
Meubelen voor elk kantoor
Wij hebben meubelen voor elk kantoor, van een klein eenmansbureau tot een 
in de puntjes uitgerust kantooreiland.  En alles wat een modern bedrijf nodig 
heeft om efficiënt te werken, van bureaus, opbergers en stoelen tot lampen en 
bureauaccessoires. We bieden bureaus in verschillende afmetingen en vormen, 
comfortabele bureaustoelen die steun bieden in de rug en unieke opbergoplossingen 
die perfect aansluiten op jouw behoeften. Het IKEA kantoormeubilair staat garant voor 
geweldig design, slimme functies en topkwaliteit. Het werd bovendien getest voor 
kantoorgebruik zodat je er zeker jarenlang bergen werk mee kan verrichten.

KOOPHULP

Professionele 
kantoormeubelen

IKBE21_PROF.OFFICE_bg_NL_R2

Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een  
medewerker aan of kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie 
op het prijskaartje of op de website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden.
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GOED OM TE WETEN

 

Flexibele vergadertafels. 
Onze IDÅSEN en TOMMARYD vergadertafels zijn verkrijgbaar 
in verschillende afwerkingen zodat ze perfect bij jouw 
werkplek passen. De tafels zijn verkrijgbaar in twee hoogtes 
(75 en 105 cm) en kan je op zich gebruiken of combineren 
om voldoende plaats te creëren. Je kan ze ook makkelijk 
verplaatsen en snel inspelen op nieuwe situaties: een 
presentatie, een workshop of om alleen of in groep te werken. 

Meer bureaus op minder ruimte.
Door bureaus rug tegen rug te zetten bespaar je ruimte. Dit is 
mogelijk met om het even welke bureaus. Je kan bijvoorbeeld 
rechte bureaus rug tegen rug zetten of vier hoekbureaus 
met de hoeken in het midden tegen elkaar zetten. Er zijn 
tal van mogelijkheden. Deze opstelling bespaart tijd en 
vergemakkelijkt de communicatie en de samenwerking onder 
collega’s die in een team werken. Je kan ook schermen tussen 
de bureaus plaatsen om de werkplekken af te scheiden. 

Flexibele opbergers die weinig plaats innemen.
De BEKANT opbergers op wielen rol je makkelijk uit de weg 
wanneer je je werkplek om wil bouwen tot iets anders. Kleine 
kantoorbenodigdheden passen perfect in een kleine opberger 
en het hoge element kan je gebruiken om spullen op uit te 
stallen. Met het ROTHULT slot kan je je persoonlijke spullen 
achter slot opbergen zonder sleutel.
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BUREAUS EN VERGADERTAFELS

Bureaus voor verschillende behoeften
BEKANT bureaus zijn verkrijgbaar in veel verschillende vormen 
en afmetingen. Je vindt er dus makkelijk eentje die perfect 
bij je behoeften past. Je kan kiezen uit een ruime waaier van 
bureaus, een klein bureau of een hoekbureau met een diep 
werkblad waar je perfect je computer op kwijt kan. We hebben 
zelfs een bureau met vijf kanten zodat ook bezoekers even 
kunnen gaan zitten. Je bureau wordt geleverd met een net voor 
snoerbeheer zodat de ruimte rond je bureau niet vol ligt met 
slordige snoeren. Wil je een zachter oppervlak, dan kan je een 
werkblad van linoleum kiezen dat natuurlijke materialen bevat. 
Het is een heel aangenaam oppervlak om op te schrijven. Het is 
ook lief voor je ogen omdat het geen licht weerspiegelt.

Getest om tegen een stootje te kunnen
De BEKANT, IDÅSEN, SKARSTA en THYGE bureauseries werden 
getest conform de hoogste normen voor professioneel 
kantoorgebruik (EN527-2, EM572-3, ANSI/BIFMA X:5.5 voor 
bureaus en EN14074, EN1730 en ANSI/BIFMA X:5.5 voor 
vergadertafels) en voldoen aan onze strikte vereisten inzake 
kwaliteit en slijtvastheid.

Dit betekent dat de series een aantal strenge tests hebben 
doorstaan. Zo zijn we zeker dat alle bureaus slijtvast zijn, zware 
lasten kunnen dragen en dat de oppervlakken krasbestendig 
en stevig zijn. Dit alles maakt van onze bureaus betrouwbare 
partners die aan jouw hoge verwachtingen beantwoorden en 
zwaar werk aankunnen, dag na dag, jaar na jaar.

Onbeteugelde creativiteit
De BEKANT vergadertafels hebben een ingebouwde oplossing 
voor snoerbeheer. Dit betekent dat jij en je collega's computers 
en projectors kunnen gebruiken zonder dat er losse snoeren 
tussen de koffiekopjes en papieren liggen. Je focussen op de 
juiste dingen wakkert de creativiteit aan.

Design
BEKANT Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm
IDÅSEN: Jon Karlsson

Onderhoudsinstructies 
Schoonwrijven met een milde zeepoplossing. 

Meer informatie in de garantiebrochure.

De “Desk Control”-app kan enkel gebruikt worden voor de 
IDÅSEN zit-stabureaus, en dat in slechts enkele talen*. Ga 
naar Google Play of de APP store om de Desk Control app te 
downloaden. De app begeleidt je bij het installeren van jouw 
Desk Control.

*Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Japans, Chinees, Koreaans
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Met het BEKANT en IDÅSEN zit/sta-onderstel verhoog of verlaag je je bureau met een 
druk op de knop. Zo kan je vaak van werkhouding veranderen en neem je een actieve 
houding aan. De zit- en stastanden variëren in de hoogte van 65 cm tot 125 cm voor 
BEKANT en 60 cm tot 124 cm voor IDÅSEN zit/sta-bureaus. 

Met de TROLLBERGET of LIDKULLEN 
actieve zit/sta-steun krijg je een betere 
houding die de bloedcirculatie en de 
buikspieren stimuleert.

1. De in de hoogte verstelbare poten bieden je de mogelijkheid 
om het bureau op de juiste hoogte in te stellen. Met het zit/
sta-onderstel kan je het bureau verhogen en verlagen met 
een simpele druk op de knop.

