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BEST- SELLER ***

c

TOP!

44,90
stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

Bezoekersstoel
onderstel verchroomd

 
stof  
Basic C

kleur antraciet blauw/-
zwart zwart blauw bordeaux grijs

Bestelnr. 3013 4551 3014 8913 3014 8914 3013 4549 3014 8915 3013 4548

€/st. 46,90  46,90  46,90  46,90  46,90  46,90  

vanaf 4 st. €/st. 44,90   44,90   44,90   44,90   44,90   44,90   

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

Onmisbaar
+     in het onthaal
+     bij vergaderingen
+     in kantines
+     op beurzen
+     bij evenementen 

stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur 
en duurzaam 
100% polyester

90.000 schuurbewegingen 
 

Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm 
Totaalbreedte 530 mm 
Totaaldiepte 560 mm 
Zithoogte  480 mm 
Zitbreedte 470 mm 
Zitdiepte 420 mm 
Rugleuning- 
hoogte  340 mm 
Gewicht  6 kg

GS-getest 
voor uw veiligheidKwaliteitskenmerken:

+  hoogbelastbare stof,  
verkrijgbaar in 6 kleuren

+  binnenzitschaal in  
gelijmd beukenhout

+  binnenzitschaal in hout

+   stabiel metalen onderstel,  
stapelbaar, verchroomd

+  rijverbinding optioneel (pag. 84)

+  inclusief polyamide  
vloerbeschermers

+  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

afb. bordeaux 
Bestelnr. 3014 8915 

afb. blauw 
Bestelnr. 3013 4549 

afb. antraciet 
Bestelnr. 3013 4551 

onderstel dubbel  
verchroomd  
incl. polyamide  
vloerbeschermers

TOP-kwaliteit,  
met binnenzit- 
schaal in hout en  
extra comfortabele 
kwaliteits-
polstering

d afb. schrijftablet  
incl. armlegger 
Bestelnr. 3020 8038 
€/st. 49,–

schrijftablet  
incl. armlegger

Schrijftablet incl. armlegger 
passend voor ISO  
bezoekers-stoelen 
+      slagvaste polyamide met  

geintegreerde pennengleuf

+     montage aan de rechterzijde
hoogte 17 mm, breedte 375 mm, 
diepte 210-270 mm

Bestelnr. 3020 8038 d

€/st. 49,–

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

[M]

vanaf 4 st. €/st.

Bezoekersstoelen/stapelstoelen
onderstel verchroomd 
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TOP!

44,90
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f

Made in Germany

Levertijd: binnen 10 werkdagenPrijzen excl. BTW 

afb. bordeaux 
Bestelnr. 3013 0975

stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

vanaf €

GS-getest 
voor uw veiligheid

TOP-kwaliteit,  
met binnenzitschaal 
in hout en extra 
comfortabele kwaliteits-
polstering

onderstel  
aluzilver,  
incl. polyamide  
vloerbeschermers

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur 
en duurzaam 
100% polyester

90.000 schuurbewegingen 
 
 

[M]

 

Bezoekersstoelen/stapelstoelen 

onderstel aluzilver/zwart

De

BESTE in 
zijn categorie 

Onmisbaar
+     in het onthaal
+     bij vergaderingen
+     in kantines
+     op beurzen
+     bij evenementen 

Kwaliteitskenmerken:
+  hoogbelastbare stof,  

verkrijgbaar in 6 kleuren

+  binnenzitschaal in  
gelijmd beukenhout

+  binnenzitschaal in hout

+   stabiel metalen onderstel,  
stapelbaar, verchroomd

+  rijverbinding optioneel 

+  inclusief polyamide  
vloerbeschermers

+  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

Gegevens:
Totaalhoogte      820 mm 
Totaalbreedte     530 mm 
Totaaldiepte       560 mm 
Zithoogte            480 mm 
Zitbreedte           470 mm 
Zitdiepte             420 mm 
Rugleuning- 
hoogte                340 mm 
Gewicht              6 kg

Bezoekersstoelen

 
stof 
Basic C

kleur antraciet blauw-
zwart zwart blauw bordeaux grijs

onderstel aluzilver
Bestelnr. 3023 9408 a 3028 8967 3023 9409 3023 9407 b 3023 9410 c 3023 9406
onderstel zwart
Bestelnr. 3013 4557 d 3028 8968 3013 0978 e 3013 4555 f 3013 0975 g 3013 4592
€/st. 46,90  46,90  46,90  46,90  46,90  46,90  
vanaf 4 st. €/st. 44,90   44,90   44,90   44,90   44,90   44,90   

afb. blauw
Bestelnr. 3023 9407

afb. blauw 
Bestelnr. 3013 4555

afb. bordeaux 
Bestelnr. 3023 9410

afb. antraciet 
Bestelnr. 3023 9408

onderstel
aluzilver

rugleuning met
kunststofbedekking
voor een elegante optiek

Rijverbinding voor  
bezoekersstoel ISO 
uitvoering Bestelnr.
zwart 3020 4569
verchroomd 3015 5973
€/st. 4,–

viltglijders VE = 4 stuck

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor optimale 
bescherming van uw vloer
Bestelnr. 3025 1922 €/VE 9,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan) onderstel

zwart



a

b

74,90
c

d

Made in Germany

Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.[M] 85

55,90

stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm 
Totaalbreedte 530 mm 
Totaaldiepte 560 mm 
Zithoogte kunstleder 480 mm 
Zithoogte hout 460 mm 
Zitbreedte 470 mm 
Zitdiepte 420 mm 
Rugleuninghoogte  340 mm 
Gewicht hout 5,5 kg 
Gewicht kunstleder 6,0 kg

Bezoekersstoel ISO, hout
onderstel verchroomd

echt hout 

kleur beuk 
Bestelnr. 3013 4553 c
€/st. 79,90  
vanaf 8 st. €/st. 74,90

echt hout

kleur zwart 
Bestelnr. 3028 1438 d
€/st. 79,90  
vanaf 8 st. €/st. 74,90

afb. kunstleder zwart 
Bestelnr. 3013 1020
vanaf 8 st. €/st. 55,90

onderstel aluzilver

afb. kunstleder blauw 
Bestelnr. 3025 4472
vanaf 8 st. €/st. 55,90

Kwaliteitskenmerken:
+  onvermoeibaar zitten door  

bijzondere kwaliteits- 
polstering van zit en  
rugleuning

+  bijzonder robuust door een  
 stabiel en stapelbaar onderstel  
 in verchroomd, aluzilver of  
 zwart (inclusief polyamide  
 vloerbeschermers)

+  passende Click-rijverbinding  
optioneel verkrijgbaar   
(pagina 84)

+  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

onderhouds- 
v riendelijk en  
afwasbaar

vanaf €

vanaf €

afb. beuk  
Bestelnr. 3013 4553
vanaf €/st. 74,90

onderstel  
dubbel  
verchroomd,  
incl. polyamide  
vloerbeschermers 
(stapelbaar  
max. 10 stoelen)

TOP-kwaliteit,  
met binnenzitschaal  

in hout en extra  
comfortabele 

kwaliteitspolstering

Bezoekersstoel ISO – bekleding kunstleder

kunstleder V

kleur zwart blauw rood
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3013 1020 a 3025 4454 3025 4466 
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3025 4471 3025 4472 b 3025 4474
onderstel zwart
Bestelnr. 3025 4467 3025 4469 3025 4468  
€/st. 59,90  59,90  59,90  
vanaf 8 st. €/st. 55,90   55,90   55,90   

GS-getest 
voor uw veiligheidhoogwaardige optiek  

door rugleuning- 
 bedekking in kunststof

zitschaal echt hout

 
Kwaliteitsonderstel 
dubbel verchroomd,  
incl. polyamide 
vloerbeschermers 
(stapelbaar  
max. 10 stoelen)

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor optimale 
vloerbescherming
Bestelnr. 3025 1922 €/VE 9,50
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

Bezoekersstoelen/stapelstoelen
onderhoudsvriendelijk

afb. echt hout zwart
Bestelnr. 3013 4553
vanaf €/st. 74,90



86

55,90
a 

Levertijd: binnen 10 werkdagenPrijzen excl. BTW 

b afb. bordeaux 
Bestelnr. 3023 9622 
vanaf 4 st. €/st. € 62,90

c afb. antraciet
Bestelnr. 3023 9630 
vanaf 4 st. €/st. € 52,90

stapelbaar 
(max. 8 stoelen)

Kwaliteitskenmerken:
+       inclusief armleggers, breedte 30 mm

+     comfortabel gevormd zit- en rugvlak

+       binnenzitschaal in gelijmd beukenhout 

+  verkrijgbaar in 3 kleuren

+  hoogbelastbare stof

+   stabiel metalen onderstel, stapelbaar

+   TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

Gegevens:
Totaalhoogte  825 mm 
Totaalbreedte  565 mm 
Totaaldiepte  560 mm 
Zithoogte  475 mm 
Zitbreedte  470 mm 
Zitdiepte 440 mm 
Gewicht 7 kg 

Bestelnr. 3023 9630

vanaf €

beste kwaliteit, met 
binnenzitschaal in hout

inclusief armleggers

GS-getest 
voor uw veiligheid

Stoelensteekwagen 
met luchtwielen 
wiel-Ø 260 mm x B 85 mm

gewicht kg 16
Bestelnr. 3026 5570
€/st.  289,–
 
Stoelensteekwagen 
met volgummi wielen 
wiel-Ø 260 mm x B 85 mm

gewicht kg 18,5
Bestelnr. 3026 5571
€/st.  289,–

Stoelensteekwagen metaal  
+  schuifeldraagkracht 300 kg, 

draagstel 70 kg
+  draagbuis van bescherming 

voorzien 
+  veiligheidshandgrepen,  

makkelijk transporteren  
van meerdere stoelen tegelijk

+  metalen delen poedergelakt,  
RAL 5007 briljantblauw 
 
Totaalafmetingen:  
H 1300 x B 580 x D 250 mm  
draagarmen: L 500 x B 250 mm 
schuifel: B 320 x D 250 mm

rugzijde in sterk 
kunststof

TOP-kwaliteit,  
met binnenzitschaal 
in hout en extra 
comfortabele 
kwaliteitspolstering

onderstel  
verchroomd,  
incl. polyamide  
vloerbeschermers

Bezoekersstoel met armleggers

stof  
Basic C

kleur antraciet zwart bordeaux
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3015 5948 a 3025 5232 – 
€/st. 64,90 64,90 –
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3023 9619 3025 5231 3023 9622 b
€/st. 64,90 64,90 64,90
onderstel zwart
Bestelnr. 3023 9630 c 3025 5230  –
€/st. 55,90  55, 90  – 

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur 
en duurzaam 
100% polyester

90.000 schuurbewegingen Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor optimale 
vloerbescherming
Bestelnr. 3025 1922 €/VE 9,50
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

[M]

Bezoekersstoelen/stapelstoelen 

met armleggers



a

41,25

b
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stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

GS-getest 
voor uw veiligheid

afb. blauw 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3020 9403 
€/set 329,90

Kwaliteitskenmerken:
+  onvermoeibaar zitten door  

bijzondere kwaliteitspolstering  
van zit en rugleuning

+  beste kwaliteit, met 
binnenzitschaal in hout

+  bijzonder robuust en  
stabiel onderstel in aluzilver 
incl. polyamide meubelglijders  
(pagina 74)

+ verkrijgbaar in 6 kleuren

+  passende Click-rijverbinding  
optioneel verkrijgbaar 

+  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

afb. antraciet 
Bestelnr. 3020 9406
€/set 329,90

In SET nog 
gunstiger!

TOP-kwaliteit,  
met binnenzitschaal in  
hout en extra comfortabele 
kwaliteitspolstering

onderstel naar keuze  
verchroomd, aluzilver  
of zwart, incl. poly- 
amide vloerbeschermers, 
stapelbaar (max. 10 stoelen)

extra 
robuuste  
polyamide 
rugzijde

stofbekleding: 
extra lange gebruiksduur 
en duurzaam 
100% polyester 
90.000 schuurbewegingen 
 

vanaf 8 stuks €/stuk/SET

€/st.

Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm 
Totaalbreedte 545 mm 
Totaaldiepte 565 mm 
Zithoogte  480 mm 
Zitbreedte 470 mm 
Zitdiepte 420 mm 
Rugleuning- 
hoogte  340 mm 
Gewicht  6 kg

SET armleggers 
voor bezoekersstoel ISO
uitvoering Bestelnr.
zwart 3028 4679  
€/stuk 34,90

Schrijftablet melamine lichtgrijs 
met verchroomde stoelverbinding  
voor bezoekersstoel ISO, 4-poots
uitvoering Bestelnr.
lichtgrijs 3028 4680 
€/stuk 56,90

Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor optimale 
vloerbescherming
Bestelnr. 3025 1922 €/VE 9,50
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

ISO Bezoekersstoel in SET, 8 stuks per kleur

stof  
Basic C

kleur antraciet blauw/zwart zwart blauw bordeaux grijs
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3020 9406 a 3028 8969 3020 9408 3020 9403 b 3020 9407 3020 9401
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3021 9252 3028 8971 3021 9253 3021 9251 3021 9254 3021 9249
onderstel zwart
Bestelnr. 3020 9369 3028 8973 3020 9365 3020 9367 3020 9370 3020 9366
€/Set 329,90  329,90  329,90  329,90  329,90  329,90  
€/st. in Set 41,25 41,25 41,25 41,25 41,25 41,25

Prijzen excl. BTW  Levertijd: binnen 10 werkdagen  [M]

Bezoekersstoelen/stapelstoelen
SET-aanbiedingen aan een attractieve prijs 



a

a

b

79,90

88

74,90

[M]

b

Levertijd: binnen 10 werkdagen  

afb. zwart
Bestelnr. 3022 0296 
vanaf 4 st. €/st. 
vanaf € 79,90

afb. donkerblauw
Bestelnr. 3023 6270 
vanaf 4 st. €/st. 
vanaf € 79,90

stapelbaar 
(max. 8 stoelen)

Bezoekersstoelen
Kwaliteitskenmerken:
+  rug in ademingsactief netweefsel  

in de kleur zwart of donkergrijs
+  voor bijzonder zitcomfort zorgt de  

speciale bekleding
+  extra lange gebruiksduur door  

hoogbelastbare bekledingsstof  
met 50.000 schuurbewegingen, 
(EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers)

+  stabiel en breukvast door binnenzitschaal  
in gelijmd beukenhout 

+  stapelbaar 4-poots onderstel  
uit stabiel staalbuis

Kwaliteitskenmerken:
+  onvermoeibaar zitten door  

bijzondere kwaliteits- 
polstering van zit en  
rugleuning

+ beste kwaliteit, met 
   binnenzitschaal in hout

+  extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
brandver tragende  
bekledingsstof:  
100% polyester,  
50.000 schuurbewegingen

+  sledeonderstel voor  
meer comfort

afb. zwart 
Bestelnr. 3025 4203 
vanaf 4 st. €/st. 
vanaf € 74,90

afb. donkergrijs 
Bestelnr. 3025 4287 
vanaf 4 st. €/st. 
vanaf € 74,90

Op aanvraag:
Onderstel in  
aluzilver of zwart

Gegevens :
Totaalhoogte  820 mm 
Totaalbreedte  500 mm 
Totaaldiepte  545 mm 
Zithoogte 475 mm 
Zitbreedte 475 mm 
Zitdiepte  415 mm 
Gewicht 6,5 kg

Deze laat u                                
SWINGEN

vanaf €

Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm 
Totaalbreedte 545 mm 
Totaaldiepte 565 mm 
Zithoogte  470 mm 
Zitbreedte 475 mm 
Zitdiepte 415 mm 
Gewicht  5,7 kg

vanaf €

stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur 
en brand vertragend
100% polyester 
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers 

Stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur 
en brand vertragend
100% polyester 
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers 

Bezoekersstoel, onderstel verchroomd

stof  
DESKIN 1

kleur zwart donkergrijs
net zwart
Bestelnr. 3025 4203 a –
€/st. 79,90 –
vanaf 4 st. €/st. 74,90 –
net grijs
Bestelnr. – 3025 4287 b
€/st. – 79,90
vanaf 4 st. €/st. – 74,90

Bezoekersstoel

stof 
DESKIN1

kleur zwart donkergrijs donkerblauw
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3022 0296 a 3022 0295 3022 0294 
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3023 6268 3023 6269 3023 6270 b
onderstel zwart
Bestelnr. 3025 4282 c 3025 4358 3025 4360
€/st. 84,90  84,90  84,90  
vanaf 4 st. €/st. 79,90  79,90  79,90  

stapelbaar 
(max. 4 stoelen)

[M]

afb. zwart
Bestelnr. 3025 4282
vanaf 4 st. €/st. 
vanaf € 79,90

c

Prijzen excl. BTW  

Sledestoel 
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TOP!

38,90

Prijzen excl. BTW  Levertijd: binnen 10 werkdagen  [M]

TOP
Kwaliteit
en zitcomfort 
voor elke 
toepassing 

onderstel dubbel  
verchroomd,  
incl. polyamide- 
steldoppen

DESKIN  
TOP-kwaliteit,  
met binnenzitschaal 
in hout en extra 
comfortabele 
kwaliteitspolstering

stapelbaar 
(max. 15 stoelen)

c
afb. blauw 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3029 3349
vanaf 8 st. €/st. 38,90

Kwaliteitskenmerken:
+  onvermoeibaar zitten door  

bijzondere DESKIN  
kwaliteitspolstering van  
zit en rugleuning

+  extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare  
bekledingsstof 

+  hoogwaardige optiek door  
rugleuningbedekking in   
kunststof

+  bijzonder robuust door  
dubbel verchroomd onderstel  
met polyamide steldoppen

+  plaatsbesparende  
bouwwijze  – 
tot 15 stuks stapelbaar

+  TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

stofbekleding: 
extra lange gebruiksduur door 
belastbare bekledingsstof: 
100% polyolefine 
30.000 schuurbewegingen 
 

Gegevens:
Totaalhoogte 815 mm
Totaalbreedte 540 mm
Totaaldiepte 540 mm
Zithoogte 440 mm
Zitbreedte 430 mm
Zitdiepte 355 mm
Gewicht 5 kg

Bezoekersstoel OMEGA DV

stof  
BASIC C

kleur zwart antraciet blauw
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3029 3347 a3029 3348 b3029 3349 c
€/st. 41,90 41,90 41,90
vanaf 8 st. €/st. 38,90 38,90 38,90

b
afb. antraciet 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3029 3348
vanaf 8 st. €/st. 38,90

extra robuuste  
polyamide  
rugzijde 

vanaf €

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

vanaf 8 st. €/st.  
afb. zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3029 3347 

a

DESKIN EXCLUSIEF

aangename polster- 
ing voor duurzaam 
zitcomfort

beste kwaliteit  
met houten binnen-
zitschaal voor  
hoogste eisen

TOP-AANBIEDING
 

OMEGA
Bezoekersstoelen 



c

e

d

b

a

TOP!

109,–

90

f

Levertijd: binnen 10 werkdagen

stapelbaar 
(max. 4 stoelen)

Kwaliteitskenmerken:
+   zit- en rug bekleed in afwasbaar en onderhouds- 

vriendelijk soft-kunstleder of met belastbaar  
bekledingsstof Basic C met  
90.000 schuurbewegingen 

+   de hele dag comfortabel zitten dankzij  
comfortpolstering 

+   inclusief armleggers
+   binnenzitschaal in gelijmd beukenhout
+   stabiel metalen onderstel, stapelbaar (tot 4 stoelen)

+   TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

Gegevens Basic C/ 
Kunstleder
Totaalhoogte     835 mm 
Totaalbreedte    530 mm 
Totaaldiepte      490 mm 
Zithoogte           470 mm 
Zitbreedte          450 mm 
Zitdiepte            490 mm 
Gewicht                  9 kg

afb. stof BASIC C  
antraciet  
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3024 6991 
vanaf € 109,–

afb. soft- 
kunstleder zwart 
onderstel zwart 
Bestelnr. 3026 8211 
€ 119,–

afb. soft- 
kunstleder zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3026 8208 
€ 129,–

afb. soft- 
kunstleder bordeaux 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3026 8981 
vanaf € 119,–

afb. stof BASIC C  
antraciet 
onderstel zwart 
Bestelnr. 3024 6997
€ 109,–

ONGEVOELIG en 
ONDERHOUDS-
VRIENDELIJK

Bezoekersstoel PIENO,  
4-poots onderstel met armleggers

soft- 
kunstleder

kleur zwart blauw bordeaux
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3026 8209 a 3026 8212 3026 8981 b 
€/st. 119,– 119,– 119,–
onderstel zwart
Bestelnr. 3026 8211 c – – 

€/st. 119,– – –
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3026 8208 d – – 
€/st. 129,– – –
VE = 2 stuks

Bezoekersstoel PIENO, 4-poots onderstel met 
armleggers

stof 
BASIC C

kleur antraciet zwart bordeaux
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3024 6991e 3024 6993 3027 7554
€/st. 109,–  109,–    109,–    
onderstel zwart
Bestelnr. 3024 6997 f – –
€/st. 109,–   – –
onderstel verchroomd
Bestelnr. – 3027 7550 –
€/st. – 119,–   –
VE = 2 stuks

TOP-kwaliteit,  
met extra  
comfortabele 
kwaliteits- 
polstering

afb. soft- 
kunstleder zwart 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3026 8209 
vanaf € 119,–

Stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur  
en duurzaamheid  

100% polyolefine 
30.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed

stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur  
en duurzaamheid  
Dekmateriaal:  
100% polyurethaan 
Draagmateriaal:  
70% polyester, 
30% wol. Scheurvastheid:  
100.000 schuurbewegingen

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

vanaf €

[M]

 

Prijzen excl. BTW  

PIENO 
Bezoekersstoel bekledingsstof/soft-kunstleder 

PIENO 
Bezoekersstoel bekledingsstof/soft-kunstleder 

PIENO 
Bezoekersstoel bekledingsstof/soft-kunstleder 

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor optimale 
bescherming van uw vloer
Bestelnr. 3025 1922 €/VE 8,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)
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TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE
afb. blauw 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3028 4696

afb. antraciet 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3028 4698 
vanaf € 119,90

ELEGANTE  
BEZOEKERSSTOEL  
met comfortpolstering 

Kwaliteitskenmerken:
+  comfortabel gepolsterde  

zit- en rugleuning 
voor meer zitcomfort

+  inclusief armleggers met  
soft-armopleggers ter  
ontlasting van arm en  
schouders

+  extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
bekledingsstof 
met 40.000 schuurbewegingen

+  TOP kwaliteit,  
uitstekende afwerking

+  stabiel sledeonderstel in  
aluzilver en verchroomd 

Bezoekersstoel TopSWING,  
sledeonderstel incl. armleggers

stof
Basic C

kleur zwart antraciet blauw
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3028 4694 a 3028 4695 3028 4696 b
€/st. 124,90 124,90 124,90
vanaf 4 st. €/st. 119,90 119,90 119,90
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3028 4697 3028 4698 c3028 4699
€/st. 124,90 124,90 124,90
vanaf 4 st. €/st. 119,90 119,90 119,90
VE = 4 st.

sledeonderstel  
verchroomd incl.  
polyamide-steldoppen  
voor vloerbescherming

Extra lange gebruiks-
duur door hoogbelastbare  
bekledingsstof met  
40.000 schuurbewegingen

sledeonderstel  
aluzilver  
incl. polyamide 
steldoppen

afb. zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3028 4694
vanaf € 119,90

stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur 
en duurzaamheid  
100% polyester 
40.000 schuurbewegingen 

Gegevens:
Totaalhoogte 845 mm
Totaalbreedte 560 mm
Totaaldiepte 615 mm
Zithoogte 460 mm
Zitbreedte 490 mm
Zitdiepte 470 mm 
Gewicht 9 kg

vanaf €

stapelbaar 
(max. 4 stoelen)

 

Prijzen excl. BTW  Levertijd: binnen 10 werkdagen  [M]

TopSWING
Bezoekersstoel
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74,90

a

ECHT LEDER

stapelbaar 
(max. 6 stoelen)

Kwaliteitskenmerken:
+   met echt leder of kunst- 

lederbekleding bestelbaar

+  beste kwaliteit, met 
binnenzitschaal in hout

+  onvermoeibaar zitten door  
bijzondere kwaliteits- 
polstering van zit en rugleuning

+  stabiel staalbuisonderstel  
in verchroomde uitvoering

+  stapelbaar tot 6 stoelen

Levertijd: binnen 10 werkdagenPrijzen excl. BTW

TOP  
ZITCOMFORT in 
modern Design
in echt leder en  
kunstleder verkrijgbaar

GS-getest 
voor uw veiligheid

afb. zwart 
kunstleder 
Bestelnr. 3026 7788
vanaf 8 st. €/st. 74,90

langdurig zitcomfort 
door de unieke 
polstering

onderstel verchroomd,  
incl. polyamide 
vloerbeschermers

 
afb. zwart 
echt leder 
incl. armleggers 
Bestelnr. 3014 7049 
vanaf 8 st. €/st. 114,90

zonder armleggers

vanaf €

ECHT LEDER

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

Bezoekersstoel FLORA II, onderstel verchroomd

 
 

bekleding 
kleur

kunstleder 
zwart 

echt leder 
zwart

zonder armleggers
Bestelnr. 3026 7788 a 3014 7048 
€/st. 79,90 109,90
vanaf 8 st. €/st. 74,90  104,90
incl. armleggers
Bestelnr. 3026 7789 3014 7049 b
€/st. 89,90 119,90
vanaf 8 st. €/st. 84,90  114,90
VE = 4 st. 

Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor optimale 
vloerbescherming
Bestelnr. 3024 7548 €/VE 7,50
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

[M]

 

FLORA II 

Bezoekersstoel 

Gegevens:
Totaalhoogte 830 mm
Totaalbreedte 505 mm
Totaaldiepte 565 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 450 mm
Rugleuninghoogte 340 mm
Gewicht 6,5 kg
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c
59,90

3013 4253

93Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

OP AANVRAAG:
MET STOF 
DESKIN1

 €

Bestelnr.

stapelbaar 
(max. 6 stoelen)

afb. zwart 
zonder armleggers
onderstel zwart 
Bestelnr. 3013 4426
€ 54,90 afb. antraciet, 

zonder armleggers 
onderstel verchroomd

afb. blauw 
met armleggers
onderstel  
verchroomd
Bestelnr. 3013 4245  
€/st. 69,90

afb. zwart 
met armleggers
onderstel zwart 
Bestelnr. 3013 4256
€ 62,90

Gegevens: 
Totaalhoogte  830 mm  
Totaalbreedte  500 mm 
met armleggers  590 mm 
Totaaldiepte  450 mm 
Zithoogte  470 mm 
Zitbreedte 450 mm  
Zitdiepte  460 mm  
Armleggerhoogte  700 mm 
Gewicht  7 kg

Kwaliteitskenmerken:
+   met grote ergonomisch  

gevormde zit en rugleuning
+   duurzame bekledingsstof,  

geschikt voor intensief gebruik
+   stapelbaar staalbuisonderstel  

verchroomd of zwart

+   naar keuze met of zonder kunststof  
armleggers uit stabiel polypropyleen

+   in 3 verschillende kleuren leverbaar

+   TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie deze past in uw 

KANTOOR-
LANDSCHAP

vanaf €

stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur 
en duurzaam 
100% polyacryl 
30.000 schuurbewegingen

GS-getest 
voor uw veiligheid

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

a

[M]

FLORA I
Bezoekersstoel 

Bezoekersstoel FLORA I, 4-pootsonderstel zwart

stof 
Basic C 

kleur zwart antraciet blauw
onderstel zwart zonder armleggers
Bestelnr. 3013 4426 a 3013 4428   3013 4260 
€/st. 54,90 54,90 54,90
onderstel zwart incl. armleggers
Bestelnr. 3013 4256 b 3013 4258  3013 4255
€/st. 62,90 62,90 62,90
onderstel verchroomd zonder armleggers
Bestelnr. 3013 4251  3013 4253 c 3013 4250 
€/st. 59,90 59,90 59,90
onderstel verchroomd incl. armleggers
Bestelnr. 3013 4246   3013 4248  3013 4245  d
€/st. 69,90 69,90 69,90
VE = 4 St.
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Seite 502-503Seite 484-485
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129,–

Levertijd: binnen 10 werkdagen , resp. *15 werkdagenPrijzen excl. BTW

Seite 502-503

GS-getest 
voor uw veiligheid

Armleggers 
verchroomd met zwart  
polyamide armopleggers

Bestelnr. 3027 2342
€/paar 45,–

vanaf €

LAS VEGAS, zonder armleggers, 4-pootsonderstel verchroomd

stof  
Basic C

kleur zwart antraciet blauw appelgroen  rood bordeaux   oranje
netweefselrug zwart, zit met polster
Bestelnr. 3027 2296 3027 8962 a3027 2297* b3027 2329* 3027 2327* 3027 2328* 3027 2330*

va. 2 st. €/st. 129,– 129,– 129,– 129,– 129,– 129,– 129,–
zit en rug met polster
Bestelnr. 3027 2294 c3027 8963 3027 2295* 3027 2324* 3027 2322* 3027 2323* 3027 2325* d
va. 2 st. €/st. 139,– 139,– 139,–   139,– 139,– 139,– 139,–
VE = 2 stuks

afb. antraciet 
Bestelnr. 3027 8962 
vanaf € 129,–

Gegevens:
Totaalhoogte 830 mm 
Totaalbreedte 480 mm 
Totaaldiepte 520 mm 
Zithoogte   430 mm 
Zitbreedte 480 mm 
Zitdiepte 450 mm 
Gewicht  6,3 kg

stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur 
en duurzaamheid 
stof: 100% polypropyleen 
net: 100% polyester 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

armleggers 
Bestelnr. 3027 2342 
€/paar 45,–

afb. blauw 
Bestelnr. 3027 2297* 
vanaf € 129,–

armleggers 
Bestelnr. 3027 2342 
€/paar 45,–

afb. oranje 
Bestelnr. 3027 2325* 
vanaf € 139,–

 
afb. zwart 
Bestelnr. 3027 2294 
vanaf € 139,–

armleggers 
Bestelnr. 3027 2342 
€/paar 45,–

kuipzit  
met afgeronde  
voorzijde voor  
comfortabel zitten

mooi  
gevormde  
armleggers

BESTE
topkwaliteit treft 
modern design

Kwaliteitskenmerken:
+  gepolsterde kuipzit  

met afgeronde voorzijde 
voor comfortabel zitten

+  ergonomisch gevormde  
rugleuning,  gepolsterd  
of met ademingsactief  
netweefsel

+  voor uw gezondheid en  
veiligheid: GS-gecertificeerd

+  in 7 verschillende  
kleuren verkrijgbaar

+  4-pootsonderstel 
verchroomd, 
stapelbaar (max 2 stoelen)

+ optioneel armleggers

+  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

voor u alleen het

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor optimale 
vloerbescherming
Bestelnr. 3028 5813 €/VE 6,90
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

[M]

 

LAS VEGAS 

Bezoekersstoel 



95

149,–
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h

j

j
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Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen, resp. *15 werkdagen

GS-getest 
voor uw veiligheid

Armleggers 
verchroomd met zwart  
polyamide armopleggers
Bestelnr. 3027 2342
€/paar 45,–

LAS VEGAS, zonder armleggers, sledeonderstel verchroomd

stof  
Basic C

kleur zwart       antraciet   blauw appelgroen  rood bordeaux   oranje
netweefselrug zwart, zit met polster
Bestelnr. 3027 2301 3027 8964 3027 2299*f 3027 2339*g 3027 2337* 3027 2338*h3027 2340*
vanaf 2 st. €/st. 149,–    149,–      149,–      149,–      149,–      149,–      149,–      
zit en rug met polster
Bestelnr. 3027 2298 3027 8965 3027 2300* 3027 2334* 3027 2332*i3027 2333* 3027 2335*
vanaf 2 st. €/st. 159,– 159,– 159,– 159,– 159,– 159,– 159,–
VE = 2 stuks

Kwaliteitskenmerken:
+  gepolsterde kuipzit met afgeronde voorzijde 

voor comfortabel zitten

+  ergonomisch gevormde rugleuning, keuze  
gepolsterd of met ademingsactief netweefsel

+  voor uw gezondheid en  
veiligheid: GS-gecertificeerd

+  in 7 verschillende kleuren verkrijgbaar

+  sledeonderstel  verchroomd, 
stapelbaar (max 2 stoelen)

+ optioneel armleggers

+  TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

afb. appelgroen 
Bestelnr. 3027 2339* 
vanaf € 149,–

ademingsactief  
ergonomisch  

gevormde  
netweefselrug

afb. rood 
Bestelnr. 3027 2332* 
vanaf € 159,–

€/paar 45,–

afb. bordeaux 
Bestelnr. 3027 2338* 
vanaf € 149,–

stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur 
en duurzaamheid 
stof: 100% polypropyleen 
net: 100% polyester 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

Gegevens:
Totaalhoogte 850 mm 
Totaalbreedte 480 mm 
Totaaldiepte 520 mm 
Zithoogte 450 mm 
Zitbreedte 480 mm 
Zitdiepte 450 mm 
Gewicht  9 kg

incl. polyamide  
vloerbeschermers 

kuipzit met afgeronde  
voorzijde voor comfortabel zitten

vanaf €

afb. blauw 
Bestelnr. 3027 2299* 
vanaf € 149,–

Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor optimale 
vloerbescherming
Bestelnr. 3028 5812 €/VE 10,90
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

armleggers 
Bestelnr.  
3027 2342 

[M]

LAS VEGAS
Bezoekersstoel 

ergonomisch en 
KLEURRIJK
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Kwaliteitskenmerken:
+  de hele dag comfortabel zitten  

dankzij de comfortpolstering
+  sledestoel met stabiel staalbuisonder stel 

in 3 kleuren

+   voor uw gezondheid en veiligheid 
vlg. EN 16139 (duurzaamheid),  
EN 1728 (sterkte),  
EN 1022 (standvastheid) getest

+  inclusief polyamide vloerbeschermers en 
kantelbeveiliging

+  TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

+  extra lange gebruiksduur door 
hoogbelastbare brandvertragende bekle-
dingsstof met 50.000 schuurbewegingen, 
geschikt voor intensief gebruik

Levertijd: binnen 10 werkdagenPrijzen excl. BTW

incl. kantelbeveiliging

aan een aantrekkelijke prijs 

COMFORTABEL  
en STIJLVOL

afb. donkerblauw 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 210 903 

afb. donkergrijs 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3023 6287 

afb. zwart 
onderstel aluzilver

Bestelnr.

vanaf €

beste kwaliteit en  
fijnste afwerking

sledeonderstel voor 
ontspannen zitten

Gegevens: 
Totaalhoogte  870 mm 
Totaalbreedte  545 mm 
Totaaldiepte  530 mm 
Zithoogte  470 mm 
Zitbreedte  490 mm 
Zitdiepte  430 mm 
Rugleuninghoogte  490 mm 
Armleggershoogte 690 mm 
Gewicht:  7,5 kg

 de hele dag  
comfortabel  
zitten dankzij  
de comfort- 
polstering

onderstel verchroomd 
incl. polyamide 
vloerbeschermers

onderstel aluzilver,  
incl. polyamide 
vloerbeschermers

Stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur 
en brandver tragend 
100% polyester 
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

Bezoekersstoel DESKIN I, incl. armleggers

stof 
Deskin 1 

kleur zwart donkergrijs donkerblauw
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3021 0902 3022 5161 3021 0903 a 
€/st. 124,–  124,–  124,–  
vanaf 4 st. €/st. 119,– 119,– 119,– 
vanaf 8 st. €/st. 104,90 104,90 104,90
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3023 6286 b 3023 6287 c 3023 6288
€/st. 124,–  124,–  124,–  
vanaf 4 st. €/st. 119,– 119,– 119,– 
vanaf 8 st. €/st. 104,90 104,90 104,90

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

[M]

DESKIN I 

Bezoekerssledestoel stofbekleding 
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99,90

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

Gegevens: 
Totaalhoogte  870 mm 
Totaalbreedte  545 mm 
Totaaldiepte  530 mm 
Zithoogte  470 mm 
Zitbreedte  490 mm 
Zitdiepte  430 mm 
Rugleuninghoogte  490 mm 
Armleggershoogte 690 mm 
Gewicht:  7,5 kg

ECHT LEDER

afb. echt leder lichtgrijs 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3023 6279 

afb. kunstleder zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3022 5134 

afb. kunstleder blauw 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3026 8567 

met de DESKIN I  
bewijst u 

STIJL
sobere elegantie met 
eersteklas zitcomfort

ECHT LEDER

afb. echt leder zwart,  
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3013 4547  
vanaf € 129,–

veilige stand door  
polyamide vloer
beschermers en  
kantelbeveiliging

speciale polster  
zorgt voor 
langdurig zitcomfort

comfortabele  
armleggers door  
de gepolsterde arm 
opleggers, echt leder

Kwaliteitskenmerken:
+  trendy en uiterst comfortabel in  

hoogwaardig echt leder of kunstleder
+  eerste klasse zitcomfort door de  

comfortabele vulling

+   voor uw gezondheid en veiligheid vlg.  
EN 16139 (duurzaamheid),  
EN 1728 (sterkte),  
EN 1022 (standvastheid) getest

