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Bureauprogramma’s     3 

     
Curacao Scuba Ocean Cayman Costa 
kleurcode: S005 kleurcode: S089 kleurcode: S100 kleurcode: S024 kleurcode: S026 
     
     

  

   

Apple Turtle    
kleurcode: S096 kleurcode: S098    
     
     

    

 

Bridgetown Mauve Bluefield Tarot  
kleurcode: S102 kleurcode: S069 kleurcode: S021 kleurcode: S090  
     
     

   

  

Solano Tortuga Lobster   
kleurcode: S088 kleurcode: S168 kleurcode: S087   
     
     

    

 

Blizzard Paseo Sombrero Havanna  
kleurcode: S108 kleurcode: S019 kleurcode: S046 kleurcode: S009  
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Beschikbare kleuren & decors 

 2 prijsklassen: Uni decor en Hout decor 
 wit, kersen en ebony (beperkt) uit voorraad leverbaar 
 voor overige kleuren en decors geldt levertijd 4-6 weken 
 kleurcode Bisley toevoegen aan artikelcode 

Uit voorraad leverbaar 

wit  T014 – uni decor 

kleurcode Bisley: MW 
kleurcode universeel: W400MP  
dikte: 22 of 25mm  

kersen T526 - hout decor 

kleurcode Bisley: MK 
kleurcode universeel: R5681VV  
dikte: 18, 22 of 25mm  

ebony T504  – hout decor 

kleurcode Bisley: ME 
kleurcode universeel: R5672RU  
dikte: 22mm 

Leverbare kleuren buro- en topbladen 



2 

 

 
Bureauprogramma’s     

1. Quattro & Square buro’s 

2. Quattro & Square toebehoren en hoogte verstelbaar 

3. Duo desk 

4. Quattro, Square en Duo desk leverbare decors 

Functionele werkplekken 

Het Bisley bureauprogramma bestaat uit de meubellijnen, 
Quattro desk, Square desk.en Duo Desk. 

Deze lijnen hebben een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding 
en kenmerken zich door een moderne, stijlvolle vormgeving.  

Het Bisley bureau programma is grotendeels uit voorraad 
leverbaar 
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Quattro desk, de vormgeving van deze tijd. Het ontwerp van Quattro desk is sierlijk en 
past in elke omgeving.  

Middels maatvoering op de poot is Quattro desk zeer eenvoudig in te stellen van 62 tot en 
met 85 cm hoog. De bladen zijn in diverse afmetingen en decoren leverbaar (wit, kersen 
en ebony uit voorraad), het stalen onderstel is van een uitstekende kwaliteit en leverbaar 
in wit structuur- en zilvergrijs gladlak, bovendien kan het worden uitgebreid met een 
frontpaneel en/of een computerhouder.  

Uiteraard zijn er bijpassende ladeblokken en roldeurkasten te leveren, eventueel met 
topblad, die deze lijn compleet maken.  

Artikel  Omschrijving 

 

Diep Breed  

wit 
(uni decor) 

kersen 
(hout decor) 

     

Q80160MW* Q80160MK* bureautafel Quattro 800 1600   
Q80180MW* Q80180MK* bureautafel Quattro 800 1800   
Q80200MW* Q80200MK* bureautafel Quattro 800 2000   
Q80220MW* Q80220MK* bureautafel Quattro 800 2200   
Q90160MW* Q90160MK* bureautafel Quattro 900 1600   
Q90180MW* Q90180MK* bureautafel Quattro 900 1800   
Q90200MW* Q90200MK* bureautafel Quattro 900 2000   
Q90220MW* Q90220MK* bureautafel Quattro 900 2200   
Q160160MW* Q160160MK* vergadertafel Quattro 1600 1600   
afmetingen in mm 

* kleur onderstel nog aangeven: wit = 625 / zilvergrijs = 855 

wit (MW), kersen (MK) en ebony (ME) uit voorraad leverbaar. Voor meer decoren, zie pagina 12 

 

Quattro & Square desk 

Artikel  Omschrijving 

 

Diep Breed  

wit 
(uni decor) 

kersen 
(hout decor) 

     

Q60100MW* Q60100MK* returntafel Quattro 600 1000   
Q120120MWL* Q120120MKL* aanbouwtafel links Quattro 1200 1200   
Q120120MWR* Q120120MKR* aanbouwtafel rechts Quattro 1200 1200   
voorbeeldopstelling kersen Q90200MK855 + Q60100MK855 + Q120120MKR855 2500 2600   
afmetingen in mm 

