarbij onze onderneming partij is, is Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het UN-kooprecht is uitdrukkelijk
uitgesloten.
Als plaats van levering en betaling geldt de plaats van vestiging van onze
onderneming, ook als is overeengekomen dat de overdracht op een andere
locatie plaatsvindt.
Alle geschillen tussen onze onderneming en de opdrachtgever worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin onze
onderneming is gevestigd. Wij zijn evenwel gerechtigd ons desgewenst tot een
andere rechter te wenden.
Indien enige bepaling rechtsongeldig wordt bevonden, blijven de overige
bepalingen en de overeenkomsten die zijn afgesloten op basis van deze
bepalingen, van kracht. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door
een geldige bepaling die de inhoud en intentie van de ongeldige bepaling het
dichtst benadert.
Alle overeenkomsten, ook wijzigingen en aanvullingen, moeten schriftelijk
worden bevestigd door onze onderneming. Mondelinge afspraken zijn niet
bindend. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 13033970.
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