+   zacht zitcomfort en onderhoudsvriendelijk
+  duurzaam echt leder 0,9 - 1,1 mm dik
+  sledestoel met stabiel staalbuisonderstel,  

verchroomd of aluzilver 

DESKIN I 

 
echt leder 

kleur zwart blauw lichtgrijs
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3013 4547 a3014 8935 3014 8936 
€/st. 149,– 149,– 149,– 
vanaf 4 st. €/st. 139,–  139,–  139,–  
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3023 6277 – 3023 6279 b
€/st. 149,– – 149,– 
vanaf 4 st. €/st. 139,–  – 139,–  

DESKIN I 

 
kunstleder 

kleur zwart blauw
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3022 5134 c 3026 8567 d
€/st. 124,– 124,– 
va. 4 st. €/st. 119,–  119,–  
va. 8 st. €/st. 99,90  104,90

vanaf €

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

[M]

DESKIN I
Bezoekerssledestoel kunstleder/echt leder 



 
139,–

3022 4273
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Gegevens : 
Totaalhoogte  880 mm 
Totaalbreedte  600 mm 
Totaaldiepte  552 mm 
Zithoogte  450 mm 
Zitbreedte  460 mm 
Zitdiepte  460 mm 
Rugleuninghoogte 460 mm  
Gewicht  8 kg

Levertijd: binnen 10 werkdagenPrijzen excl. BTW

stapelbaar 
(max. 4 stoelen)

d
afb. donkergrijs 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3023 6303 

b
afb. donkerblauw 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3023 6313 

c
afb. bordeaux 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3022 4275 

afb. zwart  
onder stel verchroomd

Bestelnr.

€

5
JAAR

GARANTIE

TOP
KWALITEIT

beste kwaliteit en  
fijnste afwerking

stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur 
en brandver tragend 
100% polyester 
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

 de hele dag comfortabel  
zitten dankzij de  
DESKIN speciale- 
polstering

 sledestoel met stabiel  
staalbuisonderstel,  
incl. polyamide  
vloerbeschermers

Kwaliteitskenmerken:
+   de hele dag comfortabel zitten dankzij  

de speciale polstering

+  sledestoel met stabiel  
staalbuisonderstel, stapelbaar

+   voor uw gezondheid en veiligheid vlg.  
EN 16139 (duurzaamheid),  
EN 1728 (sterkte),  
EN 1022 (standvastheid) getest 

+  hoogbelastbare, brandvertragende  
bekledingsstof met  
50.000 schuurbewegingen 

+   TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

ARKAS Bezoekersstoel incl. armleggers

stof 
DESKIN1 

kleur zwart donkergrijs donkerblauw bordeaux
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3022 4273 a 3023 6311 3023 6313  b 3022 4275 c
€/st. 139,–  139,– 139,– 139,– 
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3023 6302 3023 6303 d 3023 6304 3023 6305 
€/st. 129,–  129,– 129,– 129,– 
VE = 2 st.

Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor optimale 
vloerbescherming
Bestelnr. 3025 1922 €/VE 9,50
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

[M]

 

ARKAS 

Bezoekersstoel stofbekleding 

echt houten 
armleggers

hoog-

belastbare, 

brandvertragende 

stof met 50.000 
schuurbewegingen

getest door 
REMODEX volgens 

EN 16139, EN 1728, 
EN 1022

KWALITEIT
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Gegevens: 
Totaalhoogte  880 mm 
Totaalbreedte  600 mm 
Totaaldiepte  552 mm 
Zithoogte  450 mm 
Zitbreedte  460 mm 
Zitdiepte  460 mm 
Rugleuninghoogte  460 mm  
Gewicht  8 kg

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

vanaf €

stapelbaar 
(max. 4 stoelen)

afb. kunstleder blauw 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3026 8581 

afb. kunstleder zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3022 6728  

afb. echt leder zwart 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3023 6293 

afb. echt leder lichtgrijs 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3020 8036 

ECHT LEDER

ECHT LEDER

ECHT LEDER

afb. echt leder zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3015 5964 

Onmisbaar
+ bij vergaderingen
+ bij conferenties
+ in het onthaal 

ARKAS Bezoekersstoel
incl. gepolsterde armlopeggers, echt leder

 
echt leder 

kleur zwart blauw lichtgijs
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3015 5964 c3020 8044 3020 8036 d
€/st. 139,– 139,– 139,– 
vanaf 4 st. €/st. 129,–  129,–  129,–  
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3023 6293 e– –
€/st. 139,– – –
vanaf 4 st. €/st. 129,–  – –

ARKAS Bezoekersstoel 
incl. echt hout armleggers

 
kunstleder 

kleur zwart blauw
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3022 6728 a3026 8581b
€/st. 119,– 119,– 
vanaf 4 st. €/st. 114,–  114,–  

tijdloze ELEGANTIE 

5
JAAR

GARANTIE

TOP
KWALITEIT

comfortabele  
armleggers door  
de gepolsterde 
armopleggers, 
echt leder

onderstel  
verchroomd  
incl. polyamide 
vloerbeschermers

Kwaliteitskenmerken: 
+ het zachte, fijnnerfleder garandeert een  
    aangenaam zitgevoel, rug in onderhoudsvriendelijk 

kunstleder

+  eerste klasse zitcomfort door de comfortabele vulling 

+   voor uw gezondheid en veiligheid vlg.  
EN 16139 (duurzaamheid), EN 1728 (sterkte),  
EN 1022 (standvastheid) getest

+  zacht zitcomfort en  
onderhoudsvriendelijk 

+  sledestoel met stabiel staalbuis- 
 onderstel, verchroomd of aluzilver

+  TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

veilige stand door 
polyamide vloer- 
beschermers

echt houten 
armopleggers, 
zwart gebeitst

Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor optimale 
vloerbescherming
Bestelnr. 3025 1922 €/VE 9,50
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

[M]

ARKAS
Bezoekersstoel kunstleder/echt leder 

getest door 
REMODEX volgens 

EN 16139, EN 1728, 
EN 1022

KWALITEITKWALITEIT
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109,90

149,–

Levertijd: binnen 10 werkdagenPrijzen excl. BTW  

Gegevens:
Totaalhoogte 895 mm 
Totaalbreedte 530 mm 
Totaaldiepte 600 mm 
Zithoogte  470 mm 
Zitbreedte 460 mm 
Zitdiepte 420 mm 
Rugleuninghoogte  425 mm 
Gewicht        8 kg

vanaf €

onderstel verchroomd

afb. zwart
onderstel 
verchroomd 
Bestelnr. 3027 9036
vanaf €/st. 109,90

Bezoekersstoel CONTEA 
incl. armleggers  onderstel 
verchroomd

 
kunstleder 

kleur zwart 
Bestelnr. 3027 9036 
€/st. 114,90
vanaf 4 st. €/st. 109,90

Kwaliteitskenmerken:
+   u voelt het perfecte  

comfort door een  
ergonomisch gevormde  
comfortpolstering

+  hoogwaardig afgewerkt  
kunstleder 

+  mooie stikselafwerking  
voor een edele optiek en  
hoog comfort

+  bezoekersstoel met stabiel  
verchroomd onderstel

universeel inzetbaar
+ bij vergaderingen
+ op conferenties
+  in de wachtruimte 

of  receptie

Expressief en 
comfortabel 

 incl. armleggers 
met zachte   
polypropyleen 
armopleg

 voor bijzonder  
zitcomfort zorgt  
de comfort-

polstering

stabiel onderstel  
verchroomd 

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

[M]

 

CONTEA 

Bezoekersstoel

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE €

Kwaliteitskenmerken:
+   de hele dag comfortabel zitten door de DESKIN speciale vulling
+  bezoekersstoel met stabiel, stapelbaar 4-poots onderstel
+  extra lange gebruikersduur door hoogbelastbare, vlamvertragende bekle-

dingsstof met 100.000 schuurbewegingen, ideaal voor langdurig gebruik

+  TOP kwaliteit, daarom 5 jaar garantie

Rug in ademingsactief 
netweefsel

extra comfortabele 
polstering voor 
ontspannend 
zitten

extra duurzaam 
door hoogbelastbare 
bekledingsstof met 
100.000 schuur-
bewegingen

Bezoekersstoel
SONIO PRO 
inclusief armleggers 
onderstel verchroomd

stof  
DESKIN 100

kleur zwart
Bestelnr. 3029 2136  
2 st. €/st. 149,–
VE = 2 st.

Gegevens: 
Totaalhoogte  820 mm  
Totaalbreedte  555 mm 
Totaaldiepte  585 mm 
Zithoogte  445 mm 
Zitbreedte 440 mm  
Zitdiepte  430 mm  
Gewicht  7 kg

Extra lange gebruiksduur  
door slijtvaste 
bekledingsstof:  
100 % polyester 
100.000 schuurbewegingen
EN 1021-1 sigarettengloed

afb. zwart
incl. armleggers 
Bestelnr. 3029 2136
€/st. 149,–

stapelbaar 
(max. 5 stoelen)

SONIO PRO
Bezoekersstoel
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a

c

b

379,–
TOP

KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

[M]

 

Prijzen excl. BTW  Levertijd: binnen 10 werkdagen  [M]

RIVA S
XXL- Bezoekers-/conferentiestoel

Kwaliteitskenmerken:
+  comfortabele, extra ergonomische  

DESKIN polstering voor meer zitcomfort
+  inclusief armleggers
+  belastbaar tot 150 kg lichaamsgewicht  
+  comfortabele zitten vergemakkelijkt  

het dagelijkse werk
+  stabiel metaalbuis onderstel als  

4-poots of sledeonderstel, verchroomd
+  rugleuning gepolsterd of met netrug
+  beide modellen stapelbaar  

(tot 6 stuks) incl. stapelbescherming

Universeel inzetbaar!
Dankzij de tijdloze elegantie en  
het aangenaam zitcomfort is deze  
bezoekersstoel uiterst geschikt  
voor het gebruik in ontvangst- en  
seminarieruimtes, wachtkamers,  
bij vergaderingen enz.

Bezoekersstoel RIVA S, slede-
onderstel inclusief armleggers

kunstleder

kleur zwart
netrug zwart, 
gepolsterde zitting
Bestelnr. 3029 4097
€/st. 489,–
zit en rug gepolsterd
Bestelnr. 3029 4101 c
€/st. 489,–

Bezoekersstoel RIVA S, sledeonderstel inclusief armleggers

stof  
DESKIN 100

kleur zwart donkergrijs donkerblauw rood bruin
netrug, gepolsterde zitting
Bestelnr. 3027 7564 a3028 0687 3028 0685 3029 4095 3029 4096 b
€/st. 379,– 379,– 379,– 379,– 379,–
zit en rug gepolsterd
Bestelnr. 3027 7565 3028 0686 3028 0684 3029 4098 3029 4100
€/st. 379,– 379,– 379,– 379,– 379,–

afmetingen: RIVA S
hoogte 920 mm
breedte 570 mm
diepte 600 mm
zithoogte 455 mm
zitbreedte 460 mm
zitdiepte 460 mm
rugleuninghoogte 475 mm
gewicht 11 kg

Extra lange  
gebruiksduur door  
hoogbelastbare  
bekledingsstof:  
100% polyester
98.000 schuurbewegingen
EN 1021-1 sigarettengloed

Kunststofglijders-set (4 stuks), zwart
Bestelnr. 3027 7713 
€/SET 12,90
Viltglijders-set (4 stuks), zwart
Bestelnr. 3027 7714 
€/SET 19,90

incl. stapelbescher-
ming voor veilig  
stapelen

extra comfortabel 
gepolsterd voor  
onvermoeid zitten

sledeonderstel  
verchroomd

afb. zwart 
incl. armleggers 
sledeonderstel 
verchroomd 
Bestelnr. 3027 7564 
€ 379,–

afb. bruin
incl. armleggers 
sledeonderstel 
verchroomd 
Bestelnr. 3029 4096 
€ 379,–

afb. kunstleder 
incl. armleggers 
sledeonderstel 
verchroomd 
Bestelnr. 3029 4101 
€ 489,–

€

ademingsactief

BE

LA
STBAAR TOT

vlg. de LGA richtlijn voor 
zwaarlaststoelen
DIN EN 1335 1-3
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159,–209,–

Levertijd: binnen 10 werkdagenPrijzen excl. BTW [M]

natuurlijk zitcomfort  
en duidelijk design 
bekleding uit 75 % scheerwol

De bezoekersdraaistoel Turn laat zich door 
een zithoogteverstelling optimaal aan uw 
lichaamsgrootte aanpassen.
U zit de hele dag ontspannen en  
comfortabel.
Zowel voor de ontvangst-/wachtruimte,  
de vergaderruimte als voor uw bureau -  
de bezoekersstoel Turn slaat steeds een  
goed figuur!
TOP design met extra zitcomfort door de  
ergonomische vulling in zit- en rugvlak.