2. De afgeronde vorm van het tafelblad ondersteunt je polsen 
en onderarmen wanneer je aan het typen bent.

3. Met het snoerbeheernet onder het werkblad hou je 
makkelijk je bureau op orde.

4. Oppervlakken in fineer en melaminefolie zijn slijtvast, 
vlekbestendig en makkelijk te reinigen.

GOED OM TE WETEN
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COMBINATIES

Ergonomische werkruimte. Het afgeronde BEKANT tafelblad 
ondersteunt de polsen en de onderarmen tijdens het schrijven, 
wat de druk op de schouders verlicht tijdens lange werkdagen. 
Deze combinatie (160×110 cm)

Tafelblad in wit 
met een zit/sta-onderstel in zwart of wit 199,-

Tafelblad in zwartgebeitst essenfineer, wit 
gelazuurd eikenfineer, blauw linoleum met een zit/
sta-onderstel in zwart of wit 219,-

Royale werkruimte. Het IDÅSEN tafelblad biedt een royale 
werkruimte en laat je op een comfortabele afstand van je 
computer zitten. 
Deze combinatie (160×80 cm)

Tafelblad in zwart en bruin  
met onderstel in beige of donkergrijs 299,-

In de hoogte verstelbaar. Met ons BEKANT zit/sta-bureau kan 
je de hoogte van het werkblad elektrisch verstellen van 65 tot 
125 cm om een ergonomische werkhouding te garanderen. Af 
en toe van houding veranderen (zitten en staan) brengt je in 
beweging zodat je je beter voelt en beter kan werken.
Deze combinatie (160×80 cm)

Tafelblad in wit 
met een zit/sta-onderstel in zwart of wit 499,-

Tafelblad in zwartgebeitst essenfineer, wit 
gelazuurd eikenfineer, blauw linoleum met een zit/
sta-onderstel in zwart of wit 519,-

Verstelbaar en flexibel. Met ons IDÅSEN zit/sta-bureau kan je 
de hoogte van het werkblad elektronisch verstellen van 60 tot 
124 cm om een ergonomische werkhouding te garanderen. 
Je kan ook een "Desk control"-app gebruiken om je favoriete 
hoogtes in te stellen wanneer je een bureau deelt.
Deze combinatie (120×70 cm)

Tafelblad in zwart of bruin met een zit/sta-onderstel 
in beige of donkergrijs 549,-
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COMBINATIES

Verstelbaar en flexibel. Je kan de hoogte van het tafelblad 
van het SKARSTA zit-/stabureau instellen tussen 70 en 120 cm 
door aan de handgreep te draaien. Zo krijg je de ideale houding 
voor zitten en staan en geniet je gegarandeerd van een 
ergonomische werkhouding. Af en toe van houding veranderen 
(zitten en staan) brengt je in beweging zodat je je beter voelt en 
beter kan werken.
Deze combinatie (120×70 cm)

Tafelblad in beige of wit 
met een zit/sta-onderstel in  wit 199,-

Vergaderruimte. De TOMMARYD en IDÅSEN vergadertafels 
bieden de flexibiliteit die je nodig hebt om je werkruimte in te 
richten volgens de veranderende behoeften van je bedrijf. Je 
kan de tafels samen of apart zetten voor formele vergaderin-
gen, creatieve workshops, gericht individueel werk of teamw-
erk. Andere behoeften? Je plaatst deze lichte tafels makkelijk in 
een nieuwe opstelling. Slim detail: je kan je tas of jas ophangen 
aan het haakje onder de tafel.

Deze combinatie (130×70×75 cm)

TOMMARYD tafel lichtgrijs 149,-
TOMMARYD tafel wit gelazuurd eikenfineer/antraciet 119,-

TOMMARYD tafel wit gelazuurd eikenfineer/wit 119,-
TOMMARYD tafel antraciet 149,-
TOMMARYD tafel wit 119,-

Deze combinatie (130×70×105 cm)
TOMMARYD tafel lichtgrijs 169,-
TOMMARYD tafel antraciet 169,-
TOMMARYD tafel wit 139,-
TOMMARYD tafel wit gelazuurd eikenfineer/antraciet 139,-
TOMMARYD tafel wit gelazuurd eikenfineer/wit 139,-

Deze combinatie (140×70×75 cm)
IDÅSEN tafel bruin/donkergrijs 149,-
IDÅSEN tafel zwart/donkergrijs 149,-
IDÅSEN tafel bruin/beige 149,-
IDÅSEN tafel zwart/beige 149,-

Deze combinatie (140×70×105 cm)
IDÅSEN tafel bruin/donkergrijs 149,-
IDÅSEN tafel zwart/donkergrijs 149,-
IDÅSEN tafel bruin/beige 149,-
IDÅSEN tafel zwart/beige 149,-

Verstelbaar en flexibel. Met ons RODULF zit-/stabureau kan 
je de hoogte van het werkblad elektrisch verstellen van 65 tot 
125 cm om een ergonomische werkhouding te garanderen. Af 
en toe van houding veranderen (zitten en staan) brengt je in 
beweging zodat je je beter voelt en beter kan werken.
Deze combinatie (120×70 cm)

Tafelblad in grijs  
met een zit/sta-onderstel in  wit 299,-
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STANDAARDCOMBINATIES

BEKANT

Afmetingen 120×80 cm 140×60 cm 160×80 cm 160×110 cm,  
links of rechts

Tafelblad in wit
met onderstel in zwart of wit 129,- 129,- 149,- 199,-
met zit/sta-onderstel in zwart of wit 449,- - 499,- 549,-

Tafelblad in zwartgebeitst essenfineer,  
wit gelazuurd eikenfineer, blauw linoleum
met onderstel in zwart of wit 149,- 149,- 169,- 219,-
met zit/sta-onderstel in zwart of wit 469,- - 519,- 569,-

THYGE

Afmetingen 160×80 cm
Tafelblad in wit met onderstel en poten in zilverkleur 99,99

IDÅSEN

Afmetingen 120×70 cm 160×80 cm
Tafelblad in bruin en zwart 
met onderstel in beige of donkergrijs 249,- 299,-
met zit/sta-onderstel in beige of donkergrijs 549,- 599,-

SKARSTA

Afmetingen 120×70 cm 160×80 cm
Tafelblad in beige en wit 
met onderstel in wit 199,- 229,-

TOMMARYD

Afmetingen 130×70×75 cm 130×70×105 cm
Tafelblad in wit  
met onderstel in wit, lichtgrijs of antraciet 119,- 139,-
Tafelblad in lichtgrijs  
met onderstel in wit, lichtgrijs of antraciet 149,- 169,-
Tafelblad in antraciet  
met onderstel in wit, lichtgrijs of antraciet 149,- 169,-
Tafelblad in wit gelazuurd eikenfineer  
met onderstel in wit, lichtgrijs of antraciet 129,- 149,-

IDÅSEN

Afmetingen 140×70×75 cm 140×70×105 cm

Tafelblad in bruin/zwart
met onderstel in beige of donkergrijs 149,- 149,-
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ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN

BEKANT

BEKANT hoektafelblad, rechts. 160×110 cm. 
Te completeren met het BEKANT onderstel voor 
hoektafelblad. 
Wit 502.530.28 79,-
Wit gelazuurd eikenfineer 203.662.82 99,-
Zwartgebeitst essenfineer 803.662.84 99,-
Blauw linoleum 303.662.86 99,-

BEKANT hoektafelblad, links, 160×110 cm. Te 
completeren met het BEKANT onderstel voor 
hoektafelblad. 
Wit 102.530.25 79,-
Wit gelazuurd eikenfineer 403.662.76 99,-
Zwartgebeitst essenfineer 003.662.78 99,-
Blauw linoleum 603.662.80 99,-

BEKANT tafelblad, 160×80 cm. Te completeren met het 
BEKANT onderstel voor tafelblad van 160 cm. 
Wit 002.532.38 69,-
Wit gelazuurd eikenfineer 003.663.01 89,-
Zwartgebeitst essenfineer 603.663.03 89,-
Blauw linoleum 103.663.05 89,-

