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NICE OFFICE. NICE PRICES.
Even voorstellen....
Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden is
Nice Price Office een 100% Nederlandse leverancier van
kantoormeubilair. Kantoormeubilair met een oerdegelijke
kwaliteit voor langdurig professioneel gebruik tegen de laagst
mogelijke prijzen.
Met ons assortiment kantoormeubilair kunt u uw kantoor
volledig duurzaam inrichten, volgens de laatste trends én
conform de hoogste Arbo- en kwaliteitseisen. Bovendien
leveren we onze producten uit voorraad.
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100% Nederlands fabricaat

Duurzaam, verantwoord en volledig gecertificeerd

Nice Price Office ontwerpt en produceert 100% in Nederland en we zijn continu op

Nice Price Office heeft aandacht voor het milieu hoog in het vaandel staan. De

zoek naar werkmethoden, middelen en materialen die minder belastend zijn voor

bureaubladen, topbladen en houten kasten zijn leverbaar met het milieukeurmerk

het milieu. Bij de inzet van machines, middelen en mensen wordt gekeken naar

FSC® (FSC-C028817) of PEFC (PEFC/30-31-042). Beide staan voor verantwoord

efficiëntie én duurzaamheid.

bosbeheer, wat garandeert dat de bossen ook voor volgende generaties behouden
blijven.

We zijn onderdeel van een groep producenten in kantoor- en schoolmeubilair
met fabrieken in Emmen, Hoogeveen, Wijchen en Breda. Hierdoor hebben we de
beschikking over de nieuwste technologieën en een uiterst modern high-tech
machinepark. Dit zorgt voor een zo laag mogelijk energie- en materiaalverbruik.
Verder is Nice Price Office ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Voor u de
zekerheid dat we hoge eisen stellen aan onze organisatie op het gebied van
kwaliteitsmanagement en milieumanagement.
Nice Price Office werkt op het gebied van MVO (maatschappelijk verantwoord
ondernemen ) volgens de richtlijnen van ISO 26000.

Uit voorraad leverbaar
Uit voorraad leverbaar betekent in de praktijk dat wij op bijna al ons meubilair een
levertijd kunnen garanderen van 10 werkdagen. Om uw organisatie zo min mogelijk
te belasten, wordt het meubilair zo veel mogelijk compleet gemonteerd afgeleverd
door onze eigen vakkundige chauffeurs.
Duo-werkplekken en grote SDK schuifdeurkasten kunnen vanwege arbonormen niet compleet gemonteerd worden geleverd. Echter door ons unieke en
gepatenteerde snelkoppel-systeem zijn wij (als enige fabrikant in Nederland!) in
staat om binnen 30 minuten een complete duo-werkplek met schuifdeurkast bij u
op locatie af te monteren.

Onze garanties
Wij geven 5 jaar garantie op ons gehele assortiment en een naleveringsgarantie
van 10 jaar. Wij werken met geselecteerde en bijzonder kundige partners verspreid
over heel Nederland en Vlaanderen waardoor wij altijd snel ter plaatse kunnen zijn.
Onze vakkundige en professionele partners bij u in de buurt zijn er voor het
bespreken en oplossen van indelingsplannen, verhuisplanningen, interne logistieke
uitdagingen, montage- en inhuizingsvraagstukken, bekabeling en vraagstukken op
het gebied van arbo en ergonomie.
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Levering & Montage
Geen zorgen over levering en montage. Wij hebben een pakket om u volledig
te ontzorgen. Het aanpassen van een kantooromgeving is een klus waar veel
bij komt kijken.
Regelmatig krijgen wij vragen zoals:
•

Hoe krijgen we het meubilair op de juiste locatie?

•

Waar moeten onze medewerkers aan het werk tijdens het opbouwen van
het meubilair?

•

Hoe zit het met de montage van het kantoormeubilair?

•

Moet ik mijn kantoormeubilair zelf monteren?

•

Is mijn kantoormeubilair makkelijk te monteren?

Logische vragen omdat u uiteraard niet wilt dat uw gehele organisatie last
heeft van het inhuizen en monteren van nieuw kantoormeubilair. Daarom heeft
Nice Price Office een pakket ontwikkeld dat u optimaal ontzorgt.
Om uw organisatie zo min mogelijk te belasten, wordt meubilair zoveel
mogelijk gemonteerd geleverd. Nice Price Office beschikt over een eigen
vervoersdienst. Hiermee kunnen levermomenten accurater worden bepaald
zodat u geen kostbare tijd verliest door te moeten wachten op uw levering.
Als u een grotere werkplek nodig heeft (denk hierbij aan een duo werkplek of
een groot hoekbureau) of simpelweg niet de mensen of de tijd heeft om uw
kantoormeubilair zelf te plaatsen, kunt u gebruik maken van onze inhuis- en
montageservice. Dit gaat uiteraard in overleg met uw lokale partner. Onze
monteurs zijn bijzonder klantgericht en hebben uitgebreide kennis van onze
producten. Zij zullen ervoor zorgen dat de rest van uw organisatie zo min
mogelijk last heeft van de plaatsing.
Ook leveringen op locaties in België en Duitsland kunnen in deze korte termijn
worden uitgevoerd.
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Sfeer proeven?
Om een uitstekend beeld van uw toekomstig meubilair te kunnen krijgen, is
het raadzaam en de moeite waard om met uw lokale partner een bezoek te
brengen aan onze fabrieksshowroom in Breda.

Hoe snel kan Nice Price Office leveren?
Door een groot aantal producten op voorraad te houden kunnen we snel
schakelen en hebben we een uitgebreide snellevercollectie. Dit zorgt ervoor
dat u in 10 werkdagen uw gehele kantoor kunt inrichten.
•

Ons standaard assortiment is leverbaar binnen 10 werkdagen. Dit herkent
u aan de zwarte prijzen in deze catalogus

•

Op de paars gekleurde prijzen geldt een levertijd van 6 weken

Kosten voor levering & montage
•

Afleveringskosten bij de eindgebruiker: 2% van de bruto totaalprijs
met een minimum van € 50,-

•

Kosten voor inhuizen en montage: 5% van de bruto totaalprijs
met een minimum van € 100,-
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•

Transportkosten voor levering in België standaard € 100,-. netto

•

Transportkosten naar overige landen op aanvraag
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Werken

Werkplekken

De werkomgeving op kantoor is aan het veranderen. Er is behoefte aan

•

Pro-Fit

meer diversiteit in formele en informele ontmoetingsplekken. Het aandeel

•

Pro-Fit Duo

van ‘ontmoeten’ op kantoor begint daardoor belangrijker te worden. In de

•

Fyra

werkomgeving heeft de zit/sta werkplek definitief zijn intrede gedaan.
Nice Price Office biedt hiervoor alle mogelijkheden. In het katern ‘werken’ zijn
alle huidige veel voorkomende werkplekken overzichtelijk te vinden. Het Pro-Fit
T-poot programma biedt een breed scala aan versteltrajecten en onderstellen
voor zowel enkele als duo werkplekken. Pro-Fit heeft de keuze in vaste hoogte,
zit/zit, en zit/sta in twee hoogte versteltrajecten. De 2-traps zit/sta oplossing
heeft een versteltraject van 70-120 cm en de 3-traps zit/sta oplossing heeft een
versteltraject van 65-130 cm.
Het ranke vierpoots programma Fyra – met de mogelijkheid om bladen zowel
zwevend als liggend te monteren - is eenvoudiger van opzet en alleen in
diverse zit/zit opties uit te voeren.

De belangrijkste eigenschappen op een rij:
•

Keuze uit vaste hoogte, zit/zit hoogte instelbaar en slinger verstelbaar
volgens de huidige normen van 65-89 cm

•

Keuze uit elektrisch zit/sta in twee verschillende versteltrajecten,
namelijk 70-120 cm en 65-130 cm

•

Keuze uit enkele werkplekken of Duo werkplekken

•

Standaard onderstel kleuren in zwart, wit en aluminium

•

Standaard bladdecors in de kleuren eiken whitewash, wit, noten en
eiken vicenza

•

De bladen hebben een standaard dikte van 18 mm. Bij bladafmetingen
groter dan 180 cm wordt een bladdikte van 25 mm geadviseerd i.v.m.
een betere stabiliteit

•

Het vierpoots programma Fyra is alleen verkrijgbaar in 18 mm.

•

Zeer eenvoudige montage en stabiele constructie

•

Uitgebreid assortiment bladmaten en mogelijkheden

•

Bureauprogramma’s volledig gemonteerd geleverd tot en met 180 cm

•

Levering 10 werkdagen

•

Montagegemak

•

Nederlands fabricaat

Pro-Fit Single
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Pro-Fit Duo

Fyra
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bladkleuren

lakkleuren

Werkplekken

Standaard bladdecoren NPO heeft een aantal standaard bladdecoren die een levertijd

Werkplekken

Standaard lakkleuren De onderstellen van onze bureaus en tafels zijn standaard

hebben van slechts 10 werkdagen. Daarnaast zijn andere decoren mogelijk met een

leverbaar in drie lakkleuren.
PEFC/30-31-042

langere levertijd. Uiteraard zijn alle bladen als PEFC- of FSC -gecertificeerd leverbaar.
®

Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Al onze bureaubladen zijn standaard voorzien van een Lasertec stootrand.

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.

Het voordeel hiervan is dat de randen zowel meer stoot- en krasvast zijn als vocht- en
vuilafstotend. Dit onderscheidt ons van andere aanbieders.

Standaard bladkleuren: levertijd 10 werkdagen

Wit

18 mm

Fyra

•

Pro-Fit

•

Standaard lakkleuren levertijd 10 werkdagen

Eiken Whitewash

25 mm

18 mm

25 mm

•
•

levertijd
6 weken

•

Noten

18 mm

Eiken Vicenza

25 mm

•
•

levertijd
6 weken

18 mm

Wit

Aluminium

Zwart

25 mm

•

•

•

levertijd
6 weken

•

•

levertijd
6 weken

Optionele kleuren: levertijd 6 weken

Licht Beuken

18 mm
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Fyra

•

Pro-Fit

•

25 mm

•

Donker Noten

Zilvergrijs

18 mm

25 mm

18 mm

•

n.v.t.

•

•

n.v.t.

•

Esdoorn

25 mm

18 mm

25 mm

•
•

•

•
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Bureau - Pro-Fit

Nice Price Office bureau Pro-Fit
Een tijdloze en stijlvolle bureautafel met veel verschillende
mogelijkheden. Het strakke design met T-poot van de Pro-Fit
bureautafel is gebaseerd op subtiele eenvoud en is in iedere
werkomgeving te gebruiken.
Nice Price Office onderscheidt zich binnen de markt door
montagegemak. Pro-Fit is te monteren en te demonteren door
middel van slechts twee schroeven.
Accessoires zoals kabelgoten en wangen om de pootstellen zijn
achteraf te plaatsen en te verwijderen. Dit maakt Pro-Fit snel
verplaatsbaar en dus uitermate flexibel.
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Bureau - Pro-Fit

Pro-Fit - uitvoeringen:

Pro-Fit - normeringen:

•

Bladen in 18 of 25 mm melamine voorzien van lasertec stootrand

•

NEN-EN 1335, deel 1, 2 en 3

afwerking

•

NPR 1813

•

NPR 2449

•

NEN-EN 527, deel 1, 2 en 3

•

Vaste hoogte (75 cm)

•

Zit/zit hoogte-instelbaar d.m.v. klik-systeem (65-89 cm)

•

Zit/zit hoogte-verstelbaar d.m.v. slingerverstelling (65-89 cm)

•

Zit/sta 3-traps verstelbaar: voldoet aan alle normeringen door
verstelhoogte (65-130 cm)

•

Zit/sta 2-traps verstelbaar: prijsaantrekkelijke variant, die met
een verstelhoogte (70-120 cm) geschikt is voor 90% van alle
gebruikers

Vaste hoogte 75 cm

Pro-Fit - keurmerken en kwalificaties:
ILO - arbeidsnormen
van de Verenigde Naties

Hoogte-instelling d.m.v. klikinstelling
Hoogte 65-89 cm

Slingerverstelbaar, slinger onder blad
Hoogte 65-89 cm

zit/sta 2-traps - Hoogte 70-120 cm
zit/sta 3-traps - Hoogte 65-130 cm

optionele verstelling met display

PEFC/30-31-042
Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.

voldoet aan de MVI-criteria van de rijksoverheid
voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Pro-Fit - accessoires:
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•

2-zijdig wegklapbare kabelgoot

•

Zijwang voor het creëren van een wangenbureau

19

Bureau - Pro-Fit

Prijzen vermeld in zwart = levertijd 10 werkdagen voor standaardkleuren.
Op de paars gekleurde prijzen geldt een levertijd van 6 weken.