De innovatieve nieuwe  
ontwikkeling voor  
meetings en conferenties

designarmleggers  
uit aluminium,  
gepolijst voor 
edele optiek

zithoogte kan 
optimaal aan uw 
lichaamsgrootte 
aangepast worden

5-sters kruisvoet  
met wielen

b
afb. zwart 
met armleggers 
kruisvoet verchroomd 
Bestelnr. 3027 0513 
€ 319,–

a afb. donkerblauw 
met armleggers 
kruisvoet zwart 
Bestelnr. 3027 0511 
€ 259,–

c
afb. antraciet 
zonder armleggers 
kruisvoet verchroomd 
Bestelnr. 3027 8958 
€ 239,–

vanaf €

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

Extra lange gebruiksduur  
door slijtvaste bekledingsstof:  
75% wol, 25 % polyamide 
100.000 schuurbewegingen

Wielen voor harde bodem, VE = 5 stuks 
(voor parket, steen, tegels etc.)

Bestelnr. 3022 2009 €/VE 22,90

Gegevens:                      met wielen

Totaalhoogte 860-980 mm
Totaalbreedte 510 mm
Totaaldiepte 600mm
Zithoogte 380-500 mm
Zitbreedte  510 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 450 mm
Gewicht 11 kg

                            met glijders

  870-1.000 mm
     510 mm
    740 mm
    440-570 mm
    510 mm
    430 mm
    450 mm
     8 kg

4-sters kruisvoet  
met wielen

Bezoekersstoel TURN 

stof 
vilt L

kleur zwart blauw antraciet
kruisvoet zwart met wielen
zonder armleggers
Bestelnr. 3027 0504 3027 0505 3027 0506  
€/st. 209,– 209,– 209,–
met armleggers 
Bestelnr. 3027 0510 3027 0511 a 3027 0512

€/st. 259,– 259,– 259,–
kruisvoet verchroomd met wielen
zonder armleggers
Bestelnr. 3027 0507 3027 0508 3027 0509

€/st. 239,– 239,– 239,–
met armleggers 
Bestelnr. 3027 0513 b 3027 0514 3027 0515 

€/st. 319,– 319,– 319,–
kruisvoet verchroomd met glijders
zonder armleggers
Bestelnr. 3027 8956 3027 8957 3027 8958 c
€/st. 239,– 239,– 239,–
met armleggers 
Bestelnr. 3027 8959 3027 8960 3027 8961

€/st. 319,– 319,– 319,–

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertek

geprüfte
Sicherheit

 

TURN 

Conferentiestoel 
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499,–

289,–

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10-15 werkdagen 

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

[M]

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertek

geprüfte
Sicherheit

compleet gepolsterd 
voor meer comfort en 
hoogwaardigheid 

Bewegend zitten tijdens 
meetings en conferenties!
Kwaliteitskenmerken:
+  comfortzit, driedimensioneel  

beweegbaar
+  comfortabele, extra ergo- 

  nomische DESKIN polstering  
van de zitschaal en de  
armleggers voor comfortabel en  
duurzaam zitcomfort

+  extra kwalitatieve en duurzame  
bekledingsstof met hoog  
aandeel aan wol - aangenaam  
bij elke temperatuur

+  hoogteverstel- en draaibaar  
voor meer bewegingsvrijheid

+  voor uw gezondheid en veiligheid: 
GS-gecertificeerd

+  verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
+  stabiel 4-poot onderstel in alu- 

minium, naar keuze mat of gepolijst
+  TOP KWALITEIT, daarom 3 jaar garantie

stabiel 4-poot onderstel 
met glijders

a afb. rood 
incl. armleggers 
onderstel aluminium, mat 
Bestelnr. 3028 7383 
vanaf € 499,–

b afb. antraciet  
incl. armleggers 
onderstel aluminium,  
gepolijst 
Bestelnr. 3028 7385 
vanaf € 499,–

Gegevens:
totale hoogte 910-940 mm
totale breedte 680 mm 
totale diepte 680 mm
zithoogte 460-490 mm
zitbreedte 470 mm
zitdiepte 450 mm
gewicht 16 kg

Bekledingsstof:
extra kwalitatief en 
duurzaam 75% wol, 
25% polyamide
100.000 schuurtoeren 

SITNESS MEETING  2.0, incl. armleggers, 4-poot onderstel

stof  
vilt L

kleur antraciet lichtgrijs blauw appelgroen rood oranje
onderstel aluminium, mat
Bestelnr. 3028 7379  3028 7380 3028 7381 3028 7382 3028 7383 a3028 7384
onderstel aluminium, gepolijst
Bestelnr. 3028 7385b 3028 7386 3028 7387 3028 7388 3028 7389 3028 7390
€/st. 519,– 519,– 519,– 519,– 519,– 519,–
vanaf 4 st. €/st. 499,– 499,– 499,– 499,– 499,– 499,–

META
Conferentiestoel incl. armleggers

SITNESS MEETING 2.0
Conferentiestoel incl. armleggers 

De conferentiestoel META 
koppelt elegantie aan het 
hoogste comfort. 
De comfortabele polstering in 
ergonomische vorm zorgt voor 
een hoge mate van comfort.

Kwaliteitskenmerken:
+     comfortabele, extra 
   ergonomische polstering
+  zachte structuur en optimale   

onderhouds eigenschappen door     
hoogwaardig leder

+  comfortabele zitting verlicht de 
werkdag

+  incl. armleggers, verchroomd  
met opleg

+ rug gepolsterd
+ stabiele aluminium kruisvoet,  
   gepolijst, voor een hoogwaardige optiek
+  lastafhankelijk geremde universele  

wielen voor harde en zachte  
vloer geschikt

armleggers 
verchroomd met 
comfortabele 
armopleggers 

traploze 
zithoogte
verstelling

conferentiestoel  META 
kruisvoet aluminium gepolijst

leder

kleur zwart
Bestelnr. 3029 0982
€/st. 299,–
vanaf 2 st.€/st. 289,–

5-armige 
kruisvoet, 
aluminium gepolijst

afb. zwart 
Bestelnr. 3029 0982

vanaf €

Gegevens:
totale hoogte 875-1.005 mm
totale breedte 610 mm
totale diepte 640 mm
zithoogte 425-555 mm
zitbreedte 450 mm
zitdiepte 470 mm
gewicht 10,5 kg

ergonomische Deskin-
polstering voor meer 
zitcomfort

ECHT LEDER

vanaf €
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SET 3

239,–

249,–

SET 1
F

SET 2

F

279,–

SET 4
F

60
10
67
87

a

a

b

b

c

c

Prijzen excl. BTW  Levertijd: binnen 10 werkdagen  

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

In SET nog 
gunstiger!

U spaart 17,60 €

Bestelnr.  3021 9773

In SET nog 
gunstiger!

U spaart 23,60 €

Bestelnr.  3021 9771

In SET nog 
gunstiger!

U spaart 7,60 €

Bestelnr.  3028 6716

Alle DESKIN LINE 
vergadertafels 
vindt u vanaf  
pagina 120

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

 
Kantine-stapelstoelen + tafel
4 x kantine-stapelstoelen 
     onderstel lichtgrijs
1 x  rechthoektafel  

B 1200 x D 600 mm, blad 
lichtgrijs,onderstel lichtgrijs 
bladdikte 19 mm

Bestelnr. 3021 9773

normale prijs 256,60

€/SET 239,–
U spaart € 17,60 t.o.v. losse aankoop.

 

(zonder afb.) 
kantine-stapelstoelen + tafel
4 x  kantine-stapelstoelen
1 x  rechthoektafel  

B 1200 x D 700 mm, blad  
lichtgrijs, bladdikte 19 mm 

tafel-/stoelonderstel Bestelnr.
lichtgrijs 3025 1567
aluzilver 3027 6009

normale prijs 266,60

€/SET 249,–
U spaart € 17,60  t.o.v. losse aankoop.

 

Kantine-stapelstoelen + tafel
4 x  kantine-stapelstoelen
1 x  rechthoektafel  

B 1200 x D 800 mm,  
bladdikte 19 mm

blad
tafel-/stoel 
onderstel Bestelnr.

beuk sepiabruin 3021 9771
lichtgrijs lichtgrijs 3023 8279
lichtgrijs aluzilver 3025 7722

normale prijs 272,60

€/SET 249,–
U spaart € 23,60 t.o.v. losse aankoop.

 
 

Kantine-stapelstoelen + tafel
4 x kantine-stapelstoelen
1 x  rechthoektafel  

B 1600 x D 800 mm,  
blad lichtgrijs,  
bladdikte 19 mm 

tafel-/ 
stoelonderstel Bestelnr.

lichtgrijs 3028 6715
aluzilver 3028 6716
normale prijs 286,60

€/SET 279,–
U spaart € 7,60 t.o.v. losse aankoop.

[O] [M]

 

Kantine-sets (stapelstoelen + tafels)
hout/metaal
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TOP!

35,90

60
10
67
87

Prijzen excl. BTW  Levertijd: binnen 10 werkdagen  

stapelbaar 
(tot 8 stoelen)

vanaf €

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

voorgevormd zit- en  
rugvlak uit meermaals  
verlijmd beukenhout,  
gelakt

a
afb. lichtgrijs
Bestelnr. 3021 3588 
vanaf €/st.35,90 

c afb. aluzilver 
Bestelnr. 3025 7555 
vanaf €/st. 35,90       

ONGELOFELIJK
VOORDELIG

vloerbeschermers, 
kunststof

stabiel metalen  
onderstel,  
Ø 22 mm, gelakt,  
lichtgrijs RAL 7035, 
sepiabruin RAL 8014, 
aluzilver RAL 9006

a afb. lichtgrijs
Bestelnr. 3021 3588 
vanaf €/st. 35,90 

                   

Stapel- 
stoel,    
hoogte 720 mm

onderstel  
lichtgrijs 
RAL 7035

onderstel  
sepiabruin  
RAL 8014

onderstel  
aluzilver 
RAL 9006

Bestelnr.   3021 3588 a 3021 3585 b 3025 7555 c
€/st. 36,90 36,90 36,90 
vanaf 8 st. €/st. 35,90 35,90 35,90

Gegevens 
kantine-stapelstoel
hoogte 835 mm
breedte 450 mm
diepte 500 mm
Zithoogte 490 mm
Zitbreedte 380 mm
Zitdiepte 375 mm
Gewicht 5 kg

b afb. sepiabruin
Bestelnr. 3021 3585
vanaf €/st. 35,90 

[M]

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Kantine-stapelstoelen NORWIN
hout/metaal 
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96,90

96,90

Levertijd: binnen 10 werkdagenPrijzen excl. BTW 

QUADRAS

TRIAS

Gegevens:
Totaalhoogte 840 mm
Totaalbreedte 500 mm
Totaaldiepte 515 mm
Zithoogte 450 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 460 mm
Rugleuninghoogte 410 mm
Gewicht 5 kg

Bezoekersstoel TRIAS, 4-poots onderstel verchroomd

oppervlak 
houtdecors

kleur beuk antraciet wit groen blauw
Bestelnr. 3027 9021 a3027 9017 b 3027 9018 c3027 9019 3028 0679 d
€/st. 99,90  124,90    124,90    124,90    124,90    
vanaf 8 st. €/st.96,90  119,90   119,90   119,90   119,90   
VE = 4 st.

