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ADRES
Fabriek en toonkamer:
De Lasso-Zuid 25
2371 EV Roelofarendsveen
Tel: +31 71 331 04 67
E-mail: projecten@castelijn.nl
Website: www.castelijn.nl
openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8:00 uur
tot 17:00 uur.

2022
GELDIG T/M 30 JUNI 2023

Prijzen zijn advies verkoopprijzen exclusief BTW,
geldig van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023
(hierbij komen eerdere prijslijsten te vervallen).
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A F L E V E R I N G E N M O N TA G E

Levering franco in uw magazijn in Nederland met eigen vervoer,
volgens een door ons te bepalen routeschema, bovenste helft
Nederland in even weken, onderste helft Nederland in oneven
weken. Afleverkosten in magazijn in België € 90,- netto, magazijn
in Duitsland of Frankrijk € 130,- netto.
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Kosten afleveren gelijkvloers bij uw klant € 90,- netto.
Voor afleveren en monteren bij uw klant in Nederland (m.u.v. de
Wadden) wordt 5% van de verkoopprijs netto in rekening gebracht,
met een minimum van € 160,- netto, mits bij de 2e verdieping of
hoger gebruik van een lift mogelijk is die groot genoeg is voor het
bestelde meubilair. Bij twijfel over de grootte van de lift, dienen de
maten van de lift doorgegeven te worden. Mocht ter plekke blijken
dat het meubilair niet in de lift past, behouden wij ons het recht
deze items op de begane grond achter te laten.
Wanneer Castelijn vooraf de inhuis-situatie ter plekke moet
opnemen, zullen de kosten hiervoor in rekening worden gebracht.
Wanneer u onze monteurs de montage van het meubilair laat
uitvoeren, dient u bij bestelling een duidelijke indelingstekening
beschikbaar te stellen met kamernumer en naam van de
contactpersoon ter plekke. Zonder deze tekening kunnen wij uw
opdracht niet uitvoeren.
De datum van bezorgen en monteren wordt door Castelijn
Meubelindustrie bepaald en circa 10 dagen voor levering
bevestigd aan de dealer, waarmee de planning voor die leverweek
dan al grotendeels vast ligt. Op verzoek kunnen we binnen die
route trachten een andere leverdag te kiezen, maar als dit bij
gebrek aan combinatiemogelijkheden leidt tot een aparte rit,
brengen we extra kosten in rekening.
Kosten voor het inmeten van de ruimte en/of eventueel maken van
mallen i.v.m. speciaal werk op aanvraag.
Voor orders onder de € 250,- verkoop, wordt € 15,administratiekosten in rekening gebracht.
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L E V E R I N G S V O O RWA A R D E N

Al onze leveringen geschieden volgens de richtlijnen van de
C.B.M. Voor een overzicht zie www.castelijn.nl
Maten zijn afgerond op centimeters. Exacte maten kunnen enkele
milimeters afwijken en zonder aankondiging vooraf worden
gewijzigd. Onder voorbehoud van type- en drukfouten.

Castelijn Meubelindustrie is STIP
gecertificeerd, dus al onze meubels zijn
altijd geproduceerd uit 100% duurzaam
hout uit verantwoord beheerd bos

ADVIESVERKOOPPRIJZEN, EXCLUSIEF BTW
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code

oms c hri j v ing

gelijk aan

co d e

Effect lakkleuren
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E67*
E69
E70
E73
E74
E75
E77
E79
E80
E82
E83
E85
E87
E88
E89
code

RAL 5008
Sikkens SO.10.50
RAL 7034
RAL 7035
NCS S4005-Y20R
RAL 9005
RAL 9010
NCS S1502Y
Sikkens C6.65.35
Sikkens D6.05.35
eigen kleur
NCS S6005.R20B
Sikkens D6.05.55
Sikkens FN.02.57
RAL 3003
Sikkens F6.20.40
RAL 7021
RAL 6020
NCS S3020 Y90R
Sikkens F2.50.55
NCS S3020-B10G
Sikkens R0.40.30
Sikkens F6.07.77

oms c hri j v ing

gelijk aan

lak goud metallic
lak wit aluminium
lak grijs aluminium
lak grafiet metallic

306		
314		
314		
314		
314		
314		
314		
co d e

W10410 SD
U12188 SD
U12115 SD		
U12257 SD		
U15190 SD		
U19504 SD		
R20128 RU
R20315 NW
R20320 NW
R20065 NW
R30011 NW
R30021 NW
3453		
3446		
3447		

WK

meerprijs € 220,- per kleur

WKB

wenskleur beits op eikenfineer, inclusief tegenstaal,
meerprijs € 330,- per kleur

Kijk voor alle mogelijke kleuren op:
https://www.akopanel.nl/materiaal/petpanel/

noten bahamablank
eiken mat wit
eiken mat lichtgrijs
eiken bahamablank
eiken mat bruingrijs
eiken mat donkergrijs
eiken mat zwart

Amerika
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa

o msch ri j vi n g

f ab ri kan t

Wit
Lichtgrijs
Platinagrijs
Grafietgrijs
Cuvo
Zucchini
Sonoma licht eiken print
Artisan eiken print
Zilver eiken print
Mountain donker eiken print
Madison noten print
Milano noten print
Marmerprint wit
Marmerprint bruingrijs
Marmerprint leemgrijs

Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Arpa
Arpa
Arpa

meerprijs andere HPL uit de Duropal / Pfleiderer DST collectie € 220,-

RAL 1036
RAL 9006
RAL 9007
eigen kleur

co d e

o msch ri j vi n g

f ab ri kan t

Wit
Lichtgrijs
Platinagrijs
Cuvo
Zucchini
Grafietgrijs
Zwart
Sonoma licht eiken
Artisan eiken
Zilver eiken
Mountain donker eiken
Madison noten
Milano noten

Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer
Duropal / Pfleiderer

Melamine

Naast de standaard lakkleuren, kunnen we ook wenskleuren verwerken.
U kunt dan kiezen uit alle RAL, NCS of Sikkens kleuren.

AKOpanel PET-vilt

h erko mst

H.P.L.

Wenskleuren

P E T- v i l t

o msch ri j vi n g

Fineer soorten

lak effect grafietblauw
lak effect blauwgrijs
lak effect groengrijs
lak effect lichtgrijs
lak effect leemgrijs
lak effect diepzwart
lak effect helderwit
lak effect ecru
lak effect vuurrood
lak effect bruingrijs
lak effect donkergrijs
lak effect taupe
lak effect beigegrijs
lak effect warmgrijs
lak effect robijnrood
lak effect olijfgroen
lak effect zwartgrijs
lak effect groen
lak effect nude
lak effect mosterdgeel
lak effect pacific
lak effect aquagroen
lak effect lichtzand

Metallic lakken
M94
M96
M97*
M98

P R I J S L IJ ST 2 0 2 2

W10410 SD
U12188 SD
U12115 SD		
U15190 SD		
U19504 SD		
U12257 SD**
U12000 SD**
R20128 RU
R20315 NW
R20320 NW
R20065 NW
R30011 NW
R30021 NW

De kleuren W10410 SD, U12257 SD en U12000 SD hebben een MDF
kern, de andere kleuren en houtprints hebben een spaanplaat kern.
** let op, donkere kleuren melamine zijn gevoelig voor vingerafdrukken
daardoor niet geschikt als bijvoorbeeld push to open deuren.
co d e

o msch ri j vi n g

f ab ri kan t

Fenix leemgrijs
Fenix grijs
Fenix beige
Fenix zwart
Fenix wit
Fenix basaltgrijs
Fenix lichtgrijs
Fenix Bronzo
Fenix Piombo

Arpa
Arpa
Arpa
Arpa
Arpa
Arpa
Arpa
Arpa
Arpa

Fenix
0717		
0718		
0719		
0720		
0029		
0724		
0725		
2629		
2630		

Meerprijs wenskleur Fenix NTM-plaat (levertijd onder voorbehoud)
€330,stalen met een * achter de code, zitten niet de stalenmap, maar
deze kleuren zijn wel gewoon bestelbaar
Gebruiks- en onderhoudstips zie achterin de prijslijst
ADVIESVERKOOPPRIJZEN, EXCLUSIEF BTW
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C O L L E C T I E

C o l le c t ie - ZS

Z S

De zit-sta bureau’s ZS hebben een 4cm dik rechthoekig blad in 5 standaard
lengtematen (bij de Wing 2 standaard maten), rustend op verschillende elektrisch
verstelbare zit-sta onderstellen van 65 t/m 130cm hoog. De onderstellen zijn uit te
voeren met- of zonder bureaukast, als enkele of als DUO werkplek. Standaard zijn
de ZS bureaus uitgevoerd met een ingefreesde ronde bedieningsknop en zitten er
onder de bladen kunststof kabelklemmen.
Uitvoering:

bladen in HPL of supermat Fenix, randen in ABS,
bureaukasten melamine wit of tegen meerprijs melamine kleur/print
zit-sta onderstellen in wit of zwart, bedieningsknop wit of zwart

80

165

BUREAUS WING

180

		
		

65-130

HPL
mel. wit

Fenix
mel. wit

610,1.085,-

740,1.085,-

1.500,-

1.500,-

1.165,4.360,-

1.165,4.490,-

ZS-BW18+PW?+ idem ZS Wing bureau, echter sideboard rechts		 4.360,SBL-R1DR+R2/DL

4.490,-

ZS-BW18
ZS-PW(Z/W)

ZS-BW18/PW/LDD

SBL-R1DL
80

SBL-R2/LD

165

180

65-130
ZS-BW18/PW/DDL

blad:
kasten:

ZS Wing bureau met blad 180x80x4cm
op elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel 		
zwart of wit t.b.v. Wing bureau, met ronde
bedieningsknop, bladhoogte 65 t/m 130cm		
diep sideboard 55x50x70cm inclusief deur,		
contragewicht voetplaten en achterplaten
sideboard links 110x50x55cm met 		
vlnr: 3x A6 lade / deur met schap		

80

165

65-130

790,1.085,-

1.500,-

1.500,-

1.165,4.390,-

1.165,4.540,-

80

ZS-BW20+PW?+ idem ZS Wing bureau, echter sideboard rechts		 4.390,SBL-R1DR+R2/DL

4.540,-

SBL-R1DL
SBL-R2/LD

ZS-BW20/PW/LDD

ZS Wing bureau met blad 200x80x4cm
op elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel 		
zwart of wit t.b.v. Wing bureau, met ronde
bedieningsknop, bladhoogte 65 t/m 130cm		
diep sideboard 55x50x70cm inclusief deur,		
contragewicht voetplaten en achterplaten
sideboard links 110x50x55cm met 		
vlnr: 3x A6 lade / deur met schap		

640,1.085,-

ZS-BW20
ZS-PW(Z/W)

200

165

200

SIDEBOARDS

65-130
ZS-BW20/PW/DDL

De sideboards van de WING bestaan altijd uit 1 diep deel met deur en contragewicht voet- en achterplaten, met daarnaast een sideboard romp van 1, 2 of 3
vakken breed. Zie onderstaande opties voor de indeling van deze sideboards.
70

110

			 melamine
			
wit
				

SBL-R1DL

1.640,-

SBL-R1/...
SBL-R2/...
SBL-R3/...

diep sideboard 55x50x70cm, inclusief deur,
1.500,contragewicht voetplaten en achterplaten
sideboard open romp 55x50cm, 55cm diep
360,sideboard open romp 110x50cm, 55cm diep		
510,sideboard open romp 165x50cm, 55cm diep		
660,-

SB-S
SBL-D
SBL-H
SBL-L

open vak met verstelbaar schap 		
deur met verstelbaar schap 		
A6 lade & A4 hangmaplade + pennenbakje		
3x A6 lade + pennenbakje		

30,120,495,535,-

40,150,525,565,-

CS
CSL/CSR

kastslot op deur 		
centraal slot op laden, links of rechts		

40,60,-

SBL-R1DL

50
SBL-R1

70
165

SBL-R1DL

50
SBL-R2

70
220

SBL-R1DL

melamine
kleur/print

430,615,795,-

EXTRA OPTIES
50

Voor andere bureaukasten en sideboards, andere kleuren / houtrpints melamine,
opties voor bladranden in dik fineer in olie... : zie overzicht op pagina 8.

SBL-R3

SBL-L

Voor kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.

SBL-H
SBL-D
SB-S

ADVIESVERKOOPPRIJZEN, EXCLUSIEF BTW
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ZS
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C o l le c t ie - ZS
BUREAUS ENKEL

		
blad:
HPL
Fenix
				

ZS-B16
ZS bureaublad 160x80x4cm
545,ZS-PVV(Z/W) op elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel 		
960,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm 		 1.505,met 2 voeten 58cm en ronde bedieningsknop
in blad zwart of wit		

655,960,1.615,-

80

ZS-B18
ZS bureaublad 180x80x4cm
580,ZS-PVV(Z/W) op elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel 		
960,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm 		 1.540,met 2 voeten 58cm en ronde bedieningsknop
in blad zwart of wit

705,960,1.665,-

80

ZS-B20
ZS bureaublad 200x80x4cm		
610,ZS-PVV(Z/W) op elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel 		
960,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm 		 1.570,met 2 voeten 58cm en ronde bedieningsknop
in blad zwart of wit

750,960,1.710,-

ZS-B22
ZS bureaublad 220x80x4cm		
640,ZS-PVV(Z/W) op elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel 		
960,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm 		 1.600,met 2 voeten 58cm en ronde bedieningsknop
in blad zwart of wit

800,960,1.760,-

ZS-B24
ZS bureaublad 240x80x4cm		
670,ZS-PVV(Z/W) op elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel 		
960,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm 		 1.630,met 2 voeten 58cm en ronde bedieningsknop
in blad zwart of wit

845,960,1.805,-

80
160

65-130

ZS-B16/PVV

180

65-130
ZS-B18/PVV

ZS

200

65-130
ZS-B20/PVV

80
220

65-130
ZS-B22/PVV

80
240

65-130
ZS-B24/PVV

EXTRA OPTIES
Voor andere bureaukasten en sideboards, andere kleuren / houtrpints melamine,
opties voor bladranden in dik fineer in olie... : zie overzicht op pagina 8.
Voor kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.
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C o l le c t ie - ZS
BUREAUS ENKEL MET BUREAUKAST

80
160

65-130

ZS-B16R/PKV/DU

		
		
		

blad:
kasten:

HPL
mel. wit

Fenix
mel. wit

ZS-B16
ZS bureaublad 160x80x4cm
545,ZS-PKV(Z/W) op elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel 		
920,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm, met 1 		
voet 58cm en ronde bedieningsknop in blad
zwart of wit
SBL-R1/DU
bureaukast (links of rechts) met deur en 		
530,schap met uitsparing (t.b.v. zit-sta kolom)		 1.995,-

655,920,-

530,2.105,-

ZS-B16L/PKV/DU idem bureau, echter met bureukast links		 1.995,-

2.105,-

		
80
180

65-130
ZS-B18R/PKV/DU

ZS-B18
ZS bureaublad 180x80x4cm
580,ZS-PKV(Z/W) op elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel 		
920,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm, met 1 		
voet 58cm en ronde bedieningsknop in blad
zwart of wit
SBL-R1/DU
bureaukast rechts met deur en schap		
530,met uitsparing (t.b.v. zit-sta kolom)		 2.030,-

705,920,-

530,2.155,-

ZS-B18L/PKV/DU idem bureau, echter met bureukast links		 2.030,-

2.155,-

ZS-B20
ZS bureaublad 200x80x4cm
610,ZS-PKV(Z/W) op elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel 		
920,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm, met 1 		
voet 58cm en ronde bedieningsknop in blad
zwart of wit
SBL-R2/DUL sideboard 110x50x55cm rechts, vlnr: deur 		 1.215,met schap met uitsparing / 3x A6 lade		 2.745,-

750,920,-

1.215,2.885,-

ZS-B20L/PKV/LDU idem bureau, echter met sideboard links		 2.745,-

2.885,-

ZS-B22
ZS bureaublad 220x80x4cm
640,ZS-PKV(Z/W) op elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel 		
920,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm, met 1 		
voet 58cm en ronde bedieningsknop in blad
zwart of wit
SBL-R3/DUSD sideboard 165x50x55cm rechts, vlnr: deur met		
980,schap met uitsparing / schap / deur met schap		 2.540,-

800,920,-

980,2.700,-

ZS-B24L/PKV/DSDU idem bureau, echter met sideboard links		 2.540,-

2.700,-

ZS-B24
ZS bureaublad 240x80x4cm
670,ZS-PKV(Z/W) op elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel 		
920,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm, met 1 		
voet 58cm en ronde bedieningsknop in blad
zwart of wit
SBL-R3/DUSL sideboard 165x50x55cm rechts, vlnr: deur met		 1.395,schap met uitsparing / schap / 3x A6 lade		 2.985,-

845,920,-

1.395,3.160,-

ZS-B24L/PKV/LSDU idem bureau, echter met sideboard links		 2.985,-

3.160,-

144

200

65-130
110
ZS-B20R/PKV/DUL

199

220

65-130
165
ZS-B22R/PKV/DUSD

199

240

65-130

165
ZS-B24R/PKV/DUSL

EXTRA OPTIES
Voor andere bureaukasten en sideboards, andere kleuren / houtrpints melamine,
opties voor bladranden in dik fineer in olie... : zie overzicht op pagina 8.
Voor kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.
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JULI 2022 - PAGINA 05

ZS

C a s t e l i j n P ro j e c t e n
80

163

160

65-130

C o l le c t ie - ZS
BUREAUS DUO

		

blad:

HPL

Fenix

2x ZS-B16
ZS bureaublad 160x80x4cm		 1.090,ZS-PDD(Z/W) op elektrisch verstelbaar duo zit-sta onderstel		 1.880,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm, met 2 		 2.970,ronde bedieningsknoppen in bladen

1.310,1.880,3.190,-

1.160,2x ZS-B18
ZS bureaublad 180x80x4cm
ZS-PDD(Z/W) op elektrisch verstelbaar duo zit-sta onderstel		 1.880,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm, met 2 		 3.040,ronde bedieningsknoppen in bladen

1.410,1.880,3.290,-

2x ZS-B20
ZS bureaublad 200x80x4cm
1.220,ZS-PDD(Z/W) op elektrisch verstelbaar duo zit-sta onderstel		 1.880,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm, met 2 		 3.100,ronde bedieningsknoppen in bladen

1.500,1.880,3.380,-

2x ZS-B22
ZS bureaublad 220x80x4cm		 1.280,ZS-PDD(Z/W) op elektrisch verstelbaar duo zit-sta onderstel		 1.880,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm, met 2 		 3.160,ronde bedieningsknoppen in bladen

1.600,1.880,3.480,-

2x ZS-B24
ZS bureaublad 240x80x4cm		 1.340,ZS-PDD(Z/W) op elektrisch verstelbaar duo zit-sta onderstel		 1.880,zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm, met 2 		 3.220,ronde bedieningsknoppen in bladen

1.690,1.880,3.570,-

ZS-B16/PDD

80

163

180

65-130
ZS-B18/PDD

80
200

163

65-130

ZS

ZS-B20/PDD

80

163

220

65-130
ZS-B22/PDD

80

163

240

65-130

EXTRA OPTIES

ZS-B24/PDD

Tussen de bladen van een DUO werkplek kunnen we een gestoffeerde tussenwand
maken in één van de standaard kleuren Lucia stof, of tegen wenskleur meerprijs
één van de andere kleuren Lucia stof
ZS-TW16
ZS-TW18
ZS-TW20
ZS-TW22
ZS-TW24

tussenwand 159x65x4cm in stof Lucia ...			
tussenwand 179x65x4cm in stof Lucia ...			
tussenwand 199x65x4cm in stof Lucia ...			
tussenwand 219x65x4cm in stof Lucia ...			
tussenwand 239x65x4cm in stof Lucia ...			

605,640,675,715,750,-

WK

meerprijs voor wenskleur stof Lucia ...			

