
Overzicht accessoires 
 

Bureauleggers 
1. Zwart bureaulegger kunststof met rand ad € 49,95,- 
2. Leren bureauleggers van Castelijn en Beerens 60cm x 42cm ad € 95,- : 

a. Zwart; 
b. Donkerbruin; 
c. Cognac; 

3. Leren bureauleggers van Castelijn en Beerens 78cm x 43cm ad € 149,- : 
a. Zwart; 
b. Donkerbruin; 
c. Cognac; 

4. Leren bureauleggers van Castelijn en Beerens met rand 60cm x 42cm ad € 129,- : 
a. Zwart; 
b. Donkerbruin; 
c. Cognac; 

5. Leren bureauleggers van Castelijn en Beerens met rand 78cm x 43cm ad € 169,- : 
a. Zwart; 
b. Donkerbruin; 
c. Cognac; 

 

Kabeldoorvoeren 
1. Luxe kabeldoorvoeren (6cm) vanaf €18,99 p/s: 

a. Mat zwart; 
b. Chrome; 
c. Mat chrome; 
d. Roestvrij staal; 
e. Mat roestvrij staal; 

2. Luxe kabeldoorvoeren (8cm) vanaf €24,95 p/s: 
a. Mat zwart; 
b. Chrome; 
c. Mat chrome; 
d. Roestvrij staal; 
e. Mat roestvrij staal; 

3. Kabeldoorvoeren montage mogelijkheden: 
a. Zonder montage + €0,00; 
b. Inclusief montage + €24,95; 
c. Inclusief montage deluxe* + €49,95; 

 

 

* Montage deluxe: de accessoires worden in het hout gefreesd voor een perfecte afwerking waarbij 

de rand van de accessoires gelijk is aan het bureaublad. 

  



Kabelgoten 
1. Metalen kabelgoot 50cm €44,95; 
2. Metalen kabelgoot 110cm €49,95; 
3. Metalen kabelgoot 147cm €69,95; 

 

Draadloze laders 

1. Wit 10W zichtbaar opbouw bureau €89,95; 
2. Wit 15W zichtbaar opbouw bureau €109,95; 
3. Zwart 5W zichtbaar ingebouwd in bureau €189,95; 
4. Zwart 15W zichtbaar ingebouwd in bureau €209,95; 
5. Onzichtbaar ingebouwd 5W in bureau €249,95; 
6. Onzichtbaar ingebouwd 15W in bureau €269,95; 

 

Lades 
1. Lade 1 metaal laag: € 239,- 

a. 37mm x 425mm x 265mm (h x b x d); 
b. Zwart 

2. Lade 2 metaal met drie lades: € 299,- 
a. 127mm x 306mm x 359mm (h x b x d); 
b. Zwart 

3. Lade 3 metaal breed laag: € 249,- 
a. 37mm x 760mm x 265mm (h x b x d); 
b. Zwart 

4. Lade 4 metaal 2 metaal met slot: € 299,- 
a. 137,5mm x 287mm x 370mm (h x b x d); 
b. Zwart 

5. Lade 5 Bamboo: € 249,- 
a. 34mm x 557mm x 244mm (h x b x d); 
b. Licht geel 

6. Lade 6 eiken recht: vanaf € 449,- 
a. Op maat naar keuze 
b. Donker eiken, blank eiken of zwart behandeld 

7. Lade 7 eiken schuin: vanaf € 599,- 
a. Op maat naar keuze 
b. Donker eiken, blank eiken of zwart behandeld 

 

ICT en randapparatuur 
1. Complete computers, laptops en accessoires (onzichtbaar ingebouwd onder het bureau en 

geheel op maat geïnstalleerd); 
2. IT-randapparatuur om de werkplek compleet te maken; 

a. Ergonomische toetsenborden; 
b. Ergonomische muizen; 
c. Ergonomische monitorarmen; 

3. Ergonomische accessoires; 
  



Bureaustoelen 
1. Kastel 
2. Luxy 
3. Bralco 
4. Viasit 

 

* Interesse in een bureaustoel? Vraag naar de specificaties en prijslijst. 

 

Overige opties bureau 
1. Display verborgen gemonteerd € 49,95; 
2. Verlengd onderstel (langer dan 170cm tot maximaal 205cm): € 125,-; 
3. Stekkerdoos en spiraalsnoer, geen losse kabels onder het bureau €149,95; 

 

Services 
1. Kabelmanagement op locatie (Laat uw werkplek volledig installeren ad €23,90 per kwartier). 

Wij verzorgen het complete kabelmanagement, plaatsen uw bureau op de juiste locatie en 
sluiten alle accessoires aan. Meer informatie over de voorrijkosten of een offerte op maat? 
Neem persoonlijk contact met ons op en laat je verassen door de mogelijkheden! 

 

Opties inpakken bureau en levering 
1. Ongemonteerd geleverd (kosteloos inbegrepen); 
2. Compleet gemonteerd geleverd (kosteloos inbegrepen); 
3. Monteur aan huis (vaste prijs vooraf berekend); 
4. Eco-vriendelijk verpakken €6,95;  

 