PFE0808VH
PFE0808HI

80 x 80 vaste hoogte
80 x 80 hoogte instelbaar

bladdikte
18 mm
25 mm
282,350,-

293,361,-

80

PFZSDIS

Geheugendisplay

PFE1408VH
PFE1408HI
PFE1408SV
PFEZS1408-2T
PFEZS1408-3T

140 x 80 vaste hoogte
140 x 80 hoogte instelbaar
140 x 80 hoogte verstelbaar d.m.v. slinger
140 x 80 zit-sta 2-traps elektrisch verstelbaar
140 x 80 zit-sta 3-traps elektrisch verstelbaar

PFZSDIS

Geheugendisplay

PFE1608VH
PFE1608HI
PFE1608SV
PFEZS1608-2T
PFEZS1608-3T

160 x 80 vaste hoogte
160 x 80 hoogte instelbaar
160 x 80 hoogte verstelbaar d.m.v. slinger
160 x 80 zit-sta 2-traps elektrisch verstelbaar
160 x 80 zit-sta 3-traps elektrisch verstelbaar

PFZSDIS

Geheugendisplay

292,360,570,835,945,-

307,375,585,850,960,-

50,-

50,-

302,370,580,845,955,-

320,398,598,863,973,-

50,-

50,-

312,380,590,855,965,-

333,401,611,876,986,-

50,-

50,-

90

120 x 80 vaste hoogte
120 x 80 hoogte instelbaar
120 x 80 hoogte verstelbaar d.m.v. slinger
120 x 80 zit-sta 2-traps elektrisch verstelbaar
120 x 80 zit-sta 3-traps elektrisch verstelbaar

180

80

80
80

140

PFE1208VH
PFE1208HI
PFE1208SV
PFEZS1208-2T
PFEZS1208-3T

342,410,620,885,995,-

364,432,642,907,1.017,-

50,-

50,-

357,425,620,900,1.010,-

382,450,645,925,1.035,-

50,-

50,-

200 x 80 vaste hoogte		
200 x 80 hoogte instelbaar		

397,465,-

421,489,-

200 x 100 vaste hoogte		
200 x 100 hoogte instelbaar		

417,485,-

447,515,-

115,-

115,-

PFE1808VH
PFE1808HI
PFE1808SV
PFEZS1808-2T
PFEZS1808-3T

180 x 80 vaste hoogte
180 x 80 hoogte instelbaar
180 x 80 hoogte verstelbaar d.m.v. slinger
180 x 80 zit-sta 2-traps elektrisch verstelbaar
180 x 80 zit-sta 3-traps elektrisch verstelbaar

PFZSDIS

Geheugendisplay

PFE1809VH
PFE1809HI
PFE1809SV
PFEZS1809-2T
PFEZS1809-3T

180 x 90 vaste hoogte
180 x 90 hoogte instelbaar
180 x 90 hooge verstelbaar d.m.v. slinger
180 x 90 zit-sta 2-traps elektrisch verstelbaar
180 x 90 zit-sta 3-traps elektrisch verstelbaar

PFZSDIS

Geheugendisplay

PFE2008VH
PFE2008HI

PFE2010VH
PFE2010HI

200

100

80

180

120

160

bladdikte
18 mm
25 mm

80

80

Pro-Fit werkplekken

200

Alle bureaus van 80 en 90 cm diep tot en met een lengte van 180 cm
worden compleet gemonteerd geleverd.
Zijwang - NPZWS - t.b.v. 1 pootstel
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Bureau - Pro-Fit Duo

De Pro-Fit Duo werkplek is eigentijds, strak vormgegeven
en bijzonder eenvoudig en snel te monteren.
De duo-bureaus zijn leverbaar in diverse bladformaten
in 18 of 25 mm dikte. Er is een ruime keuze uit blad- en
onderstelkleuren.
Pro-Fit Duo is verkrijgbaar met een zit/zit klik- of slinger
verstelling. Daarnaast zijn onze duo-werkplekken ook
verkrijgbaar in een 2-traps of een 3-traps zit/sta-uitvoering.
Onze duo werkplekken zijn optioneel te voorzien van
akoestische gestoffeerde tussenwanden met een hoogte
van 120 cm vanaf de grond gemeten. De H-frames van de
duo-bureaus kunnen voorzien worden van een eenvoudig te
monteren zijwang waardoor het bureau een geheel andere
uitstraling krijgt.
Qua bekabeling kan er gekozen worden tussen een vaste
aortagoot tussen het H-frame of kabelgoten die aan de
bureaubladen bevestigd kunnen worden.
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Bureau - Pro-Fit Duo

Pro-Fit - uitvoeringen:

Pro-Fit - normeringen:

•

Bladen in 18 of 25 mm melamine voorzien van lasertec

•

NEN-EN 1335, deel 1, 2 en 3

stootrand afwerking

•

NPR 1813

•

NPR 2449

•

NEN-EN 527, deel 1, 2 en 3

•

Vaste hoogte (75 cm)

•

Zit/zit hoogte-instelbaar d.m.v. klik-systeem (65-89 cm)

•

Zit/zit hoogte-verstelbaar d.m.v. slingerverstelling (65-89 cm)

•

Zit/sta 3-traps verstelbaar: voldoet aan alle normeringen
door verstelhoogte (65-130 cm)

•

Zit/sta 2-traps verstelbaar: prijsaantrekkelijke variant, die met
een verstelhoogte (70-120 cm) geschikt is voor 90% van alle
gebruikers

Vaste hoogte 75 cm

Pro-Fit - keurmerken en kwalificaties:
ILO - arbeidsnormen
van de Verenigde Naties

Hoogte-instelling d.m.v. klikinstelling
Hoogte 65-89 cm

Slingerverstelbaar, slinger onder blad
Hoogte 65-89 cm

zit/sta 2-traps - Hoogte 70-120 cm
zit/sta 3-traps - Hoogte 65-130 cm

optionele verstelling met display

PEFC/30-31-042
Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.

voldoet aan de MVI-criteria van de rijksoverheid
voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Pro-Fit - accessoires:
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•

2-zijdig wegklapbare kabelgoot

•

Zijwang voor het creëren van een wangenbureau

•

Aortagoot
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Bureau - Pro-Fit Duo

Akoestische tussenwand
Door het toevoegen van een tussenwand
wordt visuele en akoestische privacy
gecreëerd.
In de standaard kleur grijs is deze wand
binnen 10 dagen leverbaar.

Met een zijwang creeert u in een oogwenk een
wangenbureau

Grijs 8017

Pro-Fit is verkrijgbaar in een zit/sta-uitvoering,
elektrisch verstelbaar van 70-120 cm of 65-130 cm
Voorbeeldconfiguratie 4-persoons bench
4-pers bench Pro-T - 320 x 168 hoogte instelbaar
afgebeeld: 2x duo 160x80 + 2x zijwang voor buitenzijde.

(**) Bij geregeld gebruik van hoogteverstelling wordt aangeraden om te kiezen voor
slingerverstelling of voor een uitvoering in zit-sta met elektrische verstelling
26
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Bureau - Pro-Fit Duo

PFD1208HI
PFD1208SV
PFDZS1208-2T
PFDZS1208-3T

680,980,1.650,1.895,-

710,1.010,1.680,1.925,-

50,-

50,-

120 x 80 hoogte instelbaar (**)
120 x 80 hoogte verstelbaar, slinger
120 x 80 zit/sta elektrisch verstelbaar, 2-traps
120 x 80 zit/sta elektrisch verstelbaar, 3-traps

PFZSDIS 	Geheugendisplay (prijs per bureau,
indien gewenst 2x bestellen)

120

Akoestische tussenwanden

64

bladdikte
18 mm
25 mm

TW120D tussenwand 120 x 64
Wandhoogte tot grond 120 cm

stof Radio, grijs 8017
			
310,stof Radio, overige kleuren
350,stof Xtreme
350,stof Blazer Lite
390,-

64

Pro-Fit Duo werkplekken

TW140D tussenwand 140 x 64
Wandhoogte tot grond 120 cm

stof Radio, grijs 8017
			
315,stof Radio, overige kleuren
355,stof Xtreme
355,stof Blazer Lite
395,-

64

80

8

80

Prijzen vermeld in zwart = levertijd 10 werkdagen voor standaardkleuren.
Op de paars gekleurde prijzen geldt een levertijd van 6 weken.

TW160D tussenwand 160 x 64,
Wandhoogte tot grond 120 cm

stof Radio, grijs 8017
			
320,stof Radio, overige kleuren
360,stof Xtreme
360,stof Blazer Lite
400,-

120

PFZSDIS 	Geheugendisplay (prijs per bureau,
indien gewenst 2x bestellen)

80

8

80

140

PFD1608HI
PFD1608SV
PFDZS1608-2T
PFDZS1608-3T

160 x 80 hoogte instelbaar (**)
160 x 80 hoogte verstelbaar, slinger
160 x 80 zit/sta elektrisch verstelbaar, 2-traps
160 x 80 zit/sta elektrisch verstelbaar, 3-traps

PFZSDIS

 eheugendisplay (prijs per bureau,
G
indien gewenst 2x bestellen)

160

710,1.010,1.680,1.920,-

746,1.046,1.716,1.956,-

50,-

50,-

725,1.025,1.695,1.936,-

767,1.067,1.737,1.978,-

50,-

50,-

160

64

140 x 80 hoogte instelbaar (**)
140 x 80 hoogte verstelbaar, slinger
140 x 80 zit/sta elektrisch verstelbaar, 2-traps
140 x 80 zit/sta elektrisch verstelbaar, 3-traps

TW180D tussenwand 180 x 64
Wandhoogte tot grond 120 cm

180

64

PFD1408HI
PFD1408SV
PFDZS1408-2T
PFDZS1408-3T

80

8

80

140

TW200D tussenwand 200 x 64
Wandhoogte tot grond 120 cm

80

8

80

200
PFD1808HI
PFD1808SV
PFDZS1808-2T
PFDZS1808-3T

180 x 80 hoogte instelbaar (**)
180 x 80 hoogte verstelbaar, slinger
180 x 80 zit/sta elektrisch verstelbaar, 2-traps
180 x 80 zit/sta elektrisch verstelbaar, 3-traps

PFZSDIS

 eheugendisplay (prijs per bureau,
G
indien gewenst 2x bestellen)

PFD2008HI
PFD2008SV
PFDZS2008-2T
PFDZS2008-3T

200 x 80 hoogte instelbaar (**)
200 x 80 hoogte verstelbaar, slinger
200 x 80 zit/sta elektrisch verstelbaar, 2-traps
200 x 80 zit/sta elektrisch verstelbaar, 3-traps

PFZSDIS

 eheugendisplay (prijs per bureau,
G
indien gewenst 2x bestellen)

80

8

80

180

835,1.135,1.805,1.956,-

879,1.179,1.849,2.000,-

50,-

50,-

995,1.295,1.965,2.028,50,-

200

stof Radio, grijs 8017
350,stof Radio, overige kleuren 		 390,stof Xtreme
390,stof Blazer Lite
430,-

stof Radio, grijs 8017
stof Radio, overige kleuren
stof Xtreme
stof Blazer Lite

NPZWDUO 	Zijwang t.b.v. 1 pootstel Pro-Fit Duo LET OP:
prijs = meerprijs t.o.v. basisonderstel
	prijs per zijde, voor Duo aan beide zijden
dus 2 stuks bestellen

ACAOR

Aortagoot

ACAORD

Aortagoot met deksel

370,420,420,470,-

100,-

90,125,-

Gemonteerd aan de twee zijbalken van de H-poten.
Kan ook gemonteerd worden i.c.m. een tussenwand.
Past uitsluitend op nieuwe bureaus met de juiste voorbereiding.

(**) Bij geregeld gebruik van hoogteverstelling wordt aangeraden om te kiezen voor
slingerverstelling of voor een uitvoering in zit-sta met elektrische verstelling
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Bureau - Fyra

Fyra - een 4-poots bureaulijn voorzien van strakke vormen.
Dit is de Fyra bureau- en vergaderlijn. Door de slanke
buizen en de mogelijkheid om het blad zowel zwevend als
opliggend te monteren, wordt de Fyra veelvuldig gebruikt in
kantooromgevingen.
De Fyra-lijn bestaat uit bureautafels en bijpassende vergader
tafels en wordt geleverd in verschillende uitvoeringen.
Verschillende ruimtes op kantoor kunnen hierdoor in dezelfde
stijl worden ingericht.
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Bureau - Fyra

Fyra - technische specificaties

Fyra - normeringen:

•

• NEN-EN 1335, deel 1, 2 en 3

18 mm melamine bladen voorzien van lasertec
stootrand afwerking

• NPR 1813

•

Blad zowel zwevend als opliggend te monteren

•

Buisdikte 45 mm bij 45 mm

• NPR 2449
• NEN-EN 527, deel 1, 2 en 3

Fyra - uitvoeringen:

•

Vaste hoogte 75 cm

•

Hoogte instelbaar d.m.v. klik-systeem (62-86 cm)

•

Hoogte verstelbaar d.m.v. slinger aan de poot (62-86 cm)

Vaste hoogte 75 cm

Fyra - keurmerken en kwalificaties:
ILO - arbeidsnormen
van de Verenigde Naties

Hoogte-instelling d.m.v. klikinstelling
Hoogte 62-86 cm

Slingerverstelbaar, slinger in poot
Hoogte 62-86 cm.

