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8 bureaus van 160bx80d.
De bureaus zijn voorzien van een H-poot.

Deze zijn individueel in hoogte te verstellen
door middel van een slinger.

Deze werkplek is volledig ARBO goedgekeurd.
Topblad in grijs eiken, zie overige bureaus.

Onderstel  kleur aluminium, zie overige bureaus.
Inclusief groene opzetwanden.

15 bureaustoelen.
Synchroontechniek en zitdiepteverstelling.
Voorzien van verstelbare armleggers.
Traploos in hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer, uit-
gevoerd met een zwarte kruisvoet.
Geheel volgens de NEN-1335.
Kleur zwart.

9 ladeblokken.
Uitgevoerd met pennenlade en metalen topblad.
Voorzien van cilinderslot met 2 sleutels.
Laden uitgerust met telescopische geleiding.
Voorzien van anti-blokkeerinrichting.
Kleur aluminium. 1 bureau van 160bx80d en 1 bureau van 180bx80d.

De bureaus zijn voorzien van een T-poot.
Deze zijn individueel in hoogte te verstellen
door middel van een slinger.
Deze werkplek is volledig ARBO goedgekeurd.
Topblad in grijs eiken.
Onderstel kleur aluminium.

5 hanglampen.
Industriele look; alumimium en matglas.
Hoogte 60cm, diameter 53cm
E27 fitting max 150W
Kleur metallic grijs
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1 overlegtafel 240bx100d.
Inbouw electra en data aansluiting voor LED scherm.

Vaste hoogte van 74cm.
Zwevend topblad in grijs eiken.

Onderstel kleur aluminium.

3 overlegtafels 160bx80d.
Vaste hoogte van 74cm.
Zwevend topblad in grijs eiken.
Onderstel kleur aluminium.

1 stalen roldeurkast.
Kunststof verticale lamellen, stalen eindlamel over 
de gehele hoogte van de deuren.
Magnetische sluiting.
Krasbestendige structuurlak.
Kwaliteitsslot met 2 sleutels.
Roldeurkasten voorzien van stelvoetjes.
Kleur zwart.
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20 designstoelen.
Kunststof zitschaal in 2 kleuren.

Binnenzijde wit, buitenzijde groen.
Verchroomde stalen poten.

referentie technasium Lelystad

referentie HLW Amsterdam

2 overlegbanken 180bx80dx130h.
Kussens van hardschuim.
Bekleding van projectstof in 2 kleuren groen.
Geen electra voorziening.
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1 pantrymeubel 146bx70dx195h.
Bestaand uit een ombouw uitgevoerd in
vochtwerend mdf en beplakt met 1mm kunst-
stof plaat, in de ombouw is een LCD scherm 
opgenomen.
Achterwand binnenzijde bestaat uit een hpl Ho-
mapal met metaal folie waarop een 1mm Duro-
pal kunststofplaat is geplakt zodat er magneten 
op bevestigd kunnen worden.
Tussen de ombouw word een 2 deurs onder-
kast met inbouw koelkast geplaatst, onder het 
kastdeel een terugvallend plint en op het kast-
deel een watervast werkblad met spoelbak en 
kraangat.
Inbouw koelkast Siemens (zonder vriesvak).
Spoelbak Reginox Colorado OKG afm. 
445x393mm.
Deurgrepen rvs beugelgreep 128mm.
Kleur pantry wit.
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