


TUBE directiebureau

 

 

BUREAU'S

De TUBE lijn bestaat uit een serie instelbare bureau's in 2 hoofdkleuren. Daarnaast zijn er, 

afhankelijk van de bladmaat diverse andere kleuren beschikbaar. Alle bladen hebben een 

bladdikte van 25mm. De bureaus zijn instelbaar met een hoogte tussen 64 cm en 84 cm. 

De TUBE lijn bestaat uit bijpassende vergadertafels, vergadersets en werkplek sets.

TUBE hoekbureau
 

TUBE recht bureau 

Slinger verstelbaar

Elektrisch verstelbaar

Zit sta

Hoekbureaus

Directiebureaus

Bench Duo bureaus

Accessoires

Bureausets

 

 

 

 



YOUP Slingerbureau

BUREAU'S

De elektrische en slinger verstelbare bureaus van YOUP zijn enkel of in 

duo vorm verkrijgbaar. Een kantoordag af wisselen met zitten en staan 

verbetert de prestaties op het werk en houdt het lichaam in beweging.

 

YOUP Elektrisch Zit Sta duo bureau



 
BUREAU'S

SIGN bureau SIGN Bench bureau



 

 

 

BUREAUSTOELEN

De stoelen van van Cas staan voor zakelijk comfort op de werkplek. 

Een goede bureaustoel ondersteunt de juiste lichaamshouding, bevordert de gezondheid op de 

werkplek, en draagt bij aan het mentale en fysieke welzijn. De bureaustoelen van van Cas zijn 

ergonomisch verantwoord en hebben bovendien voor een scherpe prijs.

 

 

 

Strakke zwarte 
bureaustoel met 
continue rugcontact 

MIRCO  

 

AIRGO
 

De Deskbike kan 
gebruikt worden in 
combinatie met 
een zit sta bureau

DESKBIKE

Strakke zwarte 
bureaustoel met 
continue rugcontact 
via het synchroon 
mechanisme met 
automatische 
gewichtsinstelling

 

Flexwerk bureaustoelen

Design bureaustoelen

Directie bureaustoelen

 



 

ASSEMBLEE LAGE RUG

De Assemblee stoel met lage rug is te gebruiken als bureaustoel en of 
vergaderstoel. Chromen onderdelen, extra hoge rugleuning en PU lederen 
bekleding.

ASSEMBLEE HOGE RUGMIRCO

Strakke zwarte bureaustoel met 
continue rugcontact, lederen 
zitting.

 
BUREAUSTOELEN



ZAKELIJK

STOELEN

FLITZ

 Chromen sledeframe. 
De zitting is uitgevoerd 
in PU leder in zwart

Een professionele werkomgeving wordt gecreeerd met de zakelijke stoelen van 

van Cas. Deze zijn formeel, tijdloos en bovendien uiterst comfortabel.

ASSEMBLEE

Luxe stapelstoel met 
verchroomd 
stapelbaar frame

Vergaderstoelen

Kantinestoelen

Design stoelen

Stapelbare stoelen

Bar krukken

Soft seating

Telefoonstoel

 

 

 Makkelijke stoel voor in de 
kantine of conferentiezaal

BUZZ



Designstoeltjes 
met industriële 
look.

STOELEN

EASY DESIGN

De Emz lijn bestaat uit 

verschillende op design 

geïnspireerde stoelen, die in 

uiteenlopende ruimtes tot

hun recht kunnen komen. 

Bijvoorbeeld te gebruiken in

een kantine, maar ook op 

kantoor of in de horeca.

 

 

.

CHEAK

Kleur onderstel



STOELEN

BACK TO SCHOOL LYON CHAIRREPP

Kunststof stoel van recycled 
poly propyleen. 
Stapelbaar en makkelijk 
schoon te houden 

Robuuste, stevige vintage 
klassieker. Met stalen frame, 
houten rug en zitting. 
Makkelijk stapelbare stoel.
Ideaal te gebruiken als school, 
kantine of horeca stoel. 
 
 

Moderne industriële stoel of 
kruk. Van stevig staal met 
leren kussen. 
Ideaal te gebruiken in de 
horeca, kantine of kantoor.
 
 
 



VERGADEREN

SIGN vergadertafel

Vergaderen tot 6 personen gaat eenvoudig aan een van de vergadertafels van Sign. Met chromen 

poten voor een zakelijke uitstraling. U kunt ook kiezen voor staand vergaderen, bijvoorbeeld aan een sta-

tafel met krukken. 

 

Statafels

Kantinetafels

Vergadersets

 

 



  
AKOESTIEK / PRIVACY

 

Opzet scheidingswanden

Staande akoestische 

wanden

Soft seating

Akoestische tussenwanden

Akoestische panelen

lampen

Voor een prettige werksfeer en een hoge arbeidsproductiviteit is het belangrijk dat er een 

goede akoestiek heerst. Onze soft seat banken zorgen voor minder geluidsoverlast en geven 

een kantoor bovendien een prettige sfeer.

 

Naast akoestische scheidingswanden bieden wij ook scheidingswanden met 

geluiddempende eigenschappen. Een scheidingswand geeft de mogelijkheid privacy te 

creëren, bureau opstellingen af te scheiden en zorgt bovendien voor een verbetering in de 

akoestiek.

 

 

 

 



  AKOESTIEK / PRIVACY

Scheidingswanden gemaakt van gerecycled materiaal 

met zeer goede akoestisch dempende eigenschappen



 OPBERGEN

 

BLOC

Roldeurkasten

Ladeblokken

Schuifdeurkasten

Legbord stelling

(Kleding) lockers

 

 

 

 

STOR

 

STOR



Vredeweg 18

1505 HH

Zaandam

 

075 8200 253 

 

 

 