PEFC/30-31-042
Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.

voldoet aan de MVI-criteria van de rijksoverheid
voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Fyra - bijzonderheden:
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•

Zwevend blad (standaard)

•

Opliggend blad (optioneel)
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Bureau - Fyra

Prijzen vermeld in zwart = levertijd 10 werkdagen voor standaardkleuren.

Fyra werkplekken

FY1208VH
FY1208HI
FY1208SV

120 x 80 vaste hoogte
120 x 80 hoogte instelbaar
120 x 80 hoogte verstelbaar, slinger

18 mm

300,410,605,-

FY2008VH
FY2008HI

200 x 80 vaste hoogte
200 x 80 hoogte instelbaar

370,480,-

FY2010VH
FY2010HI

200 x 100 vaste hoogte
200 x 100 hoogte instelbaar

380,490,-

FY1616

160 x 160 vaste hoogte

540,-

80

80

18 mm

200

FY1608VH
FY1608HI
FY1608SV

160 x 80 vaste hoogte
160 x 80 hoogte instelbaar
160 x 80 hoogte verstelbaar, slinger

310,420,615,-

100

80

120

160

FY1808VH
FY1808HI
FY1808SV

180 x 80 vaste hoogte
180 x 80 hoogte instelbaar
180 x 80 hoogte verstelbaar, slinger

325,435,630,160

80

200

180
Alle Fyra werkplekken met een diepte van 80 cm tot en met een
lengte van 180 cm worden compleet gemonteerd geleverd.
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160
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Bureau-accessoires

Accessoires
De NPO-bureaus kunnen worden voorzien van diverse accessoires om het
werken makkelijker, georganiseerder en plezieriger te maken. Het toepassen
van oplossingen in kabelmanagement is een absolute must voor de
hedendaagse professionele werkplek.
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Accessoires

Prijzen vermeld in zwart = levertijd 10 werkdagen voor standaardkleuren.

Accessoires voor bekabeling
ACRUPS

ACDUKLEM

ACKADOP

Verticale kabelrups Band zwart
clips aluminium kleur

55,-

Dubbele kabelklem zwart

10,-

Kabeldoorvoer
Los, ongemonteerd
ø 6 cm zwart

15,-

Universele kabelgoot met

ACKABG012

bureau 120 cm

bladbevestigingsbeugels

ACKABG014
ACKABG016
ACKABG018
ACKABG020

bureau 140 cm
bureau 160 cm
bureau 180 cm
bureau 200 cm

55,55,55,55,55,-

Accessoires voor elektrificatie
ACAASNOE

Aansluitsnoer
3,5 meter, platte connector

15,-

ACKOPA15
ACKOPA30

Koppelkabel - 1,5 meter
Koppelkabel - 3,0 meter

10,15,-

Platte stekkerdoos

ACSTEKD3
ACSTEKD4
ACSTEKD3B
ACSTEKD4B

3-weg
4-weg
3-weg met penaarde (BE)
4-weg met penaarde (BE)

25,45,35,55,-

Accessoires universeel
ACPEN

38

Pennenlade universeel
kleur zie lakkleuren

110,-
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Accessoires

Prijzen vermeld in zwart = levertijd 10 werkdagen voor standaardkleuren.

Monitorarmen
Filex Galaxy monitorarm voor 1 scherm
3 scharnierpunten / lange paal /
met schuifbladklem

Filex Galaxy monitorarm voor 1 scherm
1 scharnierpunt / korte paal /
met schuifbladklem

Monitorarmen
810002
810001
810000

810011
810010
810009

kleur zwart
kleur zilver
kleur wit

kleur zwart
kleur zilver
kleur wit

119,119,119,-

80980
80984
80983

kleur zwart
kleur zilver
kleur wit

49,49,49,-

Filex Focus monitorarm voor 2 schermen (25 inch) 80981
dubbele knikarm /
80986
met bladdoorvoer en bladklem
80985

kleur zwart
kleur zilver
kleur wit

69,69,69,-

Filex Focus monitorarm voor 1 scherm (25 inch)
dubbele knikarm /
met bladdoorvoer en bladklem

89,89,89,-

Stroompunten

Filex Galaxy monitorarm voor 2 schermen
dubbel - lange paal - met schuifbladklem

810005
810004
810003

208,208,208,-

Filex Galaxy wing voor 2 schermen
verstelbaar - incl. handle

809446

kleur zwart

99,-

Universele wing voor 2 schermen

80972

kleur zwart

49,-

Laptophouder
eenvoudig laptop of tablet op de vesa van
de monitorarm monteren

80972

kleur zwart

59,-

Alle producten op deze pagina worden exclusief montage geleverd.
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kleur zwart
kleur zilver
kleur wit

Filex Power-Dot incl USB-charge
rond 60 mm

681006
681014

kleur zwart
kleur wit

35,35,-

Desk up opbouw elektrificatie
voorzien van 2x stroom
incl. 2 m aansluitsnoer met randaarde stekker

681019
681020

kleur zwart
kleur wit

48,48,-

Desk up opbouw elektrificatie
voorzien van 2x stroom en 2x USB
incl. 2 m aansluitsnoer met randaarde stekker

681021
681022

kleur zwart
kleur wit

60,60,-

Alle producten op deze pagina worden exclusief montage geleverd.
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Werken
Akoestiek
•

Akoestische scheidingswanden

•

Akoestische opzetwanden

•

Akoestische panelen

Waarom is akoestiek belangrijk op een werkplek?
Sommige werkzaamheden vragen om extra concentratie of
privacy. Dit is eenvoudig te realiseren met de NPO opzet- en
scheidingswanden en panelen.
Alle wanden zijn standaard voorzien van akoestisch
materiaal gemaakt van reststoffen uit onze eigen fabrieken.
Peutz testrapporten op het gebied van akoestiek zijn op
aanvraag verkrijgbaar.
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Akoestische

Akoestische

Akoestische

scheidingswanden

opzetwanden

panelen
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Akoestiek - scheidingswanden

Akoestiek - opzetwanden
Wanden
Sommige werkzaamheden vragen om extra concentratie of privacy. Dit is eenvoudig te realiseren met
de NPO opzet- en scheidingswanden. De wanden zijn te combineren met alle NPO bureaus.
De vulling van de wanden bestaat uit gerecycled materiaal van stofrestanten uit onze eigen stoffeerderij.
Op aanvraag is een akoestisch rapport verkrijgbaar.

stabiliseringsvoet

Opzetwanden kunnen d.m.v. klemmen aan het bureaublad worden bevestigd en evt. verhoogd worden d.m.v.
opvulbusjes

stabiliseringsvoet met wielen

Optioneel zijn opvulbusjes, waardoor de wand 5 cm
verhoogd wordt en kabels eronderdoor kunnen lopen.

Dit wandsysteem biedt oplossingen op het gebied van:

Kenmerken:

•

Creëren van afzonderlijke werkplekken

•

De wanden hebben een dikte van 30 mm

•

Recht op privacy

•

Keuze uit stof Radio of Blazer Lite

•

Persoonlijke inrichting van uw werkplek

•

De staande wanden zijn onderling koppelbaar

•

Effectieve ruimte-indelingen

•

Koppelpaal in de kleur aluminium

Geluiddemping

•

Koppelpaal is aan 4 zijden voorzien van voor-

stelvoet met opvulbus

•

gesneden uitsparingen die weggedrukt kunnen
worden
•
koppelpaal t.b.v. haakse koppeling

44

Levertijd 6 weken

Bij koppeling kan de uitsparing weggedrukt worden en de
montageschroef erin gehangen worden.
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Akoestiek - wandpanelen

Akoestische wandpanelen
Nice Price Office akoestische wandpanelen dragen bij aan een aangenamer akoestisch klimaat. De
gestoffeerde panelen zijn voorzien van 1 cm high performance akoestische vulling. Hierdoor wordt
de geluidreflectie aanzienlijk verlaagd. De akoestische wandpanelen hebben een dikte van circa
2 cm en zijn leverbaar in diverse stofkwaliteiten.

Montage van deze wanden is heel eenvoudig. Op de achterzijde van het akoestische paneel zijn
namelijk stroken zelfklevend klittenband aangebracht. Door het schutvel te verwijderen monteert u de
panelen direct op de wand. De wand moet stof- en vetvrij zijn voor een goede hechting.
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Akoestiek

Prijzen vermeld in zwart = levertijd 10 werkdagen voor standaardkleuren.
Op de paars gekleurde prijzen geldt een levertijd van 6 weken.

120

SW1208 	Scheidingswand
120 x 82,5 cm

Opzet-scheidingswanden
stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer Lite

310,310,380,-

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer Lite

355,355,460,-

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer Lite

405,405,510,-

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer Lite

430,430,570,-

40

Staande scheidingswanden
SWOPZ08

Opzetwand
40 x 82,5 cm

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer Lite

225,225,280,-

SWOPZ12

Opzetwand
40 x 120 cm

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer Lite

245,245,305,-

SWOPZ16

Opzetwand
40 x 160 cm

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer Lite

265,265,330,-

SWOPZ18

Opzetwand
40 x 180 cm

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer Lite

285,285,350,-

82,5

120

SW1212

Scheidingswand
120 x 120 cm

40

82,5

120

120

SW1216

Scheidingswand
120 x 160 cm

40

120

160

120

SW1218

Scheidingswand
120 x 180 cm

40

160

180

180

Opties scheidingswanden
Opties opzet-scheidingswanden
SWSTELV

1 stabiliseringsvoet

45,SWOPZKLEM 	Set bladklemmen t.b.v. 1 opzetwand
SWSOPV	Opvulbus 5 cm Ø25 mm (set van 2
stuks)

SWSTELVW

1 stabiliseringsvoet met wielen

50,15,-

60,-

Wandpanelen

1 stelpoot incl. opvulbus 5 cm Ø25 mm

15,-

AKWANDP0606

Wandpaneel
60 x 60 cm

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer Lite

90,90,100,-

AKWANDP1203

Wandpaneel
30 x 120 cm

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer Lite

90,90,100,-

60

SWSTELOPV

60
80,35,-

30

SWKOPPEL
Koppelpaal t.b.v. haakse koppeling 90°
	set van 3 schroeven incl. alu montagemanchet - SWSCHR

120
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Werken
Bureaustoelen
& meer

Een goede ergonomische bureaustoel dient de gebruiker steun te geven in iedere zithouding. De taak die
door de gebruiker wordt uitgevoerd bepaald de zithouding. Dat is eigenlijk volstrekt logisch. De actieve
zithouding achter een computer is natuurlijk een hele andere dan een passieve zithouding die je met een
langdurig telefoongesprek hebt.
Als een bureaustoel bovenstaande eigenschappen heeft en dan ook voor 95% van de gebruikers
gemakkelijk en optimaal instelbaar is, kun je ervan uitgaan dat de bureaustoel een bijdrage kan leveren aan

•

B06

ziekteverzuimverlaging of zelfs arbeidsproductiviteitsverhoging.

•

B07

De door ons aangeboden bureau- en vergaderstoelen voldoen aan de bovenstaande eisen en uiteraard de

•

B11

•

B08

•

Gymba

laatste Arbo-eisen en passen qua vormgeving uitstekend bij de Nice Price Office bureau- en vergadertafels.
Zitten is als zonnen. Doe het bewust en met mate
Een goede zithouding is essentieel voor iedereen. Zitten is van nature
een ongewone houding en acht uur in een verkeerde zithouding geeft
problemen en een hoog ziekteverzuim. Binnen het Nice Price Office
meubilair hebben wij snel te leveren bureau- en vergaderstoelen
geselecteerd. Deze voldoen aan de laatste Arbo-eisen en passen qua
vormgeving uitstekend bij de Nice Price Office bureau- en vergadertafels.

B11

B06

B08

50

B07

B11

Gymba
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kleuren

Bureaustoelen

Standaard stofkleuren NPO bureaustoelen zijn in vele stoffen in verschillende kleuren
leverbaar. De standaard stof Radio in de kleur zwart is binnen 10 dagen leverbaar.
Liever een andere kleur of andere stof? Geen probleem, ook die maken we graag voor
u. De levertijd is dan wel iets langer.

Standaard stofkleur Radio: levertijd 10 werkdagen

zwart 8033

netweave rug

•
•
•

•
n.v.t.
•

•
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

B06
B07
B11
B08
Gymba

(Zitting in gelijke kleur)

Optionele stofkleuren De NPO bureaustoelen zijn ook verkrijgbaar in overige kleuren
stof Radio, stof Xtreme en stof Blazer. Voor een overzicht van alle kleuren van deze
stoffen zie pag 133-135.