BEKANT tafelblad, 140×60 cm. Te completeren met het 
BEKANT onderstel voor tafelblad van 140 cm. 
Wit 202.553.21 59,-
Wit gelazuurd eikenfineer 703.662.94 79,-
Zwartgebeitst essenfineer 203.662.96 79,-

BEKANT tafelblad, 120×80 cm. Te completeren met het 
BEKANT onderstel voor tafelblad van 120 cm. 
Wit 602.531.84 59,-
Wit gelazuurd eikenfineer 903.662.88 79,-
Zwartgebeitst essenfineer 503.662.90 79,-

BEKANT onderstel voor hoektafelblad, 160×110 cm. 
Te completeren met het BEKANT hoektafelblad.  Je kan 
het tafelblad op de gewenste hoogte bevestigen want de 
poten zijn verstelbaar tussen 65-85 cm.
Wit 102.529.74 120,-
Zwart 502.529.67 120,-

BEKANT onderstel voor tafelblad, 160×80 cm.  
Te completeren met het BEKANT tafelblad van 160 cm. Je 
kan het tafelblad op de gewenste hoogte bevestigen want 
de poten zijn verstelbaar tussen 65-85 cm.
Wit 902.529.08 80,-
Zwart 302.529.06 80,-

BEKANT onderstel voor tafelblad van 140×60 cm. Te 
completeren met het BEKANT tafelblad van 140 cm. Je kan 
het tafelblad op de gewenste hoogte bevestigen want de 
poten zijn verstelbaar tussen 65-85 cm.
Wit 902.553.27 70,-
Zwart 302.553.25 70,-

BEKANT onderstel voor tafelblad 120×80 cm.  
Te completeren met het BEKANT tafelblad van 120 cm. Je 
kan het tafelblad op de gewenste hoogte bevestigen want 
de poten zijn verstelbaar tussen 65-85 cm.
Wit 302.529.11 70,-
Zwart 102.529.12 70,-

BEKANT zit/sta-onderstel voor hoektafelblad.  
Te completeren met het BEKANT hoektafelblad, links of 
rechts. Je kan de hoogte elektrisch verstellen tussen 65-
125 cm om een ergonomische werkhouding te garanderen.
Wit 702.529.71 470,-
Zwart 902.529.70 470,-

BEKANT zit/sta-onderstel voor tafelblad van 160 cm. 
Te completeren met BEKANT tafelblad van 160×80 cm 
of BEKANT 5-zijdig tafelblad van 160×80 cm. Je kan de 
hoogte elektrisch verstellen tussen 65-125 cm om een 
ergonomische werkhouding te garanderen.
Wit 002.552.56 430,-
Zwart 502.552.54 430,-

BEKANT zit/sta-onderstel voor tafelblad van 120 cm. Te 
completeren met het BEKANT tafelblad van 120 cm. Je kan 
de hoogte elektrisch verstellen tussen 65-125 cm om een 
ergonomische werkhouding te garanderen.
Wit 902.552.52 390,-
Zwart 302.552.50 390,-

THYGE

THYGE tafelblad, 160×80 cm. Te completeren met het 
THYGE onderstel van 160 cm.
Wit 602.937.74 39,99

THYGE onderstel, 160×80 cm. Te completeren met het 
THYGE tafelblad van 160 cm.
Zilverkleur 502.937.79 60,-

SKARSTA

SKARSTA table top 120×70 cm. Te completeren met het 
SKARSTA onderstel.
Wit 204.585.59 30,-
Beige 004.585.60 30,-

SKARSTA table top 160×80 cm. Te completeren met het 
SKARSTA onderstel.
Wit 704.585.66 60,-
Beige 504.585.67 60,-

SKARSTA zit/sta-onderstel voor tafelblad van 
120×70 cm of 160×80 cm. Te completeren met de SKARSTA 
tafelbladen. Je kan makkelijk de hoogte van het bureau 
instellen tussen 70 en 120 cm door aan de handgreep te 
draaien. Zo krijg je de ideale houding voor zitten en staan.
Wit 004.585.55 169,-



9

IDÅSEN

IDÅSEN tafelblad, 120×70 cm. Te completeren met het 
IDÅSEN onderstel 120 cm. 
Bruin 503.821.91 99,-
Zwart 204.038.78 99,-

IDÅSEN tafelblad, 140×70 cm. Te completeren met het 
IDÅSEN onderstel 140 cm. 
Bruin 204.737.53 74,-
Zwart 504.838.16 74,-

IDÅSEN tafelblad, 160×80 cm. Te completeren met het 
IDÅSEN onderstel 160 cm. 
Bruin 403.609.91 149,-
Zwart 604.038.81 149,-

IDÅSEN zit/sta-onderstel voor tafelblad van 120 en 
160 cm. Te completeren met het IDÅSEN tafelblad van 
120 en 160 cm. Je kan de hoogte elektrisch verstellen 
tussen 60-124 cm om een ergonomische werkhouding te 
garanderen.
Beige 802.995.34 450,-
Donkergrijs 003.207.23 450,-

IDÅSEN onderstel voor tafelblad van 120 en 160 cm. Te 
completeren met het IDÅSEN tafelblad van 120 en 160 cm. 
Je kan het tafelblad op de gewenste hoogte bevestigen 
want de poten zijn verstelbaar tussen 62-76 cm.
Beige 003.609.88 150,-
Donkergrijs 803.979.16 150,-

IDÅSEN onderstel voor tafelblad van 140 cm.  
Te completeren met het IDÅSEN tafelblad van 140 cm.
Donkergrijs, H 75 cm 304.838.22 75,-
Beige, H 75 cm 704.737.41 75,-

Donkergrijs, H 75 cm 304.838.22 75,-
Beige, H 75 cm 704.737.41 75,-

TOMMARYD
TOMMARYD tafelblad, 130×70 cm. Te completeren met het 
TOMMARYD onderstel 130 cm.
Antraciet 904.160.14 89,-
Lichtgrijs 404.160.16 89,-
Wit 604.838.25 59,-
Wit gelazuurd eikenfineer 804.737.74 69,-

TOMMARYD onderstel voor tafelblad van 130 cm.

Antraciet, H 75 cm 504.141.92 60,-
Lichtgrijs, H 75 cm 504.298.10 60,-
Wit, H 75 cm 404.868.20 60,-

Antraciet, H 105 cm 104.298.88 80,-
Lichtgrijs, H 105 cm 504.298.91 80,-
Wit, H 105 cm 604.868.19 80,-

EILIF scherm voor bureau 80×48cm.

Donkergrijs 204.669.36 39,99
Grijs 004.669.37 39,99

EILIF scherm voor bureau 120×48cm.

Donkergrijs 304.710.65 59,-
Grijs 404.710.60 59,99

EILIF scherm voor bureau 140×48cm.

Donkergrijs 804.710.63 69,99

EILIF scherm voor bureau 160×48cm.

Donkergrijs 804.669.38 79,99
Grijs 704.669.34 79,99

EILIF scherm, vrijstaand 80×150cm.