110,-

Voor andere bureaukasten en sideboards, andere kleuren / houtrpints melamine,
opties voor bladranden in dik fineer in olie... : zie overzicht op pagina 8.
Voor kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.
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80
160

C o l le c t ie - ZS
BUREAUS DUO MET BUREAUKAST

163

		
blad:
HPL
Fenix
		
kasten:
mel. wit
mel. wit
			

65-130

2x ZS-B16
bureaublad 160x80x4cm, met zitsta 		
ZS-PKD(Z/W) op elektrisch vertselbaar kast/duo zit-sta		
onderstel zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm,
met 2 ronde bedieningsknoppen in bladen
2xSBL-R1/DU bureaukast 1x links, 1x rechts met deur met		
schap met uitsparing (voor zit-sta kolom)		

1.090,1.880,-

1.310,1.880,-

1.060,4.030,-

1.060,4.250,-

2x ZS-B18
bureaublad 180x80x4cm, met zitsta
ZS-PKD(Z/W) op elektrisch vertselbaar kast/duo zit-sta		
onderstel zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm,
met 2 ronde bedieningsknoppen in bladen
2xSBL-R1/DU bureaukast 1x links, 1x rechts met deur met		
schap met uitsparing (voor zit-sta kolom)		

1.160,1.880,-

1.410,1.880,-

1.060,4.100,-

1.060,4.350,-

2x ZS-B20
bureaublad 200x80x4cm, met zitsta
ZS-PKD(Z/W) op elektrisch vertselbaar kast/duo zit-sta		
onderstel zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm,
met 2 ronde bedieningsknoppen in bladen
2xSBL-R1/DU bureaukast 1x links, 1x rechts met deur met		
schap met uitsparing (voor zit-sta kolom)		

1.220,1.880,-

1.500,1.880,-

1.060,4.160,-

1.060,4.440,-

2x ZS-B22
bureaublad 220x80x4cm, met zitsta 		
ZS-PKD(Z/W) op elektrisch vertselbaar kast/duo zit-sta		
onderstel zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm,
met 2 ronde bedieningsknoppen in bladen
2xSBL-R1/DU bureaukast 1x links, 1x rechts met deur met		
schap met uitsparing (voor zit-sta kolom)		

1.280,1.880,-

1.600,1.880,-

1.060,4.220,-

1.060,4.540,-

2x ZS-B24
bureaublad 240x80x4cm, met zitsta 		
ZS-PKD(Z/W) op elektrisch vertselbaar kast/duo zit-sta		
onderstel zwart of wit, bladhoogte 65 t/m 130cm,
met 2 ronde bedieningsknoppen in bladen
2xSBL-R1/DU bureaukast 1x links, 1x rechts met deur met		
schap met uitsparing (voor zit-sta kolom)		

1.340,1.880,-

1.690,1.880,-

1.060,4.280,-

1.060,4.630,-

ZS-B16-PKD/DU/DU
80
180

163

65-130

ZS-B18-PKD/DU/DU
80
200

163

65-130

ZS-B20-PKD/DU/DU
80

163

220

65-130

ZS-B22-PKD/DU/DU
80
240

65-130

163

EXTRA OPTIES
ZS-B24-PKD/DU/DU

Tussen de bladen van een DUO werkplek kunnen we een gestoffeerde tussenwand
maken in één van de standaard kleuren Lucia stof, of tegen wenskleur meerprijs
één van de andere kleuren Lucia stof. Bij deze DUO werkplekken met bureukasten
of sideboards, moet er dan ook een ZS-TB tussenbalk bij besteld worden.		
ZS-TW16+TB
ZS-TW18+TB
ZS-TW20+TB
ZS-TW22+TB
ZS-TW24+TB

tussenwand 159x65x4cm in stof Lucia ... + tussenbalk		
tussenwand 179x65x4cm in stof Lucia ... + tussenbalk		
tussenwand 199x65x4cm in stof Lucia ... + tussenbalk 		
tussenwand 219x65x4cm in stof Lucia ... + tussenbalk 		
tussenwand 239x65x4cm in stof Lucia ... + tussenbalk 		

710,745,780,820,855,-

WK
ZS-TB

meerprijs voor wenskleur stof Lucia ...			
tussenbalk tussen 2 kasten, zwart of wit
		

110,105,-
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OPTIES BUREAUKAST

55

De voorbeeldbureaus zijn uitgevoerd met een SBL-R1 sideboard met een SBL-DU
greeploze deur met verstelbaar schap met uitsparing voor zit-sta kolom.
U kunt het sideboard ook zelf samenstellen met onderstaande onderdelen:

55

			 melamine
melamine
		
wit
kleur/print
				

SBL-R1

50

55

110

SBL-R2
50
55
165
SBL-R3

50

SBL-R1/...
SBL-R2/...
SBL-R3/...

sideboard open romp 55x50cm, 55cm diep
sideboard open romp 110x50cm, 55cm diep		
sideboard open romp 165x50cm, 55cm diep		

360,510,660,-

430,615,795,-

SB-S
SB-SU
SBL-D
SBL-DU
SBL-H
SBL-L

open vak met verstelbaar schap 		
open vak met verstelbaar schap met uitsparing		
deur met verstelbaar schap 		
deur met verstelbaar schap met uitsparing		
A6 lade & A4 hangmaplade + pennenbakje		
3x A6 lade + pennenbakje		

30,80,120,170,495,535,-

40,90,150,200,525,565,-

CS
CSL/CSR

kastslot op deur 		
centraal slot op laden, links of rechts		

40,60,-

OPTIES BLADRAND
SBL-L
SBL-H

SB-S

ZS

SBL-D

Standaard zijn de ZS bureaubladen uitvoerd met een ABS rand. Bij de HPL bladen
is dit een 2mm dikke ABS rand en bij de Fenix bladen een 1mm dikke Fenix ABS
rand. Als optie kunnen we de bladranden ook uitvoeren in een 2mm dikke echt
eiken of noten fneer die dan in een standaard kleur olie wordt afgewerkt.
meerprijs blad 160x80 met bladrand in dik fineer eiken / noten in olie ...		
meerprijs blad 180x80 met bladrand in dik fineer eiken / noten in olie ...		
meerprijs blad 200x80 met bladrand in dik fineer eiken / noten in olie ...		
meerprijs blad 220x80 met bladrand in dik fineer eiken / noten in olie ...		
meerprijs blad 240x80 met bladrand in dik fineer eiken / noten in olie ...		

85,95,105,115,125,-

MEMORY KNOP
ZS-M

meerprijs bedieningsknop met memory standen
en display, rond 7cm, wit of zwart

120,-

EXTRA OPTIES
Voor kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.
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R P

De RP-collectie omvat een serie bureautafels met diverse bladvormen met
verjongde berken multiplex bladranden. De tafels staan op ranke taps toelopende,
massief eiken poten, die aan een metalen frame bevestigd zijn, rustend op een
bureaukast of een sideboard. Met bijpassende vergadertafels, stapelbare
kasten en leunkasten.
Uitvoering:

bladoppervlak in HPL, eiken fineer* of Fenix,
multiplex bladrand en massief eiken poten in olie,
bureaukasten in melamine wit of tegen een meerprijs in
melamine kiezel, antraciet of zwart
* bladdelen breder dan 124cm kunnen niet in marmerprint HPL
of eiken fineer
BUREAUS
blad:

196

122

75

HPL

Fenix /

			

eiken fineer

RP-BD20

RP bureau met driehoekig blad, 196x122cm
in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 2 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., frame en koppelpootjes in lak U61
helderwit, bladhoogte 75cm

FPDS-080

meerprijs frontpaneel 80x20cm in dual satin

RP-BT18

RP bureau met tonvormig blad, 182x100cm
in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 3 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., frame en koppelpootjes in lak U61
helderwit, bladhoogte 75cm

FPDS-100

meerprijs frontpaneel 100x20cm in dual satin

RP-BT21

RP bureau met tonvormig blad, 213x105cm
in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 3 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., frame en koppelpootjes in lak U61
helderwit, bladhoogte 75cm

FPDS-120

meerprijs frontpaneel 120x20cm in dual satin

RP-BT24

RP bureau met tonvormig blad, 245x121cm
in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 3 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., frame en koppelpootjes in lak U61
helderwit, bladhoogte 75cm

FPDS-140

meerprijs frontpaneel 140x20cm in dual satin

1.930,-

2.150,-

190,-

190,-

1.980,-

2.160,-

195,-

195,-

2.165,-

2.365,-

200,-

200,-

2.395,-

2.660,-

205,-

205,-

RP-BD20

100
182

75

RP-BT18

105
213

75

RP-BT21

121
245

75

RP-BT24
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BUREAUS

			

blad:

HPL

Fenix /

					eiken fineer
		

90
180

RP-BR18

RP bureau met rechthoekig blad, 180x90cm 		
in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 3 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., frame en koppelpootjes in lak U61
helderwit, bladhoogte 75cm

FPDS-100

meerprijs frontpaneel 100x20cm in dual satin		

RP-BR21

RP bureau met rechthoekig blad, 210x90cm 		
in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 3 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., frame en koppelpootjes in lak U61
helderwit, bladhoogte 75cm

FPDS-120

meerprijs frontpaneel 120x20cm in dual satin		

RP-BR24

RP bureau met rechthoekig blad, 240x100cm 		
in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 3 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., frame en koppelpootjes in lak U61
helderwit, bladhoogte 75cm

FPDS-140

meerprijs frontpaneel 140x20cm in dual satin		

75

1.920,- 2.070,-

195,-

195,-

RP-BR18

90
210

75

2.060,- 2.230,-

200,-

200,-

RP-BR21

100
240

RP

2.265,- 2.485,-

205,-

205,-

75
RP-BR24

BUREAUKAST
Bij de RP bureaus wordt op de plek van de schuine poot een bureaukastje of sideboard geplaatst. Deze kan zelf ingedeeld worden met de onderstaande onderdelen:
55

55

			
romp:
				

68

melamine
wit

melamine
kleur

effectlak

880,-

RP-SBR1

bureaukast 1-vaks laag, in ..., op 4
schuine RP pootjes in massief eiken
in olie ...

625,-

695,-

RP-SBR2

bureaukast 2-vaks laag, in ..., op 4		
schuine RP pootjes in massief eiken
in olie ...

815,-

920,- 1.220,-

RP-SBR3

bureaukast 3-vaks laag, in ..., op 4
schuine RP pootjes in massief eiken
in olie ...

965,-

1.095,- 1.515,-

SB-S
SBL-D
SBL-H
SBL-L

open vak met verstelbaar schap		
deur laag en verstelbaar schap		
A6 lade en A4 hangmaplade, greeploos
3x A6 lade, greeploos			

30,120,495,535,-

40,150,525,565,-

55,235,580,620,-

CS
CSL/CSR

kastslot op deur
				
centraal slot op laden, links of rechts 			

40,60,-

RP-SBR2
55

110

68

RP-SBR2
55
165

68

RP-SBR3
SBL-L
SBL-H
SBL-D
SB-S
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VOORBEELD BUREAU OPSTELLINGEN

		

blad:

HPL

Fenix /

				 eiken fineer
75
122

196

185
110

RP-BD20

RP-SBR2-SD
75

965,3.115,-

RP-BD20-R2/DS idem bureau, 196x122cm, echter met 		
bureaukast links

2.955,-

3.115,-

meerprijs bureaukast RP-SBR2-SD in		
melamine kleur i.p.v. melamine wit

145,-

145,-

RP-BT21
13

55
105

213

165
110

RP-SBR2-SD

RP-BT21-R2/SD bureau, 213/226x105/165cm:
RP bureau met tonvormig blad, 213x105cm
2.165,in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 3 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., frame en koppelpootjes in lak U61
helderwit, bladhoogte 75cm
bureaukast 2-vaks laag, in melamine wit,		
965,op 4 schuine RP pootjes in massief eiken		 3.130,in olie ..., met open vak met schap en deur
met daarachter een schap

		

75

RP-BT21
RP-SBR2-DS
RP-BT21-R2/SD

RP-BR21

14
224
210

2.150,-

			

RP-BD20-R2/SD

226

RP-BD20-R2/SD bureau, 196x122/185cm:
RP bureau met driehoekig blad, 196x122cm
1.990,in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 2 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., frame en koppelpootjes in lak U61
helderwit, bladhoogte 75cm
bureaukast 2-vaks laag, in melamine wit		
965,op 4 schuine RP pootjes in massief eiken		 2.955,in olie ..., met open vak met schap en deur
met daarachter een schap

49
90

159
110

RP-SBR2-SD

2.365,-

965,3.330,-

idem bureau, 213x105cm, echter met 		
bureaukast links

3.130,-

3.330,-

meerprijs bureaukast RP-SBR2-SD in		
melamine kleur i.p.v. melamine wit

145,-

145,-

RP-BR21-R2/SD bureau, 210/224x90/159cm:
RP bureau met rechthoekig blad, 210x90cm
2.060,in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 3 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., frame en koppelpootjes in lak U61
helderwit, bladhoogte 75cm
bureaukast 2-vaks laag, in melamine wit		
965,op 4 schuine RP pootjes in massief eiken		
3.025in olie ..., met open vak met schap en deur
met daarachter een schap

2.230,-

965,3.195,-

			

RP-BR21
RP-SBR2-DS

75

idem bureau, 210x90cm, echter met 		
bureaukast links

3.025,-

3.195,-

meerprijs bureaukast RP-SBR2-SD in		
melamine kleur i.p.v. melamine wit

145,-

145,-

RP-BR21-R2/SD

ACCESSOIRES
Voor kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.
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182

blad:

100

HPL

Fenix /

			

eiken fineer

RP-TT18

RP tafel met tonvormig blad, 182x100cm
in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 4 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., bladhoogte 75cm

2.170,-

2.330,-

RP-TT21

RP tafel met tonvormig blad, 213x105cm
in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 4 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., bladhoogte 75cm

2.325,-

2.550,-

RP-TT24

RP tafel met tonvormig blad, 245x121cm
in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 4 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., bladhoogte 75cm

2.550,-

2.855,-

RP-TT32

RP tafel met 2-delig tonvormig blad, 321x
123cm in ..., met verjongde berken multiplex
bladrand en 6 schuine tapse poten in massief
eiken in olie ..., bladhoogte 75cm

4.135,-

4.480,-

RP-TT41

RP tafel met 4-delig tonvormig blad, 408x
198cm in ..., met verjongde berken multiplex
bladrand en 8 schuine tapse poten in massief
eiken in olie ..., bladhoogte 75cm

6.110,-

6.845,-

RP-TT49

RP tafel met 4-delig tonvormig blad, 486x
204cm in ..., met verjongde berken multiplex
bladrand en 8 schuine tapse poten in massief
eiken in olie ..., bladhoogte 75cm

6.675,-

7.560,-

75

RP-TT18

213

105

75

RP-TT21
121
245

75

RP

RP-TT24
123
321

75

RP-TT32
198
408

75

RP-TT41
204

486

75

RP-TT49
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V E R G A D E R TA F E L S

			
90
180

HPL

Fenix /

					

blad:

eiken fineer

RP-TR18

RP tafel met rechthoekig blad, 180x90cm
in ..., met verjongde berken multiplex
bladrand en 4 schuine tapse poten in
massief eiken in olie ..., bladhoogte 75cm

2.110,-

2.250,-

RP-TR21

RP tafel met rechthoekig blad, 210x90cm
in ..., met verjongde berken multiplex
bladrand en 4 schuine tapse poten in
massief eiken in olie ..., bladhoogte 75cm

2.250,-

2.415,-

RP-TR24

RP tafel met rechthoekig blad, 240x100cm
in ..., met verjongde berken multiplex
bladrand en 4 schuine tapse poten in
massief eiken in olie ..., bladhoogte 75cm

2.455,-

2.670,-

RP-TD20

RP tafel met driehoekig blad, 196x122cm
in ..., met verjongde berken multiplex bladrand
en 3 schuine tapse poten in massief eiken in
olie ..., bladhoogte 75cm

2.125,-

2.340,-

RP-TC13

RP tafel met rond blad 135cm in ...,		
met verjongde berken multiplex bladrand
en 4 schuine tapse poten in massief
eiken in olie ..., bladhoogte 75cm

2.260,-

2.440,-

75

RP-TR18

90
210

75

RP-TR21

100
240

RP

75

RP-TR24

122

196

75

RP-TD20

135

135

75

(dit model is niet in eiken fineer leverbaar)
RP-TC13

135

75
RP-TV13

RP-TC13/3

idem tafel, echter op 3 poten i.p.v. 4		

2.005,-

2.165,-

RP-TV13

RP tafel met afgerond vierkant blad 135x		
135cm in ...., met verjongde berken
multiplex bladrand en 4 schuine tapse
poten in massief eiken in olie ...,
bladhoogte 75cm

2.260,-

2.440,-

135

(dit model is niet in eiken fineer leverbaar)
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160

160

		

HPL

Fenix /

				

eiken fineer

RP-TC16

RP tafel met 2-delig rond blad 160cm in ...,
met verjongde berken multiplex bladrand
en 4 schuine tapse poten in massief
eiken in olie ..., bladhoogte 75cm

2.550,-

2.775,-

RP-TC16/3

idem tafel, echter op 3 poten i.p.v. 4		

2.300,-

2.525,-

RP-TV16

RP tafel met 2-delig afgerond vierkant blad
160x160cm in ..., met verjongde berken
multiplex bladrand en 4 schuine tapse
poten in massief eiken in olie ...,
bladhoogte 75cm

2.550,-

2.775,-

RP-TC20

RP tafel met 2-delig rond blad 200cm in ...,
met verjongde berken multiplex bladrand
en 4 schuine tapse poten in massief
eiken in olie ..., bladhoogte 75cm

3.070,-

3.435,-

RP-TV20

RP tafel met 2-delig afgerond vierkant blad
200x200cm in ...., met verjongde berken
multiplex bladrand en 4 schuine tapse poten
in massief eiken in olie ..., bladhoogte 75cm

3.070,-

3.435,-

RP-TC24

RP tafel met 2-delig rond blad 240cm in ...,
met verjongde berken multiplex bladrand
en 4 schuine tapse poten in massief
eiken in olie ..., bladhoogte 75cm

3.665,-

4.135,-

RP-TV24

RP tafel met 2-delig afgerond vierkant blad
240x240cm in ..., met verjongde berken
multiplex bladrand en 4 schuine tapse poten
in massief eiken in olie ..., bladhoogte 75cm
(bladvorm als model TP-TV20)

3.665,-

4.135,-

75

RP-TC16

160

blad:

160

75

RP-TV16

200

200

75

RP-TC20

RP

200

200

75

RP-TV20

240

240

75

RP-TC24

211

B L A D V O R M TA F E L

138

RP-TB21

RP tafel met 2-delig bladvorm blad 211x138cm in 		
fineer ...,met verjongde berken multiplex rand en 3
schuine tapse poten in massief eiken in olie ...,
frame in lak U61 helderwit, bladhoogte 75cm

3.005,-

RP-TB21F

RP tafel met 2-delig bladvorm blad 211x138cm, 		
breed deel in fineer..., smal deel in Fenix ..., met
verjongde berken multiplex rand en 3 schuine
tapse poten in massief eiken in olie ...,
frame in lak U61 helderwit, bladhoogte 75cm

3.005,-

75

RP-TB21
211

138

75

RP-TB21F
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blad:

90
210

HPL

Fenix /

			

eiken fineer

RP-HTR21

RP hoge tafel met rechthoekig blad, 210x
90cm in ..., met verjongde berken multiplex
bladrand en 4 hoge schuine tapse poten in
massief eiken in olie ..., bladhoogte 108cm

2.670,-

2.845,-

RP-HTR24

RP hoge tafel met rechthoekig blad, 240x
100cm in ..., met verjongde berken multiplex
bladrand en 4 hoge schuine tapse poten in
massief eiken in olie ..., bladhoogte 108cm

2.875,-

3.090,-

RP-HTT21

RP hoge tafel met tonvormig blad, 213x
105cm in ..., met verjongde berken multiplex
bladrand en 4 hoge schuine tapse poten in
massief eiken in olie ..., bladhoogte 108cm

2.770,-

2.970,-

RP-HTT24

RP hoge tafel met tonvormig blad, 245x
121cm in ..., met verjongde berken multiplex
bladrand en 4 hoge schuine tapse poten in
massief eiken in olie ..., bladhoogte 108cm

3.000,-

3.280,-

RP-HTC13

RP hoge tafel met rond blad 135cm in ...,
met verjongde berken multiplex bladrand
en 4 hoge schuine tapse poten in massief
eiken in olie ..., bladhoogte 108cm

2.680,-

2.840,-

2.680,-

2.840,-

108

RP-HTR21

100
240

108

RP-HTR24
213

105

RP

108

RP-HTT21

121
245

108

RP-HTT24
135

135

108

(dit model is niet in eiken fineer leverbaar)

RP-HTC13

135

108

135

RP-HTV13

RP hoge tafel met afgerond vierkant blad 135x
135cm in ..., met verjongde berken multiplex
bladrand en 4 hoge schuine tapse poten in
massief eiken in olie ..., bladhoogte 108cm
(dit model is niet in eiken fineer leverbaar)

RP-HTV13
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C o l le c t ie - R P
KASTEN

Het kastensysteem bij de RP collectie bevat koppelbare en stapelbare rompen in 2
hoogte maten en open tussenplanken. Met deze rompen is een variatie aan kasten
samen te stellen van mooie dressoirs en kasten leunend tegen de wand tot kamerhoge kasten. Op kasten van 99cm en 137cm hoog worden afdekbladen geplaatst.
De kasten staan op schuine tapse RP kastpoten van 20cm hoog in massief eiken in
olie, óf op 25mm hoge stelvoeten.
Uitvoering:

90

45

kastrompen en afdekbladen in melamine wit of tegen een 		
meerprijs in melamine kiezel, antraciet of zwart (achterschotten
blijven wit), open tussenplanken met top in HPL, Fenix of hout 		
fineer met verjongde berken multiplex bladrand in olie, kastpoten in
massief eiken in olie
KASTEN 99CM HOOG

RP-K2C

99

RP-K2C

180

RP-K2G

RP

RP-K2G
270

RP-K2N

90

45

RP-K2N

1.000,-

kast 99x90x45cm met 2 greeploze deuren,
schap en afdekblad van 90x45x2cm,
geheel in melamine wit, op 4 schuine tapse
kastpoten in massief eiken in olie ...
idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten		

720,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit

130,-

kast 99x180x45cm met 4 greeploze deuren,
2 schappen en afdekblad van 180x45x2cm,
geheel in melamine wit, op 6 schuine tapse
kastpoten in massief eiken in olie ...

