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MOBIELE ZIT- STA INSTRUCTIETAFEL MOON
In hoogte verstelbare gasveertafel met vier wielen en gepoedercoat 
metalen onderstel. De Moon past zich aan de verschillende behoeften van 
het klaslokaal aan, zodat u staand of zittend kunt werken. Bevorder 
creativiteit en samenwerking zittend, staand of zelfs allebei samen! Maakt 
het mogelijk om eenvoudig flexibele indelingen van klaslokalen te creëren.
Kenmerken: 18 mm vochtbestendige MDF-kern met witte laminaat top. 
Voorzien van 4 rubberen zwenkwielen met remvoorziening aan de 
achterzijde. Draaibare haak voor Mini-Lily whiteboard , schooltas, ...
Gemakkelijke, snelle en veilige activering van de gaslift, van 71 tot 101cm.
Afmeting: bxd: 75 x 60 cm. In hoogte verstelbaar: 73 x 102 cm.

UZ2099  Per stuk € 339,00

IN NO GO IN  
STATAFEL-POSITIE

VANDAAG ZITTEN MORGEN STAAN
Als leerkracht beweeg je je vrij door de klas met deze mobiele 
instructietafel. Ze is gemakkelijk wendbaar en gemakkelijk 
in hoogte verstelbaar dankzij de soepele gasveer. Kies het 
tafelblad dat het best bij jou past. Hoogte instelbaar van 72 cm 
tot 116 cm. Wit frame met een blad naar keuze.

LIFT BUREAUSTOEL
LIFT is het antwoord op de vraag: een kruk of bureaustoel? 
LIFT combineert het beste van beide werelden in een stoel die 
uitstekend past bij het moderne werken van nu. We moeten op elke 
moment gedurende een werkdag kunnen afwisselen tussen zittend en 
staand werken. Zo creëert men een meer bewegelijke en flexibele 
werkomgeving wat de gezondheid van de gebruiker ten goede komt. 
LIFT sluit hier naadloos op aan en past uitstekend bij een bureau dat in 
hoogte verstelbaar is.
Kenmerken: Een verstelbare hoogte, rugleuning en zitgedeelte alsook 
verstelbare armleggers in PU. De alu voetensteun zorgt voor het nodige 
comfort in elke mogelijke positie. 
Standaard geleverd in stof Sawana. Sawana is een makkelijk te 
onderhouden geweven polyester stof.
Afmeting: Zithoogte: 54 - 74 cm. Voet: Ø 70 cm.

MV7225+CODEkleur   € 699,00

LIFT PAST PERFECT  
IN EEN DYNAMISCHE EN 

FLEXIBELE WERKOMGEVING.

Kleuren Lift

Antraciet

Oud roze

Taupe

Aubergine

Zwart

Licht blauw

Zand

Marine 
blauw

Muisgrijs

Grijs

Licht groen

Mosgroen
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MIA HOGE DOCENTSTOEL
Deze mobiele stoel op tooghoogte is in hoogte verstelbaar van 58 - 83 cm 
zithoogte. Ideale stoel voor de begeleiders die werken aan een hoge 
instructietafel. Dankzij de aluminium ring hebben de voeten altijd 
voldoende steun.
Kenmerken: De ergonomisch gevormde zitschaal makkelijk te 
onderhouden. Sterpoot met 5 stevige wielen.
Afmeting: Zithoogte: 58 - 83 cm.
01 (Sage green), 02 (Sunny yellow), 03 (Misty blue), 04 (Red), 
05 (Black), 06 (White).

UR2083+CODEkleur   € 145,00