* kleur onderstel nog aangeven: wit = 625 / zilvergrijs = 855 

wit (MW), kersen (MK) en ebony (ME) uit voorraad leverbaar. Voor meer decoren, zie pagina 12 

 

Aanbouwtafels Quattro 

aanbouwtafel links aanbouwtafel rechts 

voorbeeldopstelling 

2600 

2500 

returntafel 

60
0 

1000 1200 

1200 

Basistafels Quattro 

1600 

1600 2000 1600 1800 

80
0 

90
0 

2200 
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De kenmerkende O-poot maakt Square desk een bureau dat direct in het oog springt. Met 
de strakke vormgeving komt Square desk uitstekend in ieder modern kantoor tot zijn recht.  

Middels maatvoering op de poot is Square desk zeer eenvoudig in te stellen van 62 tot en 
met 85 cm hoog. De bladen zijn in diverse afmetingen en decoren leverbaar (wit, kersen 
en ebony uit voorraad), het stalen onderstel is van een uitstekende kwaliteit en leverbaar 
in wit structuur- en zilvergrijs gladlak, bovendien kan het worden uitgebreid met een 
frontpaneel en/of een computerhouder.  

Uiteraard zijn er bijpassende ladeblokken en roldeurkasten te leveren, eventueel met 
topblad, die deze lijn compleet maken.  

Artikel  Omschrijving 

 

Diep Breed  

wit 
(uni decor) 

ebony 
(hout decor) 

     

SQ80160MW* SQ80160ME* bureautafel Square 800 1600   
SQ80180MW* SQ80180ME* bureautafel Square 800 1800   
SQ80200MW* SQ80200ME* bureautafel Square 800 2000   
SQ80220MW* SQ80220ME* bureautafel Square 800 2200   
SQ90160MW* SQ90160ME* bureautafel Square 900 1600   
SQ90180MW* SQ90180ME* bureautafel Square 900 1800   
SQ90200MW* SQ90200ME* bureautafel Square 900 2000   
SQ90220MW* SQ90220ME* bureautafel Square 900 2200   
SQ160160MW* SQ160160ME* vergadertafel Square 1600 1600   
afmetingen in mm 

* kleur onderstel nog aangeven: wit = 625 / zilvergrijs = 855 

wit (MW), kersen (MK) en ebony (ME) uit voorraad leverbaar. Voor meer decoren, zie pagina 12 

 

Artikel  Omschrijving 

 

Diep Breed  

wit 
(uni decor) 

ebony 
(hout decor) 

     

SQ60100MW* SQ60100ME* returntafel Square 600 1000   
SQ60180MW* SQ60180ME* bartafel Square 600 1800   
voorbeeldopstelling wit 2x SQ80200MW855 + 2x SQ60100MW855 3600 2000   
afmetingen in mm 

* kleur onderstel nog aangeven: wit = 625 / zilvergrijs = 855 

wit (MW), kersen (MK) en ebony (ME) uit voorraad leverbaar. Voor meer decoren, zie pagina 12 

 

Aanbouwtafels Square 

Basistafels Square 

1600 

1600 2000 1600 1800 
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0 

1000 

returntafel 

Bureauprogramma’s     1 
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Om uw werkplek compleet te maken, heeft u bij Quattro en Square desk de keuze uit een 
uitgebreid assortiment aan toebehoren.  

Niet alleen toebehoren voor het bureau maar ook bijvoorbeeld een topblad om uw 
bijbehorende Bisley kast of ladeblok af te werken met een bijpassend decor, behoort tot 
de mogelijkheden.  

Artikel Omschrijving Hoog Breed Diep  

SQF6416*1 frontpaneel t.b.v. bureau lengte 1600 300 1400    
SQF6418*1 frontpaneel t.b.v. bureau lengte 1800 300 1600    
SQF6420*1 frontpaneel t.b.v. bureau lengte 2000 300 1800    
SQF6422*1 frontpaneel t.b.v. bureau lengte 2200 300 2000    
QF6300*1 CPU houder compleet 370-520 150-230    
QKKZW kabelklem zwart      
Q9090MW*2 bijzettafel wit 720-1160 900 900   
Q9090MK*2 bijzettafel kersen 720-1160 900 900   
afmetingen in mm 

* 1 kleur nog aangeven: wit = 9714 / zilvergrijs = 9806 

* 2 kleur nog aangeven: wit = 625 / zilvergrijs = 855 

wit (MW), kersen (MK) en ebony (ME) uit voorraad leverbaar. Voor meer decoren, zie pagina 12 