* HPL-laag:
meerdere, onder hoogdruk 
samengevoegde melamine 
lagen garanderen een lange 
gebruiksduur als standaard 
melamine lagen

b afb. antraciet
Bestelnr. 3027 9017
vanaf € 119,90

afb. blauw
Bestelnr. 3028 0679
vanaf € 114,90

d

c afb. wit
Bestelnr.  
3027 9018
vanaf € 119,90

vanaf €

Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor optimale 
vloerbescherming
Bestelnr. 3028 5815 €/VE 7,50
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

Kwaliteitskenmerken:
+  creëer gemoedelijke zitgelegen- 

heden als cafetariastoel,  
in wachtkamers, als bezoekers- 
stoel of bij feestelijke banketten

+   ergonomisch gevormde  
houtschaal met driehoekig  
gevormde rugleuning  
zorgt voor een gezonde  
zithouding

+  kleurrijke oppervlakken in  
duurzaam *HPL-laag

+  met geïntrigeerde stapel- 
bescherming uit zacht PVC

+    TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

+  gemonteerd geleverd

stapelbaar 
(max. 3 stoelen)

stapelbescherming 
onder het zit-oper-
vlak in zacht PVC

meermaals verlijmd  
beukenhout, 11 mm dik

stabiel, stapelbaar  
staalbuisonderstel  
ø 16 mm, verchroomd

vanaf €

stapelbaar 
(max. 4 stoelen)

c
afb. groen
Bestelnr. 3027 9024
vanaf € 119,90

b
afb. antraciet
Bestelnr.  
3027 9022
vanaf € 119,90

Kwaliteitskenmerken:
+  vierkant gevormde houten schaal met 

mooie geronde rugleuning voor  
een gezond zithouding

+  deze stapelbare stoel is ideaal  
voor wachtkamers, beurzen,  
kantines, enz.

+  kleurrijke oppervlakken in  
duurzame *HPL-laag

+  met geïntrigeerde stapel- 
bescherming uit zacht PVC

+  TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

+  geen montage noodzakelijk

afb. beuk
Bestelnr. 3027 9021

a

d
afb. blauw
Bestelnr. 3028 0682
vanaf € 119,90

Gegevens:
Totaalhoogte 845 mm
Totaalbreedte 500 mm
Totaaldiepte 540 mm
Zithoogte 445 mm
Zitbreedte 400 mm
Zitdiepte 460 mm
Rugleuninghoogte 410 mm
Gewicht 5 kg

afb. beuk
Bestelnr. 3027 9026

a

Bezoekersstoel QUADRAS,  
4-poots onderstel verchroomd

oppervlakken

kleur beuk antraciet wit groen blauw
Bestelnr. 3027 9026 a 3027 9022 b 3027 9023 3027 9024 c 3028 0682 d
€/st. 99,90  124,90    124,90    124,90    124,90    
vanaf 8 st.€/st 96,90  119,90   119,90   119,90   119,90   
VE = 4 st.

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor  
optimale vloerbescherming
Bestelnr. 3028 5815 €/VE 7,50
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

[M]

 

TRIAS/QUADRAS 

Bezoekersstoel 
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ID1000000000

ø 800 mm  750 mm  750 mm

a

afb. esdoorn
Bestelnr. 3028 7718
€ 259,–

afb. beuk
Bestelnr. 3028 7723
€ 269,–

afb. beuk
Bestelnr. 3028 7711
€ 249,–

afb. wit
Bestelnr. 3028 7707
€ 239,–

stapelbaar 
(max. 4 stoelen)

stapelbescherming  
onder het zit-opervlak in 
zacht PVC

zelfde oppervlakken!
onze cafetaria statafels in decors wit, beuk  

en esdoorn zijn met ons programma  
Multi M combineerbaar.

Gegevens:
Totaalhoogte 855 mm 
Totaalbreedte 500 mm 
Totaaldiepte 510 mm 
Zithoogte  450 mm 
Zitbreedte 470 mm 
Zitdiepte 430 mm 
Rugleuninghoogte   390 mm 
Gewicht  5 kg

Cafetaria tafelsysteem

oppervlak  
houtdecors

kleur wit beuk esdoorn
cafetariatafel rond, hoogte: 755 mm, gewicht: 27,6 kg
Bestelnr. 3028 7707 d 3028 7705 3028 7706
€/st. 239,–  239,–    239,–  
statafel rond, hoogte: 1125 mm, gewicht: 28,5 kg
Bestelnr. 3028 7719 3028 7717 3028 7718 g 
€/st. 259,– 259,– 259,–
cafetariatafel vierkant, hoogte: 755 mm, gewicht: 27,6 kg
Bestelnr. 3028 7713 3028 7711 e 3028 7712 
€/st. 249,–  249,–    249,–  
statafel vierkant, hoogte: 1125 mm, gewicht: 28,5 kg
Bestelnr. 3028 7725 3028 7723 f 3028 7724 
€/st. 269,– 269,– 269,–
gemonteerde levering, eenvoudige montage.

Bezoekersstoel CURVE, 4-poot-onderstel verchroomd

oppervlak  
houtdecors 

kleur beuk antraciet wit groen blauw
Bestelnr. 3020 8126 a3027 9013 b 3027 9014 c 3027 9015 d 3028 0681 e
€/st. 99,90  124,90    124,90    124,90    124,90    
vanaf 8 st. €/st. 94,90 119,90 119,90 119,90 119,90
VE = 4 st.

Afmetingen:  cafetariatafel statafel 
Hoogte 755 mm 1125 mm 
ø blad 800 mm 800 mm 
Vierkant blad 750 mm 750 mm

Diepte 800 mm 800 mm 
Gewicht 27,6 kg 28,5 kg 

afb. beuk
Bestelnr. 3020 8126
vanaf € 94,90

Kwaliteitskenmerken:
+  ergonomisch gevormde 

houten schaal met mooi  
gevormde rugleuning voor  
een gezonde zithouding

+  met geïntrigeerde stapel- 
bescherming uit zacht kunststof

+  TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

+  geen montage noodzakelijk

stabiel, stapelbaar  
staalbuisonderstel  
ø 16 mm, verchroomd

meermaals verlijmd  
beukenhout, 11 mm dik

GS-getest  
voor uw veiligheid

 3-laags kwaliteitsspaanderplaat 
emissieklasse E1, krasbestendige  
melaminecoating, verblindings- en  
reflectievrij, bladdikte 25 mm,
Hoogtestelschroeven uit polyamide  
ronde standzuil en poot,  
uit edelstaal

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen[M]

 

CURVE
Bezoekersstoel 
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99,90

afb.  
soft-kunstleder, bordeaux 
Bestelnr. 3026 8216 
€149,–

AFWASBAAR

onderhoudsvriendelijke 
SOFTEXBEKLEDING

zwart donker-
blauw

antraciet bordeaux

zwart bordeauxdonker- 
grijs

oranje

€

Bestelnr. 3026 8219

+  extreem duurzaam  
door hoogbelastbare 
bekledingsstof

afb.  
soft-kunstleder  
donkerblauw

afb.  
stof, zwart 
Bestelnr. 3025 2945 
€ 129,–

Levertijd: binnen 10 werkdagen  Prijzen excl. BTW

vormschaal beuk beuk beuk beuk
onderstel verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd
zitkussen zwart antraciet bordeaux

stof Deskin1 Bestelnr. 3025 2945 – – 3025 2949
€/st. 129,– – – 129,–

soft-kunstleder Bestelnr. 3026 8218 3026 8217 3026 8219 3026 8220
€/st. 159,– 159,– 159,– 159,–

vormschaal beuk beuk beuk beuk beuk
onderstel verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd

zitkussen zwart donkergrijs/
antraciet donkerblauw bordeaux oranje

stof Deskin1 Bestelnr. 3025 2937 3025 2939 – 3025 2942 3025 2944
€/st. 119,– 119,– – 119,– 119,–

soft-kunstleder Bestelnr. 3026 8214 3026 8213 3026 8215 3026 8216 a –
€/st. 149,– 149,– 149,– 149,– –

JARA 

JARA 
met zitkussen

zit- en  
rugkussen

Onmisbaar
+  in het onthaal
+  bij vergaderingen
+  in kantines
+  op beurzen
+  bij evenementen 

Gegevens:
Totaalhoogte  845 mm  
Totaalbreedte  500 mm 
Totaaldiepte  555 mm 
Zithoogte  450 mm 
Zitbreedte 420 mm  
Zitdiepte  440 mm  
Gewicht  7 kg 

Bekledingsstof soft-kunstleder:
extra belastbaar, duurzaam en  
afwasbaar
Dekmateriaal: 100% polyurethaan,  
Draagmateriaal:  
70% polyester, 30% wol
100.000 schuurbewegingen  
EN 1021-1 sigarettengloed,  
EN 1021-2 lucifers 

Bekledingsstof Deskin1:
extra belastbaar, duurzaam en 
brandvertragend
100% polyester
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed,  
EN 1021-2 lucifers 

Kwaliteitskenmerken:
+  GS-getest voor uw veiligheid

+  onvermoeibaar zitten door de bijzondere 
comfortpolstering in het zitvlak

+  ergonomische vormschaal voor onver-
moeibaar zitten uit 7-voudig verlijmd,  
11 mm dik beukmultiplex natuurkleur

+  staalbuisonderstel 20 mm Ø,  
stabiel en stapelbaar (max. 8 stoelen)

+  hoogbelastbare stof D1 of  
onderhoudsvriendelijke en  
afwasbare soft-kunstlederbekleding

+  polyamide vloerbeschermers 

+ TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

vanaf €

Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor optimale 
vloerbescherming
Bestelnr. 3028 5818 €/VE 9,90
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

[M]

GS-getest 
voor uw veiligheid

JARA 

Bezoekersstoel 
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BEST- SELLER ***

TOP!

99,90

b

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen resp. *6 weken

afb. beuk 
Bestelnr. 3015 5958 

Stof Basic C

antraciet blauw

afb. antraciet 
Bestelnr. 3015 5957 
vanaf € 114,90

afb. blauw 
Bestelnr. 3015 9400* 
€ 124,90

stapelbaar 
(max. 8 stoelen)

rijverbinding optioneel

onderstel verchroomd

Gegevens: 
Totaalafmetingen: H 845/B 500/D 555 mm.  
Zitafmetingen: H 450/B 420/D 440 mm. 
Gewicht 6 kg/7 kg (met polstering).

Kwaliteitskenmerken:
+  GS-getest voor uw veiligheid

+  onvermoeibaar zitten door de bijzondere  
comfortpolstering in het zitvlak

+  ergonomische vormschaal voor onvermoeibaar zitten 
uit 7-voudig verlijmd, 11 mm dik beukmultiplex 
natuurkleur of wengé gebeitst

+  staalbuisonderstel 20 mm Ø, stabiel en stapelbaar

+ ook met armleggers verkrijgbaar

+  polyamide vloerbeschermers 

+ TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

afb. wengé, 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3021 0907 
vanaf € 109,90

afb. beuk 
incl. armleggers 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3027 6900 
€ 139,90

 vormschaal beuk beuk beuk beuk beuk beuk wengé wengé 
 onderstel verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd aluzilver 
 zitkussen – – antraciet antraciet blauw blauw – – 
 armleggers – inclusief – – – – – –
zonder rijverbinding Bestelnr. 3015 5958a 3027 6900b 3015 5957c  3015 5956 3015 9367 3015 9368  3021 0908      3021 0907 d
 €/st. 109,90 139,90 119,90 124,90 119,90 124,90 119,90 114,90 
 vanaf 8 st. €/st. 99,90 – 114,90 119,90 114,90 119,90 114,90 109,90
 met rijverbinding Bestelnr. 3015 5959*  – 3015 9397* 3015 9398* 3015 9399* 3015 9400* e 3021 1164*  3021 1163*
 €/st. 119,90 – 119,90 124,90 119,90 124,90 124,90 119,90

JARA Stof Basic

Bekledingsstof: 
extra belastbaar en duurzaam 
100% polyester 
90.000 schuurbewegingen 

vanaf €

VE = 4 st.

[M]

GS-getest 
voor uw veiligheid

JARA
Bezoekersstoel
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afb. wit
onderstel eik, 
echt hout geölied 
Bestelnr. 3028 9344 
€ 99,90

COMFORT

DESIGN 
met perfect

ergonomische vorm-
schaalstoel met zit-
polster

hoogwaardig onderstel 
uit massief eikenhout
of onderstel verchroomd

            functionele 
designelementen 
            voor een 
        bijzonder 
     luxueuze 
           look

onderstel 
massief 
eikenhout

Kwaliteitskenmerken:
+   ergonomisch gevormde zitschaal  

uit stabiel en onderhoudsarm  
polyurethaan

+  comfortabel zitkussen voor een  
aangenaam zitgevoel

+  stabiel kegelonderstel uit  
geöliede poten uit massief  
eikenhout of onderstel verchroomd

+  glijders uit vilt (onderstel eikenhout) en glijders  
uit kunststof (onderstel verchroomd)

extra 
comfortabele 
zitpolster

vanaf €/st.

