
SOHO: small office home office
 
THUIS WERKPLEK

 



Al bijna 50 jaar maakt Oving de mooiste inrichtingen voor de meest bijzondere
gebouwen en opdrachtgevers. Voor het eerst verplaatsen we ons in de woonwereld
van de mensen die normaal op kantoor van onze producten gebruik maken.
Samen met Univé Noord-Nederland hebben we zorgvuldig een functionele, maar vooral
gezonde werkplek, voor je samen gesteld.

Onze showrooms in Assen, Oosterhout, Duiven en Breukelen zijn omgebouwd tot nationale
thuiswerkcentra. Hier bieden wij je de mogelijkheid je te laten inspireren en informeren.
In Assen kun je de voor jou samengestelde werkplek uitgebreid bekijken en testen.
Als extra bieden wij alle thuiswerkers de mogelijkheid om uit onze zorgvuldig
samengestelde SOHO collectie, een aantal top design elementen waaronder een aantal
echte klassiekers, met een zeer aantrekkelijke korting van 25% te bestellen.
Die Charles Eames stoel waar je altijd al van droomde of die lamp van Moooi….

Laat je inspireren en informeren en bezoek onze website of showrooms!
 

Zit-sta bureau:
Hoogte verstelbaar d.m.v. elektromotor
Hoogte verstelbaar van 64,5 – 130,5 cm
38 mm per seconde d.m.v. 2 motoren
Maximale belasting: 100 kg
Uitgevoerd met elektrische hoogte verstelling 
Bediening met bedieningspaneel onder blad
Bediening met geheugen voor 3 verschillende
standen en timer
Blad: 120, 140 of 160 cm breed x 80 cm diep.
Tafelbladen van 25 mm dik melamine.
Metalen onderstel
T-poot uitgevoerd met stelvoeten

Prijs bureau: € 550,00 exclusief BTW

SET PRIJS € 850,00 exclusief BTW



Bureaustoel:

HÅG Futu® - bureaustoel NPR 1813-2016
HÅG in Balance® (volledige bewegingsvrijheid voorwaarts en achterwaarts)
Verstelbare zithoogte en zitdiepte
FutuKnit mesh rugleuning, zitting gestoffeerd in FutuKnit solid, kleur naar keuze
Verstelbare lendesteun
Blokkeerbare schommelfunctie
Aluminium voetster (Ø730 mm) met anatomisch gevormde, zwarte voetensteunen
Gaslift met 165 mm hoogte interval (zithoogte: 400-550 mm)
3D verstelbare armleggers
frame en kruisvoet: ALTIJD ZWART ( bij alle stofkleuren)

Prijs stof kleur zwart: € 360,00 exclusief BTW

Prijs stof overige kleuren: € 375,00 exclusief BTW

SET PRIJS € 850,00 exclusief BTW



Kleur mogelijkheden stof van de zitting en de rug:
Let op: frame en kruisvoet zijn bij alle stofkleuren altijd zwart.
De armlegger of deze foto is 2D, de geleverde armlegger is 3D verstelbaar.



In onze speciale SOHO design collectie hebben wij alvast allerlei fraaie en handige accessoires voor een

perfecte thuiswerkplek voor je geselecteerd. Jij als medewerker van Univé kunt nu gebruikmaken van een

speciale medewerker korting op onze geselecteerde SOHO design collectie.

Van een led-bureaulamp tot een handige toolbox en van een fraaie kapstok tot een prachtige stoel bij de

eetkamer tafel. Informatie over deze collectie kunt u aanvragen via: info@oving.net 

Deze korting van 25% op de verkoopprijs, inclusief btw, is van toepassing op de gehele collectie van o.a.

Vitra, Montis, Gelderland, Arco, Pilat&Pilat. Deze producten worden persoonlijk aan u berekend.

Een aantal functionele thuiswerkplek accessoires vind je terug in de SOHO design catalogus.

