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Ergonomische stoel met sledepoot. 
Stabiel aan tafelblad te hangen. 
 
Frame van tafel en stoel 
in diverse kleuren uitvoerbaar. 

Complete set  Sinus 
tafel en stoel  

€ 149,-

 Leerlingset Basic One
Ijzersterk leerlingmeubilair. Setprijs

€ 119,-

Tafel met extra dik blad van 25 mm
in diverse houtdecors.
Frame gepoedercoat
In 15 verschillende kleuren.
Stoel kan worden voorzien 
van onverwoestbare.    
* Soliwood zitting.	 	 	 	

* Soliwood  
is	een	natuurlijk	product	waarin	vele	lagen	houtfineer	die	zijn	geïmpregneerd	met	kunsthars	onder	hoge	temperatuur
en extreme druk in een mal worden geperst. Het recycleerbare, vlamvertragende materiaal is kras- en stootvast, 
bestand	tegen	de	hoogste	belasting	en	is	bestand	tegen	chemicaliën,	extreme	temperaturen	en	verwering.	
Ideaal voor gebruik in het onderwijs.
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Treinbank Express hoge rug 120 cm
Breedte 140 cm. 

Lucaz Express 2-zits loungebank.
Breedte 120 cm.   

€ 1.139,-

€ 655,-

Luna Express 2-zits.
Breedte 168 cm.   

€ 879,-

Treinbank Express 
met rughoogte 100 cm.
Breedte 120 cm.   

€ 815,-

Snelleverprogramma Express
Deze banken vandaag besteld binnen 2 weken in huis
Deze 5 modellen alleen in de opgegeven maten met keuze 
uit 5 kleuren in oersterk en gemakkelijk reinigbaar kunstleder

Hocker Express Medium.
40 x 40 cm.   

€ 149,-

Hocker Express Large.
45 x 45 cm. 

€ 198,-

5 kleuren kunstleder
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Flat Grip  
Stapelbare bank. 

Frame zonder meerprijs in 15 kleuren. 
Handig Stapelbaar en Supersterk.

Met rugleuning 
breedte 100 cm  € 219,-
breedte 120 cm  € 239,-
breedte 140 cm  € 249,-
breedte 160 cm  € 267,-
breedte 180 cm  € 295,-
breedte 200 cm  € 309,-

Zonder rugleuning
 breedte 100 cm  € 189,-

breedte 120 cm  € 198,-
breedte 140 cm  € 209,-
breedte 160 cm  € 219,-
breedte 180 cm  € 229,-
breedte 200 cm  € 239,-

In div. zithoogtes:

 30 cm | 34 cm | 38 cm | 42 cm| 46 cm | 50 cm.
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In div. zithoogtes:

 30 cm | 34 cm | 38 cm | 42 cm| 46 cm | 50 cm.

Sinus Up! 
Ergonomische leerlingstoel met                          gemakkelijk stapelbaar         stabiel aan tafelrand op te hangen
in hoogte verstelbare voetensteun. 
Alle leerlingen op een hoogte.

€ 129,-

Studentenstoel Celis 
Voorzien van handig draaibaar 

schrijfplankje en bergruimte voor schooltas.

€ 249,-

 Celis Swivel 

€ 109,-

Celis burostoel

€ 239,-
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Bank Luna 2 zits 
Ook andere breedtematen mogelijk. 

€929,-

Fauteuil Luna. €712,-

Bartafel Hybrid 
Bladmaat 240 x 100 cm.
Frame massief essenhout.

€998,-

Tafel Hybrid 
Voorzien van massief 

Essenhouten frame

€779,-

€429,-

  Jay met sledeframe. Prijs stofgroep 1             Jay met houten frame

€398,-
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€ 221,-

Coola comfortabele en elegante stoel.
stapelbaar.   

€87,-

Surprise hanglamp met dubbele kap. 
  

Tafel Lonc met bijzonder gevormd blad 
voorzien van krasbestendige toplaag in diverse kleuren op robuust RVS frame.

Bladmaat diamater 150 cm voor 6 zitplaatsen € 889,-
  Jay met sledeframe. Prijs stofgroep 1             Jay met houten frame



Deskbike. 
De	hersenactiviteit	stimuleren	door	bewegen.
Met	deze	burofiets	wordt	de	bloedsomloop	beter	op	gang
gebracht. Het zadel is eenvoudig in hoogte-verstelbaar.
Door	de	magnetische	trapweerstand	is	de	fiets	geruisloos.

€ 329,-

Y-desk.
Electrisch Zit-sta buro in moderne vormgeving.

Voorzien van memorie display voor hoogte-verstelling.
Framekleur wit, zwart of zilvergrijs.

Blad in diverse houtdecors.

€ 595,-

Flexdesk. Zit-sta buro voor in het klaslokaal. 
Verstelbaar middels gasveer (72 tot 112 cm). 
Bladmaat 50 x 70 cm.

€ 375,-

 Blijf in beweging met de UP is 1.
Kruk met traploze hoogteverstelling.

€ 129,-

prijzen zijn excl. BTW



prijzen zijn excl. BTW

 Blijf in beweging met de UP is 1.
Kruk met traploze hoogteverstelling.

Bicolore. 
Kleurrijke docentenstoel die van alle kanten gezien mag worden. 

Zitting	en	rug	voorzien	van	comfortabel	PUR	kussen.		

€ 215,- Optie voetenring  € 55,-  Optie armleuningen  € 74,-

Luce. 
Comfortabele	multi-	instelbare	
burostoel inclusief: Zithoogte instelling,
Synchroommechaniek, Zitdiepte instelling,
In hoogte- en diepte verstelbare lendesteun,
2D verstelbare armleggers,
Gepolijste aluminium kruisvoet.

€ 349,-
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Noud. 
Heerlijk relaxbank in diverse breedtematen.

2 zits vanaf   

€ 1.098,-

€ 319,-

Casper.  
Zeer comfortabele kunststof 
aulastoel. In veel kleuren leverbaar.

€ 79,- Pepper.
Onverwoestbare kunststof

 poef in  polypropyleen
€ 179,-

Colorcube
Kast met 12 lockers  

Vele samenstellingen en kleuren mogelijk. 
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Seater
Stapelbaar en nestelbaar. 

Met- of zonder wielen.
€ 169,-

Seven.
Heerlijke burostoel met;
Synchroontechniek met gewichtsregeling
Zitdiepte verstelling
Multifunctionele	armleggers	met	opdek
Variabele basiszithoogte verstelling
(voor langere of kleinere personen)
Aluminium gepolijst voetkruis
Rugleuning	gestoffeerd	of	in	netbespanning
Stoffering	in	diverse	kleuren.

€ 398,-

Stapelbare kruk
In vele kleuren leverbaar.

€ 69,-
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Kuadra.   
Stijlvolle	stoel	met	houten	zitschaal	in	gebleekt	Eiken	of	Wengé.
Frame met vierkante poot in geborsteld RVS

€ 189,-

Boo.   
Leuke vlinderstoel op 
sledeframe.

€ 79,-

€ 119,-

Philly   
met 4-poots frame

Philly   
met sledeframe

€ 89,- € 98,-

Fisk. Stijlvolle,	
eenvoudig vormgegeven stoel 

met hoogwaardige technopolymeer zitschaal.
Sledeframe in zwart, wit of chroom.

€ 129,-

Philly    
Fijne stoel met ongekende 
prijs-kwaliteitsverhouding