Gegevens: eik 
echt hout

 onderstel 
verchroomd

Totaalhoogte 870 mm 860 mm
Totaalbreedte 480 mm 485 mm
Totaaldiepte 540 mm 540 mm
Zithoogte 445 mm 480 mm
Zitbreedte 485 mm 485 mm
Zitdiepte 400 mm 400 mm
Gewicht 6 kg 4,5 kg

Bezoekerstoel DIANO 

vormschaal

kleur zwart wit
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3029 0984 c 3029 0986 d
€/st. 89,90 89,90
VE = 4 st.

onderstel massief eikenhout 
Bestelnr. 3028 9343 a 3028 9344 b
€/st. 99,90 99,90
VE = 2 st.

afb. zwart
onderstel eik 
echt hout, geölied 
Bestelnr. 3028 9343
€ 99,90

Functionele design-
elementen, metaal 

verchroomd voor een 
waardige optiek en 

stabiliteit 

staalbuis-
onderstel
verchroomd

afb. zwart
onderstel 
verchroomd 
Bestelnr. 3029 0984
€ 89,90

afb. wit
onderstel  
verchroomd 
Bestelnr. 3029 0986
€ 89,90

Levertijd: binnen 10 werkdagenPrijzen excl. BTW [M]

DIANO 

Bezoekersstoel 
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Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

vanaf €

Bezoekersbank ISO, 2-zitsbank
onderstel kleur aluzilver zwart
kleur Bestelnr. Bestelnr.
zwart 3028 1379 3028 1388   
antraciet 3028 1380 a3028 1389

€/st. 219,– 199,–

Bezoekersbank ISO, 3-zitsbank
onderstel kleur aluzilver zwart
kleur Bestelnr. Bestelnr.
zwart 3028 1382 3028 1391 

antraciet 3028 1383 c3028 1392

€/st. 279,– 269,–

Bezoekersbank ISO, 2-zitsbank met tafel
onderstel kleur aluzilver zwart
kleur Bestelnr. Bestelnr.
zwart 3028 1385 3028 1394 b
antraciet 3028 1386 3028 1395

€/st. 269,– 259,–

Gegevens: 2-zitsbank
 incl. tafel 
Totaalhoogte 780 mm
Totaalbreedte 1450 mm
Totaaldiepte 620 mm
Zithoogte 440 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 410 mm
Gewicht 23 kg

Gegevens: 3-zitsbank
Totaalhoogte 780 mm
Totaalbreedte 1450 mm
Totaaldiepte 620 mm
Zithoogte 440 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 410 mm
Gewicht 24 kg

Gegevens: 2-zitsbank
Totaalhoogte 780 mm
Totaalbreedte   935 mm
Totaaldiepte 620 mm
Zithoogte 440 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 410 mm
Ggewicht 17 kg

Veelzijdig inzetbare bezoekers- en wachtbanken die zich al jaren 
onze topsellers mogen noemen. Beide varianten bieden vele alternatie-
ven voor het inrichten van wachtruimtes, bibliotheken en andere in openbare 
gebouwen. 

Rugleuning/zitvlak
zitschaal uit onderhoudsvriendelijk  
kunststof of hoogbelastbare 
bekledingsstof voor lange  
gebruiksduur

Onderstel
stabiel metalen onderstel,
gepoedercoated in zwart of  
aluzilver met grote kunststof  
glijders voor de stabiliteit

2-zitsbank 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3028 1380 
€ 219,– 

3-zitsbank 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3028 1383 
€ 279,–  

2-zitsbank incl. tafel 
onderstel zwart 
Bestelnr. 3028 1394 
€ 259,–

Gegevens: 2-zitsbank 3-zitsbank
Totaalhoogte 755 mm 755 mm
Totaalbreedte 935 mm 1450 mm
Totaaldiepte  620 mm  620 mm
Zithoogte 420 mm 420 mm
Zitbreedte 440 mm 440 mm
Zitdiepte 410 mm 410 mm
Gewicht 14 kg 19 kg

Bezoekersbank HIP, 2-zitsbank
onderstel kleur aluzilver zwart
zit kleur Bestelnr. Bestelnr.
zwart 3028 1397 3028 1403 e
antraciet 3028 1398 3028 1404
blauw 3028 1399 3028 1405

€/st. 179,– 169,–

Bezoekersbank HIP, 3-zitsbank
onderstel kleur aluzilver zwart
zit kleur Bestelnr. Bestelnr.
zwart 3028 1400 3028 1406 
antraciet 3028 1401 3028 1407
blauw 3028 1402 d3028 1408

€/st. 219,– 219,–

3-zitsbank, onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3028 1402 
€ 219,–

passend voor elke ruimte

VEELZIJDIG en 
PLAATSBESPAREND

2-zitsbank, onderstel zwart 
Bestelnr. 3028 1403 
€ 169,–

[O]

ISO / HIP
Bezoekersbanken 
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  99,90

€
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VE=2 stuks

94,90

Levertijd: binnen 10 werkdagen resp.*15 werkdagen Prijzen excl. BTW

stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

Mooie vormschaalstoel 
voor elke toepassing
Kwaliteitskenmerken:
+  zitvlak en rugleuning aangepast aan de  

lichaamsvormen
+  extra stevig gelast en dubbel verchroomd onderstel voor  

langdurig gebruik

+  voor uw gezondheid en veiligheid vlgs EN 16139, 
EN 1728, EN 1022 getest

+ zitschaal uit breukvast polyamide

+  TOPKWALITEIT, daarom 3 jaar garantie

breukvaste zitschaal 
uit polypropyleen, 
voor duurzaamheid 
en extra veiligheid

GLANZEND en CHIQUE - 
dubbel verchroomd onderstel 
met vloerbeschermers

Gegevens: 
Totaalhoogte 840 mm
Totaalbreedte 580 mm 
Totaaldiepte 520 mm 
Zithoogte 440 mm 
Zitbreedte 440 mm 
Zitdiepte 425 mm 
Gewicht 6,5kg 

Bezoekerstoel FONDO,  
4-poots onderstel verchroomd

kleur antraciet wit rood
Bestelnr. 3028 5364 a 3028 5365 b 3029 2621 c
D/st. 94,90 94,90 94,90

a afb. antraciet 
Bestelnr. 3028 5364 
€ 94,90

5
JAAR

GARANTIE

TOP
KWALITEIT

mooi gevormde  
zitschaal 
EDEL en  
ELEGANT

[M]

FONDO 

Bezoekersstoel 

Bezoekerstoel ARIZO, onderstel verchroomd, zit en rug kunststof

kunststof

kleur zwart wit blauw groen rood
Bestelnr. 3028 4689* a 3028 4690* 3028 4691* 3028 4692* 3028 4693 *b
€/st. 109,– 109,– 109,– 109,– 109,–
vanaf 8 st. €/st 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90

stapelbaar 
(max. 6 stoelen)

3
JAAR

GARANTIE

TOP
KWALITEIT

Gegevens: 
Totaalhoogte 830 mm
Totaalbreedte 510 mm
Totaaldiepte 475 mm
Zithoogte 460 mm 
Zitbreedte 435 mm 
Zitdiepte 410  mm
Gewicht 4,5 kg

Kwaliteitskenmerken:
+ stijlvol en edel
+  stabiele en breukvaste zit- en  

rugleuning uit kunststof
+ verchroomd onderstel incl.  
   rijverbinding en glijders voor  
   vloerbedekking

+  stabiel, stapelbaar onderstel  
(max. 10 stoelen)

+  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

vanaf €

incl.
rijver-
binding

a afb. zwart
Bestelnr. 3028 4689* 
vanaf € 99,90

b afb. rood 
Bestelnr. 3028 4693*
vanaf € 99,90

afb. wit 
Bestelnr. 3028 5365
€ 94,90

ARIZO
Bezoekersstoel

c afb. rood
Bestelnr. 3029 2621
€ 94,90

getest door REMODEX 
volgens EN 16139,  
EN 1728, EN 1022

KWALITEIT
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29,90
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Gegevens:
Totalhoogt       760 mm 
Totalbreedte    485 mm 
Totaldiepte      530 mm 
Zithoogte         470 mm 
Zitbreedte        440 mm 
Zitdiepte          400 mm 
Gewicht           3 kg

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

Kwaliteitskenmerken:   
+  modern design
+  ergonomische zitschaal  

uit breukvast polyamide
+  stabiel staalbuisonderstel,  

doorsnede 20 mm
+  stapelbaar staalbuisonderstel 

+  TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

HIP bezoekersstoel onderstel verchroomd

 
kunststof

kleur blauw antraciet zwart pistache rood lichtblauw wit oranje vanille

Bestelnr. 3020 9354 3020 9355 3020 4564 3020 4568 3022 6897 3020 4567 3027 9035 3022 6929 3020 4561

€/st. 34,90  34,90  34,90  34,90  34,90  34,90  34,90  34,90  34,90  

vanaf 8 st. €/st. 29,90   29,90   29,90   29,90   29,90   29,90   29,90   29,90   29,90   
VE= 4 stuks per kleur

De ROBUUSTE 
ALLROUNDER

onderstel verchroomd

afb. blauw
Bestelnr. 3020 9354 
vanaf € 29,90

stapelbaar 
(max. 6 stoelen)

versterkt  
staalbuisonderstel 

vanaf €
vanaf 8 stuks €/st.

[M]

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

HIP
Vormschaalstoel 
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124,90€

Levertijd: binnen 10 werkdagen  Prijzen excl. BTW

f

Modern en functioneel - 
praktisch voor alle doeleinden
Dankzij het weerbestendige materiaal zijn deze 
tafels en stoelen uitermate geschikt voor gebruik 
buiten op het terras van een cafetaria of kantine.
Het materiaal is erg makkelijk te onderhouden en 
moeiteloos te reinigen met een vochtige doek.
De praktische stoelen zijn ook een kleurrijke 
blikvanger voor binnen en wanneer u ze niet 
nodig heeft, kunnen ze eenvoudig en 
plaatsbesparend gestapeld worden.
 

c afb. kuipstoel 
CAMPOS, blauw 
Bestelnr. 3029 2138 
€/st. 124,90

b afb. kuipstoel 
CAMPOS, wit 
Bestelnr. 3029 2137 
€/st. 124,90

UV- en weerbestendig 
polypropyleen

extra stevige 
polypropyleen 
kuip uit één 
stuk

zelfstabiliserend tafel-
onderstel uit weerbestendig 
aluminium met een mat 
zilveren poedercoating

Nooit meer bierkaartjes! 

stapelbaar 
(max. 5 stoelen)

d afb. kuipstoel 
CAMPOS, rood  
Bestelnr. 3029 2139 
€/st. 124,90

met extra steldoppen 
om manueel 
oneffenheden bij te 
stellen

a  
afb. Cafetariatafel  
TERAZZO DV 
Bestelnr. 3029 2134 
€/st. 299,–

Kuipstoel CAMPOS

poly- 
propyleen

kleur wit blauw rood groen oranje
Bestelnr. 3029 2137b 3029 2138 c3029 2139 d3029 2140 e3029 1141 f
D/st. 124,90 124,90 124,90 124,90 124,90 
VE = 2 stuks

Cafetariatafel 
TERAZZO DV

topalit- 
tafelblad

kleur grijs
Bestelnr. 3029 2134 a
D/st. 299,–

Gegevens: kuip-
stoel

Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 560 mm
Totaaldiepte 535 mm
Zithoogte 460 mm
Zitbreedte 440 mm
Zitdiepte 420 mm
Gewicht 4 kg

Gegevens:
Cafetaria-

tafel
Totaalhoogte 707 mm
Totaalbreedte 800 mm
Totaaldiepte 800 mm
Gewicht 18,5 kg

CAMPOS / TERAZZO  

Kuipstoel/
Cafeteriatafel

Weerbestendig topalit 
tafelblad in grijs

[M] [D]

flexibel onderstel 
vangt oneffenheden 
in de vloer op
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UV-bestendig, kleurrijk 
& praktisch!

IBIZA
Kunststof stoel

De bewezen klassieker
onder de kunststof stoelen

Tijdloos, extreem comfortabel, onder-
houdsvriendelijk en ideaal voor iedere 
kantine, cafetaria - maar ook praktisch 
als bezoekersstoel.

IBIZA is een universeel genie , dankzij 
zijn UV-bestendigheid is hij ook geschikt 
voor buiten gebruik - een stoel voor 
bereik.