1.825,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten		

1.370,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit

255,-

kast 99x270x45cm met 6 greeploze deuren,
3 schappen en afdekblad van 270x45x2cm,
geheel in melamine wit, op 8 schuine tapse
kastpoten in massief eiken in olie ...

2.635,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten		

2.025,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit		

385,-

KASTEN 137CM HOOG
RP-K3C

137

RP-K3C

180

RP-K3G

RP-K3G

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten		

830,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit		

155,-

kast 137x180x45cm met 4 greeploze deuren,
4 schappen en afdekblad van 180x45x2cm,
geheel in melamine wit, op 6 schuine tapse
kastpoten in massief eiken in olie ...

2.045,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten		

1.590,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit		

305,-

tussenplank
225

RP-K3J

1.110,-

kast 137x90x45cm met 2 greeploze deuren,
2 schappen en afdekblad van 90x45x2cm,
geheel in melamine wit, op 4 schuine tapse
kastpoten in massief eiken in olie ...

HPL

Fenix /

			

eiken fineer

RP-K3J

kast 137x225x45cm met 4 greeploze deuren,
4 schappen, 2 open tussenplanken in ....,
met 2 afdekbladen van 90x45x2cm, geheel in
melamine wit, op 8 schuine tapse kastpoten
in massief eiken in olie ...

2.430,-

2.500,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten

1.870,-

1.940,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit		

310,-
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KASTEN 137CM HOOG
tussenplank

270

HPL

Fenix /

			

eiken fineer

RP-K3K

kast 137x270x45cm met 4 greeploze deuren,
4 schappen, 2 open tussenplanken in ....,
met 2 afdekbladen van 90x45x2cm, geheel in
melamine wit, op 8 schuine tapse kastpoten
in massief eiken in olie ...

2.570,-

2.640,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten

2.010,-

2.080,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit		

310,-

RP-K3K
270

RP-K3N

90
RP-K2N

kast 137x270x45cm met 6 greeploze deuren,
6 schappen en afdekblad van 270x45x2cm,
geheel in melamine wit, op 8 schuine tapse
kastpoten in massief eiken in olie ...

2.965,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten		

2.355,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit		

460,-

KASTEN 212CM HOOG

45

RP-K5C

212

kast 212x90x45cm met 4 greeploze deuren
en 3 schappen, geheel in melamine wit, op 4
schuine tapse kastpoten in massief eiken in olie ...

1.630,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten		

1.350,-

meerprijs kast in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit		

255,-

180
RP-K5C

RP-K5G

kast 212x180x45cm met 8 greeploze deuren
en 6 schappen, geheel in melamine wit, op 6
schuine tapse kastpoten in massief eiken in olie ...

3.155,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten		

2.700,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit		

510,-

tussenplank
225

HPL

Fenix /

			

eiken fineer

RP-K5J

RP-K5G

kast 212x225x45cm met 8 greeploze deuren,
6 schappen, 4 open tussenplanken in ....,
geheel in melamine wit, op 8 schuine tapse
kastpoten in massief eiken in olie ...

3.680,-

3.820,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten

3.120,-

3.260,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit		

510,-

tussenplank
RP-K5J
270

RP-K5K

HPL

Fenix /

			

eiken fineer

RP-K5K

kast 212x270x45cm met 8 greeploze deuren,
6 schappen, 4 open tussenplanken in ....,
geheel in melamine wit, op 8 schuine tapse
kastpoten in massief eiken in olie ...

3.960,-

4.100,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten

3.400,-

3.540,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur
i.p.v. melamine wit		

510,-
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KAST 250CM HOOG

RP-K6C
250

kast 250x90x45cm met 4 greeploze deuren 		
en 4 schappen, geheel in melamine wit, op 4
schuine tapse kastpoten in massief eiken in olie ...

1.740,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten		

1.460,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit			

280,-

RP-K6C

180

RP-K6G

RP

RP-K6G

kast 250x180x45cm met 8 greeploze deuren
en 8 schappen, geheel in melamine wit, op 6
schuine tapse kastpoten in massief eiken in olie ...

3.375,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten		

2.920,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit		

560,-

		
225

tussenplank

HPL

Fenix /		

				

eiken fineer

kast 250x225x45cm met 8 greeploze deuren,
8 schappen, 5 open tussenplanken in ....,
geheel in melamine wit, op 8 schuine tapse
kastpoten in massief eiken in olie ...

4.005,-

4.180,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten

3.340,-

3.480,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur
560,i.p.v. melamine wit			

560,-

RP-K6J

RP-K6J
		
270

tussenplank

HPL

Fenix /		

				

eiken fineer

kast 250x270x45cm met 8 greeploze deuren,
8 schappen, 5 open tussenplanken in ....,
geheel in melamine wit, op 8 schuine tapse
kastpoten in massief eiken in olie ...

4.355,-

4.680,-

idem kast, maar op stelvoeten i.p.v. kastpoten

3.795,-

4.120,-

meerprijs kast en afdekblad in melamine kleur
560,i.p.v. melamine wit			

560,-

RP-K6K

RP-K6K

ADVIESVERKOOPPRIJZEN, EXCLUSIEF BTW

JULI 2022 - PAGINA 18

C a s t e l i j n P ro j e c t e n

leunkasten RP

De RP leunkast staat op 2 lange eiken poten en leunt los tegen de wand. Leverbaar
in uni- of effectlak met massief eiken poten in olie. De kasten RP-LK2 en RP-LK3 		
zijn tevens leverbaar met de romp in melamine wit. Indien gewenst, kan de 		
kast vast gezet worden aan de wand.
LEUNKAST RP
			
kast:
			poten:
45

90

leunkast 144x90x45cm met 2 greeploze deuren, inclusief 		
schap, geheel in kleurlak ..., op 2 hoge schuine tapse
poten in massief eiken in olie ..., leunend tegen de wand

RP-LK2

idem kast, echter met romp in melamine wit		

RP-LK3

leunkast 182x90x45cm met 2 greeploze deuren, inclusief 		
2 schappen, geheel in kleurlak ..., op 2 hoge schuine tapse
poten in massief eiken in olie ..., leunend tegen de wand

RP-LK3

idem kast, echter met romp in melamine wit		

RP-LK3A

leunkast 182x90x45cm met 2 greeploze deuren, inclusief 		
vitrinedeel met glazen ruiten en glazen schap, geheel in
kleurlak ..., op 2 hoge schuine tapse poten in massief
eiken in olie ..., leunend tegen de wand

2.580,-

RP-LK3B

leunkast 182x90x45cm met 2 greeploze deuren, inclusief 		
open vak en lade, geheel in kleurlak ..., ladefront in eiken ...,
op 2 hoge schuine tapse poten in massief eiken in olie ...,
leunend tegen de wand

2.655,-

RP-LK3C

leunkast 182x90x45cm met 2 greeploze deuren, inclusief 		
lade, geheel in kleurlak ..., ladefront in eiken ..., op 2 hoge
schuine tapse poten in massief eiken in olie ..., leunend
tegen de wand

2.655,-

RP-LK3M

leunkast 182x90x45cm met 2 greeploze deuren in de vorm 		
gefreesd van contour van mannen gezicht, geheel in kleurlak ...,
op 2 hoge schuine tapse poten in massief eiken in olie ...,
leunend tegen de wand

2.410,-

1.195,-

45

90

RP-LK2
114

182
90

1.845,-

1.305,-

45

114
RP-LK3
182

90

1.635,-

RP-LK2
76

144

effectlak
eiken

45
RP-LK3A
114

182

90

45

RP-LK3B
114

182

90

45

RP-LK3C

114

meerprijs voor eigen gezicht a.d.h.v. een en-profil foto		

182

90

RP-LK3M

RP-LK3V

45

114

leunkast 182x90x45cm met 2 greeploze deuren in de vorm 		
gefreesd van contour van vrouwen gezicht, geheel in kleurlak ...,
op 2 hoge schuine tapse poten in massief eiken in olie ...,
leunend tegen de wand
meerprijs voor eigen gezicht a.d.h.v. een en-profil foto		

495,-

2.410,-

495,-

182

ACCESSOIRES
RP-LK3V

L-L1

1 dimbare led inbouwspot met warmwit licht, inclusief			
touch bediening, geschikt voor RP-LK3A en RP-LK3B

230,-

RS-KVSB

verstelbaar schap 86x40cm in kleurlak ...			
geschikt voor RP-LK2, RP-LK3, RP-LK3M en RP-LK3V

90,-
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LOSSE KAST ONDERDELEN

90

45

76

			
			
			

114

45

melamine
effectlak
kleur		

RS-K2DB

kastromp 76x90x45cm met schap en
2 greeploze deuren, geheel in :

610,-

725,-

1.050,-

RS-K2DB/V

deze kast met deuren in akoestisch
petvilt (vanaf 4 deuren mogelijk)

985,-

1.060,-

1.430,-

RS-K2DB/H

deze kastromp met deuren in fineer

860,-

935,-

1.175,-

RS-K2DB

90

melamine
wit

Let op: bij melamine kleur blijft het achterschot wit.
				
			
			

melamine
effectlak
kleur		

720,-

860,-

1.260,-

deze kast met deuren in akoestisch
petvilt (vanaf 4 deuren mogelijk)

1.200,-

1.300,-

1.745,-

deze kastromp met deuren in fineer

1.095,-

1.195,-

1.470,-

RS-K3DB

kastromp 114x90x45cm met 2 schappen
en 2 greeploze deuren, geheel in :

RS-K3DB/V
RS-K3DB/H

RS-K3DB

melamine
wit

Let op: bij melamine kleur blijft het achterschot wit.
45

90

AFDEKBLADEN / PLANKEN / POOTJES

1.6

				

RP-AB10

				

180

RP
RP-AB20

melamine

melamine

wit

kleur

effectlak

RP-AB10

afdekblad 90x45x1.6cm

90,-

105,-

125,-

RP-AB20

afdekblad 180x45x1.6cm

110,-

135,-

180,-

RP-AB30

afdekblad 270x45x1.6cm

135,-

175,-

225,-

					

HPL

Fenix /

270

RP-AB30

45

40

RP-KTS
90
RP-KTB

						 eiken fineer

			
RP-KTS
tussenplank 45x40x3cm, met verjongde		
berken multiplex bladrand in olie
RP-KTB

tussenplank 90x40x3cm, met verjongde		
berken multiplex bladrand in olie

105,-

140,-

175,-

240,-

						massief eiken

RP-KP10

RP-KP20

RP-KP10

op 4 schuine tapse RP kastpoten in massief
eiken in olie, aan wit stalen frame, 21cm hoog

		

300,-

RP-KP20

op 6 schuine tapse RP kastpoten in massief
eiken in olie, aan wit stalen frame, 21cm hoog

		

495,-

RP-KP30

op 8 schuine tapse RP kastpoten in massief
eiken in olie, aan wit stalen frame, 21cm hoog

		

670,-

RP-LKP

set van 2 massief eiken poten in olie ...
		
t.b.v. leunkast, aan wit stalen frame, 21cm hoog

585,-

RS-KV

set van 4 zwarte stelvoeten van 2.5cm 			
hoog, onder kastromp

20,-

RP-KP30

ACCESSOIRES
CS

kastslot op deur

40,-

CSL/CSR

centraal slot op laden, links of rechts

60,-

Voor meer opties: zie overzicht op pagina 57.
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C O L L E C T I E

C o l l e c t ie - TSP

T S P

De bureautafels TSP hebben een 4cm dik rechthoekig blad in 2 standaard lengtematen, rustend op 2 schuin geplaatste poten en een sideboard of ladenblok.
De werkplekken hebben een vaste bladhoogte van 74.5cm, maar kunnen ook als
elektrisch verstelbare zit-sta werkplek worden besteld van 75 t/m 130cm hoog.
Bijpassende vergadertafels zijn leverbaar met rechthoekig, rond of ellipsvormig blad
in diverse maten.
Met stapelbare kastrompen in wit melamine of 18 lakkleuren kan een bijpassende
kast worden samengesteld.
Uitvoering:

bladen in HPL of supermat Fenix, bladrand en schuine poten in 		
noten- of eiken fineer óf geheel in eiken VL massief
bureaukasten melamine wit of tegen meerprijs in melamine kleur.

100

BUREAUS

220

		
blad:
HPL
Fenix
		
bladrand en poten:
fineer
fineer
		
bureaukast:
mel. wit
mel. wit
				

TSP-220BB

74.5

SB-R1/D
TSP-220-R1D-R

bureaublad 220x100x4cm op 2 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm
bureaukast links/rechts, 100x65x55cm,
met greeploze deur en schap, 			
achterzijde met deur en schap

1.480,- 1.650,- 2.440,-

750,- 750,750,2.220,- 2.400,- 3.190,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur		
		
i.p.v. melamine wit
bureaublad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

		
blad:
HPL
Fenix
		
bladrand en poten:
fineer
fineer
		
bureaukast:
mel. wit
mel. wit
				

TSP-220-R1D-L

TSP-250BB

100

SB-R1/D

250

bureaublad 250x100x4cm op 2 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm
bureaukast links/rechts, 100x65x55cm,
met greeploze deur en schap, 			
achterzijde met deur en schap

TSP-250-R1D-R

145,-

VL massief
eiken
mel. wit

1.565,- 1.730,- 2.600,-

750,- 750,750,2.315,- 2.480,- 3.350,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur		
		
i.p.v. melamine wit
bureaublad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

74.5

VL massief
eiken
mel. wit

145,-

M E E R P R I J S Z I T- S TA
1.720,-

TSP-ZSB

meerprijs voor TSP bureau met elektrisch
verstelbaar zit-sta onderstel, bladhoogte
75 t/m 130cm, met 3-hoek en onderste
deel lift in effectlak E...

ZS-M

meerprijs bedieningsknop met memory standen

120,-

BUREAUKAST
TSP-250-R1D-L

55

De kasten hebben altijd een deur aan de achterzijde. De voorzijde kan op 4
manieren gekozen worden; de voorbeeld werkplek kan dan ook anders worden
samengesteld, zie hieronder:

100

			
		
			

65

SB-R1/.

SB-L
SB-H

melamine melamine
effectlak
wit
kleur		

SB-R1/.

bureaukast open romp 100x65x55cm,
achterzijde met deur en schapje, voorzijde:

625,-

735,- 1.055,-

SB-S
SB-D
SB-H
SB-L

open vak met verstelbaar schap
deur met verstelbaar schap, greeploos
2x A6 lade & A4 hangmaplade, greeploos
4x A6 lade, greeploos

30,130,685,725,-

40,165,725,765,-

CS
CSL/CSR

kastslot op deur
centraal slot op laden, links of rechts

65,240,840,880,-

40,60,-

SB-D
SB-S
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BUREAUS

100

		
blad:
HPL
Fenix
		
bladrand en poten:
fineer
fineer
		
bureaukast:
mel. wit
mel. wit
				

165

220

TSP-220BB
SB-R3/DSH

74.5

bureaublad 220x100x4cm op 2 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm
sideboard rechts, 165x65x55cm, met		
vlnr: deur met schap / schap / 2x A6			
lade en A4 hangmaplade

VL massief
eiken
mel. wit

1.480,- 1.650,- 2.440,-

1.535,- 1.535,- 1.535,3.015,- 3.185,- 3.975,240,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur		
		
i.p.v. melamine wit
bureaublad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

TSP-220-R3/DSH

				

TSP-220BB
SB-R3/HSD

1.480,- 1.650,- 2.440,-

1.535,- 1.535,- 1.535,3.015,- 3.185,- 3.975,240,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur i.p.v.
		
melamine wit
bureaublad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

TSP-220-R3/HSD

100

		
blad:
HPL
Fenix
		
bladrand en poten:
fineer
fineer
		
bureaukast:
mel. wit
mel. wit
				

165

TSP-250BB

250

SB-R3/DSH

TSP

bureaublad 220x100x4cm op 2 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm
sideboard links, 165x65x55cm, met		
vlnr: 2x A6 lade en A4 hangmaplade /		
schap / deur met schap

74.5

bureaublad 250x100x4cm op 2 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm
sideboard rechts, 165x65x55cm, met		
vlnr: deur met schap / schap / 2x A6			
lade en A4 hangmaplade

VL massief
eiken
mel. wit

1.565,- 1.730,- 2.600,-

1.535,- 1.535,- 1.535,3.100,- 3.265,- 4.135,240,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur				
i.p.v. melamine wit
bureaublad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

TSP-250-R3/DSH

			

TSP-250BB
SB-R3/HSD

bureaublad 250x100x4cm op 2 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm
sideboard links, 165x65x55cm, met		
vlnr: 2x A6 lade en A4 hangmaplade /		
schap / deur met schap

1.565,- 1.730,- 2.600,-

1.535,- 1.535,- 1.535,3.100,- 3.265,- 4.135,240,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur i.p.v.			
melamine wit
bureaublad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

		

TSP-250-R3/HSD

M E E R P R I J S Z I T- S TA
1.720,-

TSP-ZSB

meerprijs voor TSP bureau met elektrisch
verstelbaar zit-sta onderstel, bladhoogte
75 t/m 130cm, met 3-hoek en onderste
deel lift in effectlak E...

ZS-M

meerprijs bedieningsknop met memory standen

120,SIDEBOARD

53
165

De bovenstaande voorbeelden zijn uitgevoerd met een SB-R3 sideboard met:
deur met schap / schap / 2x A6 lade en A4 hangmaplade.
U kunt het sideboard ook zelf samenstellen met onderstaande onderdelen:

65

			
melamine melamine
effectlak
		
wit
kleur 		
				

SB-R3/...