Verschillende armleggers De NPO bureaustoelen kunnen worden voorzien van
verschillende armleggers.
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30ZW - 2D armleggers

32ZW - 4D armleggers

01ZW - 4D armleggers

norm volgens NEN1335

norm volgens NEN1335

norm volgens NPR1813
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Bureaustoelen - B06

Bureaustoel B06
B06 is een bureaustoel die optimale steun geeft in iedere
zithouding. Een projectstoel met een moderne en naadloos
inpasbare uitstraling die voor alle medewerkers in een organisatie
gemakkelijk en intuitief goed is in te stellen.
De stoel voldoet aan zowel de NEN-EN 1335 als de NPR 1813
(afhankelijk van de gekozen armleggers). De B06 is voorzien van
een gestoffeerde zitting , een 3D in hoogte verstelbare netweave
rugleuning, standaard een zwart kunststof voetenkruis en een
synchroon zitmechanisme. Optioneel kan de stoel voorzien
worden van verschillende armleggers.
Enkele kenmerken
•

Kunststof voetenkruis of aluminium gepolijst voetenkruis
getest volgens de ANSI/BIFMA

•

Zithoogteverstelling d.m.v. een EN-DIN-4551 geteste veilige
gasveer

•

Synchroon zitsysteem met een negatieve zitneig

•

Zitdiepteverstelling van 10 cm

•

Gewichtsinstelling

•

Rug in hoogte verstelbaar

•

Rug met een zwarte 3D netweave stof

•

Optioneel keuze uit verschillende soorten armleggers
(2D of 4D armleggers)

Aluminium gepolijst kruisvoet
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Bureaustoelen - B07

Bureaustoel B07
B07 is net als de B06 een bureaustoel die optimale steun geeft in
iedere zithouding. Het enige verschil met de B06 is het feit dat de
B07 geen netweave rug heeft maar een gestoffeerde rugleuning. Een
projectstoel met een klassieke en neutrale uitstraling voor iedere
organisatie die voor alle medewerkers gemakkelijk en intuïtief goed is
in te stellen.
De stoel voldoet aan zowel de NEN-EN 1335 als de NPR 1813
(afhankelijk van de gekozen armleggers). De B07 is voorzien van
een gestoffeerde zitting, een gestofeerde in hoogte verstelbare
rugleuning, standaard een zwart kunststof voetenkruis en een
synchroon zitmechanisme. Optioneel kan de stoel voorzien worden van
verschillende armleggers.
Enkele kenmerken
•

Kunststof voetenkruis of aluminium gepolijst voetenkruis getest
volgens de ANSI/BIFMA

•

Zithoogteverstelling d.m.v. een EN-DIN-4551 geteste veilige
gasveer

•

Synchroon zitsysteem met een negatieve zitneig

•

Zitdiepteverstelling van 10 cm

•

Gewichtsinstelling

•

Rug in hoogte verstelbaar

•

Rug gestoffeerd

•

Optioneel keuze uit verschillende soorten armleggers
(2D of 4D armleggers)

Aluminium gepolijste kruisvoet
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Bureaustoelen - B11
Bureaustoel B11
Voor de prijsbewuste klant is dit de ideale
bureaustoel. De B11 oogt goed, voelt goed en is goed
voor uw portemonnee. De stoel heeft een organisch
vormgegeven rug voorzien van een instelbare lendesteun, biedt een optimale zit voorzien van een
instelbare zitdiepteverstelling en is voorzien van
een eenvoudige bediening met pictogrammen. Het
mechaniek is op gewicht instelbaar en tevens in vier
standen te blokkeren. Vanzelfsprekend voldoet de B11
aan de NEN-EN 1335.
De optionele 4D armleggers worden geleverd met
een zachte PUR opdek.
Enkele kenmerken
•

Kunststof voetenkruis of aluminium gepolijst
voetenkruis getest volgens de ANSI/BIFMA

•

Zithoogteverstelling d.m.v. een EN-DIN-4551
geteste veilige gasveer

•

Synchroon zitsysteem

•

In hoogte verstelbare lendesteun

•

Zitdiepteverstelling van 6 cm

•

Gewichtsinstelling

•

Rug in hoogte verstelbaar

•

Rug met een zwarte 3D netweave stof

•

Optioneel keuze uit verschillende soorten armleggers (2D of 4D armleggers)

Keuze in stoffen en kleuren
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Aluminium gepolijste kruisvoet
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& meer

B08 - dynamische stahulp
De B08 is een zeer comfortabele stahulp die
voorzien is van een mechaniek die vanuit de as
van de kolomvoet beweegt. Hierdoor beweegt de
gasveer van de kruk intuïtief vanuit de stam mee
met de gebruiker in iedere gewenste richting. Dit
zorgt ervoor dat de gebruiker veel natuurlijker
en gemakkelijker met een rechte rug op de
ronde zitting kan blijven zitten.
De kruk is in hoogte verstelbaar (54-84 cm)
door de ring onder de zitting in te knijpen.
B08 is een dynamische kruk die naast je
bureaustoel gebruikt kan worden tijdens het
hoog zitten aan je zit-sta bureau.

Gymba - Active Board
Active board Gymba maakt staand werken
comfortabeler. Door Active Board Gymba te
gebruiken als je staand werkt, heb je altijd
de juiste houding. Active Board Gymba zorgt
namelijk onbewust en als vanzelfsprekend voor
dynamiek en de juiste houding tijdens het staan.
Het activeert je been-, rug- en buikspieren
en zorgt ervoor dat je rechter staat. De kans
op klachten door staan vermindert hierdoor
aanzienlijk.

Active board Gymba is in
3 kleuren te verkrijgen: zwart,

Altijd de juiste houding bij staand werken.
Activeert je been-, rug- en buikspieren.

Flexibel naar alle kanten door extreem
duurzaam en elastisch materiaal.

Het ribbelpatroon masseert je voeten en
door Gymba om te draaien strek je je
benen.

antraciet grijs en oranje

60

61

Bureaustoelen en meer

Prijzen vermeld in zwart = levertijd 10 werkdagen voor standaardkleuren.
Op de paars gekleurde prijzen geldt een levertijd van 6 weken.

Bureaustoel B06

Bureaustoel B11

B06 - snelleveruitvoering

B11 - snelleveruitvoering

BFB06
snelleveruitvoering
netweave rug, gestoffeerde zitting
4D armleggers, zwart (NEN 1335) - 32ZW
zwarte kunststof kruisvoet standaard voorzien
van multifunctionele wielen

stof Radio, zwart 8033

530,-

BFB11
snelleveruitvoering
netweave rug, gestoffeerde zitting
4D armleggers, zwart (NEN 1335) - 32ZW
zwarte kunststof kruisvoet standaard voorzien
van multifunctionele wielen

B06 - stel je persoonlijke stoel samen
BST06ZA1
BST06ZA2
BST06ZA3

B06 zonder armleggers
B06 zonder armleggers
B06 zonder armleggers

stof Radio, zwart 8033

425,-

B11 - stel je persoonlijke stoel samen
stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer

Meerprijs 2D armleggers, zwart (NEN 1335) - 30ZW
Meerprijs 4D armleggers, zwart (NEN 1335) - 32ZW
Meerprijs 4D armleggers, zwart (NPR 1813) - 01ZW
Meerprijs kruisvoet aluminium gepolijst - 051M

435,435,470,-

BST11ZA1
BST11ZA2
BST11ZA3

95,100,165,40,-

Meerprijs 2D armleggers, zwart - 31ZW
Meerprijs 4D armleggers, zwart (NEN 1335) - 32ZW
Meerprijs kruisvoet aluminium gepolijst - 082M

B07 zonder armleggers
B07 zonder armleggers
B07 zonder armleggers

340,340,360,-

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer

70,100,40,-

Dynamische stahulp B08
In hoogte verstelbare stahulp voorzien van een 360 graden roterend
scharnierpunt aan de stam van de gasveer

Bureaustoel B07
B07 - snelleveruitvoering
BFB07
snelleveruitvoering
gestoffeerde rug + zitting
4D armleggers, zwart (NEN 1335) - 32ZW
zwarte kunststof kruisvoet standaard voorzien
van multifunctionele wielen

stof Radio, zwart 8033

B08-1
B08-2
BO8-4

495,-

295,295,325,-

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer

B07 - stel je persoonlijke stoel samen
Gymba
BST07ZA1
BST07ZA2
BST07ZA3

B07 zonder armleggers
B07 zonder armleggers
B07 zonder armleggers

Meerprijs 2D armleggers, zwart (NEN 1335) - 30ZW
Meerprijs 4D armleggers, zwart (NEN 1335) - 32ZW
Meerprijs 4D armleggers, zwart (NPR 1813) - 01ZW
Meerprijs kruisvoet aluminium gepolijst - 051M
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stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer

425,425,450,-

Gymba active board

GYMZW
GYMGR
GYMOR

kleur zwart
kleur antraciet
kleur oranje

112,112,112,-

95,100,165,40,-
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Ontmoeten
Vergaderen
& meer

Goed overleg is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Het uitwisselen van informatie staat hierbij
centraal en dat mag best in een prettige omgeving plaatsvinden. Bij Nice Price Office kan daarom
uit verschillende modellen tafels gekozen worden. Uiteraard heeft u een grote keuze uit blad- en
onderstelkleuren. Door de enkele kolom is er nooit gebrek aan beenruimte en bewegingsvrijheid. De robuuste
constructie en verzwaarde voetplaat maken de tafels zeer stabiel.

•

Meet-In

•

Pro-Fit

•

Fyra

•

Team

•

Break

De belangrijkste eigenschappen op een rij:
•

Standaard onderstelkleuren zwart, aluminium metallic en wit

•

Standaard bladdecors wit, beuken, eiken white wash en noten

•

Bladdikte van 18 mm of 25 mm

•

Levering binnen 10 werkdagen

•

Scherpe prijsstelling

Meet-In

Team

64

Pro-Fit

Team statafels

Fyra

Break
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bladkleuren

lakkleuren

Vergadertafels

Standaard bladdecoren NPO heeft een aantal standaard bladdecoren die een levertijd

Vergadertafels

Standaard lakkleuren De onderstellen van onze bureaus en tafels zijn standaard

hebben van slechts 10 werkdagen. Daarnaast zijn andere decoren mogelijk met een

leverbaar in drie lakkleuren.
PEFC/30-31-042

langere levertijd. Uiteraard zijn alle bladen als PEFC- of FSC -gecertificeerd leverbaar.
®

Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.

Standaard bladkleuren: levertijd 10 werkdagen

Wit

Standaard lakkleuren levertijd 10 werkdagen

Eiken Whitewash

Noten

Eiken Vicenza

18 mm

25 mm

18 mm

25 mm

18 mm

25 mm

18 mm

25 mm

Meet-in

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

Pro-Fit

•

•

•

•

•

•

•

Fyra

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

Team

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

Break

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

levertijd
6 weken

levertijd
6 weken

levertijd
6 weken

Wit

Aluminium

Zwart

•

levertijd
6 weken

Optionele kleuren: levertijd 6 weken

Licht Beuken
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Donker Noten

Zilvergrijs

Esdoorn

18 mm

25 mm

18 mm

25 mm

18 mm

25 mm

18 mm

25 mm

Meet-in

n.v.t.

•

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

•

n.v.t.

•

Pro-Fit

•

•

•

n.v.t.

•

•

•

•

Fyra

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

Team

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

Break

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.

•

n.v.t.
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Vergaderen - Meet-In

De Meet-In tafels kenmerken zich door het opvallende frame.

Meet-In is de ideale vergadertafel om in een vergaderruimte
of vrije kantoorruimte te plaatsen. De kenmerkende frameconstructie van de tafel biedt optimale beenvrijheid en geeft een
modern karakter. Meet-In is uit voorraad leverbaar voor 4-6
personen en voor 6-8 personen. De bladen zijn altijd 25 mm
dik melamine. De Meet-in vergadertafel is ook verkrijgbaar op
PEFC/30-31-042

stahoogte.

Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.
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Vergaderen - Pro-Fit

De Pro-Fit tafels zijn perfect te combineren met het
Pro-Fit werkprogramma.

De Pro-Fit vergadertafels passen naadloos in dezelfde lijn als de
bureautafels omdat het onderstel identiek is. De verschillende
opties en vormen in bladen geven diverse mogelijkheden
en uitstralingen van de vergaderruimte zodat voor iedere
ontmoetingsplek eenvoudig de juiste keuze gemaakt kan
PEFC/30-31-042

worden. Bladen van Pro-FIt vergadertafels kunnen zowel in
18 als 25 mm dikte geleverd worden.
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Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.

71

Vergaderen - Fyra

Fyra tafels: gemakkelijk rondom zitten.

De 18 mm dikke bladen van de vergadertafels op vaste hoogte
van 74 cm passen naadloos in dezelfde lijn als de 4-poots
bureautafels omdat het onderstel indentiek is.
De vergadertafel heeft een vierkant blad van 160x160 cm en
is zeer geschikt om door te koppelen. Er wordt dan gebruik
PEFC/30-31-042

gemaakt van een verdiepte middenpoot. Zodoende kunnen
er configuraties worden gemaakt waar 8 tot 24 personen aan
plaats kunnen nemen.
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Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.
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Vergaderen - Team

Met onze Teamtafels is het mogelijk om de ruimtes speels in te delen.
De teamtafels met 18 mm dikke melamine bladen zijn voor verschillende
ruimtes bijzonder geschikt. Vergaderruimtes, kantines of een werkruimte
waar de wens is voor één of meerdere bijzettafels. De tafels zijn leverbaar
in zithoogte of stahoogte.
Het onderstel is gelast en door de diverse bladformaten is deze tafel toepasbaar in elke ruimte.

