
• hergebruikt ‘als nieuw’ / refurbished

• kopen of huren • ook geschikt voor thuiswerken

• alle prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten 

• wijzigingen in prijzen en omschrijvingen voorbehouden

kantoorinrichting Werken, vergaderen, socializen: altijd de goeie plek.

basis
- verstelbaar bureau, 160 x 80 cm 
- bureaustoel BMA Axia Flex 
- bureaublad naar keuze 
- grijs onderstel 
- inclusief laptophouder gemaakt van   
  gerecyclede PET-flessen

koop € 530,- 
huur € 27,50 per maand
bezorgen € 45,-

ergonomisch
- sta-zit bureau, elektr. verstelbaar, 160 x 80 cm 
- bureaustoel BMA Axia Office 
- bureaublad naar keuze 
- grijs onderstel 
- inclusief laptophouder gemaakt van   
  gerecyclede PET-flessen

koop € 946,- 
huur € 43,- per maand
bezorgen € 45,- excl. btw

gericht op resultaat
- design vergadertafel 200 x 100 cm, wit 
- staan of zitten 
- 8 stuks designer barkrukken/stoelen, wit

koop € 2.750,- 
huur € 125,- per maand

bezorgen € 100,-

gericht op inspiratie
- huiskamer zit: 3 stoelen met bijzettafel (excl. kleed) 
- zwart gestoffeerd, andere kleuren op aanvraag

koop € 2.895,- 
huur € 130,- per maand

bezorgen € 100,-

gericht op focus
- Treinzit: recycle treincoupé stoelen NS 
- Omlijsting duurzaam bamboe  
- Set van 2 stuks, lxbxh: 132 x 120 x 53 cm 
- Incl bijzettafel barrel, 59 rond, h 40 cm 
- Verkrijgbaar in diverse kleuren 

koop € 4.995,- 
huur € 227,50 per maand
bezorgen € 100,-

vergadersetswerkplekken

totaalpakket
Kwaliteit, comfort en gemak. Dat is de toegevoegde waarde van deze side dish. De keuze tus-
sen kopen en huren geeft jou flexibiliteit en vrijheid. Ook denken we graag met je mee bij het 
inrichten: kom maar door  met je wensen en plannen!

levering op locatie
Waarom zou je zelf met spullen slepen als wij ze komen brengen? Wij leveren en installeren op 
de plek die jij aanwijst, op het tijdstip dat jou het beste uitkomt. Dat geldt natuurlijk ook voor 
het ophalen.

circulair
Ga je voor nieuw of voor een kwalitatief hoogwaardige refurbished inrichting? Wij werken 
samen met OPnieuw, een toonaangevend bedrijf waar gebruikte kantoormeubelen een tweede 
leven krijgen.

hanglamp
diameter 50 cm 
- gemaakt van 
  gerecyclede 
  PET-flessen 
- akoestisch en 
  design, 16 kleuren

€ 250,-