Donkergrijs 604.669.39 99,99
Grijs 404.669.35 99,99

EILIF steun voor scheidingswand 40×30cm.

Zwart 804.687.96 30,-
Wit 004.687.95 30,-

BUREAUACCESSOIRES

KVISSLE brievenbakje. Een kurken bodem houdt alle 
papieren op hun plaats. Met de uittrekbare vakjes kan je 
makkelijk aan je papieren. Je kan het brievenbakje ook op 
de zijkant leggen om je papieren verticaal op te bergen.
Wit 701.980.31 19,99

KVISSLE lectuurbak, set van 2. De lectuurbak heeft een 
handgreep waardoor hij makkelijker uittrekbaar is.
Wit 602.039.57 9,99

KOPPLA verdeelstekker 30×6 cm, snoerlengte 300 cm. 
Je kan je mobieltje opladen en tegelijk aan je computer 
werken, want het verlengsnoer heeft zowel elektrische 
stopcontacten en USB-poorten.
4 stopcontacten en  
2 USB-poorten

003.147.41 14,99

RIGGARD bureaulamp met draadloos opladen.  
Je kan je smartphone makkelijk draadloos opladen door 
hem op de ingebouwde lader te leggen.
Wit 603.856.36 59,99

FIXA 5-delige zaagset. Helpt je om snel en makkelijk 
gaten te zagen voor kranen, snoeren of draadloze 
laders. Geschikt voor massief hout, spaanplaat en board 
on frame. Gebruik de FIXA klopboor 14.4 V of de FIXA 
schroevendraaier/boor 14.4 V. Bevat: 3 boorgaten (35, 64, 
78 mm), 1 centrale boor, 1 inbussleutel.

203.023.32 4,99

ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN
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OPBERGERS

Professioneel en persoonlijk
Kies uit GALANT, BEKANT, IDÅSEN en HÄLLAN opbergers 
volgens jouw behoeften en stijl. Ze werden speciaal ontwikkeld 
voor allerhande professionele kantoren. Ze hebben slimme 
functies en zijn van topkwaliteit. Je kan er ook makkelijk 
een persoonlijke oplossing mee creëren met een ROTHULT 
smart lock of een gewoon hangslot. Je kan ook kiezen tussen 
verschillende hoogtes en breedtes, opbergers met enkel 
lades of voor dossiermappen of ladeblokken. Je kan ook 
enkele stukken uit de serie gebruiken als kamerverdelers, een 
geweldige manier om een rustig werkhoekje af te bakenen. 

Alle opbergers op kantoor
Van mappen, documenten, printers, computers tot snoeren… 
Onze opbergserie beantwoordt aan alle belangrijkste en meest 
voorkomende opbergbehoeften in een kantooromgeving. Alle 
stukken uit de GALANT serie hebben ingebouwd snoerbeheer 
en ventilatie zodat je elektronische toestellen het zeker niet 
te warm krijgen. HÄLLAN kasten zijn ontworpen als modules, 
zodat je er eentje kan gebruiken of verschillende naar wens kan 
combineren. Zo weet je steeds waar je handtas, laptoplader, 
portefeuille en die belangrijke papieren zijn. De meeste 
BEKANT en IDÅSEN opbergers hebben wielen zodat je je 
werkplek kan ombouwen tot iets anders wanneer het werk 
erop zit. Je kan ook het ROTHULT smart lock gebruiken om je 
spullen veilig achter slot en grendel op te bergen. 

Getest op een lang, zwaar leven op kantoor
Alle opbergelementen zijn getest voor gebruik op kantoor 
en voldoen aan de vereisten inzake veiligheid, slijtvastheid 
en stabiliteit volgens de onderstaande normen: EN 14073, 
EN14074, ANSI/BIFMA x5.9 en ISO-7170.

Dit betekent dat ze enkele strenge tests hebben doorstaan. 
We hebben bijvoorbeeld gecontroleerd dat de oppervlakken 
opgewassen zijn tegen zware slijtage en schade van het 
dagelijks leven, en dat alle lades en schuifdeuren lang zachtjes 
zullen openen en sluiten. 

Design
BEKANT en GALANT opbergers: Karl Malmvall,  
Eva Lilja Löwenhielm
HÄLLAN en IDÅSEN: Jon Karlsson 

Onderhoudsinstructies
Schoonwrijven met een milde zeepoplossing.

   Meer informatie in de garantiebrochure.

Het ROTHULT smart lock helpt je je spullen veilig 
achter slot weg te bergen zonder sleutel. Het 
werkt met kaarten die meegeleverd worden of 
om het even welke kaart/smartphone die NFC/
RFID ondersteunt.

GALANT BEKANT

HÄLLANIDÅSEN 
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HOE COMBINEREN?

GALANT SLOT – GOED OM TE WETEN

11 2 43

GALANT

BEKANT

HÄLLAN

IDÅSEN
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GALANT COMBINATIES 

Een simpel element biedt voldoende opbergruimte in een 
compacte ruimte en vormt de ideale basis voor een grotere 
opbergoplossing wanneer je behoeften veranderen. Gebruik 
een aanbouwelement om verticaal te werken zodat je optimaal 
gebruik kan maken van de wand- en vloerruimte.
Afmetingen: 80×45×160 cm.

Deze combinatie in wit 419,- (792.850.19)

Combineer open en gesloten opbergruimte: toon of verberg je 
spullen naar wens.
Afmetingen: 160×45×200 cm.

Deze combinatie in wit 579,- (792.853.02)

Maximaal opbergen. 2 ladeblokken elk met 4 lades en 
2 opbouwelementen. Zo kan je makkelijk belangrijke papieren 
opbergen en tegelijk ook een open opberger gebruiken.
Afmetingen: 160×45×160 cm.

Deze combinatie in wit 838,- (692.850.67)

Een complete oplossing met open en gesloten opbergers.
Algemene afmetingen opbergers: 320×45×120 cm.

Deze combinatie in wit 556,- (892.857.83)

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte.
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BEKANT COMBINATIES
Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte.

Combineer de opbergoplossing met poten en een smart 
lock. Het kan ook gebruikt worden als een presentatiebureau 
want het heeft een opening voor snoerbeheer. Afmetingen: 
41×45×101 cm.

Deze combinatie in zwart 179,- (192.868.18)

Je rolt het naar waar je het nodig hebt. Je kan het ook 
gebruiken als bureau in een onthaalruimte dankzij het ruime 
werkoppervlak. 
Afmetingen: 61×45×101 cm.

Deze combinatie in wit 189,- (092.825.47)

Past perfect onder je bureau. Je mag erop zitten en je kan 
het makkelijk ombouwen tot een extra stoel voor je gasten. 
Afmetingen: 41×45×61 cm.

Deze combinatie in wit 119,- (492.824.23)

Rol het naar waar je wil en berg je persoonlijke spullen veilig op 
met het ROTHULT smart lock. Je kan er ook kort op gaan zitten, 
zodat je een extra zitplaatsje hebt voor bezoekers.
Afmetingen: 41×45×61 cm.