 

Quattro & Square desk toebehoren en hoogte verstelbaar 

Toebehoren Quattro en Square desk 

kabelklem  CPU houder frontpaneel 

72
0 

- 1
16

0 

lengte afhankelijk van bureau 

30
0 

900 

bijzettafel 

Topbladen 

Artikel Omschrijving Hoog Breed Diep  

TP55MW topblad wit t.b.v. ladeblok Basic*  420 565   
TP55MK topblad kersen t.b.v. ladeblok Basic*  420 565   
T08MW43 topblad wit t.b.v. roldeurkast Basic 80cm breed*  800 430   
T08MK43 topblad kersen t.b.v. roldeurkast Basic 80cm breed*  800 430   
T10MW43 topblad wit t.b.v. roldeurkast Basic 100cm breed*  1000 430   
T10MK43 topblad kersen t.b.v. roldeurkast Basic 100cm breed*  1000 430   
T12MW43 topblad wit t.b.v. roldeurkast Basic 120cm breed*  1200 430   
T12MK43 topblad kersen t.b.v. roldeurkast Basic 120cm breed*  1200 430   
afmetingen in mm 

*  toepasbaarheid topblad afhankelijk van afmetingen meubel 

wit (MW), kersen (MK) en ebony (ME) uit voorraad leverbaar. Voor meer decoren, zie pagina 12 
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Bureauprogramma’s     2 

Een complete werkplek 

 modern design 
 hoogte instelbaar van 62 t/m 85 cm 
 bureaublad voorzien van een melamine toplaag, in diverse 

decoren leverbaar (wit, kersen en ebony uit voorraad) 
 voor meer blad decoren, zie pagina 115 

1. dichte O-poot 
2. bartafel 
3. ebony/wit 
4. hoogte verstelbaar 

Hoogte verstelbare onderstellen Quattro & Square incl. blad (in uni- of houtdecor) 

       

Artikel   Diep Breed   

Quattro  Square 

hoogte 
verstelbaar 
onderstel Square 
incl. blad (in uni- 
of hout decor) 

hoogte 
verstelbaar 
onderstel Square 
incl. blad (in uni- 
of hout decor) 

      

manueel electrisch manueel electrisch        

MHVQ80160 EHVQ80160 MHVSQ80160 EHVSQ80160 800 1600      
MHVQ80180 EHVQ80180 MHVSQ80180 EHVSQ80180 800 1800      
MHVQ80200 EHVQ80200 MHVSQ80200 EHVSQ80200 800 2000      
MHVQ80220 EHVQ80220 MHVSQ80220 EHVSQ80220 800 2200      
afmetingen in mm 

 

Quattro & Square – hoogte verstelbaar 

De hoogte verstelbare onderstellen voor Quattro & Square desk maken het mogelijk de 
hoogte van uw bureau op ieder gewenst moment op eenvoudige wijze aan te passen.  

De hoogte verstelling kan geschikt worden gemaakt voor zowel manuele bediening door 
middel van een slinger als electrische bediening.  

Ideaal voor bijvoorbeeld flexwerkplekken ! 
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Duo desk is de ideale oplossing voor een flexibele werkplek. Deze dubbele werkplek is in 
verschillende breedten leverbaar en bestaat uit 2 bladen gemonteerd op één onderstel. 

De hoogten van beide bladen zijn afzonderlijk van elkaar in te stellen, de hoogte is 
instelbaar van 62 tot 85 cm. Indien gekozen wordt voor de uitvoering met rasterinstelling, 
is de hoogte in te stellen door simpelweg het blad omhoog te tillen of naar beneden te 
duwen (push/pull kliksysteem). 

Het onderstel wordt standaard uitgevoerd in zilvergrijs (RAL9006) maar is op aanvraag 
eventueel ook in andere kleuren leverbaar. 

Om daadwerkelijk twee afzonderlijke werkplekken te creëren kan de opstelling tot slot nog 
worden voorzien van een scheidingswand, welke tevens kan worden gebruikt voor de 
toepassing van diverse toebehoren. 

