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Stap 1: Een bureaustoel

Serie 250 NEN    
 
Mesh rug zwart en zwarte gestoffeerde zitting zwart 
Brandvertragende foam en stof 
Hoogte verstelbare lendesteun in twee delen 
Gewichtsinstelling 
Zitdiepteverstelling 
Verstelbare armsteunen in hoogte en breedte 
Vaste armpads 
Zithoogteverstelling 45,5/56 cm 
Tiltmechaniek met synchroonverstelling 
Zwarte kunsstof voetkruis 
Half geremde wielen voor harde vloeren 
EN-NEN getest
Gasveer klasse 4    

     239 euro

Serie 250 NEN
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Othello Slinger
Bureau Othello Slinger      

Slinger verstelbaar Bureau, traploos inhoogte verstelbaar d.m.v. slinger over een traject van 62 - 85 cm
een melamine 25 mm blad. Uit te breiden met kabelmanagement accessoires en een CPU-houder. 

*Hoogte bureau is inclusief het blad van 25 mm.
           259 euro

Stap 2: Kies een bureau afmeting

120 x 80 cm

140 x 80 cm

160 x 80 cm

Stap 3: Kies een bureau blad

Lindberg Eiken

Krijtwit

Robson Eiken

Stap 4: Kies een frame kleur

Zwart

Wit
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Slim-bo

Slimmer-bo

TFT-arm Slim-bo       

Slim-Bo enkele TFT-arm, uitvoering zwart, voorzien van bladklem
Geschikt voor schermen tot 7 kg

           29,95 euro

Optioneel bureau accessoires

TFT-arm Slimmer-bo       

Slimmer-Bo dubbele TFT-arm, uitvoering zwart, uitgevoerd met bladklem
Geschikt voor schermen tot 7kg

              39,95 euro
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Stap 5: Kies het gewenste lever pakket

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3 Gemonteerd geleverd voor de 1e deur binnen Nederland à 65 euro.

Ongemonteerd leveren voor de 1e deur binnen Nederland à 25 euro.

Ongemonteerd ophalen in magazijn Zwijndrecht kosteloos.

Actie prijs:

Bureaustoel + Bureau =    449 euro

Huur mogelijk vanaf 39,95 euro per maand voor een periode van 
12 maanden per werkplek (bureau + stoel). Dit is incl. 
gemonteerde levering op 1 adres binnen Nederland. Vraag naar 
de mogelijkheden.

 alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
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