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Nice office. Nice prices.

Het Nice Price Office assortiment wordt geproduceerd 

door toonaangevende Nederlandse fabrikanten. Dus recht-

streeks vanaf de fabriek tegen de laagst mogelijke prijzen en 

met de oerdegelijke kwaliteit voor langdurig professioneel 

gebruik. Dit garandeert een eerlijke productie met goede 

arbeidsomstandigheden en lage prijzen.

Nalevering gewaarborgd
Nice Price Office heeft naast de snelle levertijden de beste 

prijs/prestatieverhouding. Door de productie in Nederland 

zijn naleveringen langdurig gewaarborgd. 

Bureaus
Akoestiek
Bureaustoelen
Kantoortafels
Kantoorstoelen
opbergen

24/7
webshop

Alle genoemde prijzen gelden exclusief BTW. Collectie onderhevig aan veranderingen en aanvullingen.
Onder voorbehoud van wijzigingen in uitvoering en prijzen, druk- en zetfouten.

versie 01-2017   



Laagste CO2-uitstoot per product in haar segment
Circulaire economie

Compleet assortiment

Beste prijs-kwaliteitverhouding

LaserTec kantafwerking op de bladen

5 jaar garantie

Compleet gemonteerd afgeleverd
Duurzaam geproduceerd

100% NL fabricaat

Voldoet aan alle huidige arbonormen
pefc en fsc®  milieukeurmerk

ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd 

Uit voorraad leverbaar

10 jaar nalevergarantie

4 5

ons assortiment
Nice Price Office is ons eigen voordelige en meest complete kantoormeubel-

assortiment. De producten uit het Nice Price Office assortiment zijn op elkaar 

afgestemd waardoor er een representatieve en gezonde werkomgeving wordt 

gecreëerd. Indien u door specifieke ruimtelijke indelingen of werkomstandigheden 

geen keuze kunt maken uit de gepresenteerde opstellingen en kleuren, geen nood, 

neem contact met ons op voor uw inrichtingsvoorstel “op maat”.

Duurzaam, verantwoord en volledig gecertificeerd
Nice Price Office heeft aandacht voor het milieu hoog in het vaandel staan. Alle Nice Price Office meubelen worden 

in Nederland geproduceerd onder zeer goede gecontroleerde arbeidsomstandigheden. De bureaubladen, topbladen 

en houten kasten zijn leverbaar met het milieukeurmerk FSC® of PEFC. Beide staan voor duurzaam bosbeheer, wat 

garandeert dat de bossen ook voor volgende generaties behouden blijven. Het spreekt voor zich dat ons Nice Price 

Office meubilair voldoet aan alle huidige Arbonormen. Verder is Nice Price Office ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd 

en werken we volgens ISO 26000. Voor u de zekerheid dat we voortdurend hoge eisen stellen aan onze organisatie op 

het gebied van kwaliteitsmanagement, milieumanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen.



Fyra

Pro-Fit

Classic

8
10
13
14
20
26
32

6 7

Duo Pro-Fit

De Nice Price Office bureaus zijn leverbaar in de 

uitvoering Pro-Fit, Fyra en Classic. De bureaus kunnen 

worden geleverd in vaste hoogte, hoogte instelbaar 

en tevens ook in slingerverstelbaar of elektrisch 

verstelbaar. De kleurstellingen variëren van klassiek tot 

modern. Bladen standaard in noten, eiken whitewash, 

beuken en wit decor. Onderstellen zijn verkrijgbaar in 

zwart, aluminium of wit.

De belangrijkste eigenschappen op een rij:

• Keuze uit vaste hoogte of hoogte verstelbaar 

  volgens de nieuwste normen van 62 tot 86 cm

• Standaard onderstel kleuren zwart, aluminium en wit

• Standaard bladdecors eiken whitewash, wit, noten en beuken

• De bladen hebben een dikte van 18 mm (Classic van 25 mm)

• Zeer eenvoudige montage en stabiele constructie

• Uitgebreid assortiment bladvormen en mogelijkheden

• Bureauprogramma’s volledig gemonteerd geleverd tot 

en met 180 cm

• Levering 10 werkdagen

• Scherpe prijsstelling

Kleuroverzicht
pro-fit zit/sta
pro-fit zit/sta DUo
pro-fit
pro-fit DUo
fyra
classic

bureaus

Pro-Fit zit/sta
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Wit Eiken Whitewash Noten Beuken Wit Aluminium Zwart

Blad- en lakkleuren
bureaus

Donker noten ZilvergrijsAhorn

Standaard bladdecoren NPO heeft een aantal standaard bladdecoren die een levertijd 

hebben van slechts 10 werkdagen. Daarnaast zijn andere decoren mogelijke met een 

langere levertijd. Uiteraard zijn alle bladen als PEFC- of FSC®-gecertificeerd leverbaar.