PEFC/30-31-042
Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.
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Ontmoeten - Break

Het Break-kolompoten-programma is uitgebreid en flexibel.
Ronde bladen, vierkante bladen en in diverse hoogtes en maatvoeringen te kiezen. De ronde bladen zijn altijd voorzien van
een ronde buis en een ronde kolomvoet, de vierkante bladen
zijn voorzien van een vierkante poot en vierkante kolomvoet.
De bladen van onze kolomtafels zijn altijd 18 mm dik.
PEFC/30-31-042
Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.

110 cm
74 cm
46 cm
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Ontmoeten - Break

PEFC/30-31-042
Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.

Bijzettafel vierkant
bladdikte 18 mm

Bijzettafel rechthoek, 2-koloms
bladdikte 18 mm

110 cm

110 cm
74 cm
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74 cm

79

Ontmoeten - Tafels

Prijzen vermeld in zwart = levertijd 10 werkdagen voor standaardkleuren.
Op de paars gekleurde prijzen geldt een levertijd van 6 weken.

18 mm

25 mm

Meet-In - vergadertafel hoogte 75 cm
715,-

200 x 100 vaste hoogte

100

100

MI200100VH

18 mm

25 mm

390,995,-

420,1.025,-

430,1.035,-

480,1.085,-

Pro-Fit
PFVER2010VH
PFZSVER2010

200 x 100 vaste hoogte
200 x 100 zit-sta 2-traps elektrisch verstelbaar

PFVER2111VH
PFZSVER2111

220 x 80/110 vaste hoogte
220 x 80/110 zit-sta 2-traps elektrisch verstelbaar

PFVER1612

160 x 80/120 vaste hoogte 75 cm

410,-

460,-

PFVER3212

320 x 80/120 vaste hoogte 75 cm

830,-

930,-

PFVER2012

200 x 80/120 vaste hoogte 75 cm

430,-

480,-

400 x 80/120 vaste hoogte 75 cm

870,-

970,-

200

200

770,-

240 x 120 vaste hoogte

120

110

MI240100VH

MI240120VH

80

100

Meet-In - statafel hoogte 110 cm

t.b.v. max.
4 personen

120

220

240

785,-

240 x 100 vaste hoogte

160

120
80

240

t.b.v. max. 8 personen

320
Fyra
200 x 100 vaste hoogte

380,-

t.b.v. max. 6 personen

120

80

100

FY2010VH

200
200
160 x 160 vaste hoogte

540,120
80

160

FY1616

t.b.v. max. 12 personen

400

160

PFVER4012

320 x 160 vaste hoogte

1.015,-

160

FY3216

320

80
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Ontmoeten - Tafels

Prijzen vermeld in zwart = levertijd 10 werkdagen voor standaardkleuren.
Op de paars gekleurde prijzen geldt een levertijd van 6 weken.

Team - kantinetafels
80 x 80 vaste hoogte 74,5 cm

Break - kolompoottafels

155,-

18 mm

Break - bijzettafel laag - 46 cm

80

KA0808

18 mm

KO08ROBIJ

Ø 80 cm / VH 46 cm / voetplaat 46 cm

245,-

80
Ø 80 cm
140 x 70 vaste hoogte 74,5 cm

185,-

Break - bijzettafel - 74 cm

70

KA1407

KO08ROZIT
KO10ROZIT
KO12ROZIT

140

80

Ø 100 cm
KA1608

160 x 80 vaste hoogte 74,5 cm

Ø 80 cm / VH 74 cm / voetplaat 46 cm
Ø 100 cm / VH 74 cm / voetplaat 70 cm
Ø 120 cm / VH74 cm / voetplaat 70 cm

270,345,375,-

215,Break - hoge bijzet-/statafel - 110 cm

160

180 x 90 vaste hoogte 74,5 cm

235,-

Ø 120 cm

Ø 80 cm / VH 110 cm / voetplaat 46 cm
Ø 100 cm / VH 110 cm / voetplaat 70 cm
Ø 120 cm / VH 110 cm / voetplaat 70 cm

280,355,385,-

90

KA1809

KO08ROSTA
KO10ROSTA
KO12ROSTA

Break - bijzettafel 74 cm
70

180

70x70 cm / VH 74 cm / voetplaat 46x46 cm
80x80 cm / VH74 cm / voetplaat 46x46 cm
100x100 cm / VH 74 cm / voetplaat 65x65 cm

280,290,405,-

80

70

KO0707VK
KO0808VK
KO1010VK

Break - hoge bijzet-/statafel 110 cm
80

100

Team - statafels

KASTA1407

140 x 70 vaste hoogte 110 cm

KO0707VK
KO0808VK
KO1010VK

70x70 cm / VH 110 cm / voetplaat 46x46 cm
80x80 cm / VH 110 cm / voetplaat 46x46 cm
100x100 cm / VH 110 cm / voetplaat 65x65 cm

300,305,410,-

390,-

70

100

140
70

Break - bijzettafel 74 cm

80

KASTA1808

180 x 80 vaste hoogte 110 cm

510,-

KO1407VK
KO1608VK

140

140 x 70 cm / VH 74 cm / voetplaat 90x46 cm
160 x 80 cm / VH 74 cm / voetplaat 90x46 cm

495,515,-

80

Break - hoge bijzet-/statafel 110 cm
180

KO1407VK
KO1608VK

140 x 70 cm / VH 110 cm / voetplaat 90x46 cm
160 x 80 cm / VH 110 cm / voetplaat 90x46 cm

515,520,-

160
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Ontmoeten
Stoelen
& meer

Goed overleg is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Het uitwisselen van informatie staat hierbij
centraal. Uiteraard mag dat best in een prettige omgeving plaatsvinden. Bij Nice Price Office kan daarom
uit verschillende modellen tafels gekozen worden. Bovendien heeft u een grote keuze uit blad- en
onderstelkleuren. Bij de diverse mogelijkheden in tafels is het daarom ook vanzelfsprekend dat er keuze
is in verschillende soorten en types vergaderstoelen, bijzetstoelen, kantinestoelen, treinbanken en andere
zitelementen. Zodoende is er keuze om in iedere verschillende ontmoetingsplek op kantoor een bijpassende
stoel of bijpassend zitelement te kiezen.

•

S07

•

K01

•

S12

•

K03

•

S10

•

K04

•

S11

•

S15

•

BS11

Gaat u zitten!

•

S16

•

BS16

Wanneer het gaat om zitten in welke vorm dan ook, biedt

•

S22

•

F02

•

F03

•

F04

de collectie van Nice Price Office hiervoor een invulling.
Van fauteuils met een goed comfort tot werkstoelen
welke in elke omgeving een goede ondersteuning van
de werkzaamheden geven. De meeste producten zijn uit
voorraad leverbaar, tegen een aantrekkelijke prijsstelling.

Kantinestoelen

Barstoelen

84

Vergaderstoelen

Banken & zitelementen

85

Ontmoeten - S07

Kenmerken:
Als u behoefte heeft aan een enorm sterke bijzet- of
kantinestoel dan is de S07 de oplossing. De stoel is meer dan
30 jaar geleden oorpronkelijk ontworpen als leerlingstoel en
is bijna niet kapot te krijgen. Absoluut een beetje Retro maar
daarom weer helemaal van deze tijd.
De S07 is verkrijgbaar in 2 CPL kleuren en 2 framekleuren.
• 4-poots kantinestoel
• Rug en zitting in krasvaste CPL
• Stoel is recht stapelbaar
• Optioneel leverbaar met kunststof armleggers
• Leverbaar met koppeling
• Stapeltrolley leverbaar

Kantinestoel S07 is leverbaar in 2 verschillende kleuren CPL
Snellever

CPL Zwart

86

CPL Esdoorn

Frame aluminium

Frame zwart

Optionele koppeling

Stapeltrolley

87

Ontmoeten - S12

ook leverbaar als barstoel
zie pagina 107

optioneel met stalen armleggers
met zwart kunststof armsteun

4-poot metaal én slede stapelbaar

Kenmerken:
Ook de S12 is voorzien van een CPL kuip en metalen frame
waardoor de S12 absoluut tegen een stootje kan. S12 kan
in diverse configuraties uitgevoerd worden. Daardoor kan
op een speelse wijze hoog en laag zitten in een ruimte
gecombineerd worden.
• Kuip in krasvaste CPL
• Kantinestoel met sledeframe, 4-poot metaal of
4-poot hout
• Metalen frame in 2 kleuren verkrijgbaar
• Houten poten blank gelakt beuken
• Uitvoering met metalen frame is stapelbaar
• Uitvoering met metalen frame ook leverbaar met
kunststof armleggers

Snellever

CPL Zwart

88

CPL Wit

CPL Esdoorn

Frame aluminium

Frame wit

89

Ontmoeten - S10

Kenmerken:
De S10 is een stijlvolle en bijzonder comfortabele vergader
stoel met een scherpe prijsstelling. Door de ruime keuze
aan stoffen en kleuren kan de S10 moeiteloos in iedere
vergaderruimte zijn plek vinden. In de zwarte stoffering is de
S10 uit voorraad leverbaar.
• Vergaderstoel met sledeframe
• Rug en zitting gestoffeerd
• Rug voorzien van zwarte kunststof rugkap of volledig
gestoffeerd
Optioneel
rug gestoffeerd

Stapelbaar

• Standaard met chroom onderstel
• Armleggers standaard voorzien van kunststof opdek
• Stoel is stapelbaar en standaard uitgevoerd met
stapelplaat
• Buisdiameter 25 mm, wanddikte buis 2 mm
• Optioneel leverbaar met slede-glijdoppen voor een harde
vloer

Snellever
Stof Radio

Zwart 8033

90

Frame chroom
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Ontmoeten - S11

Kenmerken:
De S11 is het kleine broertje van de S10. Het sledeframe
onderstel is namelijk exact gelijk waardoor ook de S11
stapelbaar is tot 4 stoelen. De S11 is voorzien van een lage
netweave rugleuning. De kleur van de netweave rug is
standaard zwart maar kan ook in diverse andere kleuren
uitgevoerd worden.
• Vergaderstoel met sledeframe
• Zitting gestoffeerd
• Rug netweave
• Standaard met chroom onderstel
• Armleggers standaard voorzien van kunststof opdek
• Stoel is stapelbaar en standaard uitgevoerd met
stapelplaat
• Buisdiameter 25 mm, wanddikte buis 2 mm
• Optioneel leverbaar met slede-glijdoppen voor een harde
vloer

Snellever
Stof Radio

Zwart 8033
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Netweave Runner

Frame chroom

93

Ontmoeten - S15

Kenmerken:
De S15 kenmerkt zich door zijn degelijkheid en uitstekende
pasvorm. Vanwege de aflopende zitting wordt de gebuiker
optimaal ondersteund tijdens de soms lange vergaderingen.
De stapelbare S15 voldoet aan de strengste eisen ten
aanzien van kwaliteit en ergonomie. Zowel de slede- als de
vierpootsuitvoering is goedgekeurd volgens de NEN EN 16139.
·

4-poots of sledestoel

·

4-poots is stapelbaar

·

Standaard met armlegger

·

Onderstel met ronde buis in de kleur zwart of aluminium

·

In diverse kleuren en stofgroepen leverbaar. Om die reden
niet uit voorraad leverbaar

94
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Ontmoeten - S16

Kenmerken:
De S16 en de S16SL zijn kantine- of bijzetstoelen die standaard
voorzien zijn van een kunststof zitting en rug. De draadframe
uitvoering is zeer goed stapelbaar omdat dit model standaard
is voorzien van een stapelplaat. Beide varianten zijn ook
mogelijk in hoge kruk varianten (zie pag 105) Optioneel is het
mogelijk om de zitting en/of de rug te stofferen. De stoel krijgt
dan een heel ander karakter en kan dan ook als zaalstoel of
vergaderstoel worden ingezet. De kunststof kuipen zijn uit
voorraad leverbaar in de kleuren antraciet, ijsblauw, zeeblauw
en grasgroen.