Deze combinatie in zwart 149,- (892.868.05)
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IDÅSEN COMBINATIES

Als je je opbergruimte deelt met een huisgenoot of collega's, 
kan je je persoonlijke spullen veilig wegbergen in de lades 
met het ROTHULT slot. Je kan ook de opbergers met deuren 
gebruiken om je gedeelde documenten of spullen in weg te 
stoppen. Deze combinatie bevat 1 smart lock. Het ROTHULT 
smart lock kan apart worden gekocht.

Afmetingen: 80×47×119 cm.

Deze combinatie in blauw 219,- (592.872.03)

Je krijgt een goed overzicht van wat er in de kasten zit en de 
vitrinedeuren beschermen je spullen tegen het stof. Achter de 
deurtjes kan je ook spullen waar je extra trots op bent uitstallen 
voor je bezoekers. Het is goedgekeurd voor gebruik op kantoor, 
maar past ook perfect thuis.
Afmetingen: 240×45×280 cm.

Deze combinatie in beige 598,- (2×803.609.51)

Deze hoge kast met tal van lades biedt massa's opbergruimte 
op een minimum van vloerruimte. Het ROTHULT smart lock 
houdt je spullen veilig achter slot. Deze combinatie bevat 
1 smart lock. Het ROTHULT smart lock kan apart worden 
gekocht.

Afmetingen: 42×47×172 cm.

Deze combinatie in beige 209,- (292.872.14)

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte.
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HÄLLAN COMBINATIES

HÄLLAN opbergcombinatie met deuren. De perfecte 
combinatie voor kleine ruimtes thuis of op kantoor. Je voegt 
naar wens nieuwe kasten toe. Je kan ze afsluiten met standaard 
hangsloten.
Afmetingen: 45×47×117 cm

Deze combinatie in wit 90,- (792.493.28)

HÄLLAN opbergcombinatie met deuren. De perfecte 
combinatie voor kleine ruimtes thuis of op kantoor. Je voegt 
naar wens nieuwe kasten toe. Je kan ze afsluiten met standaard 
hangsloten.
Afmetingen: 45×47×167 cm

Deze combinatie in wit 100,- (892.494.03)

HÄLLAN opbergcombinatie met deuren. Geschikt voor thuis 
of op kantoor om alles netjes op orde te houden. Je voegt naar 
wens nieuwe kasten toe. Je kan ze afsluiten met standaard 
hangsloten.
Afmetingen: 90×47×167 cm

Deze combinatie in wit 230,- (992.495.20)

HÄLLAN opbergcombinatie met deuren. De perfecte 
combinatie voor kleine ruimtes thuis of op kantoor. Je voegt 
naar wens nieuwe kasten toe. Je kan ze afsluiten met standaard 
hangsloten.
Afmetingen: 45×47×142 cm

Deze combinatie in wit 95,- (592.494.09)

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte.
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HÄLLAN COMBINATIES

HÄLLAN opbergcombinatie met deuren. Je kan deze 
combinatie op kantoor of thuis gebruiken om je persoonlijke 
spullen, mappen en belangrijke papieren veilig op te bergen. 
Je voegt naar wens nieuwe kasten toe. Je kan ze afsluiten met 
standaard hangsloten.
Afmetingen: 90×47×167 cm

Deze combinatie in wit 200,- (192.494.06)

HÄLLAN opbergcombinatie met deuren. Deze verticale 
oplossing is de perfecte combinatie voor kleine ruimtes. Je 
voegt naar wens nieuwe kasten toe. Je kan ze afsluiten met 
standaard hangsloten.
Afmetingen: 45×47×167 cm

Deze combinatie in wit 130,- (492.493.96)

HÄLLAN opbergcombinatie met deuren. Alles zit op één plek. 
Sluit je tassen, portefeuilles, sleutels en papieren veilig af met 
een standaard hangslot. Je voegt naar wens nieuwe kasten toe.
Afmetingen: 90×47×167 cm

Deze combinatie in wit 260,- (892.493.99)

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte.
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OPBERGER - ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN

GALANT
GALANT open kast, 80×120 cm. D 45 cm. Max. belasting 
per plank 30 kg. Kan gecompleteerd worden met het 
GALANT aanbouwdeel, 80×80 cm.
Wit 403.651.92 109,-
Zwartgebeitst essenfineer 803.651.90 129,-
Wit gelazuurd eikenfineer 203.651.88 129,-

GALANT aanbouwdeel, 80×80 cm. D 40 cm. Max. 
belasting per plank 30 kg. Kan alleen samen worden 
gebruikt met het ladeblok van 80×80 cm, de stellingkast 
van 80×80 cm, de stellingkast van 80×120 cm en de 
rolluikkasten uit de GALANT serie. We raden je aan het 
meubel aan de wand te bevestigen met het meegeleverde 
veiligheidsbeslag.
Wit 402.064.76 70,-

GALANT aanbouwdeel, 160×80 cm. D 40 cm. Max. 
belasting per plank 30 kg. Kan enkel samen gebruikt 
worden met de kasten met schuifdeuren uit de GALANT 
serie. We raden je aan het meubel aan de wand te 
bevestigen met het meegeleverde veiligheidsbeslag.
Wit 402.115.95 130,-

GALANT ladeblok, 80×80 cm. D 45 cm. Kan 
gecompleteerd worden met het GALANT aanbouwdeel, 
80×80 cm.
Wit 903.651.61 349,-
Zwartgebeitst essenfineer 303.651.59 399,-
Wit gelazuurd eikenfineer 703.651.57 399,-

GALANT ladeblok met dossieropberger, 80×80 cm. 
D 45 cm. Kan gecompleteerd worden met het GALANT 
aanbouwdeel, 80×80 cm.
Wit 003.651.65 249,-
Zwartgebeitst essenfineer 303.651.64 289,-
Wit gelazuurd eikenfineer 503.651.63 289,-

GALANT kast met schuifdeuren, 160×80 cm, D 45 cm. 
Max. belasting per plank 30 kg. Kan gecompleteerd 
worden met het GALANT aanbouwdeel, 160×80 cm.
Wit 104.728.67 329,-

GALANT kast met schuifdeuren, 160×120 cm. D 45 cm. 
Max. belasting per plank 30 kg. Kan gecompleteerd 
worden met het GALANT aanbouwdeel, 160×80 cm.
Wit 303.651.35 449,-
Zwartgebeitst essenfineer 203.651.31 499,-
Wit gelazuurd eikenfineer 803.651.33 499,-

GALANT kast met deuren, 80×120 cm. D 45 cm. Max. 
belasting per plank 30 kg. De deur sluit stil en zacht dankzij 
de ingebouwde demper. Kan gecompleteerd worden met 
het GALANT aanbouwdeel, 80×80 cm.
Wit 103.651.41 169,-
Zwartgebeitst essenfineer 503.651.39 189,-
Wit gelazuurd eikenfineer 903.651.37 189,-