Standaard lakkleuren De onderstellen van onze bureaus en tafels zijn standaard 

leverbaar in drie lakkleuren.

• Standaard geleverd in bladdikte 18 mm in de bladdecoren 

Wit, Eiken Whitewash en Noten.

• Bovengenoemde bladdecoren ook in 25 mm leverbaar op de 

meubellijn Pro-Fit (dit bij bestelling vermelden).

• Overige afgebeelde decoren bladdikte 18mm, 6 weken levertijd.

• Standaard geleverd in bladdikte 25 mm in de bladdecoren 

Wit, Eiken Whitewash, Noten en Beuken.

• Overige afgebeelde decoren niet leverbaar

Fyra en Pro-Fit:

Classic:

• Lakkleuren Wit en Aluminium zijn standaard verkrijgbaar.

• Lakkleur Zwart: levertijd 4 weken.

• Lakkleuren Aluminium en Zwart zijn standaard verkrijgbaar.

• Lakkleur Wit levertijd 4 weken

Fyra en Pro-Fit:

Classic:

Standaard bladkleuren levertijd 10 werkdagen

Optionele kleuren met levertijd van 6 weken

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.
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Pro-Fit - zit/sta

11

925,-

elektrisch verstelbaar 64-130 cm
standaard hoog-laagverstelling

Ga eens staan!
elektrisch verstelbaar 64 - 130 cm
optionele verstelling met geheugen

2-zijdig wegklapbare kabelgoot

Nice Price Bureau Pro-Fit zit/sta. Deze zit/sta serie is een 

eigentijdse werkplek. Kies voor de eenvoudig bedienbare 

elektrische verstelling. De hoogte is verstelbaar van  64-130 cm. 

Alle bladen zijn 18 mm dik en zijn voorzien van een stootvaste 

kunststof rand. Uiteraard zijn ook alle bureaubladen van duurzaam 

gecertificeerd hout.

Vanaf

bureaus PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.
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Pro-Fit zit/sta
PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.bureaus

160

80

180

80

Voorraad bladkleuren. Bladdikte 18 mm.
Zie pag. 8 voor extra kleuren en info.

Wit Eiken whitewash Noten

Voorraad lakkleuren.
Zie pag. 9 voor extra kleuren en info.

Wit Aluminium

Tafel PFSZS1608 - 160 x 80 elektrisch verstelbaar   960,-

Geheugendisplay  - PFZSDIS    55,-

Tafel PFSZS1808 - 180 x 80 elektrisch verstelbaar    995,-

Geheugendisplay  - PFZSDIS    55,-

120

80

Tafel PFSZS1208 - 120 x 80 elektrisch verstelbaar   925,-

Geheugendisplay - PFZSDIS    55,-

Tafel PFDZS1208 - DUO zit/sta 120 x 80 elektrisch verstelbaar  1965,-

Tafel PFDZS1608 - DUO zit/sta 160 x 80 elektrisch verstelbaar  1995,-

Tafel PFDZS1808 - DUO zit/sta 180 x 80 elektrisch verstelbaar  2095,-

Geheugendisplay (2x) - PFZSDIS      110,-

120

80
80

8

160

80
80

8

180

80
80

8

Voor extra privacy zijn tussenwanden 

leverbaar: zie hiervoor pagina 23.