Artikelcode  Omschrijving 

 

Diep Breed  

       

DUO*180140*2855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 1400   
DUO*180160*2855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 1600   
DUO*180180*2855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 1800   
DUO*180200*2855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 2000   
afmetingen in mm 

*1
 kleurcode scheidingswand (zie pagina 9&10) kan eventueel worden toegevoegd voor werkplek met scheidingswand 

*2
 kleurcode blad invullen (zie pagina 12) 

 

Duo desk 

Werkplek Duo desk, hoogte instelbaar 

Werkplek Duo desk, met push/pull kliksysteem 

Artikelcode  Omschrijving 

 

Diep Breed  

       

DUOR*180140*2855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 1400   
DUOR*180160*2855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 1600   
DUOR*180180*2855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 1800   
DUOR*180200*2855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 2000   
afmetingen in mm 

*1
 kleurcode scheidingswand (zie pagina 9&10) kan eventueel worden toegevoegd voor werkplek met scheidingswand 

*2
 kleurcode blad invullen (zie pagina 12) 
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Om de flexibiliteit van Duo desk te vergroten is er een uitgebreide keuze aan toebehoren 
beschikbaar.  

Deze kunnen worden gemonteerd aan het tussenschot waardoor  deze een extra functie 
krijgt. 

Het onderstel is standaard voorzien van een kabelklapgoot. 

 Artikelcode omschrijving   

       

1. DUOTB01 A4 formaat papierenbakje landscape     
2. DUOTB02 A4 formaat papierenbakje portrait     
3. DUOTB03 postvakje     
4. DUOTB04 cd box     
5. DUOTB05 pennebakje     
6. DUOTB06 bakje t.b.v. kleine materialen (bijv. punaises of paperclips)     
7. DUOTB07 magazine houder     
8. DUOTB08 magneetbord     

 

Duo desk toebehoren 

1.  2.  3.  4.  

5.  6.  7.  8.  
 

Bureauprogramma’s     3 
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Leverbare kleuren duo desk screen 

     
Marianna Arecibo Bermuda Bluebell Martinique 
kleurcode: S157 kleurcode: S099 kleurcode: S084 kleurcode: S097 kleurcode: S004 
     
     

     
Campeche Windjammer Taboo Monsterrat Madura 
kleurcode: S301 kleurcode: S047 kleurcode: S045 kleurcode: S011 kleurcode: S156 
     
     

     
Steel Rum Buru Slip Tequila 
kleurcode: S095 kleurcode: S086 kleurcode: S170 kleurcode: S094 kleurcode: S038 
     
     

     
Adobo Oyster Reef Aruba Sandstorm 
kleurcode: S165 kleurcode: S107 kleurcode: S085 kleurcode: S093 kleurcode: S302 
     
     

     
Jamaica Belize Calypso Diablo Tobago 
kleurcode: S027 kleurcode: S105 kleurcode: S106 kleurcode: S101 kleurcode: S030 
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Bureauprogramma’s     4 

Uni decor 

Molina essen zand T533 
kleurcode Bisley: MMZ 
kleurcode universeel: H1267/22   
dikte: 25mm 

blank beuken T313 
kleurcode Bisley: MB 
kleurcode universeel: R5181VV 
dikte: 18 of 25mm  

grijs T013 
kleurcode Bisley: MG 
kleurcode universeel: U777MP  
dikte: 18 of 25mm 

grafiet T012 
kleurcode Bisley: MGF 
kleurcode universeel: U1257MP  
dikte: 18 of 25mm 

lindberg grijs eiken T500 
kleurcode Bisley MGE 
kleurcode universeel: R4113RU  
dikte: 22mm 

chateau eiken lichtgrijs T536 
kleurcode Bisley: MCE 
kleurcode universeel: H3304/22  
dikte: 25mm 
 

Laval eiken T502 
kleurcode Bisley: MLE 
kleurcode universeel: R4261RU   
dikte: 22mm 

eiken Napoli T524 
kleurcode Bisley: MEN 
kleurcode universeel: R4271VV  
dikte: 25mm 

licht eiken T520 
kleurcode Bisley: EK 
kleurcode universeel: H1348/15 
dikte: 18 of 25mm   

licht zebrano T528 
kleurcode Bisley: MLZ 
kleurcode universeel: H3005st15  
dikte: 25mm 

Molina essen grijs T534 
kleurcode Bisley: MMG 
kleurcode universeel: H1268/22  
dikte: 25mm 

ahorn T519 
kleurcode Bisley: MA 
kleurcode universeel: H1862/15  
dikte: 18 of 25mm 

Hout decor 

Scandic wood wit T535 
kleurcode Bisley: MSW 
kleurcode universeel: H3060/22   
dikte: 25mm 

Levertijd 4 weken 

Mmax.nl 
Achter de Kerken 49 1391LC ABCOUDE 
T. 0031(0) 294285215
F. 0031(0) 294285204
E. info@Mmax.nl | W. www.Mmax.nl
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