
NET.WORK.PLACE Organic
DIVERSITEIT EN STIJL VOOR 
HET NIEUWE WERKEN.

CONTACTDOZEN 
geïntegreerd in  

hoekschrijfblad.

POTEN
in naturel eikenfineer of ronde 
stalen poten in zwart, wit of 
aluminium.

Afgebeeld
Stofferingselement 1-zitter met 
schrijfblad, opbergvak en ombouw

OMBOUW
voor akoestische 
effectiviteit.

HOOGWAARDIGE 
MATERIALEN
Onze collectie maakt het u 
eenvoudig om harmonische 
combinaties te kiezen.

OPBERGVAK
voor het bewaren van 

persoonlijke documenten.

MAAK KENNIS MET  
nog meer  

elementenin onze  
NET.WORK.PLACE Organic  

productportfolio. 
 



Gestoffeerde wandcombinatie met 
aanbouwtafel en ombouw

Gestoffeerd zitelement 1-persoons met 
schrijfblad, opbergvak en ombouw

Gestoffeerd zitelement 
2-persoons met ombouw

Gestoffeerd zitelement 
1-persoons met ombouw

Longchair

Bijzettafel 
met 3 poten

Bijzettafel in 
hoogte verstelbaar

Salontafel 
driehoekig

Salontafel 
vierkant

Bijzettafel  
met bodemplaat

Gestoffeerde bank 
1-zitter

Gestoffeerde bank 
2-zitter

2-zitter

Mediawand

Aanbouw-achterwand

Aanbouw-zijwand

Wanden vrijstaand 
met voetsteun

1-zitter

Onderbouwcontactdoos
met kabelgeleiding

Kruk

Zitbank

Staal

Bevestigingsband

Hout

Ronde tafelrand

Hout

Staal

Bespreektafels

Afmetingen in mm

Kabelkous

SYSTEEMOVERZICHT KEUZE UIT COMBINEERBARE MODULES

Gestoffeerde wandcombinatie  
met aanbouwtafel en ombouw

MediawandLongchair

Kruk

MOVE.MIX projectstoel Vergadertafel
Zithoogte

Vergadertafel
Stahoogte

MOVE.MIX barkruk

Stofferingselement 2-zitter  
met ombouw

AANVULLENDE PRODUCTEN

Tafelvarianten
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Gestoffeerde zitelementen

1-persoons, 2-persoons, longchair vrijstaand | met ombouw ■ | □

Zithoogte 450 mm, hoogte gestoffeerde rug 720 mm ■

Gestoffeerde bank, zithoogte 450 mm ■

Wandelementen voor ombouw, hoogte 1545 mm, wanddikte 40 mm ■

Zitkruk en zitbank, hoogte 490 mm ■

Framepoten stalen buis Ø 45 mm met poedercoating, of desgewenst met massief eikenhouten poten ■

Onderbouw 2-voudige veiligheidscontactdoos voor gestoffeerde zitlementen ■

Gestoffeerde zit- en wandcombinaties
Eenzits gestoffeerde zit-/wandcombinatie met ombouw, schrijfblad en opbergvak ■

4-zits gestoffeerde zit-/wandcombinatie met ombouw ■

Monitorhouder voor wand □

Aanbouwtafel met steunvoet, kabeldoorvoerdoos voor aanbouwtafel, contactdozen met  
toevoerleiding voor aanbouwtafel □

Uitfrezingen voor draaibare contactdozen voor aanbouwtafel, draadloze oplader □

Wandelementen voor ombouw, hoogte 1545 mm, wanddikte 40 mm □

Bijzettafels
Salontafels, vierkant / driehoekig, hoogte 275 mm ■

Bespreektafel Lift, in hoogte verstelbaar van 470 mm tot  670 mm, blad O 500 mm zwenkbaar ■

Bijzettafel op 3 poten, blad Ø 500 mm ■

Bespreektafels met hoogte 732 mm of stahoogte 1060 mm ■

Bespreektafels vaste hoogte 720 mm, blad Ø 800 mm op ronde bodemplaat ■

Wandelementen, wanddikte 40 mm
Wandelementen vrijstaand met voetsteun ■

Aanbouwwanden voor gestoffeerde zitelementen, hoogte 1300 mm ■

Mediawand
Wandelement met voetsteun hoogte 1920 mm, breedte 1600 mm, tafel stahoogte 1060 mm ■

Uitfrezingen voor draaibare contactdozen, draadloze oplader,  
tafelklep aan beide zijden in/uitklapbaar □

Monitorhouder voor wand, kabeldoorvoerdoos □

Kabelkous voor tafelpoten of kabelslurf □

Verborgen kabelgeleiding in de wand via ritssluiting ■

■ Basisuitvoering   □ Optie
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1 | CONTRASTERENDE KNOPELEMENTEN
2 | TWEEKLEURIGE BEKLEDING  
MET BOORDSEL

3 I BEHAAGLIJKE ZIT- EN WANDELEMENTEN
Gecombineerd bieden ze individuele 
mogelijkheden voor stilte en ontspanning.  
De tweekleurigheid biedt veel ruimte voor 
creatieve vormgeving.

5 I SUBTIELE BEKABELING
Onderbouwcontactdozen bieden probleemloos 

toegang tot de stroomvoorziening.

6 I COMFORTABELE ZITKRUK
De stoffering zorgt voor een  

comfortabel zitgevoel.

4 I OPTIMALE STABILITEIT
Er kan worden gekozen uit slanke poten 
in naturel eikenfineer of ronde stalen 
poten in zwart, wit of aluminium.