Pro-Fit zit/sta DUO

uit voorraad leverbaar

vanaf april 2017

Zijwang t.b.v. 1 pootstel Pro-Fit Duo 

(LET OP: prijs per zijde, voor Duo aan beide 

            zijden dus 2 stuks te bestellen)

meerprijs wang 1 zijde, NPZWDUO  95,-



Pro-Fit

1514

265,-

bureaus

Hoogte instelling d.m.v. klikinstelling

Vaste hoogte 75cm
Hoogte instelbaar van 62 - 85cm

Slingerverstelbaar 62-86 cm

Strak en
comfortabel,

gemaakt om mee 
te werken

Nice Price Bureau Pro-Fit. De bureautafels PRO-Fit zijn van 

Nederlands fabrikaat en leverbaar in diverse formaten. De 18 mm 

melamine bladen zijn afgewerkt met een robuuste stootrand in de 

kleur van het blad. Met de PRO-Fit bureaulijn heeft u een grote keuze 

uit blad- en onderstelkleuren. De PRO-Fit bureaulijn is voorzien van 

een handige klik-verstelling. Hiermee is de bureautafel eenvoudig in 

hoogte te wijzigen. Bovendien kan duidelijk de juiste hoogte worden 

afgelezen. Optioneel slingerverstelbaar. Kabels kunnen praktisch 

weggewerkt worden in de optionele horizontale kabelgoot onder het 

blad.

Pro-T voldoet aan: 

• NEN 2449

• NEN-EN 527-1

• NEN-EN 527-2

• NPR 1813

Vanaf

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.
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200

80

140

80

Voorraad bladkleuren. Bladdikte 18 mm.
Zie pag. 8 voor extra kleuren en info.

Wit Eiken whitewash Noten

Voorraad lakkleuren.
Zie pag. 9 voor extra kleuren en info.

Wit Aluminium

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.

bureaus

Tafel PFS0808VH  - 80 x 80 vaste hoogte  265,-

Tafel PFS0808HI  - 80 x 80 hoogte instelbaar  335,-

Tafel PFS1208VH  -  120 x 80 vaste hoogte  285,-

Tafel PFS1208HI  -  120 x 80 hoogte instelbaar  345,-

Tafel PFS1208SV  -  120 x 80 hoogte verstelbaar d.m.v. slinger   540,-

Tafel PFS1408VH  -  140 x 80 vaste hoogte  295,-

Tafel PFS1408HI  -  140 x 80 hoogte instelbaar  365,-

Tafel PFS1408SV  -  140 x 80 hoogte verstelbaar d.m.v. slinger   570,-

Tafel PFS1808VH -  180 x 80 vaste hoogte  330,-

Tafel PFS1808HI -  180 x 80 hoogte instelbaar  395,-

Tafel PFS1808SV -  180 x 80 hoogte verstelbaar d.m.v. slinger   610,-

Tafel PFS2010VH - 200 x 100 vaste hoogte  375,-

Tafel PFS2010HI - 200 x 100 hoogte instelbaar  455,-

Tafel PFS1809VH - 180 x 90 vaste hoogte  345,-

Tafel PFS1809HI - 180 x 90 hoogte instelbaar  410,-

Tafel PFS1809SV - 180 x 90 hooge verstelbaar d.m.v. slinger   625,-

Tafel PFS2008VH -  200 x 80 vaste hoogte  360,-

Tafel PFS2008HI -  200 x 80 hoogte instelbaar  445,-

Tafel PFS1608VH  -  160 x 80 vaste hoogte  300,-

Tafel PFS1608HI  -  160 x 80 hoogte instelbaar  365,-

Tafel PFS1608SV  -  160 x 80 hoogte verstelbaar d.m.v. slinger   590,-

Zijwang - NPZWS

t.b.v. 1 pootstel         110,-

levertijd 6 weken



Pro-Fit
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Vergadertafel PFVER2010 - 200 x 100 vaste hoogte  375,-

Vergadertafel PFTON2011 - tonvorm 220x80/110 vaste hoogte  415,-

Voorraad bladkleuren. Bladdikte 18 mm.
Zie pag. 8 voor extra kleuren en info.

Wit Eiken whitewash Noten

Voorraad lakkleuren.
Zie pag. 9 voor extra kleuren en info.

