Slimme oplossingen voor je Thuiskantoor
Snel uit voorraad leverbaar

Bureaustoel Huislijn
nu € 269,- (excl BTW – incl transport)

Snel een thuiswerkstoel nodig?
Comfortabel zitten gedurende een langere periode is nooit een probleem met deze stoel.
Het synchroonmechaniek met gewichtsregeling, de comfort zitting en 6 cm verstelbaarheid, de
netbespannen rug en de in hoogte verstelbare en in breedte instelbare schuine armleggers zorgen voor
comfort bij een langdurige zitperiode. Deze bureaustoel is verder voorzien van een kunststof design
onderstel met een zwarte gaslift en multifunctionele wielen.












In hoogte verstelbare netbespannen design rug (kleur zwart)
Gestoffeerde comfort zitting
In hoogte verstelbare en in breedte instelbare schuine armleggers
Armleggers voorzien van in diepte instelbare smalle PU opdek
Synchroonmechaniek met gewichtsregeling
Schuifzitting 6 cm verstelbaar
Zwarte gaslift 140 mm
Kunststof zwart design onderstel
Multifunctionele wielen 60 mm
5 jaar garantie

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
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Bureaustoel Se:Flex van Sedus
nu € 399,- (excl BTW – incl transport)

Volwaardige, ergonomische bureaustoel voorzien van een rugleuning met membraanbespanning.
De stoel is zeer eenvoudig in gebruik door de automatische gewichtsinstelling dus perfect voor thuisgebruik.
De universele wielen zijn geschikt voor gebruik op elke ondergrond.











Modelkleur: zwart
Stoffering: Gabriël Atlantic, kleur A60999 zwart
Membraan: zwart
Kruisvoet: zwart kunststof
Hoogteverstelbare lendesteun
Schuifzitting (verstelbereik 70 mm)
Multifunctionele kunststof armleuningen met softtouch opdek
Mechaniek met gewichtsautomaat
Gasveer met mechanische dieptevering
Universele, zachte wielen

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
OP=OP
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Convertor staand bureau
nu € 229,- (excl BTW – incl transport)

Deze convertor transformeert een standaard bureau in een gezonde zit-sta werkplek. Deze werkplek is voorzien
van een ruime werkruimte en een lager gelegen toetsenbord- en muis houder. Deze werkplek beschikt over
een geveerd liftmechanisme waarmee u eenvoudig kunt wisselen tussen zitten en staan in slechts een paar
seconden. Dit ergonomische product biedt u een maximum aan comfort, bewegingsvrijheid en productiviteit.







Convertor staand bureau
Kleur: Zwart
Traploos in hoogte verstelbaar maakt een comfortabele staande of zittende houding mogelijk
Gasveer hefmechanisme maakt het mogelijk om gemakkelijk het bureau op en neer te bewegen, zelfs
met uw computerapparatuur
Twee grepen activeren en deactiveren moeiteloos de hoogteverstelling
Stevige constructie blijft stabiel en solide zelfs volledig uitgeschoven
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Universele iPad/notebook standaard
nu € 59,- (excl BTW – incl transport)

Universele iPad/notebook standaard waarmee u uw iPad/notebook ergonomisch op uw bureau plaatst.
Gemakkelijk verstelbaar in 6 standen ideaal voor de juiste kijkhouding ten opzicht van de iPad/notebook.
Door zijn design eenvoudig in te klappen, lichtgewicht en draagbaar. De breedte van de standaard is verstelbaar
waardoor de meeste laptops en alle iPads op deze steun geplaatst kunnen worden. Het unieke design laat
warme lucht eenvoudig wegstromen waardoor oververhitting van de notebook wordt voorkomen.
Hierdoor blijft uw iPad/notebook snel en betrouwbaar.
De standaard wordt geleverd inclusief hoes, welke ook te gebruiken is als muispad.








Instelbare breedte: 18—27 cm
Instelbare hoogte: 12.9-19.2 cm
Ergonomisch: Kantelbaar van 31° to 52°
Draagbaar en lichtgewicht
Materiaal: Neopreen
Kleur: zilver
5 jaar garantie
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Universele Monitorverhoger
nu € 39.50,- (excl BTW – incl transport)

Met deze monitorverhoger stelt u de hoogte van u scherm eenvoudig in.
Prachtig uiterlijk door kristalhelder glas. Het oppervlak is gepolijst voor optimale weergave.










Stand voor Beeldscherm
Voor schermen tot 25 kg
Transparant glazen oppervlak
Strak en modern uiterlijk
Verander de hoogte van uw scherm met 8 cm
Door een ergonomische montage nek- en rugklachten kunnen worden vermeden
Ideaal voor gebruik in kantoren en op thuiswerkplekken
De verhoger biedt ruimte voor een toetsenbord waardoor deze eenvoudig weg te werken is
Onmisbaar voor een opgeruimde en ergonomische werkplek
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Kabelkorf + Wieland Stekkerblok
Setprijs € 52.50,- (excl BTW – incl transport)
Natuurlijk ook los te bestellen, zie prijzen hieronder.

Kabelkorf
Lengte 79cm
Voor montage onder het werkblad
€ 23.95,- (excl BTW – incl transport)

Wieland Stekkerblok
Koppelbaar stekkerblok met 4 stroompunten
incl. aansluitsnoer Wieland 3 meter
€ 36.95 (excl BTW – incl transport)

+
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De Kantoorinrichter
Winde 13
5667 AX Geldrop
Tel 040 286 1441
E-mail info@dekantoorinrichter.com
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