
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



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)



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.