SB-L
SB-H
SB-D
SB-S

SB-R3/...

sideboard open romp 165x65x55cm,

690,-

845,-

1.325-

SB-S
SB-D
SB-H
SB-L

open vak met verstelbaar schap
deur met verstelbaar schap, greeploos
2x A6 lade & A4 hangmaplade, greeploos
4x A6 lade, greeploos

30,130,685,725,-

40,165,725,765,-

65,240,840,880,-

CS
CSL/CSR

kastslot op deur
centraal slot op laden, links of rechts
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C o l l e c t ie - TSP
BUREAUS

100

		
blad:
HPL
Fenix
		
bladrand en poten:
fineer
fineer
		
bureaukast:
mel. wit
mel. wit
				

220

220

TSP-220BB

SB-R4/DSSH
74.5

bureaublad 220x100x4cm op 2 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm
sideboard rechts, 220x65x55cm, met		
vlnr: deur met schap / schap / schap /		
2x A6 lade en A4 hangmaplade

VL massief
eiken
mel. wit

1.480,- 1.650,- 2.440,-

1.775,- 1.775,- 1.775,3.255,- 3.425,- 4.215,280,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur i.p.v.
		
melamine wit
bureaublad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

TSP-220-R4/DSSH

		

TSP-220BB

SB-R4/HSSD

bureaublad 220x100x4cm op 2 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm
sideboard links, 220x65x55cm, met		
vlnr: 2x A6 lade en A4 hangmaplade /		
schap / schap / deur met schap

1.480,- 1.650,- 2.440,1.775,- 1.775,- 1.775,3.255,- 3.425,- 4.215,280,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur i.p.v.			
melamine wit
bureaublad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

TSP-220-R4/HSSD

100

		
blad:
HPL
Fenix
		
bladrand en poten:
fineer
fineer
		
bureaukast:
mel. wit
mel. wit
				

219

250

TSP-250BB

SB-R4/DSSH
74.5

bureaublad 250x100x4cm op 2 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm
sideboard rechts, 220x65x55cm, met		
vlnr: deur met schap / schap / schap /		
2x A6 lade en A4 hangmaplade

VL massief
eiken
mel. wit

1.565,- 1.730,- 2.600,-

1.775,- 1.775,- 1.775,3.340,- 3.505,- 4.375,280,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur i.p.v.
		
melamine wit
bureaublad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

TSP-250-R4/DSSH

				

TSP-250BB

SB-R4/HSSD

bureaublad 250x100x4cm op 2 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm
sideboard links, 220x65x55cm, met		
vlnr: 2x A6 lade en A4 hangmaplade /		
schap / schap / deur met schap

1.565,- 1.730,- 2.600,-

1.775,- 1.775,- 1.775,3.340,- 3.505,- 4.375,280,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur i.p.v.			
melamine wit
bureaublad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

TSP-250-R4/HSSD

M E E R P R I J S Z I T- S TA
1.720,-

TSP-ZSB

meerprijs voor TSP bureau met elektrisch
verstelbaar zit-sta onderstel, bladhoogte
75 t/m 130cm, met 3-hoek en onderste
deel lift in effectlak E...

ZS-M

meerprijs bedieningsknop met memory standen

53

120,SIDEBOARD

220

De bovenstaande voorbeelden zijn uitgevoerd met een SB-R4 sideboard met:
deur met schap / schap / schap / 2x A6 lade en A4 hangmaplade.
U kunt het sideboard ook zelf samenstellen met onderstaande onderdelen:
			
melamine melamine
effectlak
		
wit
kleur 		
				

65

SB-R4/....

SB-L
SB-H
SB-D
SB-S

SB-R4/...

sideboard open romp 220x65x55cm,

900,- 1.085,- 1.695,-

SB-S
SB-D
SB-H
SB-L

open vak met verstelbaar schap
deur met verstelbaar schap, greeploos
2x A6 lade & A4 hangmaplade, greeploos
4x A6 lade, greeploos

30,130,685,725,-

CS
CSL/CSR

kastslot op deur
centraal slot op laden, links of rechts
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C a s t e l i j n P ro j e c t e n

C o l l e c t ie - TSP
V E R G A D E R TA F E L S

100

		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

220

TSP-220

74.5

Fenix
fineer

VL massief
eiken

tafel met rechthoekig blad
blad:
945,- 1.105,- 1.850,220x100x4cm, op 4 schuine
poten:
960,- 960,- 1.140,poten, bladhoogte 74.5cm			 1.905,- 2.065,- 2.990,tafelblad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

TSP-220
		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

100
250

TSP-250

tafel met rechthoekig blad
blad:
poten:
250x100x4cm, op 4 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm		

Fenix
fineer

VL massief
eiken

1.005,- 1.180,- 2.015,960,- 960,- 1.140,1.965,- 2.140,- 3.155,-

tafelblad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix
74.5
		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

TSP-250
100

TSP-280

280

tafel met rechthoekig blad
blad:
280x100x4cm, op 4 schuine
poten:
poten, bladhoogte 74.5cm		

Fenix
fineer

VL massief
eiken

1.090,- 1.235,- 2.185,960,- 960,- 1.140,2.050,- 2.195,- 3.325,-

tafelblad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix
74.5

M E E R P R I J S Z I T- S TA
TSP-280

De TSP-220, TSP-250 en TSP-280 tafels kunnen ook worden uitgevoerd met een
elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel met ronde ingefreesde knop in het blad

TSP

TSP-ZSV

100

2 - D E L I G E V E R G A D E R TA F E L S
		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

TSP-440

440

1.855,-

meerprijs voor TSP tafel met elektrisch 		
verstelbaar zit-sta onderstel wit, zwart of
zilvergrijs, bladhoogte 75 t/m 130cm, met
3-hoeken en onderste deel lift in effectlak E...

Fenix
fineer

VL massief
eiken

tafel met 2-delig rechthoekig blad
blad: 1.890,- 2.205,- 3.695,poten: 1.440,- 1.440,- 1.710,440x100x4cm, op 6 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm			 3.330,- 3.645,- 5.405,tafelblad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

74.5

100
		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

TSP-440

TSP-500

500

tafel met 2-delig rechthoekig blad blad:
500x100x4cm, op 4 schuine
poten:
poten, bladhoogte 74.5cm		

Fenix
fineer

VL massief
eiken

2.015,- 2.365,- 4.030,1.440,- 1.440,- 1.710,3.455,- 3.805,- 5.740,-

tafelblad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

4 - M E T E R V E R G A D E R TA F E L
74.5
100

TSP-500

		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

TSP-400

400

Fenix
fineer

tafel met rechthoekig blad
blad: 2.970,- 3.295,poten:
960,- 960,400x100x5cm (uit één stuk) op
4 schuine poten, bladhoogte			 3.930,- 4.255,75.5cm

VL massief
eiken

n.v.t.

op aanvraag is deze tafel ook kleiner leverbaar
dit tafelblad kan niet in houtfineer
Bij adviseren van deze tafel zal gecheckt moeten worden of deze in
te huizen is, deze tafel zal waarschijnlijk niet in een lift passen.

75.5
TSP-400
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V E R G A D E R TA F E L S

140

140

		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

TSP-140R

74.5

Fenix
fineer

tafel met rond blad 140x4cm,
blad: 1.115,- 1.290,op 3 schuine poten,
poten:
720,- 720,bladhoogte 74.5cm			 1.835,- 2.010,-

VL massief
eiken

n.v.t.

dit tafelblad kan niet in houtfineer

TSP-140R

120

		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

240

TSP-240E/4

120
240

74.5

C o l l e c t ie - TSP

Fenix
fineer

tafel met ellipsvormig blad
blad: 1.455,- 1.710,240x120x4cm, op 4 schuine
poten:
960,- 960,poten, bladhoogte 74.5cm, 			 2.415,- 2.670,t.b.v. 4 personen

VL massief
eiken

n.v.t.

tafelblad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

TSP-240E/4

TSP-240E/6
74.5

blad: 1.455,- 1.710,tafel met ellipsvormig blad
240x120x4cm, op 4 schuine
poten:
960,- 960,poten, bladhoogte 74.5cm,			 2.415,- 2.670,t.b.v. 6 personen

n.v.t.

tafelblad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix
TSP-240E/6
136
300

		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

TSP-300E

74.5

Fenix
fineer

tafel met 2-delig ellipsvormig blad
blad: 2.135,- 2.500,poten:
960,- 960,300x136x4cm, op 4 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm, 			 3.095,- 3.460,t.b.v. 8 personen

VL massief
eiken

n.v.t.

TSP

dit tafelblad kan niet in houtfineer

TSP-300E
136

				

TSP-360E
360

tafel met 2-delig ellipsvormig blad
blad: 2.420,- 2.865,poten: 1.440,- 1.440,360x136x4cm, op 6 schuine
poten, bladhoogte 74.5cm, 			 3.860,- 4.305,t.b.v. 10 personen

n.v.t.

dit tafelblad kan niet in houtfineer

74.5

		
blad:
HPL Fenix/fineer
		
bladrand en poten:
fineer
fineer
				
TSP-200V

TSP-360E

200

200

tafel met 2-delig blad 200x200cm, blad: 1.820,- 2.215,met zwart metalen frame en 4
poten: 1.060,- 1.060,framepoten, bladhoogte 74.5cm, 			 2.880,- 3.275,t.b.v. 12 personen

				

TSP-240V
74.5

tafel met 2-delig blad 240x240cm, blad: 2.225,- 2.785,met zwart metalen frame en 4
poten: 1.060,- 1.060,framepoten, bladhoogte 74.5cm, 			 3.285,- 3.845,t.b.v. 12 personen

VL massief
eiken

n.v.t.

n.v.t.

TSP-200V
				

200

74.5

TSP-200R

TSP-200R

tafel met 2-delig rond blad
blad: 2.215,- 2.610,200x200x4cm, met zwart metalen
poten: 1.060,- 1.060,frame en 4 framepoten, bladhoogte 			 3.275,- 3.670,74.5cm, t.b.v. 10 personen

n.v.t.

TSP-240R

tafel met 2-delig rond blad
blad: 2.700,- 3.255,240x240x4cm, met zwart metalen
poten: 1.060,- 1.060,frame en 4 framepoten, bladhoogte 			 3.760,- 4.315,74.5cm, t.b.v. 10 personen

n.v.t.

200
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C o l l e c t ie - TSP
S TATA F E L S

100
220

		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

TSP-220/H

108

Fenix
fineer

VL massief
eiken

statafel met rechthoekig blad
blad:
945,- 1.105,- 1.850,220x100x4cm, op 4 schuine
poten: 1.380,- 1.380,- 1.600,statafelpoten, bladhoogte 108cm			 2.325,- 2.485,- 3.450,tafelblad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

100
TSP-220/H

250

		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

TSP-250/H

statafel met rechthoekig blad
blad:
250x100x4cm, op 4 schuine
poten:
statafelpoten, bladhoogte 108cm		

Fenix
fineer

VL massief
eiken

1.005,- 1.180,- 2.015,1.380,- 1.380,- 1.600,2.385,- 2.560,- 3.615,-

tafelblad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix

108

100
TSP-250/H

		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

280

TSP-280/H

statafel met rechthoekig blad
blad:
280x100x4cm, op 4 schuine
poten:
statafelpoten, bladhoogte 108cm		

Fenix
fineer

VL massief
eiken

1.090,- 1.235,- 2.185,1.380,- 1.380,- 1.600,2.470,- 2.615,- 3.785,-

tafelblad kan ook in houtfineer, prijskolom Fenix
108

H O G E TA F E L S
TSP-280/H

TSP

		
blad:
HPL
		
bladrand en poten:
fineer
				

140

140

TSP-140R/H

statafel met rond blad
blad:
poten:
140x4cm, op 3 schuine
statafelpoten, bladhoogte 108cm		

Fenix
fineer

1.115,- 1.290,1.035,- 1.035,2.150,- 2.325,-

VL massief
eiken

n.v.t.

dit tafelblad kan niet in houtfineer
108

ZITBANK
		
		

TSP-140R/H
38
180

TSP-Z180

blad:
bladrand en poten:

bank met blad 180x38cm, 4cm dik,
op 4 schuine poten, bladhoogte 46cm

HPL
fineer

Fenix
fineer

1.020,- 1.060,-

VL massief
eiken

n.v.t.

ACCESSOIRES
Voor opties als kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.

46
TSP-Z180
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C o l l e c t ie - TSP
KASTEN

Het kastensysteem bij de collectie TSP bevat koppelbare en stapelbare rompen in 2
hoogtematen. Met deze rompen is een keur aan kasten samen te stellen van mooie
dressoirs tot kamerhoge kasten. De rompen van de kasten kunnen uitgevoerd
worden in melamine wit, melamine kleur/houtprint of effectlak. Tegen meerprijs
kunnen de kastdeuren of het topblad uitgevoerd worden in eiken- of noten fineer.
Op kasten van 86cm en 124cm hoog worden afdekbladen geplaatst. De kasten
staan op zwarte kastvoetjes en zijn greeploos.
Uitvoering:

92

geheel in melamine wit of tegen meerprijs in melamine kleur/		
houtprint (achterschot blijft wit) of effectlak, onderblad van 		
afdekblad in RVS print en kastdeuren en afdekblad tegen 		
meerprijs in eiken- of noten fineer

46

82

KASTEN 82CM HOOG

			

		
RS-K2C
kast 82x90x45cm met 2 greeploze deuren, 		
schap en afdekblad van 92x46cm met
RVS-print onderblad, op 4 stelvoeten

RS-K2C

meerprijs 2 lage deuren in houtfineer		
meerprijs afdekblad 92x46cm in houtfineer		

mel. wit

mel. kleur

830,-

965,-

250,95,-

210,75,-

182

		
RS-K2G
kast 82x180x45cm met 4 greeploze deuren,
1.485,1.740,2 schappen en afdekblad van 182x46cm
met RVS-print onderblad, op 8 stelvoeten
				
meerprijs 4 lage deuren akoestisch petvilt		
750,670,meerprijs 4 lage deuren in houtfineer		
500,420,meerprijs afdekblad 182x46cm in houtfineer		
170,145,-

RS-K2G

272

RS-K2N

92

RS-K2N

kast 82x270x45cm met 6 greeploze deuren,
3 schappen en afdekblad van 272x46cm
met RVS-print onderblad, op 12 stelvoeten

2.160,-

2.540,-

meerprijs 6 lage deuren in akoestisch petvilt		
meerprijs 6 lage deuren in houtfineer		
meerprijs afdekblad 272x46cm in houtfineer		

1.125,750,265,-

1.005,630,230,-

46

KASTEN 120CM HOOG
			

		
RS-K3C
kast 120x90x45cm met 2 geeploze deuren, 		
2 schappen en afdekblad van 92x46cm
met RVS-print onderblad, op 4 stelvoeten

120

TSP

meerprijs 2 hoge deuren in houtfineer		
meerprijs afdekblad 92x46cm in houtfineer		

RS-K3C

mel. wit

mel. kleur

940,-

1.100,-

375,95,-

335,75,-

182

				
RS-K3G

kast 120x180x45cm met 4 greeploze deuren,
1.705,2.010,4 schappen en afdekblad van 182x46cm
met RVS-print onderblad, op 8 stelvoeten
				
meerprijs 4 hoge deuren in akoestisch petvilt
960,880,meerprijs 4 hoge deuren in houtfineer		
750,670,meerprijs afdekblad 182x46cm in houtfineer		
170,145,-

RS-K3N

kast 120x270x45cm met 6 greeploze deuren,
6 schappen en afdekblad van 272x46cm
met RVS-print onderblad, op 12 stelvoeten

2.490,-

2.945,-

meerprijs 6 hoge deuren in akoestisch petvilt
meerprijs 6 hoge deuren in houtfineer		
meerprijs afdekblad 272x46cm in houtfineer		

1.440,1.125,265,-

1.320,1.005,230,-

RS-K2G
272

RS-K3N
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C o l l e c t ie - TSP
KASTEN 193CM EN 231CM HOOG

			

45

90

		
RS-K5C
kast 193x90x45cm met 4 greeploze deuren,		
inclusief 3 schappen, op 4 stelvoeten

mel. wit

mel. kleur

1.350,-

1.605,-

855,-

775,-

625,-

545,-

1.460,-

1.740,-

990,750,-

880,670,-

meerprijs 2 lage en 2 hoge deuren in		
akoestisch petvilt
meerprijs 2 lage en 2 hoge deuren in houtfineer

193

231

RS-K6C

kast 231x90x45cm met 4 greeploze deuren,
inclusief 4 schappen, op 4 stelvoeten
meerprijs 4 hoge deuren in akoestisch petvilt
meerprijs 4 hoge deuren in houtfineer		

RS-K5C

RS-K6C

LOSSE KASTROMPEN

90

45

76

RS-K2DB
90

TSP

45

		
		

melamine
kleur

effectlak

RS-K2DB

kastromp 76x90x45cm met schap en
2 greeploze deuren, geheel in :

610,-

725,-

1.050,-

RS-K2DB/V

deze kast met deuren in akoestisch
petvilt (vanaf 4 deuren mogelijk)

985,-

1.060,-

1.430,-

RS-K2DB/H

deze kast met deuren in fineer

860,-

935,-

1.175,-

melamine
wit

melamine
kleur

effectlak

RS-K3DB

kastromp 114x90x45cm met 2 schappen 720,en 2 greeploze deuren, geheel in :

860,-

1.260,-

RS-K3DB/V

deze kast met deuren in akoestisch
petvilt (vanaf 4 deuren mogelijk)

1.200,-

1.300,-

1.745,-

RS-K3DB/H

deze kastromp met deuren in fineer

1.095,-

1.195,-

1.470,-

		 Let op: bij melamine kleur blijft het achterschot wit.
		

114

RS-K3DB

melamine
wit

		 Let op: bij melamine kleur blijft het achterschot wit.

