Thuiswerkplekken Catalogus

Voorwaarden voor een goede thuis werkplek instelling.



Goede werkhoogte niet met opgetrokken schouders werken.



Bureaustoel zo veel mogelijk automatisch met uw bewegingen laten meegaan.



Laptop verhogen met bv de Bento voor een goede hoogte.



Vaak van houding verwisselen.

Wij hopen dat onze producten bijdragen aan een effectieve werkplek thuis.
De prijzen in deze catalogus zijn excl btw, aflevering en eventueel montage in overleg.
Voor uitvoeringen die u niet in deze catalogus tegenkomt graag bellen of mailen voor advies.

TWP1 Bureaustoel 1120 Edition



Bureaustoel type 1120-E



Automatische gewichts regeling.



NEN 1335 uitvoering.



Zitdiepte verstelling 60 mm.



Rugleuning netbespanning zwart.



Rugleuning in hoogte instelbaar



Zeer goede lende steun in diepte instelbaar.



Armleuningen 4D blokkeerbaar..



Gestoffeerde zitting zwart.



Kruisvoet gepolijst aluminium.



Multifunctionele wielen.



Thuis afleveren zonder kosten.



Instelinstructie.



10 jaar garantie full service.



Netto prijs deze uitvoering € 295,,- excl btw.

TWP2 Bureautoel 1120 NPR



Bureaustoel type 1120



Automatische gewichts regeling.



NPR 1813 uitvoering.



Zitdiepte verstelling 100 mm.



Rugleuning netbespanning zwart.



Rugleuning in hoogte instelbaar



Zeer goede lende steun in diepte instelbaar.



Armleuningen met groot zacht opdek.



Armleuningen, breedte, hoogte en diepte
verstelbaar.



Gestoffeerde zitting zwart.



Kruisvoet zwart nylon.



Multifunctionele wielen.



Thuis afleveren zonder kosten



Instelinstructie



5 jaar garantie



Netto prijs deze uitvoering € 385,,- excl btw.



Meerprijs 2-fasen gaslift. € 20,-

TWP3 Sedus Se-Flex



Bureaustoel Se-Flex



Makkelijk in te stellen



Automatische gewichts regeling.



Hoek rugleuning ook vast te zetten.



Zeer goed zitcomfort door vorm rugleuning.



Schuifzitting



Lende steun.



Extra dieptevering



Stoel in vele uitvoering leverbaar



Frame zwart of grijs-wit



Vele kleuren mogelijk



TWP 3 aanbieding op voorraad



Zwart frame met netbespanning rug.



Multifunctionele armleuningen.



Kunststof voet zwart



Zachte wielen voor harde vloer



Netto prijs deze uitvoering € 389,- excl btw.

TWP4 Sedus Se-Motion hybride stoel



Design stoel, hybride.



Hoogte verstelling en draaibaar.



Rugleuning automatisch bewegen of vast.



Keuze met of zonder armleggers.



Armleggers niet in hoogte verstelbaar.



Kunststof basis zwart of wit



Geperforeerde rugleuning.



Stoel zonder armleggers € 185,-



Stoel met armleggers € 207,-



Stoel met armleggers en zitkussen € 249,-



Stoel met armleggers, zit en rug kussen € 287,-



Kussens donkergrijs-lichtgrijs of midden blauw.



Levering in doos € 37,- (5-7 dagen-NL).

TWP5 en TWP 6 Bureau frame elektrisch verstelbaar

Actiforce type 903 frame.



Elektrisch instelbaar bureauframe.



Zitten of staand werken.



Hoogte van 69 tot 118 cm.



Breedte frame inschuifbaar 110 tot 170 cm.



Bureaublad maat 120 tot 180 cm x 80cm.



Wit, zilver of zwart



Optioneel memory functie € 48,-



Optioneel kabelgoot 110 cm € 28,-



Makkelijk te monteren.



Geleverd met duidelijk instructie.



Capaciteit 80 kg.



Type 903 hoogte 69 tot 118 cm € 395,-



Type 803 hoogte 61,5 tot 127,5 cm. € 450,-



Blad melamine Amber eiken, 25 mm dik



Maat blad 180, 160 x 80 cm € 38,-



Diverse andere kleuren mogelijk.

TWP7

Sedus Se-Fit stahulp

Sedus Se-Fit stahulp



In Balans tijdens het werk.



Stahulp en zithulp



Beweegbare onderschotel.



Makkelijke hoogteverstelling.



2 kleuren wit of zwart.



Hoogte 53 tot 80 cm.



Prijs € 135,- excl btw.

TWP8

Bento ergonomische tool opberg box

Bento



Leverbaar in wit-crème en zwart



Stander voor laptop of tablet



Bergruimte voor pennen en kantoorspullen



Makkelijk te vervoeren voor flexplekken



Kantelbare deksel in 4 posities.



Siliconenmat voor bescherming.



Prijs € 65,- excl btw.

TWP9-Waldmann parami bureaulamp

Waldmann parami bureaulamp



Leverbaar in wit,zilver, zwart en rood



Kop rond of rechthoekig



1 arm of 2 armen



2 mogelijkheden 3000 of 4000 Kelvin



Traploos dimbaar led.



.Anti verblinding



Automatische uitschakeling



Energie A+



Systeemvermogen 8 watt.



Prijs enkele arm € 295,- excl btw.



Prijs dubbele arm € 315,- excl btw.

TWP-10-Ergotron MXV Bureau monitor arm 2020

Ergotron MXV Bureau monitor arm


Instelbaar gewicht 3,2-9,1 kg.



Slank design



Hoogte instelling 33 cm.



Zeer makkelijk verstelbaar door CF, constant Force.



Draaistop tot 180 graden voor scheidingswanden



10 jaar garantie



Met topmount klem iets verder van rand bureau.



Kleuren wit of zwart.



Netto prijs € 162,- 78-864-557



Montage € 25,- per beeldscherm.