GALANT dossierkast, 51×120 cm. D 45 cm. Dit 
meubel moet aan de wand worden bevestigd met het 
meegeleverde muuranker. 3 lades voor hangmappen: 
vereenvoudigt het sorteren en opbergen van belangrijke 
documenten.
Wit 803.651.85 229,-
Zwartgebeitst essenfineer 303.651.83 249,-
Wit gelazuurd eikenfineer 303.651.78 249,-

GALANT ladeblok op wielen, 45×55 cm. D 60 cm. Met 
geïntegreerde demper zodat de lade stil en zacht sluit.
Wit 103.651.55 139,-
Zwartgebeitst essenfineer 603.651.53 149,-
Wit gelazuurd eikenfineer 803.651.52 149,-

GALANT ladeblok met dossieropberger, 45×55 cm. 
D 60 cm. Met geïntegreerde demper zodat de lade stil 
en zacht sluit. In de onderste lade is geschikt voor A4, 
briefformaat en andere wettelijke formaten.
Wit 403.651.25 129,-
Zwartgebeitst essenfineer 903.651.23 139,-
Wit gelazuurd eikenfineer 303.651.21 139,-

HÄLLAN
HÄLLAN kast 45×50 cm, D 47 cm. Je kan deze kasten naar 
wens combineren en de precieze oplossing creëren die jij 
wil, op kantoor of thuis. Met opbergers in verschillende 
afmetingen kan je alles opbergen van sleutels tot 
handtassen. Te completeren met de HÄLLAN poten.
Wit 503.637.29 40,-

HÄLLAN kast, 45×75 cm. D 47 cm. Je kan deze kasten naar 
wens combineren en de precieze oplossing creëren die jij 
wil, op kantoor of thuis. Met opbergers in verschillende 
afmetingen kan je alles opbergen van sleutels tot 
handtassen. Te completeren met de HÄLLAN poten.
Wit 403.636.21 45,-

HÄLLAN poten, 45×28 cm. D 2 cm.

Wit 103.636.32 10,-
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BEKANT

BEKANT opbergelement, 41×61 cm. D 45 cm. Te 
completeren met de BEKANT wielen of poten. Kan ook 
gebruikt worden als extra zitplaats.
Gaas/wit 903.629.83 110,-
Gaas/zwart 503.629.99 110,-

BEKANT opbergelement, 41×101 cm. D 45 cm. Te 
completeren met de BEKANT wielen of poten. Kan ook 
gebruikt worden voor presentaties of korte vergaderingen 
dankzij de snoerruimte achter de plank en de lade.
Gaas/wit 403.629.85 150,-
Gaas/zwart 503.630.03 150,-

BEKANT opbergelement, 61×101 cm. D 45 cm. Te 
completeren met de BEKANT wielen of poten. Het kan 
ook als onthaalbalie worden gebruikt dankzij het royale 
werkvlak.
Gaas/wit 703.629.84 170,-
Gaas/zwart 803.630.06 170,-

BEKANT wielen, 4 st. Ø8 cm. 

Wit 203.724.57 19,-
Zwart 903.724.54 19,-

BEKANT poot, 4 st., Ø3 cm, H 12 cm. 

Wit 803.724.64 9,-
Zwart 403.724.61 9,-

BEKANT stellingkast, 121×134 cm. D 45 cm. 

Wit 603.735.01 219,-
Zwart 103.734.95 219,-

IDÅSEN
IDÅSEN ladeblok op wielen, 42×61 cm. D 47 cm. Met de 
handige wieltjes rol je de ladeblok naar waar je wil.
Beige 103.207.27 129,-
Donkergrijs 303.609.82 129,-
Goudbruin 503.979.13 129,-

IDÅSEN onderkast met deuren en lades, 80×119 cm. D 
47 cm. Moet aan de wand verankerd worden.
Beige 303.207.26 199,-
Blauw 403.609.72 199,-

IDÅSEN hoge kast met deuren en lades, 45×172 cm. D 
47 cm. Moet aan de wand verankerd worden.
Beige 503.207.25 189,-
Blauw 303.609.77 189,-

IDÅSEN vitrinekast, 120×140 cm. D 45 cm. Moet aan de 
wand verankerd worden.
Beige 803.609.51 299,-

OPBERGERS - ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN

OPBERGACCESSOIRES

ROTHULT smart lock, 1 st. Installeer het smart lock op 
je IDÅSEN of BEKANT opberger om je spullen veilig te 
houden. 2 sleutels inbegrepen.
Wit 003.597.39 20,-

KVISSLE brievenbakje. De kurken bodem houdt alle 
papieren op hun plaats. Met de uittrekbare vakjes kan je 
makkelijk aan je papieren. Je kan het brievenbakje ook op 
de zijkant leggen om je papieren verticaal op te bergen.
Wit 701.980.31 19,99

KVISSLE lectuurbak, set van 2. De lectuurbak heeft een 
handgreep waardoor hij makkelijker uittrekbaar is.
Wit 602.039.57 9,99

KVISSLE lectuurbak. Je kan de KVISSLE lectuurbakken 
ook aan de wand ophangen naast enkele GALANT 
opbergelementen (kast met schuifdeuren, rolluikkasten 
en dossierkasten, aanbouwdelen en ladeblokken) of zet ze 
horizontaal in de bovenste lade van het GALANT ladeblok 
met wielen (45×55). Verschillende wandmaterialen 
vereisen verschillende types beslag. Gebruik de 
bevestiging die het meest geschikt is voor de wanden in je 
woning. Deze bevestigingen worden afzonderlijk verkocht.
Wit 901.980.30 14,99

SUMMERA hangmap, 16 st. Geschikt voor A4-formaat.

Met motief 202.522.66 9,99

SUMMERA lade-inzet met 6 vakken,  
44×37 cm. H 3 cm. Lade-inzetten helpen je kleine spullen 
op orde te houden in een ruime lade.
Antraciet 202.224.58 5,99
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BUREAUSTOELEN

Bureaustoelen die perfect werken
We hebben comfortabele bureaustoelen voor al je behoeften: 
draaistoelen voor achter je bureau, bezoekersstoelen en 
vergaderstoelen. En dat in tal van verschillende stijlen, kleuren 
en materialen. Zodat je makkelijk de perfecte match vindt voor 
jou én jouw kantoorinrichting. 

Onze bureaustoelen kunnen zowel basic als uitgebreid zijn. 
Zo kies je jouw bureau-oplossing Denk eerst even na over 
welke activiteiten er zullen plaatsvinden en hoeveel tijd je in 
de stoel zal doorbrengen. Voor voltijds werk heb je er mogelijk 
een nodig met meer verstelbare eigenschappen, zodat je je 
zitpositie kan variëren. Misschien heb je specifieke behoeften, 
zoals minder belasting van je rug, extra ondersteuning 
voor armen en schouders? Welke stijl vind je het leukst? 
De antwoorden op deze vragen leiden je naar jouw ideale 
bureaustoel. 

Verlicht een zware dag op het werk 
Onze professionele stoelen zijn getest voor gebruik op kantoor 
en voldoen aan de vereisten inzake veiligheid, slijtvastheid en 
stabiliteit volgens de onderstaande normen: EN1335-2 en ANSI/
BIFMA x5.1 voor bureaustoelen en EN1022, EN15373 en ANSI/
BIFMA x5.1 voor vergaderstoelen.