		
		

4
RS-AB10
182

RS-AB20

AFDEKBLADEN (op kasten van 82 en 120cm)

46

92

melamine melamine effectlak houtfineer
wit
kleur		

RS-AB10

afdekblad 92x46x4cm, inclusief
onderblad in RVS-print

200,-

220,-

250,-

295,-

RS-AB20

afdekblad 182x46x4cm, inclusief
onderblad in RVS-print

225,-

250,-

305,-

395,-

RS-AB30

afdekblad 272x46x4cm, inclusief
onderblad in RVS-print

270,-

305,-

395,-

535,-

set van 4 zwarte stelvoeten van 2.5cm 				
hoog, onder kastromp

20,-

272

elke kastromp die op de vloer staat wordt voorzien van een

RS-AB30

set van 4 zwarte verstelbare stelvoeten van 25mm hoog

RS-KV

ACCESSOIRES
CS

kastslot op deur

40,-

CSL/CSR

centraal slot op laden, links of rechts

60,-

Voor meer opties: zie overzicht op pagina 57.
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C O L L E C T I E

T X S

kolom melamine:

bladen in 28mm dik melamine W10410 SD wit, ABS bladrand, op 		
schuine massief eiken poten 9x4.5cm in olie...

kolom HPL:

bladen in HPL op 30mm MDF (32mm dik), ABS bladrand, op 		
schuine massief eiken poten 9x4.5cm in olie...
(bladen / bladdelen breder dan 128cm kunnen niet in marmerprint)

kolom Fenix:

bladen in Fenix op 30mm MDF (32mm dik), bladrand dik fineer 		
eiken en schuine massief eiken poten 9x4.5mm in olie...
TA F E L S V I E R K A N T

		
		

80

TXS-V08

140

140

74.5

HPL
ABS

Fenix
eiken

tafel met blad 80x80x3cm
blad:
op 4 massief eiken poten,
poten:
74.5cm hoog		

195,305,380,720,720,720,915,- 1.025,- 1.100,-

TXS-V10

blad vierkant 100x100x3cm
blad:
op 4 massief eiken poten,
poten:
74.5cm hoog		

250,415,520,720,720,720,970,- 1.135,- 1.240,-

TXS-V12

blad vierkant 120x120x3cm
blad:
415,515,660,poten:
720,720,720,op 4 massief eiken poten,
bladhoogte 74.5cm		 1.135,- 1.235,- 1.380,-

TXS-V14

blad vierkant 140x140x3cm
blad:
520,635,840,op 4 massief eiken poten,
poten:
720,720,720,bladhoogte 74.5cm 		 1.240,- 1.355,- 1.560,-

TXS-V16

blad vierkant 158x158x3cm
blad:
met zwart metalen frame, op 4
poten:
massief eiken framepoten, 		
bladhoogte 74.5cm

n.v.t. 1.060,- 1.330,n.v.t.
780,780,1.840,- 2.110,-

TXS-V20

2-delig vierkant blad 200x200x3cm blad:
poten:
met zwart metalen frame, op 4
massief eiken framepoten, 		
bladhoogte 74.5cm

n.v.t. 1.800,- 2.155,n.v.t.
780,780,2.580,- 2.935,-

TXS-V24

2-delig vierkant blad 240x240x3cm blad:
poten:
met zwart metalen frame, op 4
massief eiken framepoten, 		
bladhoogte 74.5cm

n.v.t. 2.185,- 2.690,n.v.t.
780,780,2.965,- 3.470,-

TXS-V14

200

wit mel.
ABS

TXS-V08

80

74.5

blad:
bladrand:

200

74.5

TA F E L S R E C H T H O E K I G 8 0 C M D I E P

TXS-V20

		
		
		

blad:
bladrand:

wit mel.
ABS

HPL
ABS

Fenix
eiken

tafel met blad 160x80x3cm op 4
blad:
350,440,570,720,720,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,			
1.070,- 1.160,- 1.290,-

TXS-T1608
80
200

tafel met blad 180x80x3cm op 4
blad:
395,490,635,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,720,720,			
1.115,- 1.210,- 1.355,TXS-T1808

tafel met blad 200x80x3cm op 4
blad:
425,535,695,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,720,720,			
1.145,- 1.255,- 1.415,TXS-T2008

74.5
TXS-T2008
80
280

tafel met blad 220x80x3cm op 4
blad:
465,620,800,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,720,720,			
1.185,- 1.340,- 1.520,TXS-T2208

blad:
510,665,855,tafel met blad 240x80x3cm op 4
massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,720,720,			
1.230,- 1.385,- 1.575,-

TXS-T2408

74.5
TXS-T2808

tafel met blad 260x80x3cm op 4
blad:
n.v.t.
730,940,n.v.t.
720,720,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten:
			
1.450,- 1.660,TXS-T2608

tafel met blad 280x80x3cm op 4
blad:
n.v.t.
770,- 1.000,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten:
n.v.t.
720,720,			
1.490,- 1.720,TXS-T2808
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TA F E L S R E C H T H O E K I G 1 0 0 C M D I E P

		

blad:
bladrand:

wit mel.
ABS

HPL
ABS

Fenix
eiken

tafel met blad 160x100x3cm op 4
blad:
425,545,695,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,720,720,			
1.145,- 1.265,- 1.415,-

TXS-T1610

tafel met blad 180x100x3cm op 4
blad:
465,600,790,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,720,720,			
1.185,- 1.320,- 1.510,TXS-T1810

100
200

tafel met blad 200x100x3cm op 4
blad:
520,670,875,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,720,720,			
1.240,- 1.390,- 1.595,TXS-T2010

74.5

tafel met blad 220x100x3cm op 4
blad:
570,760,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,720,			
1.290,- 1.480,TXS-T2210

TXS-T2010

100

985,720,1.705-

tafel met blad 240x100x3cm op 4
blad:
610,820,- 1.065,720,720,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,			
1.330,- 1.540,- 1.785,-

TXS-T2410

280

tafel met blad 260x100x3cm op 4
blad:
n.v.t.
865,- 1.135,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten:
n.v.t.
720,720,			
1.585,- 1.855,TXS-T2610

74.5

blad:
n.v.t.
920,- 1.210,tafel met blad 280x100x3cm op 4
massief eiken poten, 74.5cm hoog poten:
n.v.t.
720,720,			
1.640,- 1.930,-

TXS-T2810

TXS-T2810

TA F E L S R E C H T H O E K I G 1 2 0 C M D I E P
		
blad:
wit mel.
HPL
		
bladrand:
ABS
ABS
				

Fenix
eiken

tafel met blad 160x120x3cm op 4
blad:
460,620,820,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,720,720,			
1.180,- 1.340,- 1.540,-

TXS-T1612

TXS

tafel met blad 180x120x3cm op 4
blad:
525,695,920,720,720,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,			
1.245,- 1.415,- 1.640,TXS-T1812

120

200

tafel met blad 200x120x3cm op 4
blad:
570,745,- 1.000,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,720,720,			
1.290,- 1.465,- 1.720,TXS-T2012

74.5

tafel met blad 220x120x3cm op 4
blad:
625,850,- 1.125,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,720,720,			
1.345,- 1.570,- 1.845,TXS-T2212

TXS-T2012

tafel met blad 240x120x3cm op 4
blad:
650,915,- 1.210,720,720,massief eiken poten, 74.5cm hoog poten: 720,			
1.370,- 1.635,- 1.930,TXS-T2412

120
280

74.5
TXS-T2812

TXS-T2612

tafel met blad 260x120x3cm,
blad:
met zwart metalen frame, op 4
poten:
massief eiken framepoten, 		
bladhoogte 74.5cm

n.v.t. 1.315,- 1.450,n.v.t.
780,780,2.095,- 2.230,-

TXS-T2812

blad:
tafel met blad 280x120x3cm,
met zwart metalen frame, op 4
poten:
massief eiken framepoten, 		
bladhoogte 74.5cm

n.v.t. 1.385,- 1.520,n.v.t.
780,780,2.165,- 2.300,-
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TA F E L S R O N D

		
		
100

100

74.5

100

100

blad:
bladrand:

wit mel.
ABS

HPL
ABS

Fenix
eiken

ronde tafel met blad 100x100x3cm blad: 460,620,720,poten:
540,540,540,op 3 massief eiken poten,
74.5cm hoog		 1.000,- 1.160,- 1.260,			
TXS-R10/4
idem tafel, maar dan op 4 poten		 1.180,- 1.340,- 1.440,-

TXS-R10/3

TXS-R10/3
74.5
120

TXS-R12/3

740,900,ronde tafel met blad 120x120x3cm blad: 660,3 massief eiken poten,
poten:
540,540,540,74.5cm hoog		 1.200,- 1.280,- 1.440,-

TXS-R12/4

idem tafel, maar dan op 4 poten		 1.380,- 1.460,- 1.620,-

120

TXS-R10/4
74.5

ronde tafel met blad 140x140x3cm blad: 800,940,- 1.145,4 massief eiken poten,
poten:
720,720,720,74.5cm hoog		 1.520,- 1.660,- 1.865,			
tafel niet leverbaar op 3 poten
TXS-R14

158

TXS-R12/3

158

74.5

TXS-R16
TXS-R16
200

200

blad:
ronde tafel met blad 158x3cm,
met zwart metalen frame, op 4
poten:
massief eiken framepoten, 		
bladhoogte 74.5cm

n.v.t. 1.615,- 1.670,n.v.t.
780,780,2.395,- 2.450,-

tafel niet leverbaar op 3 poten
TXS-R20

ronde tafel met 2-delig blad
blad:
poten:
200x3cm, zwart metalen
frame, 4 massief eiken		
framepoten, 74.5cm hoog

n.v.t. 2.235,- 2.580,n.v.t.
780,780,3.015,- 3.360,-

TXS-R24

ronde tafel met 2-delig blad
blad:
240x3cm, zwart metalen
poten:
frame, 4 massief eiken framepoten		
74.5cm hoog

n.v.t. 2.650,- 3.155,n.v.t.
780,780,3.430,- 3.935,-

74.5

TXS-R20

TA F E L S O VA A L
		
		

HPL
ABS

Fenix
eiken

TXS-E18/4

ovale tafel met blad 180x90x3cm,
blad:
720,825,op 4 massief eiken poten,
poten:
720,720,74.5cm hoog		 1.440,- 1.545,-

985,720,1.705-

TXS-E20/4

ovale tafel met blad 200x100x3cm, blad: 830,970,- 1.180,op 4 massief eiken poten,
poten:
720,720,720,74.5cm hoog		 1.550,- 1.690,- 1.900,-

TXS-E22/4

ovale tafel met blad 220x110x3cm, blad: 920,- 1.090,- 1.345,op 4 massief eiken poten,
poten:
720,720,720,74.5cm hoog		 1.640,- 1.810,- 2.065,-

TXS-E24/4

ovale tafel met blad 240x120x3cm, blad: 1.010,- 1.185,- 1.490,op 4 massief eiken poten,
poten:
720,720,720,74.5cm hoog		 1.730,- 1.905,- 2.210,-

110
220

74.5

120
240

TXS-E22/4

74.5
TXS-E24/4

blad:
bladrand:

wit mel.
ABS
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TA F E L S O VA A L

				
				

wit mel.
ABS

HPL
ABS

Fenix
eiken

ovale tafel met blad 180x90x3cm
blad:
720,825,- 985,op 4 massief eiken poten,
poten:
720,720,- 720,		74.5cm hoog		 1.440,- 1.545,- 1.705,TXS-E18/6

110

220

blad:
bladrand:

ovale tafel met blad 200x100x3cm blad:
830,970,- 1.180,op 4 massief eiken poten,
poten:
720,720,- 720,		74.5cm hoog		 1.550,- 1.690,- 1.900,TXS-E20/6

74.5

128
TXS-E22/6

260

ovale tafel met blad 220x110x3cm blad:
920,- 1.090,- 1.345,op 4 massief eiken poten,
poten:
720,720,- 720,		74.5cm hoog		 1.640,- 1.810,- 2.065,TXS-E22/6

74.5

ovale tafel met blad 240x120x3cm blad: 1.010,- 1.185,- 1.490,op 4 massief eiken poten,
poten:
720,720,- 720,		74.5cm hoog		 1.730,- 1.905,- 2.210,TXS-E24/6

TXS-E26

ovale tafel met blad 260x128x3cm, blad:
met zwart metalen frame, op 4
poten:
		massief eiken framepoten,		
74.5cm hoog

TXS-E26

n.v.t. 1.655,- 2.005,n.v.t.
780,- 780,2.435,- 2.785,-

ACCESSOIRES
Voor opties als kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.
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S TA TA F E L S V I E R K A N T
		
blad:
wit mel.
HPL
		
bladrand:
ABS
ABS
				
80

80

108

TXS-V08/H
140

TXS-V08/H

blad vierkant 80x80x3cm, op 4
blad:
195,- 305,380,massief eiken statafelpoten,
poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,bladhoogte 108cm		 1.355,- 1.465,- 1.540,-

TXS-V10/H

blad vierkant 100x100x3cm op 4
blad:
250,- 415,520,massief eiken statafelpoten,
poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,bladhoogte 108cm		 1.410,- 1.575,- 1.680,-

TXS-V12/H

blad vierkant 120x120x3cm op 4
blad:
415,- 515,660,poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,massief eiken statafelpoten,
bladhoogte 108cm		 1.575,- 1.675,- 1.820,-

TXS-V14/H

blad vierkant 140x140x3cm op 4
blad:
520,- 635,840,massief eiken statafelpoten,
poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,bladhoogte 108cm		 1.680,- 1.795,- 2.000,-

140

108

Fenix
eiken

TXS-V14/H

S TA TA F E L S R E C H T H O E K I G 8 0 C M D I E P
		
		

blad:

wit mel.

HPL

Fenix

bladrand:

ABS

ABS

eiken

80

TXS-T1608/H tafel met blad 160x80x3cm op 4
blad:
350,- 440,570,massief eiken statafelpoten,
poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,bladhoogte 108cm		 1.510,- 1.600,- 1.730,-

160

TXS-T1808/H tafel met blad 180x80x3cm op 4
blad:
395,- 490,635,poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,massief eiken statafelpoten,
bladhoogte 108cm		 1.555,- 1.650,- 1.795,-

108

TXS-T1608/H

80

240

TXS-V2008/H tafel met blad 200x80x3cm op 4
blad:
425,- 535,695,massief eiken statafelpoten,
poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,bladhoogte 108cm		 1.585,- 1.695,- 1.855,blad:
465,- 620,800,TXS-T2208/H tafel met blad 220x80x3cm op 4
massief eiken statafelpoten,
poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,bladhoogte 108cm		 1.625,- 1.780,- 1.960,-

108

TXS-T2408/H tafel met blad 240x80x3cm op 4
blad:
510,- 665,855,poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,massief eiken statafelpoten,
bladhoogte 108cm		 1.670,- 1.825,- 2.015,-

TXS-T2408/H

S TA TA F E L S R E C H T H O E K I G 1 0 0 C M D I E P
		
		

100
160

blad:
bladrand:

wit mel.
ABS

HPL
ABS

Fenix
eiken

TXS-T1610/H tafel met blad 160x100x3cm op 4
blad:
425,- 545,695,massief eiken statafelpoten,
poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,bladhoogte 108cm		 1.585,- 1.705,- 1.855,TXS-T1810/H tafel met blad 180x100x3cm op 4
blad:
465,- 600,790,massief eiken statafelpoten,
poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,bladhoogte 108cm		 1.625,- 1.760,- 1.950,-

108
TXS-T1610/H

TXS-T2010/H tafel met blad 200x100x3cm op 4
blad:
520,- 670,875,massief eiken statafelpoten,
poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,bladhoogte 108cm		 1.680,- 1.830,- 2.035,-
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S TA TA F E L S R O N D

		
		
100

100

108

140

108
TXS-R14/4/H

Fenix
eiken

ronde tafel met blad 100x100x3cm blad: 460,620,720,op 3 massief eiken statafelpoten,
poten:
870,870,870,bladhoogte 108cm		 1.330,- 1.490,- 1.590,-

TXS-R10/4/H

idem tafel, maar dan op 4 poten		 1.620,- 1.790,- 1.880,-

TXS-R12/3/H

ronde tafel met blad 120x120x3cm blad: 660,740,900,poten:
870,870,870,op 3 massief eiken poten,
bladhoogte 108cm		 1.530,- 1.610,- 1.770,-

TXS-R12/4/H

idem tafel, maar dan op 4 poten		 1.820,- 1.900,- 2.060,-

TXS-R14/3/H

ronde tafel met blad 140x140x3cm blad: 800,940,- 1.145,op 3 massief eiken statafelpoten,
poten:
870,870,870,bladghoogte 108cm		 1.670,- 1.810,- 2.015,-

TXS-R14/4/H

idem tafel, maar dan op 4 poten		 1.960,- 2.100,- 2.305,-

				

		
		

200

TXS-E20/4/H

108

TXS-E20/6/H

blad:
bladrand:

wit mel.
ABS

HPL
ABS

Fenix
eiken

TXS-E18/4/H

ovale tafel met blad 180x90x3cm,
blad:
720,825,985,op 4 massief eiken statafelpoten,
poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,bladhoogte 108cm		 1.880,- 1.985,- 2.145,-

TXS-E20/4/H

970,- 1.180,ovale tafel met blad 200x100x3cm, blad: 830,op 4 massief eiken statafekpoten, poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,bladhoogte 108cm		 1.990,- 2.130,- 2.340,-

TXS-E18/6/H

ovale tafel met blad 180x90x3cm,
blad:
720,825,985,poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,op 4 massief eiken statafelpoten,
bladhoogte 108cm		 1.880,- 1.985,- 2.145,-

TXS-E20/6/H

ovale tafel met blad 200x100x3cm, blad: 830,970,- 1.180,op 4 massief eiken statafelpoten,
poten: 1.160,- 1.160,- 1.160,bladhoogte 108cm		 1.990,- 2.130,- 2.340,-

100

200

TXS

HPL
ABS

S TA TA F E L S E L L I P S V O R M I G

100

108

wit mel.
ABS

TXS-R10/3/H

TXS-R10/3/H

140

blad:
bladrand:

ACCESSOIRES
Voor opties als kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.
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C O L L E C T I E

L V

Bureauprogramma met 4cm dikke bladen die samengesteld worden uit bladstroken
in verschillende breedtematen met kop- óf zijwangen, op een bureaukast of
sideboard in melamine wit of tegen meerprijs in melamine kleur/houtprint. Tussen
de stroken zitten 2mm brede zwarte strookjes die 1mm diep liggen.
De werkplekken kunnen op 74,5cm hoogte geleverd worden, of worden uitgevoerd
met een elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel in wit, zwart of zilvergrijs. Met
bijpassende vergadertafels en een zeer uitgebreid kastensysteem met koppelbare
en stapelbare rompen.
Uitvoering:

bladen en wangen in fineer noten wild, eiken wild of Fenix, 		
bureaukasten wit melamine of tegen meerprijs in melamine
kleur/houtprint.
BUREAUS

			
blad:
fineer
			
bureaukast:
melamine wit
				
190

100

LV-190-R1H-R bureau:
kopwang 100cm met eerste bladdeel
1.185,30cm, 74,5cm hoog
bladdeel 100x40cm
650,bladdeel 100x50cm
380,einddeel 100x30cm, inclusief framelat
380,frame 172cm lang, zwart
240,bureaukast rechts, 100x65x55cm, met			
1.310,2x A6 lade en A4 hangmaplade, achterzijde		 4.145,deur met schap

1x LV-WK10
2x LV-B104
1x LV-B105
1x LV-B10E
1x LV-FR17
1x SB-R1/H

LV-190-R1H-R

meerprijs bovenstaande bureaukast in 			
melamine kleur i.p.v. melamine wit

150,-

maximale lengte bureau met kopwang: 280cm

LV-1

			
blad:
fineer
09
			 bureaukast:
wit melamine
				

-R1H-L

LV-210-R1/H-R bureau:
kopwang 100cm met eerste bladdeel
		
1.185,30cm, 74,5cm hoog
bladdeel 100x20cm 			
250,bladdeel 100x40cm 			
650,bladdeel 100x50cm 			
380,einddeel 100x30cm, inclusief framelat			
380,frame 192cm lang, zwart 			
240,bureaukast rechts, 100x65x55cm, met			
1.310,2x A6 lade en A4 hangmaplade, achterzijde		 4.395,deur met schap

1x LV-WK10
100
210

1x LV-B102
2x LV-B104
1x LV-B105
1x LV-B10E
1x LV-FR19
1x SB-R1/H

meerprijs bovenstaande bureaukast in 			
melamine kleur i.p.v. melamine wit

LV-210-R1H-R

150,-

maximale lengte bureau met kopwang: 280cm

M E E R P R I J S Z I T- S TA
		
LV-210-R1H-L

binnenwang:

fineer

LV-ZSB

meerprijs voor LV bureau met elektrisch
verstelbaar zit-sta onderstel in wit, zwart,
of zilvergrijs, bladhoogte 74,5/130cm met
extra binnenwang

2.015,-

ZS-M

meerprijs bediening met memory standen

120,-
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BUREAUS

			
blad:
fineer
			
bureaukast:
melamine wit
				

100
230

LV-230-R1H-R bureau:
kopwang 100cm met eerste bladdeel
1.185,30cm, 74,5cm hoog
bladdeel 100x20cm
500,bladdeel 100x40cm
650,bladdeel 100x50cm
380,einddeel 100x30cm, inclusief framelat
380,frame 212cm lang, zwart
240,bureaukast rechts, 100x65x55cm, met			
1.310,2x A6 lade en A4 hangmaplade, achterzijde		 4.645,deur met schap

1x LV-WK10
2x LV-B102
2x LV-B104
1x LV-B105
1x LV-B10E
1x LV-FR21
1x SB-R1/H

LV-230-R1H-R

meerprijs bovenstaande bureaukast in 			
melamine kleur i.p.v. melamine wit

150,-

maximale lengte bureau met kopwang: 280cm

			
blad:
fineer
			 bureaukast:
wit melamine
				

LV-230-R1H-L

LV-250-R1/H-R bureau:
kopwang 100cm met eerste bladdeel
		
1.185,30cm, 74,5cm hoog
bladdeel 100x20cm 			
250,bladdeel 100x30cm 			
290,bladdeel 100x40cm 			
325,bladdeel 100x50cm 			
760,einddeel 100x30cm, inclusief framelat			
380,frame 232cm lang, zwart 			
240,bureaukast rechts, 100x65x55cm, met			
1.310,2x A6 lade en A4 hangmaplade, achterzijde		 4.740,deur met schap

1x LV-WK10

100
250

1x LV-B102
1x LV-B103
1x LV-B104
2x LV-B105
1x LV-B10E
1x LV-FR23
1x SB-R1/H

meerprijs bovenstaande bureaukast in 			
melamine kleur i.p.v. melamine wit

150,-

maximale lengte bureau met kopwang: 280cm
LV-250-R1H-R

LV

M E E R P R I J S Z I T- S TA
		

binnenwang:

fineer

LV-ZSB

meerprijs voor LV bureau met elektrisch
verstelbaar zit-sta onderstel in wit, zwart,
of zilvergrijs, bladhoogte 74,5/130cm met
extra binnenwang

2.015,-

ZS-M

meerprijs bediening met memory standen 			

120,-

LV-250-R1H-L

BUREAUKAST

55

De kasten hebben altijd een deur aan de achterzijde. De voorzijde kan op 4
manieren gekozen worden; de voorbeeld werkplek kan dan ook anders worden
samengesteld, zie hieronder:
			
		

100

melamine melamine
effectlak
wit
kleur 		

				

65

SB-R1/.