Wit Aluminium

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.

bureaus

Voorbeeldconfiguratie met inhaaktafel

tafel 200x100 / inhaak 60x100 vaste hoogte  375,- + 255,-

tafel 200x100 / inhaak 60x100 hoogte instelbaar  455,- + 270,-

Inhaaktafel PFINH0610VH - 60 x 100 vaste hoogte *  255,-

Inhaaktafel PFINH0610HI - 60 x 100 hoogte instelbaar *  270,-

Inhaaktafel PFINH0608VH - 60 x 80 vaste hoogte *  245,-

Inhaaktafel PFINH0608HI - 60 x 80 hoogte instelbaar *  260,-

* standaard voor 80 cm diepe bladen van hoofdbureau, andere dieptematen op aanvraag
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655,-
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Pro-Fit Duo

Hoogte instelling d.m.v. klikinstelling

Slinger verstelbaar 62-86 cm

De Nice Price Duo  op basis van Pro-Fit is een eigentijds strak 

vormgegeven duowerkplek. De bureautafels Duo zijn van Nederlands 

fabrikaat en leverbaar in diverse formaten. De 18 mm melamine bladen 

zijn afgewerkt met een robuuste stootrand in de kleur van het blad. De 

optionele tussenwand biedt de privacy en is akoestisch. Er is een grote 

keuze uit blad- en onderstelkleuren. Verkrijgbaar met klik- of slinger 

verstelling. De optionele zijwand biedt vooral optische mogelijkheden.

Pro-Fit voldoet aan: 

• NEN-EN 527-1

• NEN-EN 527-2

• NPR 1813

Samenwerken 
komt volledig
tot zijn recht

Vanaf

bureaus

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.
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Pro-Fit Duo

120

80
80

8

160

80
80
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180

80
80

8

120 (*) 

67

160

67

180

67

* levertijd op aanvraag

160

80
80

8

160

Voorraad bladkleuren. Bladdikte 18 mm.
Zie pag. 8 voor extra kleuren en info.

Wit Eiken whitewash Noten

Voorraad lakkleuren.
Zie pag. 9 voor extra kleuren en info.

Wit Aluminium

bureaus

Zijwang t.b.v. 1 pootstel Pro-Fit Duo 

(LET OP: prijs per zijde, voor Duo aan beide 

            zijden dus 2 stuks te bestellen)

meerprijs wang 1 zijde, NPZWDUO  95,-

 (**) Bij geregeld gebruik van hoogteverstelling wordt aangeraden om te kiezen voor 

        slingerverstelling of voor een uitvoering in zit-sta met elektrische verstelling (zie pag 12-13)

Pro-T Duo PFD1208HI - 120 x 80 hoogte instelbaar (**)  655,-

Pro-T Duo PFD1208SV - 120 x 80 hoogte verstelbaar, slinger    950,-

Pro-T Duo PFD1608HI - 160 x 80 hoogte instelbaar  (**) 695,-

Pro-T Duo PFD1608SV - 160 x 80 hoogte verstelbaar, slinger 985,-

Pro-T Duo NPCFD04HI - 180 x 80 hoogte instelbaar  (**) 805,-

Pro-T Duo NPCFD04SV - 180 x 80 hoogte verstelbaar, slinger 1.095,-

tussenwand 180 x 67, TW180D 

Wandhoogte tot grond 120cm

stof Radio       295,-

stof Blazer      360,-

tussenwand 120 x 67, TW120D

Wandhoogte tot grond 120cm

stof Radio    270,-

stof Blazer   310,-

tussenwand 160 x 67, TW160D

Wandhoogte tot grond 120cm

stof Radio       285,-

stof Blazer      340,-

Akoestische tussenwand

Voorbeeldconfiguratie 4-persoons bench

4-pers bench Pro-T - 320 x 168 hoogte instelbaar

afgebeeld: 2x duo 160x80 + 2x zijwang voor buitenzijde

prijsopbouw: 2 x 695,- + 2 x 95,- = 1.580,-

Oranje 3082*Zwart 8033 * Groen 7025* Rood 4028*Grijs 8017

Stofgroep 1, grijs uit voorraad leverbaar. Andere kleuren en stof Blazer op aanvraag. 

Voor een overzicht van de kleuren Blazer verwijzen we u naarr onze website www.nicepriceoffice.nl.

Blauw 6071* Donkerblauw 6098*

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.