Snellever

·

4-poots of sledestoel

·

Onderstel met ronde buis kleur aluminium of wit

·

In diverse kleuren en stofgroepen leverbaar

·

4-poots model is niet stapelbaar

·

Uitvoering met draadframe (12 mm) is tot 35 stuks
stapelbaar

·

Voor harde vloeren kan de stoel voorzien worden van
glijders (kunststof of anti-kras)

96

Kunststof
Antraciet

Kunststof
IJsblauw

Kunststof
Zeeblauw

Frame wit

Frame aluminium

Frame zwart

Kunststof
Grasgroen

·

Armleggers zijn optioneel verkrijgbaar

·

Koppeling is optioneel verkrijgbaar

97

Ontmoeten - S22

Kenmerken:
De S22 is is een multifunctionele luxe vergaderstoel met een
netweave rug en gestoffeerde zitting. S22 wordt standaard
uitgevoerd op een vierpoots kruisvoet. De kruisvoet kan
zowel uitgevoerd worden met wieltjes als doppen. S22 is in
hoogte verstelbaar en voorzien van een schommelmechaniek
met de mogelijkheid om vast te zetten. Optioneel kan de
stoel voorzien worden van vaste armleggers.
·

3 D netweave rugleuning en gestoffeerde zitting in
standaard kleur zwart

·

Andere opties netweave en stoffen op de zitting in diverse
kleuren en stofgroepen leverbaar

·

Chroom vierteens kruisvoet standaard op doppen
(39-51 cm)

·

Zwart 8033

98

Optioneel 5-teens kunststof kruisvoet voorzien van
multifunctionele wielen (40-54 cm)

Snellever

Netweave Runner

Frame gepolijst
aluminium

·

Optioneel kleine wieltjes onder vierteens kruisvoet

·

Optioneel vaste armleggers

Frame zwart

99

Ontmoeten - F02

Kenmerken:
De F02 is een volledig gestoffeerde clubfauteuil die de
vergaderkamer een stuk vriendelijker en huiselijker zal
maken. De in hoogte verstelbare F02 is standaard voorzien
van een vierpoot kruisvoet op doppen of optioneel op
wieltjes. De F02 kan ook desgewenst worden uitgevoerd op
een 5-teens zwart kunststof kruisvoet. Omdat de stoel in
veel verschillende kleuren en stofcombinaties uitgevoerd kan
worden, is de F02 niet uit voorraad leverbaar. Het zitkussen
Hoogteverstelling d.m.v. gasveer

kan in aparte kleuren of stoffen uitgevoerd worden.
• Fauteuil met zithoogte-verstelling
• 4-poots Kruisvoet gepolijst aluminium of
verrijdbare zwarte kunststof kruisvoet
• Leverbaar in stofgroepen Radio, Xtreme en Blazer
•	Optioneel kleine wieltjes onder vierteens kruisvoet
(zoals bij S22)

100

101

Ontmoeten - Barkruk K01

Kenmerken:
Barkruk K01 is een kruk zoals een kruk ooit bedoeld was.
Een stevig buizen onderstel dat in de kleuren wit, zwart
en aluminium grijs uitgevoerd kan worden. De vierkante
zitting is gestoffeerd. Omdat de K01 in veel verschillende
configuraties uitgevoerd kan worden is hij niet uit voorraad
leverbaar.
• Hoogte 80 cm
• Zitting 32,5 x 32,5 cm
• ZItting gestoffeerd
• Framekleur aluminium grijs, zwart of wit
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Ontmoeten - Barstoel BS11

Kenmerken:
De BS11 is voorzien van een CPL kuip en metalen frame
waardoor de BS11 absoluut tegen een stootje kan. De BS11 is
de barstoel versie van de S12. Hierdoor kan op een speelse
wijze hoog en laag zitten in een ruimte gecombineerd
worden. De BS11 is verkrijgbaar met zowel een 4 poot als
sledeframe en is uitermate geschikt om te combineren met
hoge statafels.
• Kuip met krasvast CPL
• Zithoogte 80 cm
• Handige handgreep in de kuip

104
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Ontmoeten - Barstoel BS16

Kenmerken:
De BS16 is een variant op het ontwerp van de S16. De BS16 is
voorzien van een draadframe en standaard van een kunststof
zitting en rug. Optioneel is het mogelijk om de zitting en/
of rug te stofferen in de stofgroepen Radio en Xtreme. Deze
barstoel geeft zowel in kunststof als gestoffeerd sfeer aan de
ruimte.
• Kuip met krasvast CPL
• Zithoogte 80 cm
• Handige handgreep in de kuip

Snellever
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Kunststof
Antraciet

Kunststof
IJsblauw

Kunststof
Zeeblauw

Frame wit

Frame aluminium

Frame zwart

Kunststof
Grasgroen

107

Ontmoeten - Fauteuil F03

hoekelement
80x80x76 cm (BxDxH)

hocker L
80x80x44 cm (BxDxH)

hocker H
40x40x44 cm (BxDxH)

zitelement
80x80x76 cm (BxDxH)

Kenmerken:
Flexibiliteit is het sleutelwoord bij ons modulaire
bankenprogramma F03. De F03 is het ideale programma
voor uw ontvangstruimte of loungeplek.
De zitelementen staan op een metalen frame.
• Modern vormgegeven elementen, eenvoudig te
combineren
• Fauteuil en hocker zithoogte 76 cm
• Framekleur standaard aluminium
• Verkrijgbaar met stofsoorten Radio, Blazer en Stamskin

108

109

Ontmoeten - Treinbank F04

Kenmerken Treinbanken F04
Flexibiliteit is het sleutelwoord bij ons modulaire
bankenprogramma F04. De F04 is het ideale programma voor
uw ontvangstruimte of loungeplek.
De zitelementen staan op een houten frame met
antracietkleurige plint.
• Enkele bank met lage of hoge rug en 2 breedtes
• Frame hout, plint standaard antracietkleur
• Standaard verkrijgbaar met stof Radio, Blazer of Stamskin
• Optionele achterwand in 18 mm melamine

3x enkele bank met melamine achterwand
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Ontmoeten - Zitelementen

Zitelelement Wybelt

Zitelement Poef K03 en K04

De Wybelt is gemaakt van 100% afval. Dit

De poef is een zitelement dat je er even bijpakt voor

betekent dat er alleen gebruik gemaakt wordt van

kort overleg. Licht in gewicht en daarmee flexibel

restmaterialen of gerecyclede materialen.

inzetbaar.

De standaard uitvoering is gemaakt van 100%
gerecycled kunststof. Dit zitelement kan oneindig

De poef heeft een zithoogte van 45 cm en is

worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies en is dus

verkrijgbaar in een ronde en een vierkante uitvoering.

100% circulair.

De poef van Nice Price Office is volledig gestoffeerd
en voorzien van 4 glijdoppen.

De Wybelt kan tweezijdig gebruikt worden, zodat
iedereen zelf kan bepalen of hij/zij wil wiebelen of
toch niet.

Afmeting

Afmeting

Zithoogte 45 cm

Zithoogte 45 cm

Diameter 38 cm

Rond: diameter 38 cm
Vierkant 50x50 cm

Kleur: graniet
Poef K03 en K04 kunnen gestoffeerd worden
in Radio stof, Xtreme stof en Blazer stof.
Stoffen en kleuren zie pagina 130-135.
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Stoelen en meer

Prijzen vermeld in zwart = levertijd 10 werkdagen voor standaardkleuren.
Op de paars gekleurde prijzen geldt een levertijd van 6 weken.

S07 - kantinestoel
STS07ZA
STS07MA
S07KOPPEL
S07VILT
S07TROLL

S15 en S15SL - vergaderstoel
Zonder armlegger
Met armlegger
Koppeling
Viltglijders
Stapeltrolley

140,185,12,12,230,-

rug/zitting CPL / frame epoxy
rug/zitting CPL / frame epoxy

S12 - kantinestoel - snelleveruitvoering
STS124ZA
STS12SLZA

4-poot metaal, zonder armleggers kuip CPL / frame epoxy 150,Slede, zonder armleggers
kuip CPL / frame epoxy 180,-

STS151
STS152
STS153
STS154
021M

S15 4-poot frame zwart
S15 4-poot frame zwart
S15 4-poot frame zwart
S15 4-poot frame zwart
Frame aluminium grijs

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer
stof Stamskin

320,320,350,340,0,-

STS151
STS152
STS153
STS154
078M
017M
006M

Slede frame zwart
Slede frame zwart
Slede frame zwart
Slede frame zwart
Frame aluminium grijs
Slededoppen kunststof
Slededoppen vilt

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer
stof Stamskin

355,355,390,375,0,15,15,-

S12 - kantinestoel
STS124MA
STS12SLMA

4-poot metaal, met armleggers
Slede, met armleggers

STS124PHZA

S12, 4-poot hout,
zonder armleggers

210,225,200,-

kuip CPL / frame epoxy
kuip CPL / frame epoxy
kuip CPL / frame hout

S16 en S16SL - vergaderstoel
ST16KST4
ST16KRA4
ST16XT4
ST16ARM

4-poot
4-poot
4-poot
Meerprijs armleggers

kunststof
stof Radio
stof Xtreme

110,240,240,40,-

ST16KSTSL
ST16RASL
ST16XTSL
ST16ARM

Slede
Slede
Slede
Meerprijs armleggers

kunststof
stof Radio
stof Xtreme

115,250,250,40,-

S10 - vergaderstoel - snelleveruitvoering
STS10V

Slede chroom, kunststof rugkap

stof Radio 8033

190,-

S10 - vergaderstoel
STS101
STS101GR
STS102
STS102GR
STS103
STS103GR
STS104 S10
017M
006M
077M

220,275,220,275,240,355,230,15,15,0,-

S10, slede chroom, kunststof rugkap
stof Radio overig
S10, slede chroom, gestoffeerde rugkap
stof Radio
S10, slede chroom, kunststof rugkap
stof Xtreme
S10, slede chroom, gestoffeerde rugkap
stof Xtreme
S10, slede chroom, kunststof rugkap
stof Blazer
S10, slede chroom, gestoffeerde rugkap
stof Blazer
Slede chroom, kunststof rugkap
stof Stamskin
Slededoppen kunststof voor harde vloer
Slededoppen met vilt voor harde vloer
Frame zwart

S11 - vergaderstoel - snelleveruitvoering
STS11V

Slede chroom, rug netweave
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S225108
S225110
HOOG
51MA

Pyramide 4-teens
Kruisvoet 5-teens
Meerprijs hoge rugleunig
Meerprijs armleggers

stof Radio 8033
stof Radio 8033

400,350,20,45,-

S22 - vergaderstoel
stof Radio 8033

190,-

S11 - vergaderstoel
STS11R
STS101GR
STS102
STS102GR
079M
017M
006M
077M

S22 - vergaderstoel - snelleveruitvoering

Slede chroom, rug netweave zwart
stof Radio overig
Slede chroom, rug netweave zwart
stof Xtreme
Slede chroom, rug netweave zwart
stof Blazer
Slede chroom, rug netweave zwart
stof Stamskin
Gekleurde Runner netweave
Slededoppen kunststof voor harde vloer
Slededoppen met vilt voor harde vloer
Frame zwart

220,220,240,230,20,15,15,0,-

S225108RA
S225108XT
S225108BL
HOOG
51MA
079M

Pyramide 4-teens
Pyramide 4-teens
Pyramide 4-teens
Meerprijs hoge rugleunig
Meerprijs armleggers
Meerprijs gekleurde netweave

stof Radio overig
stof Xtreme
stof Blazer

410,410,440,20,45,20,-

S225110RA
S225110XT
S225110BL
HOOG
51MA
079M

Kruisvoet 5-teens
Kruisvoet 5-teens
Kruisvoet 5-teens
Meerprijs hoge rugleunig
Meerprijs armleggers
Meerprijs gekleurde netweave

stof Radio overig
stof Xtreme
stof Blazer

360,360,390,20,45,20,-
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Stoelen en meer

Prijzen vermeld in zwart = levertijd 10 werkdagen voor standaardkleuren.
Op de paars gekleurde prijzen geldt een levertijd van 6 weken.