SB-L
SB-H

SB-R1/.

bureaukast open romp 100x65x55cm,
achterzijde met deur en schapje, voorzijde:

625,-

735,- 1.055,-

SB-S
SB-D
SB-H
SB-L

open vak met verstelbaar schap
deur met verstelbaar schap, greeploos
2x A6 lade & A4 hangmaplade, greeploos
4x A6 lade, greeploos

30,130,685,725,-

40,165,725,765,-

CS
CSL/CSR

kastslot op deur
centraal slot op laden, links of rechts

65,240,840,880,-

40,60,-

SB-D
SB-S
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100

			
blad:
fineer
			 bureaukast:
melamine wit
				

165

210

LV-210-R3/DSH bureau:
kopwang 100cm met eerste bladdeel
		
1.185,30cm, 74,5cm hoog
bladdeel 100x20cm 			
250,bladdeel 100x40cm 			
650,bladdeel 100x50cm 			
380,einddeel 100x30cm, inclusief framelat			
380,frame 192cm lang, zwart 			
240,sideboard rechts, 165x65x55cm, met			
1.535,vlnr: / deur met schap / schap /
		
4.620,2x A6 lade en A4 hangmaplade

1x LV-WK10
1x LV-B102
2x LV-B104
1x LV-B105
1x LV-B10E
1x LV-FR19
1x SB-R3/DSH

LV-210-R3/DSH

LV-210-R3/HSD

4.620,-

idem bureau 100/165x210cm, echter met de
sideboard links
meerprijs bovenstaande bureaukast in 			
melamine kleur i.p.v. melamine wit

240,-

maximale lengte bureau met kopwang: 280cm

LV-210-R3/HSD
			
blad:
fineer
			 bureaukast:
melamine wit
			

LV-230-R3/DSH bureau:
kopwang 100cm met eerste bladdeel
1.185,30cm, 74,5cm hoog
bladdeel 100x20cm
500,bladdeel 100x40cm
650,bladdeel 100x50cm
380,einddeel 100x30cm, inclusief framelat
380,frame 212cm lang, zwart
240,sideboard rechts, 165x65x55cm, met			
1.535,vlnr: / deur met schap / schap /
		
4.870,2x A6 lade en A4 hangmaplade

1x LV-WK10
100

165

2x LV-B102
2x LV-B104
1x LV-B105
1x LV-B10E
1x LV-FR21
1x SB-R3/DSH

230

LV-230-R3/HSD
LV-230-R3/DSH

4.870,-

idem bureau 100/220x230cm, echter met de
sideboard links
meerprijs bovenstaande bureaukast in 			
melamine kleur i.p.v. melamine wit

240,-

LV

maximale lengte bureau met kopwang: 280cm

M E E R P R I J S Z I T- S TA

LV-230-R3/HSD

		

binnenwang:

fineer

LV-ZSB

meerprijs voor LV bureau met elektrisch
verstelbaar zit-sta onderstel in wit, zwart,
of zilvergrijs, bladhoogte 74,5/130cm met
extra binnenwang

2.015,-

ZS-M

meerprijs bediening met memory standen 			

120,-

53

SIDEBOARD

165

De bovenstaande voorbeelden zijn uitgevoerd met een SB-R3 sideboard met:
deur met schap / schap / 2x A6 lade en A4 hangmaplade.
U kunt het sideboard ook zelf samenstellen met onderstaande onderdelen:
65

			
melamine melamine
effectlak
		
wit
kleur 		
				

SB-R3/...

SB-L
SB-H
SB-D
SB-S

SB-R3/...

sideboard open romp 165x65x55cm,

690,-

845,- 1.325,-

SB-S
SB-D
SB-H
SB-L

open vak met verstelbaar schap
deur met verstelbaar schap, greeploos
2x A6 lade & A4 hangmaplade, greeploos
4x A6 lade, greeploos

30,130,685,725,-

40,165,725,765,-

CS
CSL/CSR

kastslot op deur
centraal slot op laden, links of rechts
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blad:
fineer
			 bureaukast:
melamine wit
			
100

LV-230-R4/DSSH bureau:
kopwang 100cm met eerste bladdeel
1.185,30cm, 74,5cm hoog
2x LV-B102
bladdeel 100x20cm
500,2x LV-B104
bladdeel 100x40cm
650,1x LV-B105
bladdeel 100x50cm
380,1x LV-B10E
einddeel 100x30cm, inclusief framelat
380,1x LV-FR21
frame 212cm lang, zwart 			
240,1x SB-R4/DSSH sideboard rechts, 220x65x55cm, met			
1.775,vlnr: / deur met schap / schap / schap / 		
5.110,2x A6 lade en A4 hangmaplade

220

230

1x LV-WK10

120

LV-230-R4/DSSH

5.110,-

LV-230-R4/HSSD idem bureau 100/220x230cm, echter met de
sideboard links
meerprijs bovenstaande bureaukast in 			
melamine kleur i.p.v. melamine wit

280,-

maximale lengte bureau met kopwang: 280cm

LV-230-R4/HSSD

			
blad:
fineer
			 bureaukast:
wit melamine
				

LV-250-R4/DSSH bureau:
kopwang 100cm met eerste bladdeel
		
1.185,30cm, 74,5cm hoog
1x LV-B102
bladdeel 100x20cm 			
250,1x LV-B103
bladdeel 100x30cm 			
290,1x LV-B104
bladdeel 100x40cm 			
325,2x LV-B105
bladdeel 100x50cm 			
760,1x LV-B10E
einddeel 100x30cm, inclusief framelat			
380,1x LV-FR23
frame 232cm lang, zwart 			
240,1x SB-R4/DSSH sideboard rechts, 220x65x55cm, met			
1.775,vlnr: / deur met schap / schap / schap / 		
5.205,2x A6 lade en A4 hangmaplade
1x LV-WK10

100

220

250

120

5.205,-

LV-250-R4/HSSD idem bureau 100/220x250cm, echter met
de sideboard links
meerprijs bovenstaande bureaukast in 			
melamine kleur i.p.v. melamine wit

LV-250-R4/DSSH

280,-

maximale lengte bureau met kopwang: 280cm

LV

M E E R P R I J S Z I T- S TA
		

binnenwang:

fineer

2.015,-

LV-ZSB

meerprijs voor LV bureau met elektrisch
verstelbaar zit-sta onderstel in wit, zwart,
of zilvergrijs, bladhoogte 74,5/130cm met
extra binnenwang

ZS-M

meerprijs bediening met memory standen 			

LV-250-R4/HSSD

120,-

SIDEBOARD

53

De bovenstaande voorbeelden zijn uitgevoerd met een SB-R4 sideboard met:
deur met schap / schap / schap / 2x A6 lade en A4 hangmaplade.
U kunt het sideboard ook zelf samenstellen met onderstaande onderdelen:

220

			
		

65

SB-R4/....

SB-L
SB-H

melamine melamine
wit
kleur

effectlak

SB-R4/...

sideboard open romp 220x65x55cm,

900,- 1.085,- 1.695,-

SB-S
SB-D
SB-H
SB-L

open vak met verstelbaar schap
deur met verstelbaar schap, greeploos
2x A6 lade & A4 hangmaplade, greeploos
4x A6 lade, greeploos

30,130,685,725,-

CS
CSL/CSR

kastslot op deur
centraal slot op laden, links of rechts

40,165,725,765,-

65,240,840,880,-

40,60,-

SB-D
SB-S

ADVIESVERKOOPPRIJZEN, EXCLUSIEF BTW

JULI 2022 - PAGINA 38

C a s t e l i j n P ro j e c t e n

C o lle c t ie - LV
V E R G A D E R TA F E L S 1 0 0 C M D I E P

					
100
230

LV-VT1023KK 100x230cm bestaande uit:
2x LV-WK10 kopwang 100cm met eerste bladdeel
		
30cm, 74,5cm hoog
2x LV-B102
bladdeel 100x20cm 			
2x LV-B104
bladdeel 100x40cm 			
1x LV-B105
bladdeel 100x50cm 			
1x LV-VSK10 verstevigingsset bij 2x kopwang			
1x LV-FR22
frame 222cm lang, zwart 			
				

fineer

2.370,500,650,380,160,240,4.300,-

tafel met 2x kopwang leverbaar zonder steunwang van 100 t/m 270cm

					

100
250

LV-VT1025ZK 100x250cm bestaande uit:
1x LV-WZ10
zijwang 100cm met eerste bladdeel
		
30cm, 74,5cm hoog
1x LV-WK10 kopwang 100cm met eerste bladdeel
		
30cm, 74cm hoog
3x LV-B102
bladdeel 100x20cm 			
2x LV-B104
bladdeel 100x40cm 			
1x LV-B105
bladdeel 100x50cm 			
1x LV-FR22
frame 222cm lang, zwart 			
				

fineer

965,1.185,750,650,380,240,4.170,-

tafel met kop- en zijwang leverbaar zonder steunwang van 120 t/m 290cm

					

100
270

LV-VT1027ZZ 100x270cm bestaande uit:
2x LV-WZ10
zijwang 100cm met eerste bladdeel
		
30cm, 74,5cm hoog
3x LV-B102
bladdeel 100x20cm 			
2x LV-B103
bladdeel 100x30cm 			
1x LV-B104
bladdeel 100x40cm 			
1x LV-B105
bladdeel 100x50cm 			
1x LV-FR22
frame 222cm lang, zwart 			
				

fineer

1.930,750,580,325,380,240,4.205,-

tafel met 2x zijwang leverbaar zonder steunwang van 140 t/m 310cm

M E E R P R I J S Z I T- S TA
De vergadertafels van LV met een kopwang en een zijwang, op een diepte van
100cm, kunnen ook worden uitgevoerd met een elektrisch verstelbaar zit-sta
onderstel. Tegen de kopwang wordt dan een extra binnenwang geplaatst en
tussen de zijwang komt een vakkenkastje waarin de lift dan zit. Dit vakkenkastje
is standaard wit melamine, maar kan ook tegen meerprijs in effectlak. Dit zit-sta
onderstel kan niet bij tafels van 120 of 160cm diep en ook niet bij tafels met 2
kopwangen of 2 zijwangen.
		

LV-ZSV

binnenwang:

fineer

meerprijs voor LV tafel met elektrisch 			
verstelbaar zit-sta onderstel wit, zwart of,
zilvergrijs, bladhoogte 74,5/130cm met extra
binnenwang ... en vakkenkastje wit melamine

2.545,-

meerprijs vakkenkastje in zijwang in effectlak

435,-
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fineer

LV-VT1223KK 120x230cm bestaande uit:
2x LV-WK12
kopwang 120cm met eerste bladdeel
		
2.710,30cm, 74,5cm hoog
2x LV-B122
bladdeel 120x20cm 			
540,2x LV-B124
bladdeel 120x40cm 			
760,1x LV-B125
bladdeel 120x50cm 			
425,1x LV-VSK12
verstevigingsset bij 2x kopwang			
160,1x LV-FR22
frame 222cm lang, zwart 			
240,			
4.835,-

120
230

tafel met 2x kopwang leverbaar zonder steunwang van 100 t/m 270cm

					

LV-VT1225ZK 120x250cm bestaande uit:
1x LV-WZ12
zijwang 120cm met eerste bladdeel
		
30cm, 74,5cm hoog
1x LV-WK12 kopwang 120cm met eerste bladdeel
		
30cm, 74cm hoog
3x LV-B122
bladdeel 120x20cm 			
2x LV-B124
bladdeel 120x40cm 			
1x LV-B125
bladdeel 120x50cm 			
1x LV-FR22
frame 222cm lang, zwart 			
				

120
250

fineer

1.015,1.355,810,760,425,240,4.605,-

tafel met kop- en zijwang leverbaar zonder steunwang van 120 t/m 290cm

					

LV-VT1227ZZ 120x270cm bestaande uit:
2x LV-WZ12
zijwang 120cm met eerste bladdeel
		
30cm, 74,5cm hoog
3x LV-B122
bladdeel 120x20cm 			
2x LV-B123
bladdeel 120x30cm 			
1x LV-B124
bladdeel 120x40cm 			
1x LV-B125
bladdeel 120x50cm 			
1x LV-FR22
frame 222cm lang, zwart 			
				

120
270

fineer

2.030,810,630,380,425,240,4.515,-

tafel met 2x zijwang leverbaar zonder steunwang van 140 t/m 310cm

120

LV
460

					

LV-VT1246ZKS 120x460cm bestaande uit:
1x LV-WZ12
zijwang 120cm met eerste bladdeel
		
30cm, 74,5cm hoog
1x LV-WK12 kopwang 120cm met eerste bladdeel
		
30cm, 74cm hoog
1x LV-WS12 steunwang 70x55x4cm
		
6x LV-B122
bladdeel 120x20cm 			
2x LV-B123
bladdeel 120x30cm 			
3x LV-B124
bladdeel 120x40cm 			
2x LV-B125
bladdeel 120x50cm 			
2x LV-FR21
frame 212cm lang, zwart 			
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				fineer

LV-VT1627ZZ 160x270cm bestaande uit:
zijwang 160cm met eerste bladdeel
		
2.310,30cm, 74,5cm hoog
1x LV-B162
bladdeel 160x20cm 			
335,2x LV-B163
bladdeel 160x30cm 			
810,2x LV-B164
bladdeel 160x40cm 			
970,1x LV-B165
bladdeel 160x50cm 			
540,1x LV-VSZ16
verstevigingsset, noodzakelijk bij 2x zijwang		
105,1x LV-FR22
frame 222cm lang, zwart 			
240,			
5.310,2x LV-WZ16

160
270

tafel met 2x zijwang leverbaar zonder steunwang van 140 t/m 310cm

				

fineer

LV-VT1629ZK 160x290cm bestaande uit:
1x LV-WZ16
zijwang 160cm met eerste bladdeel
		
1.155,30cm, 74,5cm hoog
1x LV-WK16
kopwang 160cm met eerste bladdeel
		
1.600,30cm, 74,5cm hoog
2x LV-B162
bladdeel 160x20cm 			
670,2x LV-B163
bladdeel 160x30cm 			
810,2x LV-B164
bladdeel 160x40cm 			
970,1x LV-B165
bladdeel 160x50cm 			
540,1x LV-FR26
frame 262cm lang, zwart 			
240,			
5.985,-

160
290

tafel met kop- en zijwang leverbaar zonder steunwang van 120 t/m 290cm

				

160

460

fineer

LV-VT1646ZKS 160x460cm bestaande uit:
1x LV-WZ16
zijwang 160cm met eerste bladdeel
		
1.155,30cm, 74,5cm hoog
1x LV-WK16
kopwang 160cm met eerste bladdeel
		
1.600,30cm, 74,5cm hoog
1x LV-WS16
steunwang 69.5x85x3.8cm
		
775,30cm, 74,5cm hoog
5x LV-B162
bladdeel 160x20cm 			
1.675,1x LV-B163
bladdeel 160x30cm 			
405,3x LV-B164
bladdeel 160x40cm 			
1.455,3x LV-B165
bladdeel 160x50cm 			
1.620,2x LV-FR21
frame 212cm lang, zwart 			
480,			
9.165,-
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HPL
Fenix
				

noten wild
eiken wild

			

30

LV-WK10

kopwang 100x30cm met eerste bladdeel 1.065,- 1.185,- 1.185,bladhoogte 74,5cm

LV-WZ10

zijwang 100x30cm met eerste bladdeel
bladhoogte 74,5cm

875,-

965,-

965,-

LV-WS10

steunwang 70x55x4cm

645,-

675,-

675,-

LV-FR

zwart frame tussen wangen

		

240,-

LV-VSK10

verstevigingsset t.b.v. tafel met 2x kopwang

		

160,-

LV-B102

bladstrook 100x20x4cm

220,-

250,-

250,-

LV-B103

bladstrook 100x30x4cm

260,-

290,-

290,-

LV-B104

bladstrook 100x40x4cm

295,-

325,-

325,-

LV-B105

bladstrook 100x50x4cm

350,-

380,-

380,-

LV-B10E

eindstrook 100x30x4cm met regel

350,-

380,-

380,-

74.3

100
Kopwang
Zijwang

4

20
100
30

40

50

WA N G E N E N B L A D D E L E N 1 2 0 C M
30

		
HPL
Fenix
				

74.3

120
Kopwang

Zijwang

20
3.8

120

noten wild
eiken wild

LV-WK12

kopwang 120x30cm met eerste bladdeel 1.195,- 1.355,- 1.355,bladhoogte 74,5cm

LV-WZ12

zijwang 120x30cm met eerste bladdeel
bladhoogte 74,5cm

895,- 1.015,- 1.015,-

LV-WS12

steunwang 70x65x4cm

685,-

715,-

LV-FR

zwart frame tussen wangen

		

240,-

LV-VSK12

verstevigingsset t.b.v. tafel met 2x kopwang

		

160,-

LV-B122

bladstrook 120x20x4cm

230,-

270,-

270,-

LV-B123

bladstrook 120x30x4cm

235,-

315,-

315,-

LV-B124

bladstrook 120x40x4cm

275,-

380,-

380,-

LV-B125

bladstrook 120x50x4cm

385,-

425,-

425,-

LV-KT

meerprijs voor meerdere standaard
kleuren en/of structuren per tafel

715,-

30

LV

40

50

OPTIES EN ACCESSOIRES
100,-

Voor opties als kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.
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HPL
Fenix
				

30

74.3

160
Kopwang

Zijwang

noten wild
eiken wild

LV-WK16

kopwang 160x30cm met eerste bladdeel 1.400,- 1.600,- 1.600,bladhoogte 74,5cm

LV-WZ16

zijwang 160x30cm met eerste bladdeel
bladhoogte 74,5cm

LV-WS16

steunwang 70x85x4cm

LV-FR
LV-VSK16
LV-VSZ16

zwart frame tussen wangen
verstevigingsset t.b.v. tafel met 2x kopwang
verstevigingsset t.b.v. tafel met 2x zijwang

LV-B162

bladstrook 160x20x4cm

285,-

335,-

335,-

LV-B163

bladstrook 160x30x4cm

355,-

405,-

405,-

LV-B164

bladstrook 160x40x4cm

435,-

485,-

485,-

LV-B165

bladstrook 160x50x4cm

490,-

540,-

540,-

1.005,- 1.155,- 1.155,725,		
		
		

775,-

775,-

240,-		
160,105,-

20
3.8
160
30

40

50

OPTIES EN ACCESSOIRES
LV-KT

meerprijs voor meerdere standaard
kleuren en/of structuren per tafel

100,-

Voor opties als kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.
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Het kastensysteem bij de collectie LV bevat koppelbare en stapelbare rompen in
2 hoogtematen. Met deze rompen is een keur aan kasten samen te stellen van
mooie dressoirs tot kamerhoge kasten. De rompen van de kasten zijn uitgevoerd in
melamine of tegen meerprijs in effectlak. Bij de kasten van 86cm en 124cm hoog
worden op de kast afdekbladen met links of rechts naast de kast een afdekbladzijde
van stroken in verschillende breedtes geplaatst. De kasten staan op zwarte
stelvoeten en zijn voorzien van greeploze deuren.
Uitvoering:

bladen en wangen in fineer noten wild, eiken wild óf Fenix,
kastromp en front in melamine wit of tegen een
meerprijs in melamine kleur (achterschot blijft wit).
KASTEN 86CM HOOG