Voor overige producten, inspiratie en advies bent u van harte welkom in onze showroom.

Oving Projectinrichting BV                                                                   tel: 0592-305850

Amerikaweg 20                                                                                    mail: info@oving.net

      9407 TK ASSEN                                                                                  ma-vr : 8.30-17.00 uur                 



-25% Univé korting

€ 35,00 - 25% = € 26,25 incl btw

Vitra toolbox
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-25% Univé korting

€ 395,00 - 25% = € 296,25 incl btw
Vitra DSW stoel. Zitschaal: door en door gekleurd polypropyleen.

Onderstel: niet stapelbaar draadonderstel met schoren en vier houten

poten. Onderstel en kuip in diverse kleuren verkrijgbaar.

-25% Univé korting

€ 265,00 - 25% = € 198,75 incl btw
Vitra DSR stoel. Zitschaal: door en door gekleurd polypropyleen.

Onderstel: niet stapelbaar draadonderstel geheel in staal.

Onderstel en kuip in diverse kleuren verkrijgbaar.
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-25% Univé korting

€ 296,00 - 25% = € 222,00 incl btw
De Inlite LED bureaulamp is een zeer slanke en moderne

lamp op het gebied van werkplekverlichting. De Inzone™
LED verlichting is voorzien van een dimfunctie,

kleurinstellingsfunctie en een persoonlijke functie. Zo kan

de verlichting worden ingesteld met de volgende

persoonlijke instellingen: Sleeptime modus (2500-

3000K)Ontspanningsmodus (2500-3300K)Studiemodus

(6000-7000K)Leesmodus (4300-5300K) De LED heeft een

CRI kleurwaarde van 90+. De Inlite LED bureaulamp heeft

aan de voet een elegant touchscreen paneel met een

overzichtelijk display. Specificaties:

Voorzien van de nieuwste LED technologie. Automatische

timer schakelt de lamp na een uur uit bij alle persoonlijke

instellingen. Helderheid met 5 instellingen:

1100L/1000L/900L/750L/600L+/-100L4 persoonlijke

kleurinstellingen. CRI 90+Kleurtemperatuur 25007000K.

Helderheid van 1100 LUX +/-100 LUX. Touchscreen display

De Inlite LED is voorzien van een USB poort voor het

opladen van bijv. een mobiele telefoon of tablet.

Leverbaar in zwart en wit.

-25% Univé korting

€ 140,00 - 25% = € 105,00 incl btw
De Opto™ LED is een bureaulamp en voorzien van de

nieuwste technologie, modern design en een zeer goed

alternatief op het gebied van milieuvriendelijke verlichting.

Het totale verbruik is slechts 5 watt en is voorzien van een

sterke licht output die de nieuwste LED technologie

symboliseert. Door zijn diffuser voorkomt de bureaulamp

schaduw en glans. Tevens zorgt de bureaulamp voor een

gelijkmatige spreiding van licht op een groot oppervlak.

Specificaties: Zeer milieuvriendelijk door een extreem laag

energieverbruik en lange levensduur5 watt energieverbruik

(50 eenheden van 0,1 W LED)Uitgerust met een standaard

stekker en een USB aansluiting. Kleurtemperatuur 4000K.

Gemiddelde levensduur LED 50.000 uur. Warmte vrij LUX

800Schitterings- en trillingvrij. Direct en indirect

schaduwvrij. Straalt geen UV uit. Verstelbare kop. .

Draaibare voet CE gekeurd. Wordt standaard geleverd met

een tafelklem en een vrijstaande voet.



-25% Univé korting

€ 363,00 - 25% = € 272,25 incl btw
De Jackie van Panzeri, ontworpen door Enzo Panzeri, is hun meest

internationaal geprezen armatuur. Harmonius en simpel,

zonder opsmuk. De Jackie is de ideale bureaulamp, geeft goed licht,

is dimbaar en richtbaar. 
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