Pro-Fit accessoires
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Accessoires De Pro-Fit Duo-werkplekken  kunnen worden voorzien van diverse accessoires 

om het werken makkelijker, georganiseerder en plezieriger te maken. Het toepassen van 

kabelmanagement oplossingen is een absolute must voor de hedendaagse professionele 

werkplek.

bureaus

Verticale kabelrups - ACRUPS

Band zwart
clips aluminium kleur  55,-

Dubbele kabelklem - ACDUKLEM

zwart  15,-

Kabeldoorvoer - ACKADOP

Los, ongemonteerd
ø 6 cm  zwart  15,-

CPU houder - ACCPU-PF

Universele CPU houder 
met spanbanden en 
omega opvulstuk  105,-

Universele kabelgoot. Wit met 
blad bevestigingsbeugels t.b.v.
bureau 120 - ACKABGO12 50,-
bureau 160 - ACKABGO16 50,-
bureau 180 - ACKABGO18 50,-
bureau 200 - ACKABGO20 50,-

Platte stekkerdoos
3 weg - ACSTEKD3 25,- 
4 weg - ACSTEKD4 45,- 

3 weg met penaarde (BE) 
       - ACSTEKD3B 35,- 
4 weg met penaarde (BE)
       - ACSTEKD4B 55,- 

Pennenlade - ACPEN

universeel
kleur zie lakkleuren          135,-

Aansluitsnoer - ACAASNOE

Aansluitsnoer 3,5 meter
platte connector  15,-

Opbouw stekkerdoos - ACOPSTEK

vzv 2x stroomaansluiting 
incl. 2 m snoer + stekker 100,-

Koppelkabel 

1.5 meter - ACKOPKA15 10,- 
3.0 meter - ACKOPKA30 15,- 
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290,-
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Fyra
De Nice Price bureaulijn Fyra is een eigentijds strak vormgegeven 

bureautafel. De bureautafels Fyra zijn van Nederlands fabrikaat 

en leverbaar in diverse formaten. De 18 mm melamine bladen zijn 

afgewerkt met een robuuste stootrand in de kleur van het blad. Tijdens 

de montage heeft u de keuze uit een zwevend of opliggend blad. Met de 

Fyra bureaulijn heeft u een grote keuze uit blad- en onderstelkleuren. 

Verkrijgbaar in vaste hoogte en hoogte instelbaar. De optionele 

slingerverstelbare tafels worden standaard geleverd met zwevend blad.

Fyra voldoet aan: 

• NEN-EN 527-1

• NEN-EN 527-2

• NPR 1813

De doordachte 
vormen van 
Fyra passen 
in elk interieur

Vanaf

bureaus

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.

Opliggend blad

Zwevend blad

Slinger verstelling  62-86 cm.

Hoogteinstelling 62 - 86 cm 
d.m.v. klik bediening

Vaste hoogte 75cm
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Fyra

160

16
0

320

16
0

160

80

180

80

120

80

180

90

Voorraad bladkleuren. Bladdikte 18 mm.
Zie pag. 8 voor extra kleuren en info.

Wit Eiken whitewash Noten

Voorraad lakkleuren.
Zie pag. 9 voor extra kleuren en info.

Wit Aluminium

140

80

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.