Kwaliteitsmerken :
+  zeer comfortabele zitschaal uit UV- en 

waterbestendig polypropyleen, glas-
vezel versterkt

+  extra sterk onderstel in aluzilver met 
kunststof doppen

+ stapelbaar (tot 8 stuks)

+  smalle drainage opening in zitvlak, 
laat vocht weglopen

Zitschaal uit UV-en 
waterbestendige 
polypropyleen, 
glasvezel versterkt

Kunststof stoel IBIZA, onderstel aluzilver

kunststof

kleur zwart  wit lindegroen olijfgroen  lichtbruin bruin oranje rood
zonder armleggers
Bestelnr. 3029 4134 a 3029 4135 b 3029 4136 3029 4141 c 3029 4137 3029 4139 3029 4138 d 3029 4140
€/st. 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90
vanaf 8 st. €/st 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90
met armleggers
Bestelnr. 3029 4142 e 3029 4143 f 3029 4144 g 3029 4149 h 3029 4145 i 3029 4147 j 3029 4146 k 3029 4148 l
€/st. 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
vanaf 8 st. €/st 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90
VE = 2 stuks

Gegevens: zonder  
armleggers

met 
armleggers

Totaalhoogte 785 mm 760 mm
Totaalbreedte 495 mm 570 mm
Totaaldiepte 575 mm 575 mm
Zithoogte 440 mm 410 mm
Zitbreedte 400 mm 400 mm
Zitdiepte 440 mm 440 mm
Gewicht 3,5 kg 4 kg

Cafetaria tafelsysteem 
PARMA vanaf p. 107

stapelbaar 
(max. 8 stoelen)

vanaf €

j afb. bruin 
Bestelnr. 3029 4147 
vanaf € 94,90
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[D]

a  
afb. barkruk  
FONDO, wit 
Bestelnr. 3026 5602 
€/st.124,90

b  
afb. barkruk 
FONDO, antraciet 
Bestelnr. 3028 0206 
€/st. 124,90

Barkruk Fondo
Stijlvolle en comfortabele barkruk 
die overtuigt in waardigheid en 
kwaliteit.

Met dit eenvoudig, klassiek design  
past deze in iedere omgeving.

hoge stabiliteit en 
duurzaamheid door 
verchroomd staal-
buisonderstel, incl. 
vloerbeschermers

breukvaste  
polyamide in  
wit of antraciet

stapelbaar 
(tot 6 barkrukken)

afb. bistrotafel wit 
Bestelnr. 3027 5569 
€ 279,– 
zie pagina 118 

kleur wit a antraciet b
Bestelnr.  3026 5602 3028 0206
totaalhoogte mm 1100 1100 
totaaldiepte mm 524 524
zithoogte mm 735 735
gewicht kg 6,2 6,2

€/st. 124,90 124,90

vanaf €

passende bezoekers-
stoelen vindt u op 
pagina 112

Barkruk BARCO, onderstel verchroomd
kunstleder zwart wit
Bestelnr.  3028 7376 b 3028 7377
totaalhoogte mm 940-1150 940-1150 
totaaldiepte mm 500 500
zithoogte mm 580-790 580-790
gewicht kg 8 8

€/St. 94,90 94,90

Barkruk PIAZO, onderstel roestvrij staal
kunstleder zwart
Bestelnr.  3028 7373 c
totaalhoogte mm 850-1.100 
totaaldiepte mm 500
zithoogte mm 550-800
gewicht kg 16

€/St. 239,–

Barkruk DANDO, onderstel verchroomd
kunstleder zwart wit
Bestelnr.  3028 7374 3028 7375 a
totaalhoogte mm 650-860 650-860 
totaaldiepte mm 390 390
zithoogte mm 585-795 585-795
gewicht kg 6 6

€/St. 69,90 69,90

Kwaliteitskenmerken:
+  antislip bekleding van de zit van hoogwaardig  

kunstleder, makkelijk te reinigen
+  comfortabele, ergonomisch gevormde  

polstering het zitvlak met voetensteun  
garandeert hoog zitcomfort

+  onderstel met voetensteun, naar keuze  
verchroomd of uit geborsteld roestvrij staal

c afb. 
Barkruk PIAZO 
Bestelnr. 3028 7373 
€/st. 239,–

[M]

stevige en 
verchroomde 
ronde voet  
uit staal

a afb. 
Barkruk DANDO 
Bestelnr. 3028 7375 
€/st. 69,90

b afb. Barkruk BARCO 
Bestelnr. 3028 7376 
€/st. 94,90

comfortabele  
polstering voor 
optimaal  
comfort

360° draaibaar

traploos 
hoogte-
verstelbaar

vanaf €

Barkruk
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e afb. statafel FILIOS 
Bestelnr. 3027 9179 
€/st. 129,–

Volg de  
actuele  
trend!

Modern en functioneel – 
praktisch voor alle  
inzetbereiken.
Deze barkrukken en statafels zorgen  
voor een schitterende indruk. 
De verchroomde of zwart gelakt 
trompetvoet verleent hoge stabiliteit 
en een harmonische optiek.

Of met vaste hoogte of hoogte- 
verstelbaar – voor ieder gebruik  
het juiste.

Het onderhoudsvriendelijke  
materiaal van de barkruk en  
het ongevoelige tafeloppervlak 
(gehard veiligheidsglas) zorgen  
voor een lange levensduur.

b afb.  
barkruk PRATO 
Bestelnr. 3027 9185 
€/st. 119,–

vanaf €
Bestelnr. 3029 4094

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen[D]

kwaliteits- 
polstering 
voor optimale  comfort

onderhoudsvriendelijk 
kunstleder

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

Barkruk/statafel
 

Tafels
model statafel FILIOS statafel NERO
plaat/ glas/ MDF fineer
onderstel verchroomd zwart gelakt
Bestelnr.  3027 9179 e 3029 4102 f
totaalhoogte mm 830-1030 1050
totaaldiepte mm Ø 600 ø 600
totaalbreedte mm 600 600
Gewicht kg 11 10

€/st. 129,– 199,90

Barkruk
model Barkruk LIDO Barkruk PRATO Barkruk PRATO Barkruk NERO
materiaal zit
buiten/binnen

 kunstleder 
zwart/zwart

kunstleder 
wit/zwart

kunstleder/stof 
zwart/antraciet

microvezel  
antraciet

Bestelnr.  3027 9183 a 3027 9185 b 3027 9184 c 3029 4094 d
totaalhoogte mm 815-1025 780-1000 780-1000 600-820
totaaldiepte mm 485 495 495 400
zithoogte mm 605-815 590-810 590-810 600-820
Gewicht kg 7 8 8 7

€/st. 99,– 119,– 119,– 74,90
VE = 2 stuks VE = 2 stuks

f afb.  
statafel NERO 
Bestelnr. 3029 4102
€/st. 199,90

d  
afb. barkruk NERO 
Bestelnr. 3029 4094
€/st. 74,90

geïntegreerde  
voetensteun 
voor nog meer 
comfort

59
0-

81
0 

m
m

c  
afb. barkruk PRATO 
Bestelnr. 3027 9184 
€/st. 119,–a  

afb. barkruk LIDO 
Bestelnr. 3027 9183 
€/st. 99,–

Voor uw veiligheid  
ESG-veiligheidsglas
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  239,–

Levertijd: binnen 10 werkdagenPrijzen excl. BTW [O]

Bar-/Bistro tafel 
Houtdecors lichtgrijs, wengé, wit

c afb. wit  
Bestelnr.  
4027 5569  
€ 279,– 

barkruk 
Bestelnr. 3026 5602 
€ 124,90 
pagina 116 

a afb. lichtgrijs  
Bestelnr.  
4027 5564  
€ 239,–

goederen gedemonteerd, eenvoudige montage

breedte 1200 mm
decor gewicht kg Bestelnr. 
lichtgrijs 53 4027 5567 
wengé 53 4027 5568 b
wit 53 4027 5569 c
€/st. 279,–

breedte 1600 mm
dekor gewicht kg Bestelnr. 
lichtgrijs 60 4027 5570 
wengé 60 4027 5571 
wit 60 4027 5572 
€/st. 319,–

F

Uitvoering  
PREMIUM : 
handig en  
chique:  
verchroomde  
jassen-/  
handtassen  
haken

steldoppen  
opvangen van vloeroneffenheden 
verstelbaar tot +15 mm

b 
afb. wengé  
Bestelnr.  
4027 5568  
€ 279,– 

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
2 mm dik

Uitvoering PREMIUM : 
elegant verchroomde stang 
voor het rusten van de voet

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

vanaf €

Bar- en bistro tafel STANDARD
+  zijwanden en tafelblad melaminecoating, bladdikte 36 mm
+   incl. bodemstelschroeven, tot +15 mm hoogteverstelbaar
+  B 1000 x H 1130 x D 600 mm
Decor gewicht kg Bestelnr.
lichtgrijs 47 4027 5564 a
wenge 47 4027 5565 
wit 47 4027 5566 
€/st. 239,–
goederen gedemonteerd, eenvoudige montage

Sta- en bistrotafel
Optimale tafel voor uw cafetaria, voor korte meetings,  
als gezondheidsbevorderende zit-/stawerkplek, als aansprekende  
meetingpoint b.v. op beurzen of in onthaalruimtes.

Verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen:   
uitvoering Standaard in breedte 1000 mm  
uitvoering Premium in de breedtes 1200 mm en 1600 mm incl.:  
+  4 verchroomde dubbele haken om jassen en handtassen op  

te hangen
+  een verchroomde voetenstang voor het ontlasten van uw  

beenspieren bij langer staan

Bodemstelschroeven voorkomen oneffenheden in de vloer  
voor een vaste standvastigheid

Bar- en bistrotafel PREMIUM  
+  zijwanden en tafelblad melaminecoating,  

dikte 36 mm
+  inkl. 4 x 2 jassen-/handtassen haken, verchroomd
+   incl. verchroomde stang (Ø 15 mm)
+    incl. bodemstelschroeven,  bis +15 mm verstelbaar
+  H 1130 x D 600 mm 

3-laags-kwaliteitsspaanderplaten  
emissieklasse E1, krasbestendige melaminecoating, verblindings- en reflectievrij,  
oppervlakhoutdecor in lichtgrijs, wenge of wit, bladdikte 36  mm

Technische gegevens

stahulp en barkruk 
vind U op pagina 79
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Statafel CELSUS 
Aan deze tafel kan u staan!

Ziet er mooi uit in uw cafetariaruimte en zorgt  
voor een aangename sfeer. Uw medewerker  
komt uitgerust uit zijn pauze!

Bij uw gasten laat u een positieve indruk na.

Ook als meetingtafel slaat deze een goed figuur. 
Efficiënte meetings met snelle beslissingen en  
bovendien uw rug ontlasten door de rechte houding. 

Beter gaat niet!

Technische gegevens
tafelblad
+  3-laags kwaliteitsspaander-

plaat emissieklasse E1, kras-
bestendige melaminecoating, 
verblindings- en reflectievrij, 
bladdikte 25  mm

+  afboording kunststof, 2 mm

onderstel
+  poten en traversen in  

metaal,gepoedercoat

+   incl. steldoppen om  
vloer oneffenheden  
op te vangen tot  
+ 20 mm verstelbaar

e afb.  
esdoorn/aluzilver 

Bestelnr.  
4027 8855  

€ 469,–

elegant : zwevende optiek praktisch: steldoppen

h afb. wit/wit 
Bestelnr. 4027 8861 
€ 469,–

barkruk PRATO 
Bestelnr. 3027 9185 
€ 119,– 
pagina 117

Houtdecor lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit, antraciet 

Sta-/bistrotafel
Onderstelkleur aluzilver, wit 

Statafel CELSUS, B 1600 x D 800 x H 1100 mm, gewicht 41 kg
Houtdecors lichtgrijs beuk esdoorn wit antraciet €/St.
onderstel kleur  
aluzilver  
RAL 9006

Bestelnr. 4027 8853 a 4027 8854 c 4027 8855 e 4027 8856 g 4027 8857 i 469,–

onderstel kleur  
wit  
RAL 9016

Bestelnr. 4027 8858 b 4027 8859 d 4027 8860 f 4027 8861 h 4027 8862 j 469,–

goederen gedemonteerd, eenvoudige montage

lichtgrijs beuk esdoorn antracietwit

onderstel wit RAL 9016

onderstel aluzilver RAL 9006 

Oppervlak houtdecors