45
188

		
		

blad:
romp:

fineer/fenix
mel. wit

fineer/fenix
mel. kleur

kast 86x188x45cm met 4 greeploze deuren
2.700,2.930,2 verstelbare schappen, afdekblad en
afdekbladzijde rechts van houten stroken
(afdekblad kan ook links)
					
meerprijs 4 lage deuren in akoestisch petvilt
750,670,-

LV-K2G

86

LV-K2G

278

LV-K2N

kast 86x278x45cm met 6 greeploze deuren
3 verstelbare schappen, afdekblad en
afdekbladzijde rechts van houten stroken
(afdekblad kan ook links)

3.770,-

4.115,-

meerprijs 6 lage deuren in akoestisch petvilt 1.125,1.005,				
LV-K2N

KASTEN 124CM HOOG
45
188

LV

		
		

LV-K3G
124

blad:
romp:

fineer/fenix
mel. wit

fineer/fenix
mel. kleur

kast 124x188x45cm met 4 greeploze deuren
4 verstelbare schappen, afdekblad en
afdekbladzijde rechts van houten stroken
(afdekblad kan ook links)

3.120,-

3.400,-

meerprijs 4 hoge deuren in akoestisch petvilt

960,-

880,-

kast 124x278x45cm met 6 greeploze deuren
6 verstelbare schappen, afdekblad en
afdekbladzijde rechts van houten stroken
(afdekblad kan ook links)

4.300,-

4.720,-

meerprijs 6 hoge deuren in akoestisch petvilt

1.440,-

1.320,-

LV-K3G

278

LV-K3N

LV-K3N

ADVIESVERKOOPPRIJZEN, EXCLUSIEF BTW

JULI 2022 - PAGINA 44

C a s t e l i j n P ro j e c t e n

C o lle c t ie - LV
KASTEN 193CM EN 231CM HOOG

90

45

		

		
RS-K5C
kast 193x90x45cm met 4 greeploze deuren,
inclusief 3 schappen, op 4 stelvoeten
meerprijs 2 lage en 2 hoge deuren in
akoestisch petvilt

193

231

RS-K6C

kast 231x90x45cm met 4 greeploze deuren,
inclusief 4 schappen, op 4 stelvoeten
meerprijs 4 hoge deuren in akoestisch petvilt

RS-K5C

mel. wit

mel. kleur

1.350,-

1.605,-

855,-

775,-

1.460,-

1.740,-

960,-

880,-

RS-K6C

LOSSE KAST ONDERDELEN
45

90

76

		
		

45

melamine
kleur

effectlak

RS-K2DB

kastromp 76x90x45cm met schap en
2 greeploze deuren, geheel in :

610,-

725,-

1.050,-

RS-K2DB/V

deze kast met deuren in akoestisch
petvilt (vanaf 4 deuren mogelijk)

985,-

1.060,-

1.430,-

RS-K2DB/H

deze kast met deuren in fineer

860,-

935,-

1.175,-

RS-K2DB
90

melamine
wit

		 Let op: bij melamine kleur blijft het achterschot wit.
		

melamine
melamine
effectlak
wit
kleur		
			

114

RS-K3DB

184

RS-K3DB

kastromp 114x90x45cm met 2 schappen 720,en 2 greeploze deuren, geheel in :

860,-

1.260,-

RS-K3DB/V

deze kast met deuren in akoestisch
petvilt (vanaf 4 deuren mogelijk)

1.200,-

1.300,-

1.745,-

RS-K3DB/H

deze kastromp met deuren in fineer

1.095,-

1.195,-

1.470,-

		 Let op: bij melamine kleur blijft het achterschot wit.

Bij de kasten van 86cm en 124cm hoog worden
afdek- en zijbladen (links of rechts) toegepast.

LV-AB20
274

				
				

		
LV-AB20
afdekblad 45x184x4cm, op zwarte onderstrook 		

85

LV-AB30
123

LV-ABZ2

LV
houtfineer
of Fenix

945,1.385,-

LV-AB30

afdekblad 45x274x4cm, op zwarte onderstrook

LV-ABZ2

afdekbladzijde 45x85x4cm, op zwarte zijstrook 		

495,-

LV-ABZ3

afdekbladzijde 45x123x4cm, op zwarte zijstrook		

695,-

Elke kastromp die op de vloer staat wordt voorzien van een set
van 4 stelvoeten.

LV-ABZ3

RS-KV

set van 4 zwarte stelvoeten van 2.5cm
hoog, onder kastromp

20,-

ACCESSOIRES
CS

kastslot op deur

40,-

CSL/CSR

centraal slot op laden, links of rechts

60,-

Voor meer opties: zie overzicht op pagina 57.
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C O L L E C T I E

L V V

Bureauprogramma met 4cm dikke bladen die samengesteld worden uit een
bureaublad met op de kop een kopwang in verstek en aan de andere kant steunend
op een bureaukast of sideboard in melamine of effectlak.
De werkplekken worden standaard op 74,5cm hoogte geleverd, maar kunnen ook
met een elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel in wit, zwart of zilvergrijs geleverd
worden. Met bijpassende vergadertafels en een uitgebreid kastensysteem met
koppelbare en stapelbare rompen.
Uitvoering:

bladen en wangen in HPL, Fenix of houtfineer
bureaukasten melamine wit of tegen meerprijs in
melamine kleur/houtprint, óf effectlak.
BUREAUS

100
210
74

			
			

LVV-B21
SB-R1/D

LVV-210-R1D-R

blad:
bureaukast:

bureaublad 210x100cm met kopwang in 		
verstek, bladhoogte 74,5cm, steunend op:
bureaukast rechts, 100x65x55cm, met
deur met schap, achterzijde deur met schap

1.870,-

2.105,-

755,2.625,-

755,2.860,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur				
i.p.v. melamine wit

145,-

2.625,-

2.860,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur				
i.p.v. melamine wit

145,-

LVV-B21/R1/D idem bureau, echter met kastje links

			
			

LVV-210-R1D-L

LVV-B23
SB-R1/D
100

HPL		fineer/Fenix
wit mel.		 wit mel.

blad:
bureaukast:

bureaublad 230x100cm met kopwang in 		
verstek, bladhoogte 74,5cm, steunend op:
bureaukast rechts, 100x65x55cm, met
deur met schap, achterzijde deur met schap

HPL		fineer/Fenix
wit mel.		
wit mel.

1.935,-

2.185,-

755,2.690,-

755,2.940,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur				
145,i.p.v. melamine wit		

230
74

2.690,-

2.940,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur				
i.p.v. melamine wit

145,-

LVV-B23/R1/D idem bureau, echter met kastje links

LVV-230-R1D-R

M E E R P R I J S Z I T- S TA
		
binnenwang:
HPL
fineer /
				 Fenix

LVV-ZSB

meerprijs voor LVV bureau met elektrisch 		
verstelbaar zit-sta onderstel wit, zwart of
zilvergrijs, bladhoogte 74,5/130cm met extra
binnenwang

1.565,-

1.640,-

ZS-M

meerprijs bediening met memory standen 		

120,-

120,-

LVV-230-R1D-L

55

BUREAUKAST
De kasten hebben altijd een deur aan de achterzijde. De voorzijde kan op 4
manieren gekozen worden; de voorbeeld werkplek kan dan ook anders worden
samengesteld, zie hieronder:

100

			
		

65

SB-R1/.

SB-L
SB-H

SB-R1/.

bureaukast open romp 100x65x55cm,
achterzijde met deur en schapje, voorzijde:

SB-S
SB-D
SB-H
SB-L

open vak met verstelbaar schap
deur met verstelbaar schap, greeploos
2x A6 lade & A4 hangmaplade, greeploos
4x A6 lade, greeploos

CS
CSL/CSR

kastslot op deur
centraal slot op laden, links of rechts

melamine melamine
wit
kleur

effectlak

625,-

735,- 1.055,-

30,130,685,725,-

40,165,725,765,-

65,240,840,880,-

40,60,-

SB-D
SB-S
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BUREAUS

100

				 blad:
				bureaukast:

165

HPL
wit mel.

fineer/Fenix
wit mel.

bureaublad 210x100cm met kopwang in 		
1.870,verstek, bladhoogte 74,5cm, steunend op:
SB-R3/DSH sideboard rechts, 165x65x55cm, met			 1.535,vlnr: deur met schap / schap / 2x A6 lade			
3.405,en A4 hangmaplade

2.105,-

LVV-B21

210

1.535,3.640,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur			
i.p.v. melamine wit

240,-

bureaublad 210x100cm met kopwang in 		
verstek, bladhoogte 74,5cm, steunend op:
SB-R3/HSD sideboard links, 165x65x55cm, met		
vlnr: 2x A6 lade en A4 hangmaplade /			
schap / deur met schap

1.870,-

2.105,-

1.535,3.405,-

1.535,3.640,-

LVV--210-R3/DSH

LVV-B21

meerprijs bureaukast in melamine kleur			
i.p.v. melamine wit

240,-

LVV--210-R3/HSD

				 blad:
				bureaukast:
100

165

HPL
wit mel.

fineer/Fenix
wit mel.

bureaublad 230x100cm met kopwang in 		
1.935,verstek, bladhoogte 74,5cm, steunend op:
SB-R3/DSH sideboard rechts, 165x65x55cm, met			 1.535,vlnr: deur met schap / schap / 2x A6 lade			
3.470,en A4 hangmaplade

2.185,-

LVV-B23

230

meerprijs bureaukast in melamine kleur			
i.p.v. melamine wit

1.535,3.720,-

240,-

LVV--230-R3/DSH

bureaublad 230x100cm met kopwang in 		
1.935,verstek, bladhoogte 74,5cm, steunend op:
SB-R3/HSD sideboard links, 165x65x55cm, met
		
1.535,vlnr: 2x A6 lade en A4 hangmaplade /			
3.470,schap / deur met schap
LVV-B23

meerprijs bureaukast in melamine kleur			
i.p.v. melamine wit
LVV--230-R3/HSD

2.185,1.535,3.720,-

240,-

M E E R P R I J S Z I T- S TA

LVV

				binnenwang:
HPL
fineer/Fenix
						

LVV-ZSB

meerprijs voor LVV bureau met elektrisch 		
verstelbaar zit-sta onderstel, bladhoogte
74,5/130cm met extra binnenwang

ZS-M
meerprijs bediening met memory standen
		
53
165

1.565,-

1.640,-

120,-

120,-

SIDEBOARD

De bovenstaande voorbeelden zijn uitgevoerd met een SB-R3 sideboard met:
deur met schap / schap / 2x A6 lade en A4 hangmaplade.
U kunt het sideboard ook zelf samenstellen met onderstaande onderdelen:
		
melamine melamine effectlak
		
wit
kleur		
				

65

SB-R3/...

SB-L
SB-H
SB-D
SB-S

SB-R3/...

sideboard open romp 165x65x55cm,

690,-

845,- 1.325,-

SB-S
SB-D
SB-H
SB-L

open vak met verstelbaar schap
deur met verstelbaar schap, greeploos
2x A6 lade & A4 hangmaplade, greeploos
4x A6 lade, greeploos

30,130,685,725,-

40,165,725,765,-

CS
CSL/CSR

kastslot op deur
centraal slot op laden, links of rechts
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BUREAUS

			
				
100

LVV-B23

220

230

SB-R4/DSSH

120

LVV-230-R4/DSSH

LVV-B23
SB-R4/HSSD

blad:
bureaukast:

HPL
wit mel.

fineer/Fenix
wit mel.

1.935,-

2.185,-

1.775,3.710,-

1.775,3.960,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur				
i.p.v. melamine wit

280,-

bureaublad 230x100cm met kopwang in 		
verstek, bladhoogte 74,5cm, steunend op:
sideboard rechts, 220x65x55cm, met
vlnr: deur met schap / schap / schap /
2x A6 lade en A4 hangmaplade

bureaublad 230x100cm met kopwang in 		
verstek, bladhoogte 74,5cm, steunend op:
sideboard links, 220x65x55cm, met
vlnr: 2x A6 lade en A4 hangmaplade /
schap / schap / deur met schap

1.935,-

2.185,-

1.775,3.710,-

1.775,3.960,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur				
i.p.v. melamine wit

280,-

LVV-230-R4/HSSD
			
			

LVV-B25

100

220

250

SB-R4/DSSH

120

LVV-250-R4/DSSH

LVV-B25
SB-R4/HSSD

blad:
bureaukast:

bureaublad 250x100cm met kopwang in 		
verstek, bladhoogte 74,5cm, steunend op:
sideboard rechts, 220x65x55cm, met
vlnr: deur met schap / schap / schap /
2x A6 lade en A4 hangmaplade

HPL		fineer/Fenix
wit mel.		 wit mel.

2.015,-

2.265,-

1.775,3.790,-

1.775,4.040,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur				
i.p.v. melamine wit

280,-

bureaublad 250x100cm met kopwang in 		
verstek, bladhoogte 74,5cm, steunend op:
sideboard links, 220x65x55cm, met
vlnr: 2x A6 lade en A4 hangmaplade /
schap / schap / deur met schap

2.015,-

2.265,-

1.775,3.790,-

1.775,4.040,-

meerprijs bureaukast in melamine kleur				
i.p.v. melamine wit

280,-

M E E R P R I J S Z I T- S TA
		

LVV-250-R4/HSSD

binnenwang:

HPL

fineer /

				 Fenix

LVV-ZSB

meerprijs voor LVV bureau met elektrisch 		
verstelbaar zit-sta onderstel, bladhoogte
74,5/130cm met extra binnenwang

1.565,-

1.640,-

ZS-M

meerprijs bediening met memory standen 		

120,-

120,-

53

SIDEBOARD

220

De bovenstaande voorbeelden zijn uitgevoerd met een SB-R4 sideboard met:
deur met schap / schap / schap / 2x A6 lade en A4 hangmaplade.
U kunt het sideboard ook zelf samenstellen met onderstaande onderdelen:
			
melamine melamine
effectlak
		
wit
kleur 		
				

65

SB-R4/....

SB-L
SB-H
SB-D
SB-S

SB-R4/...

sideboard open romp 220x65x55cm,

900,- 1.085,- 1.695,-

SB-S
SB-D
SB-H
SB-L

open vak met verstelbaar schap
deur met verstelbaar schap, greeploos
2x A6 lade & A4 hangmaplade, greeploos
4x A6 lade, greeploos

30,130,685,725,-

CS
CSL/CSR

kastslot op deur
centraal slot op laden, links of rechts
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V E R G A D E R TA F E L S

200

			
HPL
fineer /
				Fenix

1x LVV-V17

74

1x LV-WZ10
LVV-VT2010

1.580,-

1.790,-

690,2.270,-

965,2.755,-

1.650,-

1.875,-

690,2.340,-

965,2.840,-

1.720,-

1.950,-

690,2.410,-

965,2.915,-

1.795,-

2.040,-

690,2.485,-

965,3.005,-

1.865,-

2.125,-

690,2.555,-

965,3.090-

100

220

1x LVV-V19
1x LV-WZ10
74

LVV-VT2210

LVV-VT2010, 200x100cm:
vergaderblad 170x100cm met kopwang in
verstek, bladhoogte 74,5cm
zijwang 100cm met bladdeel 30cm,
bladhoogte 74,5cm		

100

1x LVV-V21

240

1x LV-WZ10

LVV-VT2210, 220x100cm:
vergaderblad 190x100cm met kopwang in
verstek, bladhoogte 74,5cm
zijwang 100cm met bladdeel 30cm,
bladhoogte 74,5cm		

LVV-VT2410, 240x100cm:
vergaderblad 210x100cm met kopwang in
verstek, bladhoogte 74,5cm
zijwang 100cm met bladdeel 30cm,
bladhoogte 74,5cm		

74

LVV-VT2410

100

1x LVV-V23
1x LV-WZ10

260

74

1x LVV-V25
100

LVV-VT2610

1x LV-WZ10

LVV-VT2610, 260x100cm:
vergaderblad 230x100cm met kopwang in
verstek, bladhoogte 74,5cm
zijwang 100cm met bladdeel 30cm,
bladhoogte 74,5cm		

LVV-VT2810, 280x100cm:
vergaderblad 250x100cm met kopwang in
verstek, bladhoogte 74,5cm
zijwang 100cm met bladdeel 30cm,
bladhoogte 74,5cm		

280

74

LVV
LVV-VT2810

ACCESSOIRES
Voor opties als kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.
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KASTEN

Het kastensysteem bij de collectie LVV bevat koppelbare en stapelbare rompen
in 2 hoogtematen. Met deze rompen is een keur aan kasten samen te stellen van
mooie dressoirs tot kamerhoge kasten. De rompen van de kasten zijn uitgevoerd
in melamine wit of tegen een meerprijs in melamine kiezel, antraciet of zwart. Bij
de kasten van 86cm en 124cm hoog worden op de kast afdekbladen met links
of rechts naast de kast een afdekbladzijde geplaatst. De kasten staan op zwarte
stelvoeten en zijn greeploos.
Uitvoering:

Bladen en wangen in HPL, houtfineer of Fenix.
Kastrompen en fronten in melamine wit of tegen een
meerprijs in melamine kleur (achterschot blijft wit) of effectlak.
KASTEN 86CM HOOG

45

				
				

LVV-K2G

188

86

blad:
romp:

HPL
wit mel.

fineer/fenix
wit mel.

kast 86x188x45cm met 4 deuren en 		
2 verstelbare schappen, afdekblad en
afdekbladzijde rechts in verstek, greeploos
(afdekblad kan ook links)

1.940,-

2.225,-

meerprijs 4 lage deuren in akoestisch petvilt
meerprijs kast LVV-K2G in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit

750,230,-

750,230,-

kast 86x278x45cm met 6 deuren en 3 		
verstelbare schappen, afdekblad en
afdekbladzijde rechts in verstek, greeploos
(afdekblad kan ook links)

2.695,-

3.105,-

meerprijs 6 lage deuren in akoestisch petvilt
meerprijs kast LVV-K2N in melamine kleur		
i.p.v. melamine wit

1.125,345,-

1.125,345,-

LVV-K2G

LVV-K2N
278

KASTEN 124CM HOOG

LVV-K2N

45
188

				
				

LVV-K3G

blad:
romp:

fineer/fenix
wit mel.

2.220,-

2.540,-

960,280,-

960,280,-

kast 124x278x45cm met 6 deuren en 6 		
verstelbare schappen, afdekblad en
afdekbladzijde rechts in verstek, greeploos
(afdekblad kan ook links)

3.085,-

3.530,-

meerprijs 6 hoge deuren in akoestisch petvilt
meerprijs kast LVV-K3N in melamine kleur		
i.p.v. wit melamine

1.440,420,-

1.440,420,-

kast 124x188x45cm met 4 deuren en 4 		
verstelbare schappen, afdekblad en
afdekbladzijde rechts in verstek, greeploos
(afdekblad kan ook links)
meerprijs 4 hoge deuren in akoestisch petvilt
meerprijs kast LVV-K3G in melamine kleur		
i.p.v. wit melamine

124

HPL
wit mel.

LVV-K3G

278

LVV-K3N

LVV-K3N
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KASTEN 193CM EN 231CM HOOG

		

45

90

		
RS-K5C
kast 193x90x45cm met 4 greeploze deuren,
inclusief 3 schappen, op 4 stelvoeten
meerprijs 2 lage en 2 hoge deuren in
akoestisch petvilt

193

RS-K6C

231

kast 231x90x45cm met 4 greeploze deuren,
inclusief 4 schappen, op 4 stelvoeten
meerprijs 4 hoge deuren in akoestisch petvilt

RS-K5C

mel. wit

mel. kleur

1.350,-

1.605,-

855,-

775,-

1.460,-

1.740,-

960,-

880,-

RS-K6C

LOSSE KAST ONDERDELEN
45

90

			
melamine melamine
effectlak
		
wit
kleur 		
				

RS-K2DB

kastromp 76x90x45cm met schap en
2 greeploze deuren, geheel in :

610,-

725,-

1.050,-

RS-K2DB/V

deze kast met deuren in akoestisch
petvilt (vanaf 4 deuren mogelijk)

985,-

1.060,-

1.430,-

RS-K2DB/H

deze kast met deuren in fineer

860,-

935,-

1.175,-

76

RS-K2DB
90

45
		 Let op: bij melamine kleur blijft het achterschot wit.
		

melamine
melamine
effectlak
wit
kleur		
			

114

RS-K3DB

RS-K3DB

kastromp 114x90x45cm met 2 schappen 720,en 2 greeploze deuren, geheel in :

RS-K3DB/V

deze kast met deuren in akoestisch
petvilt (vanaf 4 deuren mogelijk)

RS-K3DB/H

deze kastromp met deuren in fineer

1.260,-

1.200,-

1.300,-

1.745,-

1.095,-

1.195,-

1.470,-

Let op: bij melamine kleur blijft het achterschot wit.		