Tafel FY1608VH - 160 x 80 vaste hoogte 305,-

Tafel FY1608HI - 160 x 80 hoogte instelbaar 415,-

Tafel FY1608SV - 160 x 80 hoogte verstelbaar, slinger 610,-

Tafel FY1808VH - 180 x 80 vaste hoogte 320,-

Tafel FY1808HI - 180 x 80 hoogte instelbaar 430,-

Tafel FY1808SV - 180 x 80 hoogte verstelbaar, slinger 625,-

Tafel FY1208VH - 120 x 80 vaste hoogte 290,-

Tafel FY1208HI - 120 x 80 hoogte instelbaar 400,-

Tafel FY1208SV - 120 x 80 hoogte verstelbaar, slinger 595,-

Tafel FY3216  - 320 x 160 

vaste hoogte, 2 bladen 990,-

Tafel FY1616 - 160 x 160 

vaste hoogte 525,-

bureaus

Tafel FY1408VH - 140 x 80 vaste hoogte 300,-

Tafel FY1408HI - 140 x 80 hoogte instelbaar 410,-

Tafel FY1408SV - 140 x 80 hoogte verstelbaar, slinger 605,-

Tafel FY1809VH - 180 x 90 vaste hoogte 350,-

Tafel FY1809HI - 180 x 90 hoogte instelbaar 460,-

Tafel FY1809SV - 180 x 90 hoogte verstelbaar, slinger 655,-

200

10
0 Tafel FY2010VH - 200 x 100 vaste hoogte 370,-

Tafel FY2010HI - 200 x 100 hoogte instelbaar 480,-

Tafel FY2008VH - 200 x 80 vaste hoogte 360,-

Tafel FY2008HI - 200 x 80 hoogte instelbaar 470,-

Tafel FY2208VH - 220 x 80 vaste hoogte 370,-

200

80

220

80levertijd 6 weken

levertijd 6 weken



Fyra
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Accessoires De Fyra bureaus kunnen worden voorzien van diverse accessoires om het werken 

makkelijker, georganiseerder en plezieriger te maken. Het toepassen van kabelmanagement 

oplossingen is een absolute must voor de hedendaagse professionele werkplek.

bureaus

Verticale kabelrups - ACRUPS

Band zwart
clips aluminium kleur  55,-

Dubbele kabelklem - ACDUKLEM

zwart  15,-

Kabeldoorvoer - ACKADOP

Los, ongemonteerd
ø 6 cm  zwart  15,-

CPU houder - ACCPU-FY

Universele CPU houder 
met spanbanden en 
omega opvulstuk  105,-

Universele kabelgoot. Wit met 
blad bevestigingsbeugels t.b.v.
bureau 120 - ACKABGO12 50,-
bureau 160 - ACKABGO16 50,-
bureau 180 - ACKABGO18 50,-
bureau 200 - ACKABGO20 50,-

Pennenlade - ACPEN

universeel
kleur zie lakkleuren          135,-

Aansluitsnoer - ACAASNOE

Aansluitsnoer 3,5 meter
platte connector  15,-

Opbouw stekkerdoos - ACOPSTEK

vzv 2x stroomaansluiting 
incl. 2 m snoer + stekker 100,-

Platte stekkerdoos
3 weg - ACSTEKD3 25,- 
4 weg - ACSTEKD4 45,- 

3 weg met penaarde (BE) 
       - ACSTEKD3B 35,- 
4 weg met penaarde (BE)
       - ACSTEKD4B 55,- 

Koppelkabel 

1.5 meter - ACKOPKA15 10,- 
3.0 meter - ACKOPKA30 15,- 
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Classic

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.

bureaus

Nice Price Bureau Classic. Deze bureautafels zijn uitgevoerd met de 

T-poot Classic, in zowel vaste hoogte 75 cm als in hoogte instelbaar tussen 

62-82 cm. Het T-poot onderstel heeft bovendien een geïntegreerde kabel-

goot.  De bureaus zijn uitermate stabiel en solide. Geschikt voor gebruik 

als bureau-, vergader- en kantinetafel. De 25 mm melamine bladen zijn 

afgewerkt met een robuuste stootrand in de kleur van het blad. Met de 

Classic bureaulijn heeft u een grote keuze uit blad- en onderstelkleuren. 

Van nature
functioneel en 

praktisch

Hoogteinstelling 62-82 cm d.m.v. inbus

Vaste hoogte

Classic voldoet aan: 

• NEN 2449

• NEN-EN 527-1

• NEN-EN 527-2

• NPR 1813

Vanaf

Classic kabelgoot 

Geïntegreerd in bladdager van 
het frame. Bladdrager in breedte 
instelbaar, aan te passen aan breedte 
bureautafel
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Classic

Voorraad bladkleuren. Bladdikte 25mm.
Zie pag. 8 voor extra kleuren en info.

Wit Eiken whitewash Noten Beuken

Voorraad lakkleuren.
Zie pag. 9 voor extra kleuren en info.