Dit betekent dat we de stoelen onderwerpen aan verschillende 
tests en zware uitdagingen. De afmetingen van de stoel zijn 
bijvoorbeeld aangepast aan de Europese en Amerikaanse 
afmetingen. De stoelen krijgen zware lasten te verduren en we 
testen de bestendigheid van elk onderdeel zo'n 300.000 keer. 
Hiermee willen we zeker zijn dat de stoel comfortabel zit en 
veilig is voor jarenlang voltijds bureauwerk.

Meer informatie in de garantiebrochure. 
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GOED OM TE WETEN

Ons lichaam is gemaakt om te bewegen, je werkplek moet je 
dus de keuze bieden om te zitten, te staan, en te leunen, zodat 
je vaak van positie kan veranderen. 

1

2

3

4

5

6

ZITTEN
1. Je moet je benen onder de tafel kunnen uitstrekken en 90° 

naar links en rechts kunnen draaien. De heupen en knieën 
moeten in een hoek van 95-100° staan, met je voeten plat op 
de grond. Met een in de hoogte verstelbare zitting zit je altijd 
comfortabel, zelfs als je de stoel met anderen deelt.

2. Het maakt niet uit of je klein of groot bent. Met een 
verstelbare zitdiepte of een in de hoogte verstelbare 
rugleuning kan je verschillende diepten en hoogten 
uitproberen en precies de steun krijgen die je benen en je 
rug nodig hebben.

3. Op een stoel met kantelfunctie verander je makkelijk van 
zithouding, of die functie nu in de zitting, de rugleuning of in 
beide zit.

4. De eerste tekenen van vermoeidheid voelen we meestal 
in de onderrug. Een stoel met ingebouwde lendensteun 
verlicht de druk op je rug.

5. Armleuningen verminderen de belasting op armen en 
schouders. Met verstelbare armleuningen is het nog 
makkelijker om de belasting te verminderen, ongeacht je 
lengte. De armleuningen mogen de stoel niet belemmeren 
van dicht bij het bureau te staan, noch natuurlijke 
bewegingen beperken.

6. Als je al een tijdje aan je bureau zit, is het prettig om even 
achterover te leunen en van zithouding te veranderen. Met 
een hoofdsteun op je stoel krijgen je hoofd en nek ook wat 
welkome ontspanning.

LEUNEN
Een sta-steun biedt een positie tussen zitten en staan, het is 
ideaal als je een in de hoogte verstelbaar bureau hebt.

• Biedt bewegingsvrijheid voor je boven- en onderlichaam.
• Activeert en versterkt de centrale spieren van je lichaam.
• Geeft je een open houding die je bloedsomloop en je 

metabolisme verbetert.

STAAN
Denk eraan nu en dan eens recht te staan. Afwisselen tussen 
zitten en staan, is goed voor je want het verbetert de circulatie 
en de productiviteit. Ga even kijken bij onze in de hoogte 
verstelbare bureaus die ideaal zijn om af te wisselen tussen 
zitten, leunen en staan.
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GOED OM TE WETEN

In de hoogte verstelbare zitting voor 
een comfortabele zithouding, ongeacht je 
gestalte.

De verstelbare zitdiepte is makkelijk aan te 
passen voor een betere ondersteuning van 
je dijen en je rug.

In de hoogte verstelbare rugsteun biedt 
ondersteuning aan de lendenen en verlicht 
de spanning in de rug.

Vergrendelbare kantelfunctie voor extra 
stabiliteit in verschillende zithoudingen.

Verstelbare kantelspanning  verhoogt 
of verlaagt de weerstand volgens jouw 
bewegingen en gewicht.

Gesynchroniseerde kantelfunctie in zitting 
en rugleuning: de stoel volgt je bewegingen 
wanneer je naar achter of naar voren leunt.

Gewichtcompensatiemechanisme vindt 
automatisch de juiste kantelspanning voor 
de ideale houding wanneer je achterover 
leunt.

In de diepte verstelbare armleuningen 
verstel de diepte volgens jouw behoeften.

In de hoogte en diepte verstelbare 
armleuningen aanpasbaar om de belasting 
van armen en schouders nog meer te 
verlichten.

Bureaustoelen moeten blijven staan waar jij ze hebt gezet en 
niet zomaar wegrollen. Daarom hebben onze bureaustoelen 
veiligheidswielen. De wielen hebben een drukgevoelig 
remmechanisme waardoor de stoel vrij kan rollen wanneer jij 
zit en blokkeert wanneer jij rechtstaat. 
De wielen rollen niet wanneer ze in remstand zijn, maar dat 
betekent niet dat ze niet glijden wanneer de stoel wordt 
geduwd.

VEILIGHEIDSWIELEN
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ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN

BUREAUSTOELEN

FLINTAN bureaustoel.Zitting 47×48 cm. Getest voor 
een belasting van 110 kg. Verstelbare hoogte 47–60 cm. 
Verstelbare kantelfunctie. Kan gecompleteerd worden 
met NOMINELL armleuningen. Met rubber beklede wielen: 
geschikt voor alle vloertypes. Design: Henrik Preutz.
VISSLE zwart 203.368.41 69,99
VISSLE grijs 203.368.36 69,99

   

NOMINELL set armleuningen. Vermindert de belasting 
op je armen en schouders. Geschikt voor de FLINTAN 
bureaustoel.
Zwart 902.002.69 20,-

  

MARKUS bureaustoel. Zitting 53×47 cm. Getest voor 
een belasting van 110 kg. Verstelbare hoogte 46–57 cm. 
De gaasstof in de rugleuning laat lucht door en biedt een 
goede ventilatie wanneer je lang op de stoel zit. Met rubber 
beklede wielen: geschikt voor alle vloertypes. Design: 
Henrik Preutz.
VISSLE donkergrijs 702.611.50 129,-
GLOSE zwart 401.031.00 169,-

   

ALEFJÄLL bureaustoel. Zitting 51×42 cm. Getest voor een 
belasting van 110 kg. Verstelbare hoogte 45-56 cm. Een 
ergonomische bureaustoel met een traditionele look. 
GLOSE zwart 703.674.58 249,-
GRANN beige 503.086.86 249,-
GRANN goudbruin 404.199.82 249,-

   

JÄRVFJÄLLET bureaustoel. Zitting 52×46 cm. Getest voor 
een belasting van 110 kg. Verstelbare hoogte 45–56 cm. 
De gaasstof in de rugleuning laat lucht door en biedt een 
goede ventilatie wanneer je lang op de stoel zit. Je kan 
de lendensteun en de zitdiepte verstellen volgens jouw 
lichaam.
GUNNARED donkergrijs 303.635.94 169,-
GUNNARED blauw 203.635.99 169,-
GUNNARED beige 704.199.52 169,-
GLOSE zwart 903.635.53 199,-

   

JÄRVFJÄLLET set armleuningen. Vermindert de belasting 
op je armen en schouders. Past bij de JÄRVFJÄLLET 
bureaustoel.
Zwart 103.086.69 30,-
Wit 204.294.30 30,-