188
278

LVV

860,-

Bij de kasten van 86cm en 124cm hoog worden
afdek- en zijbladen (links of rechts) toegepast.

LVV-AB20

			

LVV-AB30

		
LVV-AB20
afdekblad 188x45x4cm, op zwarte
onderstrook
LVV-AB30
afdekblad 278x45x4cm, op zwarte
onderstrook

85
123
LVV-ABZ2

LVV-ABZ2
LVV-ABZ3

LVV-ABZ3

afdekbladzijde 85x45x4cm, op zwarte
zijstrook
afdekbladzijde 123x45x4cm, op zwarte
zijstrook

HPL

fineer / Fenix

410,-

585,-

535,-

835,-

270,-

380,-

330,-

475,-

Elke kastromp die op de vloer staat wordt voorzien van een set
van 4 verstelbare kastvoeten.
20,-

20,-

RS-KV

set van 4 zwarte stelvoeten van 2.5cm
hoog, onder kastromp

CS

kastslot op deur

40,-

CSL/CSR

centraal slot op laden, links of rechts

60,-

ACCESSOIRES

Voor meer opties: zie overzicht op pagina 57.
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B O A R D R O OM TA FELS

B O A R D R O O M T A F E L S
Boardroomtafels zijn zowel naar wens te produceren als te kiezen uit de standaard
vormen en maten. De bladen zijn standaard 4cm dik met recht afgewerkte rand,
en uitgevoerd in HPL, Fenix of houtfineer. De kolommen zijn via magneet-luiken
toegankelijk voor montage en bekabeling en worden standaard geleverd in
melamine wit, maar kunnen tegen meerprijs ook in een nader te kiezen unikleur of
houtprint melamine worden gekozen.
Mochten onderstaande tafels niet passend zijn voor uw ruimte, dan kunnen wij een
aangepaste vorm en maat maken die wél past.
Uitvoering:

bladen Duropal of Fenix HPL met 2mm dikke ABS rand of
geheel in houtfineer
kolom in melamine wit of tegen meerprijs in andere kleur- of
houtprint melamine
B O A R D R O O M TA F E L S

		
blad:
HPL
Fenix/
				
fineer
		
onderstel:
mel. wit
mel. wit
			
180
360

1x BT-B360
1x BT-K360

12-persoons boardroomtafel
4-delig ellipsvormig blad, 360x180x4cm,
op:
ruitvormige kolom in melamine wit,
inclusief 2 luiken, bladhoogte 74cm

meerprijs kolom BT-K360 in een andere kleurof houtprint melamine i.p.v. melamine wit
74

3.580,-

4.170,-

2.400,5.980,-

2.400,6.570,-

305,-

305,-

		
BT-360

230

600
		
blad:
HPL
Fenix/
				
fineer
		
onderstel: mel. wit
mel. wit
			

1x BT-B600
1x BT-K600

16-persoons boardroomtafel
8-delig ellipsvormig blad, 600x230x4cm,
op:
ruitvormige kolom in melamine wit,
inclusief 4 luiken, bladhoogte 74cm

6.675,-

3.670,- 3.670,10.345,- 11.585,-

meerprijs kolom BT-K600 in een andere kleurof houtprint melamine i.p.v. melamine wit

74

7.915,-

395,-

395,-

BT-600
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B O A R D R O OM TA FELS
B O A R D R O O M TA F E L S

240

760

		
blad:
HPL
				
		
onderstel: mel. wit
			

1x BT-B760
1x BT-K760

20-persoons boardroomtafel
10-delig ellipsvormig blad, 760x240x4cm,
op:
ruitvormige kolom in melamine wit,
inclusief 4 luiken, bladhoogte 74cm

meerprijs kolom BT-K760 in een andere kleurof houtprint melamine i.p.v. melamine wit

74

8.245,-

Fenix/
fineer
mel. wit

9.900,-

3.960,- 3.960,12.205,- 13.860,435,-

435,-

		
BT-760
240

900

		
blad:
HPL
Fenix/
				
fineer
		
onderstel: mel. wit
mel. wit
			

1x BT-B900
1x BT-K900

24-persoons boardroomtafel
10-delig ellipsvormig blad, 900x240x4cm,
op:
ruitvormige kolom in melamine wit,
inclusief 6 luiken, bladhoogte 74cm
meerprijs kolom BT-K900 in een andere kleurof houtprint melamine i.p.v. melamine wit

74

9.945,- 11.895
4.540,- 4.540,14.485,- 16.435,505,-

505,-

ACCESSOIRES
BT-900

Voor opties als kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op pagina 57.
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t h u i s w er k ple k k e n

T H U I S W E R K P L E K K E N
TXS THUISWERKBUREAUS

De TXS thuiswerk bureaus kunnen vrijstaand met links of rechts een ladeblok en 2
schuine poten, of vast een de wand als wandblad met 2 schuine poten.

70

kolom HPL:

bladen in HPL op 30mm MDF (32mm dik), ABS bladrand, op massief eiken
poten in olie... , bureaukast melamine W10410MP wit

kolom Fenix:

bladen in Fenix op 30mm MDF (32mm dik), bladrand dik fineer eiken en massief
eiken poten in olie..., bureaukast melamine W10410MP wit

			
blad:
HPL
			
bladrand:
ABS
			
bureaukast:
mel. wit
					

140

74,5

870,-

1.020,-

670,1.540,-

670,1.690,-

870,-

1.020,-

670,1.540,-

670,1.690,-

115,365,-

115,365,-

			
blad:
HPL
			
bladrand:
ABS
		 			

Fenix
eiken

TXS-B1407L
LB-L/DL

TXS-B1407L
70

140

TXS-B1407R
74,5

LB-R/DL

bureaublad 140x70x3cm op 2 schuine massief eiken
poten, bladhoogte 74.5cm, met rechts koppeling met:
bureaukast 42x65x55cm, met lade, deur en
schap, in melamine wit		
meerprijs bureaukast in melamine kleur i.p.v. melamine wit
meerprijs bureaukast in effectlak E... i.p.v. melamine wit

TXS-B1407R
70

bureaublad 140x70x3cm op 2 schuine massief eiken
poten, bladhoogte 74.5cm, met links koppeling met:
bureaukast 42x65x55cm, met lade, deur en
schap, in melamine wit		

Fenix
eiken
mel. wit

140

74,5

TXS-B1407
wandblad 140x70x3cm op 2 schuine massief eiken
		poten, bladhoogte 74.5cm, met 2 wandbeugels

TXS-B1407W

795,-

950,-

CIRCLIPS THUISWERKBUREAUS
De Circlips thuiswerk bureaus hebben een berkenmultiplex blad met 		
verjongde rand in olie ..., rustend op een bureaukast en 1 RVS Circlipspoot
74

kolom HPL:

bladen in HPL op berken multiplex, verjongde rand in olie ..., op 1 RVS Circlips
poot en bureaukast melamine W10410MP wit

kolom Fenix:

bladen in Fenix op berken multiplex, verjongde rand in olie..., op 1 RVS Circlips
poot en bureaukast melamine W10410MP wit

147

74

			
blad:
HPL
			
bureaukast:
mel. wit
					

T-BL
74

147

T-BL
T-CCPR
LB-L/DL

Circlips bureau links 147x74cm, bladhoogte 74cm, op:
RVS Circlipspoot, rond 5cm, met bolle onderzijde		
bureaukast 42x65x55cm, met lade, deur en
schap, in melamine wit		

735,170,670,1.575,-

830,170,670,1.670,-

T-BR
T-CCPR
LB-R/DL

Circlips bureau rechts 147x74cm op 1 RVS Circlipspoot
RVS Circlipspoot, rond 5cm, met bolle onderzijde		
bureaukast 42x65x55cm, met lade, deur en
schap, in melamine wit		

735,170,670,1.575,-

830,170,670,1.670,-

80,55,115,365,-

80,55,115,365,-

74

T-BR

Fenix
mel. wit

meerprijs bladrand in effectlak E... (alleen bij HPL en Fenix)
meerprijs spuiten RVS poot in standaard uni- of effectlak
meerprijs bureaukast in melamine kleur i.p.v. melamine wit
meerprijs bureaukast in effectlak E... i.p.v. melamine wit
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t h u i s w er k ple k k e n

T H U I S W E R K P L E K K E N
BUREAUKASTEN

De bovenstaande voorbeelden zijn uitgevoerd met bureaukast met lade en deur 		
met verstelbaar schap, maar er zijn ook andere configuraties mogelijk:
42

			
melamine
melamine
effectlak
		
wit
kleur 		
				

55

65

LB-R

LB-L
LB-H

LB-R/...

LB bureaukast open romp 42x65x55cm,		

380,-

455,-

630,-

LB-D
LB-DL
LB-H
LB-L

deur met verstelbaar schap, greeploos 		
lade, deur met verstelbaar schap, greeploos
2x A6 lade, A4 hangmaplade, greeploos 		
4x A6 lade, greeploos 		

125,290,605,635,-

150,330,645,675,-

230,405,690,720,-

CS
CSL/CSR

kastslot op deur 		
centraal slot op laden, links of rechts		

40,60,-

LB-DL
LB-D

ACCESSOIRES
Voor opties als kabelgoten, kabelbussen of contactunits: zie overzicht op
pagina 57.
RP LEUNKAST MET WERKBLAD
		De RP leunkast kan ook worden uitvoerd met een uitklapbaar werkblad en met 165
graden draaiende scharnieren op de deuren, zodat deze goed geschikt is als
werkplek voor laptop of vaste PC
90

45

			
kast:
kleurlak
			
poten:
eiken
					
			

114
182
74

RP-LK3T		
leunkast 182x90x45cm met 2 greeploze deuren met
165gr. scharnieren, vaste plank, ondiep schap en
uitklapbaar werkblad, bladhoogte 74cm, geheel in kleurlak ...,
op 2 hoge schuine tapse poten in massief eiken in olie ...,
leunend tegen de wand (beschikbare bladruimte met ingeklapt
blad 68x27.5cm)		

2.095,-

ACCESSOIRES

RP-LK3T

L-L1

1 dimbare led inbouwspot met warmwit licht, inclusief 		
220,touch bediening in de kast

TW
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A C C ESSOIR ES

A C C E S S O I R E S
C O N TA C T U N I T S
Toepasbaar in tafelbladen en bureaubladen.
CU-01

contactunit Coni, 25x15cm, met 2x 230V en 2x data
CAT-6, deksel in wit, zwart of zilver, met snoerborstel,
inclusief kabels, 4 klemmen en maken uitsparing

425,-

CU-02

contactunit Coni, 25x15cm, met 2x 230V en dubbele USB
charger, deksel in wit, zwart of zilver, met snoerborstel,
inclusief kabel, 4 klemmen en maken uitsparing

400,-

CU-03

contactunit Coni, 25x15cm, met 3x 230V
deksel in wit, zwart of zilver, met snoerborstel, inclusief
kabel, 4 klemmen en maken uitsparing

375,-

CU-20

contactunit Twist, ø11.5cm, met 2x 230V, in RVS,
inclusief kabel, 4 klemmen en maken uitsparing

180,-

CU-21

contactunit Twist, ø11.5cm, met 1x 230V en 2x data
CAT-6, in RVS, inclusief kabels, 4 klemmen en
maken uitsparing

285,-

CU-22

contactunit Twist, ø11.5cm, met 1x 230V en dubbele USB
charger, in RVS, inclusief kabel, 4 klemmen en
maken uitsparing

225,-

CU-30

contactunit Topframe, 30x9cm met wegdraaibare klep
meegefineerd in HPL, Fenix of fineer, met 3x 230V
en 2x data CAT-6, inclusief kabels, 4 kabelklemmen
en maken uitsparing

850,-

CU-31

contactunit Topframe, 30x9cm met wegdraaibare klep
meegefineerd in HPL, Fenix of fineer, met 3x 230V
en dubbele USB charger, inclusief kabel, 4 kabelklemmen en maken uitsparing

850,-

CU-40

4-voudig stekkerblok onder blad, incl. 3 meter kabel

45,-

K-UIT

uitsparing voor contactunit van derden (exacte
maatgegevens en positie dienen vermeld te worden)

75,-

Contactunit Coni

Contactunit Twist

Contactunit Topframe

KABELMANAGEMENT

kabelklem

kabeldoorvoerbus
zwart of wit

kabeldoorvoerbus
RVS

K-KLEM

set van 5 kunststof kabelklemmen

10,-

K-BUSZ

zwart kunststof kabeldoorvoerbus 60mm

30,-

K-BUSW

wit kunststof kabeldoorvoerbus 60mm

30,-

K-BUSR

RVS kabeldoorvoerbus 60mm

60,-

K-GRAAT-Z

kunststof kabelgraat zwart

75,-

K-GRAAT-A

kunststof kabelgraat zilvergrijs

75,-

K-GOOT145

gevouwen metalen kabelgoot 145x8x8cm zwart
(niet mogelijk bij ZS-B16 en ZS-B18 met kastje)

145,-

EXTRA OPTIES SIDEBOARDS EN KASTEN

kabelgraat

kabelgoot

CS

kastslot op deur (of stel deuren)

40,-

CSL/CSR

centraal slot op laden, links of rechts

60,-

HMR

hangmapraam achter de deuren t.b.v. 2 rijen A4
naast elkaar
(alleen toepasbaar bij RS rompen van TSP, RP, LV of LVV)

SB-KOEL

koelkast 30 liter achterzijde bureaukast SB-R1
met aluminium rooster in linker/rechter kastzijde

1.235,-

RS-KOEL2

koelkast 30 liter in RS kastromp van 76x90cm, met
aluminium rooster in linker/rechter kastzijde

1.235,-

RS-KOEL3

koelkast 30 liter in RS kastromp van 114x90cm, met
aluminium rooster in linker/rechter kastzijde

1.235,-
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GARANTIE
Castelijn Projecten volgt de gebruikelijke regeling in de
meubelbranche, namelijk de algemene voorwaarden van de Centrale
Bond van Meubelfabrikanten (CBM). Deze voorwaarden zijn te vinden
op https://www.castelijn.nl/wp-content/uploads/2018/11/CBM-3.pdf

GEBRUIKSTIPS:

ONDERHOUDSTIPS:

VERPLAATSEN / VERHUIZEN MEUBILAIR:
Bij het verplaatsen het meubilair nooit verschuiven of verslepen, maar
altijd optillen. Indien het meubilair daar te zwaar voor is, dient het
(deels) gedemonteerd te worden en daarna te worden verplaatst.
U kunt uw montagevoorschrift anderso lezend als leidraad gebruiken
om uw meubel te demonteren. Heeft u geen montagevoorschrift meer?
Neem contact op met Castelijn.

ONDERHOUDSADVIES - HOUTFINEER & LAK:
Hout en lak behoeft alleen met een zachte stofdoek afgestoft te worden.
Sterke vervuiling en vlekken kunnen verwijderd worden met een sopje
van vloeibare zeep (geen agressieve of schurende middelen gebruiken).
Daarna goed droog maken met een zachte doek of zeem. Drankvlekken
direct verwijderen met lauw water en vervolgens goed droogmaken. Onze
lakken behoeven geen onderhoud, echter kan een lichte behandeling met
zuivere bijenwas (maximaal 2x per jaar) om eventueel ontstane gebruikskrassen te vervagen geen kwaad.
Het gebruik van meubelolie en meubelspray met siliconen raden wij sterk
af.

GEBRUIKSSPOREN OP HOUT EN/OF LAK:
Meubilair dat uitgevoerd wordt in hout en/of lak, wordt afgelakt met een
2-componenten lak. Ondanks het feit dat wij met hoogwaardige lakken
werken, blijft de oppervlakte altijd gevoelig voor krassen. Zeker in de
eerste 6 weken dient u hier extra rekening mee te houden, dan is de
lak namelijk nog niet volledig uitgehard. Gebruik altijd onderzetters;
hete glazen of mokken kunnen glanskringen maken in het oppervlak.
Hout is ook gevoelig voor langdurig te veel vocht, een aardewerken
vaas mag dan ook nooit zonder onderzetter op een houten oppervlak
staan.
VERKLEURING VAN HOUT:
Daar hout een natuurproduct is, kunnen er verschillen in structuur en
kleur voorkomen. Daarnaast gaat het onder invloed van daglicht onherroepelijk verkleuren. Afhankelijk van de houtsoort en de hoeveelheid
daglicht zal deze snel of minder snel verkleuren. Voor een gelijkmatige
verkleuring adviseren wij om voorwerpen tijdens de verkleuringsperiode regelmatig te verplaatsen.
OPTISCH KLEURVERSCHIL:
De kleur die het hout u laat zien, wordt mede bepaald door de hoek
waaronder u het hout bekijkt. Er kan dus optisch “kleurverschil” zijn tussen verschillende nerfrichtingen in één meubel.
NASTELLEN VAN KASTEN:
Wanneer een kast ingeruimd is en gebruikt wordt, bestaat de kans dat
de kast zich gaat “zetten” en de deuren en laden nagesteld dienen te
worden. Bij het nastellen van de kast dient deze, d.m.v. de stelvoetjes in de pootjes, eerst weer waterpas gesteld te worden. De deuren
kunnen afgesteld worden d.m.v. de stelschroefjes van de scharnieren.
Deze stelschroefjes bevinden zich achter het Castelijn naamplaatje
van het scharnier. Het achterste stelschroefje op het scharnier kan de
deur naar voren en achteren stellen, met de voorste stelschroef draait
u de deur meer naar links of naar rechts en met de stelschroefjes in de
scharniervleugels kunt u de deur hoger of lager stellen. Let op: stellen
van deuren heeft geen zin wanneer de kast niet eerst waterpas gezet
is.

ONDERHOUDSADVIES - HOUT IN PROTERRA OLIE:
Hout dat is behandeld met Proterra meubelolie, behoeft alleen met een
zachte stofdoek afgestoft te worden. Sterke vervuiling en vlekken kunnen
verwijderd worden met een sopje van vloeibare zeep (geen agressieve
of schurende middelen gebruiken). Daarna goed droog maken met een
zachte doek of zeem. Drankvlekken direct verwijderen met lauw water en
vervolgens goed droogmaken. Indien gewenst kunt u deze meubels zelf
opnieuw in de meubelolie zetten met natuurlijke olie op lijnolie basis.
ONDERHOUDSADVIES - HPL:
HPL is een kunststof materiaal in effen kleuren of met een houtprint.
Meubels van HPL behoeven alleen afgestoft te worden. Sterke vervuiling
en vlekken kunnen verwijderd worden met een sopje van vloeibare zeep
(geen agressieve of schurende middelen gebruiken). HPL behoeft
verder geen onderhoud.
ONDERHOUDSADVIES - FENIX:
Meubels die zijn afgewerkt met FENIX behoeven net als HPL geen
standaard periodiek onderhoud. FENIX is een hard kunststof materiaal
waarvan de toplaag gemaakt is met een nano technologie. Hierdoor is het
oppervlak supermat, voelt het lekker zacht aan, is het nauwelijks gevoelig
voor vette vingers en oppervlaktekrasjes kunnen door middel van wrijving
met een wonderspons weg gepoetst worden. Door de warmte die tijdens
het wrijven ontstaat, sluiten de moleculen zich, waardoor de krasjes zullen
verdwijnen. Naast deze mooie eigenschap is FENIX ook nog eens kleurvast, gemakkelijk te reinigen zonder zeep met wonderspons, antibacterieel, antistatisch en water- en warmtebestendig. Wanneer FENIX met
schoonmaakmiddel wordt schoongemaakt, mogen er geen zeepresten
achterblijven op het nano oppervlak, omdat er dan juist een vlekkerig
oppervlak kan ontstaan.

