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De warmte van massief hout
en bladen met zijdezachte
bekleding bezorgen deze
meubellijn natuurlijke elegantie
en een moderne scandinavische
toets. De vlakke poten
van massief hout geven dit
directiemeubilair een unieke
uitstraling. De lijn beantwoordt
perfect aan alle vereisten van
de moderne management
functie.

HOOGSTAANDE KWALITEIT

TOT IN HET KLEINSTE DETAIL

De ruime vierkante bladen van de Organik lijn bieden een
comfortabele en gebruiksvriendelijke oplossing voor het
inrichten van kleine ruimtes. De verfijnde bureaubladen van
compact laminaat zorgen voor een strak design en zijn te
combineren met praktische en ergonomische opbergelementen.

ELEGANT

EN MULTIFUNCTIONEEL

Elke gebruiker kan zijn of haar werkplek
aanvullen met bijpassende en ergonomische
oplossingen : geïntegreerde flatscreen houder,
bijpassend frontpaneel, afsluitbare opberglade.

BUREAUS

CERTIFICATEN

Vierkante bureaus
150
150

Scan de QR-code voor de
technische infofiche

Air charge
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Rechthoekige bureaus
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VERGADERTAFELS

KASTEN

Vierkante vergadertafels

Wandkasten
150

120

150

Draadloos opladen van smartphones
via de Aircharge kabeldop. Werkt via
elektromagnetische inductie naar de
ontvanger.
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Kabeldop met
luik voor een
rechtstreekse
aansluiting van op
het bureau.
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Ø 80 mm zamac
kabeldop,
afwerking
geborsteld
vernikkeld of mat
zwart met borstel.

Powerdock kabeldop

90

Standaard
kabeldoppen

45,5

73

Kasten

120

Gerond driehoekige vergadertafels

120

45,5

160

120

Top access

In de massa gekleurd laminaat. 6 posities
voor een optimale kabelgeleiding.

ULTRA-MATTE MELAMINE
BLADEN

LINOLEUM BLADEN

COMPACT LAMINAAT
BLADEN

POTEN

MDF bladen, dikte 19 mm, rechte ABS
stootranden, decor naturel eiken,
voorzien van 2 kabeldoppen ø 80 mm
van geborsteld vernikkeld of matzwart
zamac, met borstel.
Bureauhoogte: 73 cm.

Bladen van berken multiplex, aan
weerszijden bekleed met linoleum, dikte
22 mm, schuine randen, naturel eiken
ingekleurd. 2 kabeldoppen ø 80 mm van
matzwart zamac, met borstel.
Bureauhoogte: 73,3 cm.

Bladen bekleed met compact laminaat,
dikte 12 mm, in de massa gekleurd.
Bladen met technisch luik en 2
uitsparingen ø 80 mm voor Aircharge of
powerdock voor rechtstreekse aansluiting.
Bureauhoogte: 72,3 cm.

Poten van massief eiken, vlak aan alle kanten, bevestigd aan een metalen
frame. Met ingewerkte steldoppen.

Standaard luik

Technisch luik met geïntegreerde grijze
borstels, afwerking naturel aluminium of mat
zwart. Met soft-closing systeem.
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*met levertijd (6 weken)

LU
LEISTEEN GRIJS

LJ*
WIT
*met levertijd (6 weken)

CM
NATUREL GEVERNIST
MASSIEF EIKEN