LÅNGFJÄLL bureaustoel, 4 poten. Zitting 53×41 cm. 
Getest voor een belasting van 110 kg. Een bezoekersstoel 
met licht gebogen lijnen, een mooie stikking en een 
gebruiksvriendelijk mechanisme dat verstopt zit onder de 
zitting om het ontwerp te benadrukken.
GUNNARED beige/zwart 591.749.65 99,-
GUNNARED beige/wit 592.522.94 99,-
GUNNARED blauw/zwart 291.749.76 99,-
GUNNARED blauw/wit 592.523.07 99,-
GUNNARED donkergrijs/zwart 191.749.72 99,-
GUNNARED donkergrijs/wit 492.522.75 99,-
GUNNARED oudroze/zwart 592.610.00 99,-
GUNNARED oudroze/wit 892.523.39 99,-

  

LÅNGFJÄLL bureaustoel met hoge rug, 4 poten. 
Zitting 53×41 cm. Getest voor een belasting van 110 kg. 
Een bezoekersstoel met licht gebogen lijnen, een 
mooie stikking en een gebruiksvriendelijk mechanisme 
dat verstopt zit onder de zitting om het ontwerp te 
benadrukken.
GUNNARED beige/zwart 991.750.53 119,-
GUNNARED beige/wit 092.523.43 119,-
GUNNARED blauw/zwart 291.751.17 119,-
GUNNARED blauw/wit 192.523.47 119,-
GUNNARED donkergrijs/zwart 991.750.67 119,-
GUNNARED donkergrijs/wit 392.523.51 119,-
GUNNARED oudroze/zwart 692.611.51 119,-
GUNNARED oudroze/wit 692.523.59 119,-

  

LÅNGFJÄLL bureaustoel, 5 poten met wielen. Zitting 
53×41 cm. Getest voor een belasting van 110 kg. Een 
comfortabele bureaustoel met licht gebogen lijnen, een 
mooie stikking en een gebruiksvriendelijk mechanisme 
dat verstopt zit onder de zitting om het ontwerp te 
benadrukken.
GUNNARED beige/zwart 891.775.66 129,-
GUNNARED beige/wit 192.523.66 129,-
GUNNARED blauw/zwart 191.775.79 129,-
GUNNARED blauw/wit 492.523.79 129,-
GUNNARED donkergrijs/zwart 291.775.74 129,-
GUNNARED donkergrijs/wit 492.523.84 129,-
GUNNARED oudroze/zwart 192.610.78 129,-
GUNNARED oudroze/wit 492.523.98 129,-
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LÅNGFJÄLL bureaustoel met hoge rug, 5 poten met 
wielen. Zitting 53×41 cm. Getest voor een belasting van 
110 kg. Een comfortabele bureaustoel met licht gebogen 
lijnen, een mooie stikking en een gebruiksvriendelijk 
mechanisme dat verstopt zit onder de zitting om het 
ontwerp te benadrukken.
GUNNARED beige/zwart 491.776.29 149,-
GUNNARED beige/wit 092.524.80 149,-
GUNNARED blauw/zwart 891.776.65 149,-
GUNNARED blauw/wit 292.525.11 149,-
GUNNARED donkergrijs/zwart 791.776.42 149,-
GUNNARED donkergrijs/wit 392.525.15 149,-
GUNNARED oudroze/zwart 792.610.99 149,-
GUNNARED oudroze/wit 992.525.41 149,-

  

LÅNGFJÄLL set armleuningen. Vermindert de belasting 
op je armen en schouders. Geschikt voor de LÅNGFJÄLL 
bureaustoelen.
Zwart 503.205.65 20,-
Wit 703.205.69 20,-

HATTEFJÄLL bureaustoel. Zitting 50×40 cm. Getest voor 
een belasting van 110 kg. Verstelbare hoogte 41-52 cm. Een 
ergonomische bureaustoel met zachte gebogen lijnen.
GUNNARED beige 003.086.84 199,-
GUNNARED middengrijs 103.413.34 199,-
GUNNARED oudroze 203.413.43 199,-
SMIDIG zwart 004.283.18 249,-

   

HATTEFJÄLL set armleuningen.Vermindert de belasting 
op je armen en schouders. Past bij de HATTEFJÄLL 
bureaustoel.
Wit 303.413.47 30,-
Zwart 004.294.26 30,-

NILSERIK sta-steun.Diameter zitting 35 cm. Getest voor 
een belasting van 110 kg. Verstelbare hoogte 51-71 cm. 
De afgeronde onderkant helpt je om een comfortabele 
gekantelde zithouding te vinden.
Zwart/VISSLE zwart 303.499.56 49,99
Wit/VISSLE grijs 903.097.21 49,99

TROLLBERGET actieve zit/sta-steun. Getest voor een 
belasting van 110 kg. Verstelbare hoogte 66-80 cm. Ideaal 
voor een actieve zithouding dankzij het kantelmechanisme 
in de zitting.
GLOSE zwart 803.793.47 99,99

GRANN beige 003.882.61 99,99

LIDKULLEN actieve zit/sta-steun. Getest voor een 
belasting van 110 kg. Verstelbare hoogte 59-81 cm. Ideaal 
voor een actieve zithouding dankzij het kantelmechanisme 
in de zitting.
GUNNARED donkergrijs 304.457.74 69,99
GUNNARED beige 004.183.76 69,99
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VERGADERSTOELEN

FJÄLLBERGET vergaderstoel, 5 poten met wielen. 
Zitting 42×40 cm. Getest voor een belasting van 110 kg. 
Verstelbare hoogte 43–56 cm. De rug- en armleuningen in 
gebogen hout zijn even comfortabel als stijlvol.

Zwart gebeitst eiken fineer/ 
GUNNARED donkergrijs 203.964.20 169,-
Wit gelazuurd eikenfineer/ 
GUNNARED lichtbeige 204.852.42 169,-

STOLJAN vergaderstoel – zitting van polyurethaan 
afgewerkt met katoen/polyester. Zitting 44×44×46 cm. 
Getest voor een belasting van 110 kg. De stoelen zijn 
stapelbaar, zo bespaar je ruimte wanneer je ze niet 
gebruikt. Maximaal 7 stoelen kunnen op elkaar worden 
gestapeld.
Zwart 099.074.51 34,99

STOELACCESSOIRES

KOLON vloerbeschermer. 120×100 cm. Geschikt voor 
de meeste vloertypes en glad geweven tapijten. Niet 
geschikt voor kurken vloeren en houten vloeren met 
vloerverwarming. Als de vloerbeschermer lang op de 
grond blijft liggen kan een vacuüm ontstaan, wat de vloer 
kan beschadigen. Til dus geregeld de vloerbeschermer op 
om te ventileren.

448.811.00 29,99

DAGOTTO voetensteun. 38×49 cm. Hoogte 15 cm. Deze 
voetsteun helpt je in een goede werkhouding aan je 
bureau te gaan zitten en vermindert de spanning in benen, 
rug en nek.
Zwart 402.409.89 16,99
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