F02 - fauteuil

F04 - treinbanken

FAUF021
FAUF022
FAUF023

4-poot alu gepolijst
4-poot alu gepolijst
4-poot alu gepolijst

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer

580,580,600,-

FAUF021
FAUF021
FAUF021

5-teens kruisvoet op wielen
5-teens kruisvoet op wielen
5-teens kruisvoet op wielen

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer

590,590,620,-

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer
stof Stamskin

160,160,170,180,-

Kruk K01
KRK01H

Kruk K01 hoog

Barstoel BS11 en BS11SL
BARSTS11
BARSTS11SL

190,210,-

4-poot, zonder armleggers
Slede, zonder armleggers

TRF041410RA
TRF041410XT
TRF041410BL
TRF041410ST
WANDMEL1410

Treinbank 140b/105h
Treinbank 140b/105h
Treinbank 140b/105h
Treinbank 140b/105h
Achterwand 18 mm melamine

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer
stof Stamskin

1.150,1.150,1.170,1.240,200,-

TRF041810RA
TRF041810XT
TRF041810BL
TRF041810ST
WANDMEL1810

Treinbank 180b/105h
Treinbank 180b/105h
Treinbank 180b/105h
Treinbank 180b/105h
Achterwand 18 mm melamine

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer
stof Stamskin

1.260,1.260,1.410,1.375,265,-

TRF041412RA
TRF041412XT
TRF041412BL
TRF041412ST
WANDMEL1412

Treinbank 140b/120h
Treinbank 140b/120h
Treinbank 140b/120h
Treinbank 140b/120h
Achterwand 18 mm melamine

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer
stof Stamskin

1.210,1.210,1.345,1.315,220,-

TRF041812RA
TRF041812XT
TRF041812BL
TRF041812ST
WANDMEL1812

Treinbank 180b/120h
Treinbank 180b/120h
Treinbank 180b/120h
Treinbank 180b/120h
Achterwand 18 mm melamine

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer
stof Stamskin

1.290,1.290,1.440,1.405,285,-

POEK03

Rond ø38 cm, hoogte 45 cm

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer

165,165,230,-

POEK04

50x50 cm, hoogte 45 cm

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer

195,195,270,-

Poef K03 / K04
Barstoel BS16SL
BARSTS16SL
Slede, zonder armleggers
BARSTS16-2 	Slede, zonder armleggers, gestoffeerd in Extreme
BARSTS16-1 	Slede, zonder armleggers, gestoffeerd in Blazer

130,180,200,-

F03 - bankenprogramma
Wybelt
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FAUF03ZITRA
FAUF03ZITXT
FAUF03ZITBL
FAUF03ZITST

Zitelement
Zitelement
Zitelement
Zitelement

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer
stof Stamskin

525,525,615,585,-

FAUF03HOEKRA
FAUF03HOEKXT
FAUF03HOEKBL
FAUF03HOEKST

Hoekelement
Hoekelement
Hoekelement
Hoekelement

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer
stof Stamskin

715,715,820,785,-

FAUF03HOCKHRA
FAUF03HOCKHXT
FAUF03HOCKHBL
FAUF03HOCKHST

Hocker klein
Hocker klein
Hocker klein
Hocker klein

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer
stof Stamskin

315,315,355,345,-

FAUF03HOCKLRA
FAUF03HOCKLXT
FAUF03HOCKLBL
FAUF03HOCKLST

Hocker groot
Hocker groot
Hocker groot
Hocker groot

stof Radio
stof Xtreme
stof Blazer
stof Stamskin

410,410,490,465,-

WIEZE

zitelement gemaakt uit gerecycled kunststof

160,-
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Opbergen
Kasten
& meer

Nice Price Office levert een zeer compleet assortiment kasten voor persoonlijke berging, afdelingsberging
(hoge kasten) en archivering. Naast het opbergen van informatiedragers zijn de kasten ook te gebruiken voor
het flexibel indelen van kantoorruimten. De middelhoge kasten bieden bij zittende werkzaamheden privacy en
concentratie en kunnen tevens als sta-element gebruikt worden voor informeel overleg.

•

Jaloeziedeurkasten

•

Schuifdeurkasten

•

Houten kasten

•

Rolblokken

Jaloeziedeurkasten

Schuifdeurkasten

Houten kasten

Rolblokken
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Opbergen - Jaloeziedeurkast

Jaloeziedeurkasten
De Nice Price jaloeziedeurkasten zijn leverbaar in
aluminium, wit en zwart. De ‘kunststof’ deuren hebben
dezelfde kleur als de romp. De kasten (m.u.v. de 200 cm
hoge kast) zijn voorzien van een 18 mm topblad in
houtdecor.
Kenmerken jaloeziedeurkasten:
• Stalen kast met kunststof deuren
• Deuren zijn standaard voorzien van zwarte komgreep
•	Kasten zijn standaard voorzien van magneetsluiting en
slot
• Kast naar eigen keuze in te delen met legborden,
of uittrekframes

Uitvoeringen:
• Kast 120 cm breed leverbaar in 3 hoogtes:
2OH (75 cm), 3OH (123 cm) en 5OH (200 cm)
• Kast 100 cm breed leverbaar in 2 hoogtes:
3OH (123 cm) en 5OH (200 cm)
•	Kast 80 cm breed leverbaar in de hoogte 2OH (75 cm)

Kleur keuze kast: Wit, Zwart of Aluminium
Topbladen: Keuze uit decoren als op pagina 14 vermeld
staan.

optioneel uitgevoerd met uittrekframe

120

standaard voorzien van magneetsluiting en slot
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Opbergen - Schuifdeurkast

Schuifdeurkasten
Naast gemak van archivering geeft de akoestische
schuifdeurkast ook het genot van de akoestische werking.
De geperforeerde deuren zijn voorzien van panelen met
geluidsabsorberend materiaal en zwarte stoffering.
Kenmerken schuifdeurkasten:
• Stalen kast met soepellopende schuifdeuren
• Kast standaard voorzien van akoestische perforatie
• Kast is voorzien van een slot
•	Kast naar eigen keuze in te delen met legborden of
uittrekframes
•	Kast geheel van staal leverbaar in de kleuren wit,
aluminium en zwart
• Topblad optioneel leverbaar in houtdecor
Akoestisch
De schuifdeurkasten absorberen het omgevingsgeluid door
het fijnmazige perforatiepatroon in de schuifdeuren.

Uitvoeringen:
De SDK kasten zijn leverbaar in 3OH (120 cm hoog)
en 5OH (192 cm hoog).
Bij beide uitvoeringen kunt u kiezen tussen 160 cm
of 194 cm breed. Alle uitvoeringen zijn 46 cm diep.
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Kleur romp: Wit, Zwart of Aluminium.
Standaard stoffering achter de panelen: Cara EJ138 zwart.
Topbladen: Keuze uit decoren als op pagina 14 vermeld
staan.
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Opbergen - Houten kasten

PEFC/30-31-042
Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.

Kasten
De Nice Price houten kasten hebben een afmeting van
80 x 44 cm (b x d). De rompen zijn standaard wit, de
toppen en deuren zijn leverbaar in eiken whitewash,
beuken, noten en wit.
De deuren zijn voorzien van scharnieren van 120 graden.
Alle houten kasten zijn gefabriceerd van duurzaam PEFC
hout.

Kenmerken houten kasten:
• Kast 80 cm breed en 44 cm diep.
•	De kast is leverbaar in 3 hoogtes;
2OH (80 cm), 3OH (119 cm) en 5OH
(196 cm) hoogte
• Romp standaard in de kleur wit.
•	Deuren en toppen leverbaar in
noten, eiken white wash, beuken en
wit
•	Kast naar eigen keuze in te delen
met legborden of uittrekframes
•	Kast is voorzien van een houten
sokkel in aluminiumkleur

Bij houten kasten geldt:
Keuze uit decoren als
op pagina 14 vermeld staan.
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Opbergen - Rolblokken

PEFC/30-31-042
Voor duurzaam
bosbeheer
www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als
verantwoord PEFC of FSC©
gecertificeerd hout.

Stalen rolblok - ROLBS1A4

Stalen rolblok - ROLBS3A6

(incl. pennelade en slot)

(incl. pennenlade en slot)

Ladeblok 1xA6/A4-Fo, verrijdbaar

Ladeblok 3xA6, verrijdbaar

afmeting 59 x 43 x 60 cm (HBD)

afmeting 59 x 43 x 60 cm (HBD)

Bij stalen blokken geldt: Keuze uit zwart, wit of aluminium.

Houten rolblok 2 LU - ROLBH1A46

Houten rolblok 3 LU - ROLBH3A66

(incl. pennelade en slot)

(incl. pennelade en slot)

Ladeblok 1xA6/A4-Fo, verrijdbaar

Ladeblok 3xA6, verrijdbaar

afmeting 59,5 x 42 x 60 cm (HBD)

afmeting 59,5 x 42 x 60 cm (HBD)

Zwart

Bij houten rolblokken geldt: Keuze uit decoren als op pagina 14 vermeld staan.
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Opbergen en meer

Prijzen vermeld in zwart = levertijd 10 werkdagen voor standaardkleuren.
Op de paars gekleurde prijzen geldt een levertijd van 6 weken.

Jaloeziedeurkast 2OH
JLK2OH08

JLK2OH12

80 cm. breed
75x80x45 cm (HBD)
Incl. houten top
120 cm. breed
75x120x45 cm (HBD)
Incl. houten top

Accessoires schuifdeurkast
385,-

420,-

JLK3OH12

100 cm. breed
123x100x45 cm (HBD)
Incl. houten top
120 cm. breed
123x120x45 cm (HBD)
Incl. houten top

Legbord 727 160 lateraal 330
Legbord 897 194 lateraal 330
Meerprijs houten topblad 18 mm - 160 mm
Meerprijs houten topblad 18 mm - 194 mm

35,35,35,35,-

Houten kast 20H
385,-

HKD2OH08	Romp wit, deuren en top in gelijke
houtkleur naar keuze

Jaloeziedeurkast 3OH
JLK3OH10

ACSDKLEG160
ACSDKLEG194
ACSDKHTOP160
ACSDKHTOP194

485,Houten kast 30H
500,-

435,-

HKD3OH08 	Romp wit, deuren en top in gelijke
houtkleur naar keuze
Houten kast 50H

Jaloeziedeurkast 5OH
JLK5OH10
JLK5OH12

100 cm. breed
200x100x45 cm (HBD)
120 cm. breed
200x120x45 cm (HBD)

520,-

HKD5OH08	Romp wit, deuren en top in gelijke
houtkleur naar keuze

535,-

Accessoires
HKLB08

585,-

35,-

Legbord voor houten kast 80 br

Accessoires kast 80 cm. breed
Stalen rolblok (incl. pennenlade en slot)
ACJLKLEG08
ACJLKUIT08
ACJLKBOD08

Legbord 80 cm. zwart lateraal 330
Uittrekframe 80 cm. A4 zwart
Bodemplaat 80 cm. zwart

35,120,30,-

RVERMET
SVERMET

Accessoires kast 100 cm. breed
ACJLKLEG10
ACJLKUIT10
ACJLKBOD10

Legbord 100 cm. zwart lateraal 330
Uittrekframe 100 cm. A4 zwart
Bodemplaat 100 cm. zwart

35,120,30,-

Legbord 120 cm. zwart lateraal 330
Uittrekframe 120 cm. A4 zwart
Bodemplaat 120 cm. zwart

35,120,30,-

ACJLKDIEP
ACJLKBEVEI

Dieptegeleider 330 zwart per stuk
Uittrekbeveiliging set

10,20,-

120x160x46 cm (HBD)
120x194x46 cm (HBD)

405,15,25,-

Ladeblok 3xA6, verrijdbaar
afmeting 59 x 43 x 60 cm (HBD)
Rechte ladeverdelers, set van 6
Schuine ladeverdelers, set van 6

405,15,25,-

Houten rolblok (inclusief slot)
Afmeting 59,5 x 42 x 60 cm (HBD)
Schuine ladeverdelers - set van 6

460,25,-

Houten rolblok (inclusief slot)
ROLBH3A66
SVERHOU

Schuifdeurkast - 3OH
SDK3OH160
SDK3OH194

ROLBS3A6

ROLBH1A46
SVERHOU

Accessoires algemeen

Ladeblok 1xA6/A4-Fo, verrijdbaar
afmeting 59 x 43 x 60 cm (HBD)
Rechte ladeverdelers, set van 6
Schuine ladeverdelers, set van 6

Stalen rolblok (incl. pennenlade en slot)

RVERMET
SVERMET

Accessoires kast 120 cm. breed
ACJLKLEG12
ACJLKUIT12
ACJLKBOD12

ROLBS1A4

Afmeting 59,5 x 42 x 60 cm (HBD)
Schuine ladeverdelers - set van 6

460,25,-

1.280,1.350,-

Schuifdeurkast - 5OH
SDK5OH160
SDK5OH194
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192x160x46 cm (HBD)
192x194x46 cm (HBD)

1.560,1.655,-
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Stofsoorten
Stoffen Nice Price Office
Welke uitstraling of toepassing u ook wilt voor een stoel, bank of
poef, wij hebben de bijpassende stof in ons assortiment.

Stof Radio voldoet aan de criteria van het OekoTex label. Het Oeko-Tex systeem garandeert dat
het geteste en gecertificeerde textiel vrij is van
schadelijke stoffen die een risico vormen voor de
gezondheid van de mens.
Alle Radio kleuren
Radio is leverbaar in 6 verschillende kleuren.

Kenmerken Radio
•
Materiaal: 100% polyester FM (brandvertragend)
•
Gewicht: ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1
•
Breedte: 140 cm
•
Slijtvastheid: 80.000 toeren Martindale
•
Kleurechtheid bij licht: 6 (ISO 105 –
B02; schaal 1-8, max=8)
•
Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)
•
Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)
•
Brandwerendheid: C1 - B1 - M1 - CRIB 5 EN 1021/1-2 - BS 7176 Medium Hazard NF D 60013 Class AM 18
(NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte
type schuimrubber).

Stof Xtreme Xtreme is een stof vervaardigd van 100%
gerecycled polyester garen met uitstekende rek- en
slijtwaarden. Deze stof voldoet aan de strengste brandtestwaarden. Xtreme voldoet aan de criteria van het
Europees Ecolabel en is aantoonbaar milieuvriendelijk.
Het Ecolabel bevordert het gebruik van hergebruikte
vezels en stimuleert gebruik van katoen dat afkomstig
is uit biologische landbouw

Stof Stamskin TOP Stamskin TOP is de ideale
en veelzijdige meubelstof voor intensief,
gemeenschappelijk en professioneel gebruik.
Het voldoet aan de strengste internationale
brandbeveiligingsnormen en is geschikt voor ruimten
waar een optimale hygiëne in acht genomen moet
worden. Het is waterdicht en onderhoudsvriendelijk.

Stof Blazer / Blazer Lite Blazer voldoet aan de criteria
van het Europees Ecolabel. Het textiel is aantoonbaar
milieuvriendelijk. Het Ecolabel bevordert het gebruik
van hergebruikte vezels en stimuleert gebruik van
katoen dat afkomstig is uit biologische landbouw.
Basis van Blazer/Blazer Lite is scheerwol die zowel
hernieuwbaar als biologisch afbreekbaar is.

Kenmerken Xtreme
•
Materiaal: 100% gerecycled polyester
•
Gewicht: ca. 310 gr/m2 (435 gr/m1) +/- 5%
•
Breedte: 140 cm
•
Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
•
Kleurechtheid: 6 (ISO 105 – B02:1999)
•
Pilling: 5 (schaal 1-5, max 5)
•
Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4
(ISO 105 – X12:2002)
•
Brandwerendheid: BS EN 1021 – 1: 2006 (sigaret);
BS EN 1021 - : 2006 (lucifer), BS7176 : 2007 (Low
Hazard), BS5852 : 2006 Section 4 Ignition Source
5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, UNI 8456 & UNI
9174 Class 1, NF-P-92-507 M1, NF D 60-013:2006,
DIN 4102 B1 (NB: Brandwerendheid hangt af van
het gebruikte type schuimrubber).

Kenmerken Stamskin
•
Materiaal: meervoudig gelaagd met een onderlaag
van polyamide-jersey
•
Gewicht: 780 g/m2
•
Breedte: 140 cm
•
Slijtvastheid: > 120.000 toeren Martindale
•
Schimmelweerstand: graad 0, uitstekend
•
UV-bestendig
•
Brandwerendheid: 5.3 SN 198898 - VKF/AEAI Class 2 UNI 9177/87 - / Class K1 DIN 53438 / T2
- M2 NFP 92.507 - F4 NFP 16-101-102 - Geslaagd
CAL TB 117-2013 - Class 1 NFPA 260 - Geslaagd AS
/ NZS 1530-3 - Group 2 AS/NZS 3837 - lucifertest
geen ontbranding EN 1021.1 - 1021.2 - marinetest
geslaagd IMO MSC.307 (88) (2010 FTP Code)
Annex 1 part 8 - luchtvaarttest geslaagd FAR/JAR
28-853 /855

Kenmerken Blazer / Blazer Lite
•
Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende
verf
•
Gewicht: ca. 460 gr/m2 (645 gr/m1) +/- 5%
•
Breedte: 140 cm / (Blazer Lite 170 cm)
•
Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale
•
Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)
•
Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4
(ISO 105 – X12:2002)
•
Brandwerendheid: EN 1021 - 1:2006 (sigarettentest)
- EN 1021 - 2:2006 (lucifertest) - BS 7176 : 2007
Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (met FR PU 35
kg/m3 schuim)
(NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte
type schuimrubber).

Stoffen zijn onderhevig aan (kleur)afwijkingen en assortimentswijzigingen.
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stofkleuren

stofkleuren

Standaard stofkleur RADIO:

Stofkleuren XTREME: levertijd 6 weken

io

Radio

Radio

Radio

Radio

Radio

Radio

Radio

erken stof

Kenmerken stof

Kenmerken stof

Kenmerken stof

Kenmerken stof

Kenmerken stof

Kenmerken stof

Kenmerken stof

• Materiaal: 100% polyester FM

• Materiaal: 100% polyester FM

• Materiaal: 100% polyester FM

• Materiaal: 100% polyester FM

• Materiaal: 100% polyester FM

• Materiaal: 100% polyester FM

• Materiaal: 100% polyester FM

eriaal: 100% polyester FM

ndvertragend)

cht:

60 gr/m1 - 400 gr/m1

(brandvertragend)

(brandvertragend)

(brandvertragend)

• Gewicht:

• Gewicht:

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

(brandvertragend)

(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

dte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

astheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

indale

rechtheid bij licht: 6

105 – B02; schaal 1-8, max=8)

rechtheid bij wrijven: 4-5

105 - X12; max=5)

Martindale

Martindale
• Kleurechtheid bij licht: 6

4028
4028

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5

• Kleurechtheid bij licht: 6

Martindale

4017
4017

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

Martindale

4528
4528

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

Martindale

• Kleurechtheid bij licht: 6

4517
4517

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

Martindale

3094
3094

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

Martindale

4027
4027

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

3082
3082

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

dwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

dio

Radio

CENTROCOT stof
merken

Kenmerken
stof
073313.O CENTROCOT

eriaal: 100% polyester FM

andvertragend)

wicht:

560 gr/m1 - 400 gr/m1

zie uitgebreide kenmerken

zie uitgebreide kenmerken

zie uitgebreide kenmerken

Radio
terug naar overzicht
Kenmerken
stof
073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken
073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

zie uitgebreide kenmerken

073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken
073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

zie uitgebreide kenmerken

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

zie uitgebreide kenmerken

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken
073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

073313.O CENTROCOT

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

urechtheid bij licht: 6
105 – B02; schaal 1-8, max=8)

urechtheid bij wrijven: 4-5
105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

1010
1010

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

2024
2024

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

2036
2036

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

Martindale

1008
1008

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

Martindale

1510
1510

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

2536
2536

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

dio

Radio

merken
stof
O CENTROCOT

Kenmerken
stof
073313.O CENTROCOT

eriaal: 100% polyester FM

andvertragend)

wicht:

560 gr/m1 - 400 gr/m1

zie uitgebreide kenmerken

zie uitgebreide kenmerken

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken
073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken
073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

zie uitgebreide kenmerken

073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken
073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

zie uitgebreide kenmerken

zie uitgebreide kenmerken

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken
073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken
073313.O CENTROCOT

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

105 – B02; schaal 1-8, max=8)

urechtheid bij wrijven: 4-5
105 - X12; max=5)

Martindale

6571
6571

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

Martindale

6512
6512

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

Martindale

6575
6575

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

Martindale

6598
6598

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

Martindale

6071
6071

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

6075
6075

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

dio

Radio

merken
stof
O CENTROCOT

Kenmerken
stof
073313.O CENTROCOT

eriaal: 100% polyester FM

andvertragend)

wicht:

560 gr/m1 - 400 gr/m1

zie uitgebreide kenmerken

zie uitgebreide kenmerken

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken
073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken
073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

zie uitgebreide kenmerken

073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken
073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

zie uitgebreide kenmerken

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

zie uitgebreide kenmerken

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken
073313.O CENTROCOT

• Materiaal: 100% polyester FM
(brandvertragend)

• Gewicht:

073313.O CENTROCOT

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Breedte: 140 cm

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

urechtheid bij licht: 6
105 – B02; schaal 1-8, max=8)

urechtheid bij wrijven: 4-5
105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

7041
7041

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

7025
7025

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

7508
7508

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

Martindale

7541
7541

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

Martindale

8032
8032

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

(ISO 105 - X12; max=5)

• Kleurechtheid bij licht: 6

8532
8532

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

• Brandwerendheid:

zie uitgebreide kenmerken

dio

merken
stof
O CENTROCOT

terug naar overzicht

073313.O CENTROCOT

073313.O CENTROCOT

zie uitgebreide kenmerken

terug naar overzicht
073313.O CENTROCOT

zie uitgebreide kenmerken

terug naar overzicht
073313.O CENTROCOT

zie uitgebreide kenmerken

terug naar overzicht
073313.O CENTROCOT

zie uitgebreide kenmerken

terug naar overzicht
073313.O CENTROCOT

7008
7008

YS081

YS082

YS084

YS091

YS094

YS095

YS096

terug naar overzicht

YS097

YS100

YS101

YS102

YS105

YS108

YS136

YS141

YS145

YS156

YS159

YS160

YS165

YS168

YS171

YS172

terug naar overzicht

8517
8517

(ISO 105 - X12; max=5)

zen: 5 (schaal 1-5, max=5)

zie uitgebreide kenmerken

YS079

terug naar overzicht

Martindale

8017
8017

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5

ndwerendheid:

uitgebreide kenmerken

terug naar overzicht

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

• Breedte: 140 cm

Martindale

YS077

• Gewicht:

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

Martindale

YS076

• Materiaal: 100% polyester FM

• Breedte: 140 cm

Martindale

YS074

(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken

vastheid: 80.000 toeren

Martindale

YS073

zie uitgebreide kenmerken

edte: 140 cm

tindale

YS072

(ISO 105 - X12; max=5)

zen: 5 (schaal 1-5, max=5)

zie uitgebreide kenmerken

YS071

Martindale

6012
6012

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

ndwerendheid:

uitgebreide kenmerken

YS047

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

• Slijtvastheid: 80.000 toeren
Martindale

6098
6098

• Materiaal: 100% polyester FM

• Breedte: 140 cm

• Kleurechtheid bij licht: 6

YS046

terug naar overzicht

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

vastheid: 80.000 toeren

tindale

terug naar overzicht

zie uitgebreide kenmerken

edte: 140 cm

urechtheid bij licht: 6

YS045

(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

YS035

(ISO 105 - X12; max=5)

zen: 5 (schaal 1-5, max=5)

zie uitgebreide kenmerken

YS030

Martindale

2524
2524

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5

ndwerendheid:

uitgebreide kenmerken

YS026

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

• Breedte: 140 cm

Martindale

YS024

• Gewicht:

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

Martindale

YS009

• Materiaal: 100% polyester FM

• Breedte: 140 cm

Martindale

YS005

(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

Radio
terug
naar stof
overzicht
Kenmerken

vastheid: 80.000 toeren

Martindale

YS004

zie uitgebreide kenmerken

edte: 140 cm

tindale

3594
3594

(ISO 105 - X12; max=5)

en: 5 (schaal 1-5, max=5)

itgebreide kenmerken

zie uitgebreide kenmerken

terug naar overzicht
073313.O CENTROCOT

terug naar overzicht

terug naar overzicht

eriaal: 100% polyester FM

andvertragend)

wicht:

560 gr/m1 - 400 gr/m1

edte: 140 cm

vastheid: 80.000 toeren

tindale

urechtheid bij licht: 6

8033
8033

105 – B02; schaal 1-8, max=8)

urechtheid bij wrijven: 4-5
105 - X12; max=5)

zen: 5 (schaal 1-5, max=5)

ndwerendheid:

uitgebreide kenmerken

terug naar overzicht

O CENTROCOT

YS173

132

133

stofkleuren

stofkleuren

Stofkleuren STAMSKIN: : levertijd 6 weken

Vervolg Stofkleuren BLAZER

F4340-00002
Black

F4340-5029
Sand

F4340-07432
Mouse Grey

F4340-07445
Pebble

F4340-07478
Cinnabar Red

F4340-07479
Carmin Red

F4340-10120
Marble

F4340-10295
Ink

CUZ3B

CUZ3C

CUZ3D

CUZ3E

CUZ08

CUZ09

CUZ12

CUZ13

F4340-20129
Chocolate

F4340-20161
Mist

F4340-20237
Taupe

F4340-20241
Brown Green

F4340-20253
Olive

F4340-20278
Brandy

F4340-20279
Sahara

F4340-20280
Capucine

CUZ18

CUZ21

CUZ26

CUZ28

CUZ30

CUZ31

CUZ33

CUZ35

F4340-20281
Golden

F4340-20282
Cedra

F4340-20283
Burgundy

F4340-20284
Adriatic

F4340-20285
Havana

F4340-20286
Alezan

F4340-20287
Peony

F4340-20288
Capri

CUZ39

CUZ47

CUZ53

CUZ58

CUZ62

CUZ63

CUZ67

CUZ82

F4340-20289
Oslo

F4340-20290
Baltic

F4340-20291
Lichen

F4340-20293
Blush

F4340-20294
Turquoise

F4340-20295
Sari

F4340-20296
Cactus

F4340-20299
Yellow

CUZ86

CUZ90

Stofkleuren BLAZER LITE: : levertijd 6 weken
F4340-20300
Bamboo

Stofkleuren BLAZER: levertijd 6 weken
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LTH39
Retreat

LTH40
Haven

LTH41
Balance

LTH42
Hush

LTH43
Pillow

LTH44
Mood

LTH46
Daydream

LTH47
Love

CUZ1E

CUZ1F

CUZ1J

CUZ1K

CUZ1L

CUZ1M

CUZ1N

CUZ1P

LTH48
Bliss

LTH49
Angel

LTH50
Hope

LTH51
Graceful

LTH52
Aspire

LTH53
Tender

LTH54
Praise

LTH55
Happy

CUZ1R

CUZ1T

CUZ1V

CUZ1W

CUZ1Y

CUZ02

CUZ2Q

CUZ2R

LTH56
Buddha

LTH57
Verity

LTH58
Devoted

LTH59
Worship

LTH60
Shelter

LTH61
True

LTH61
True2

LTH62
Cuddle

CUZ2S

CUZ2T

CUZ2U

CUZ2W

CUZ2X

CUZ2Y

CUZ2Z

CUZ3A

LTH63
Harmony

LTH64
Dainty

LTH65
Pastel

LTH66
Pamper

LTH67
Wish

LTH68
Faith

LTH69
Freedom

LTH70
Solace
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