Aluminium Zwart

90

180

bureaus

Tafel CL1808VH - 180 x 80 vaste hoogte 330,-

Tafel CL1808HI - 180 x 80 hoogte instelbaar 370,-

Tafel CL2010VH - 200 x 100 vaste hoogte 335,-

Tafel CL2010HI - 200 x 100 hoogte instelbaar 375,-

Tafel CL0808VH - 80 x 80 vaste hoogte 285,-

Tafel CL0808HI - 80 x 80 hoogte instelbaar 325,-

Tafel CL1208VH - 120 x 80 vaste hoogte 300,-

Tafel CL1208HI - 120 x 80 hoogte instelbaar 340,-

Tafel CL1608VH - 160 x 80 vaste hoogte 320,-

Tafel CL1608HI - 160 x 80 hoogte instelbaar 360,-

Tafel CL1809VH - 180 x 90 vaste hoogte 325,-

Tagel CL1809HI - 180 x 90 hoogte instelbaar 370,-

200

60

10
0

12
0

Voorbeeldconfiguratie 

tafel 200 x 100 +  inhaak 120 hoogte instelbaar 610,-

prijsopbouw: 375,- + 235,-

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.

80

60

120

60

Inhaaktafel CLINH0608VH - 60x80 vaste hoogte 195,-

Inhaaktafel CLINH0608HI - 60x80 hoogte instelbaar 215,-

Inhaaktafel CLINH0612VH - 60x120 vaste hoogte 215,-

Inhaaktafel CLINH0612HI - 60x120 hoogte instelbaar 235,-
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Classic

180

12
0

180

Standaard bladkleuren. Bladdikte 25mm.
Zie pag. 8 voor extra kleuren en info.

Wit Eiken whitewash Noten Beuken

Standaard lakkleuren.
Zie pag. 9 voor extra kleuren en info.

Wit Aluminium Zwart

bureaus

180

20
0

180

24
0

180 180

R

R

L

L

Configuratie CLPC2018VHL - PC links inhaak 80 vaste hoogte  605,-

Configuratie CLPC2018HIL - PC links inhaak 80 hoogte instelbaar  665,-

Configuratie CLPC2018VHR - PC rechts inhaak 80 vaste hoogte  605,-

Configuratie CLPC2018HIR - PC rechts inhaak 80 hoogte instelbaar  665,-

Configuratie CLPC2418VHL - PC links inhaak 120 vaste hoogte  620,-

Configuratie CLPC2418HIL - PC links inhaak 120 hoogte instelbaar  675,-

Configuratie CLPC2418VHR - PC rechts inhaak 120 vaste hoogte  620,-

Configuratie CLPC2418HIR - PC rechts inhaak 120 hoogte instelbaar  675,-

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.

220

11
0

200

10
0

Vergadertafel  - CLTON2211

tonvorm 220x80/110 vaste hoogte, 6 (max 8) personen 410,-

Vergadertafel CLVER2010VH - 200 x 100 vaste hoogte, 6 personen 345,-

Vergadertafel CLVER2010HI - 200 x 100 hoogte instelbaar, 6 personen 385,-

PC-tafel CLPC1812VHL - links 180 x 120 vaste hoogte  475,-

PC-tafel CLPC1812HIL - links 180 x 120 hoogte instelbaar  540,-

PC-tafel CLPC1812VHR - rechts 180 x 120 vaste hoogte  475,-

PC-tafel CLPC1812HIR - rechts 180 x 120 hoogte instelbaar  540,-
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Classic

38

bureaus
Accessoires De Classic bureaus kunnen worden voorzien van diverse accessoires om 

het werken makkelijker, georganiseerder en plezieriger te maken. Het toepassen van 

kabelmanagement oplossingen is een absolute must voor de hedendaagse professionele 

werkplek.

Verticale kabelrups - ACRUPS

Band zwart
clips aluminium kleur  55,-

Dubbele kabelklem - ACDUKLEM

zwart  15,-

Kabeldoorvoer - ACKADOP

Los, ongemonteerd
ø 6 cm  zwart  15,-

CPU houder - ACCPU-CL

Universele CPU houder 
met spanbanden en 
omega opvulstuk  105,-

Pennenlade - ACPEN

universeel
kleur zie lakkleuren          135,-

Aansluitsnoer - ACAASNOE

Aansluitsnoer 3,5 meter
platte connector  15,-

Opbouw stekkerdoos - ACOPSTEK

vzv 2x stroomaansluiting 
incl. 2 m snoer + stekker 100,-

Koppelkabel 

1.5 meter - ACKOPKA15 10,- 
3.0 meter - ACKOPKA30 15,- 

Platte stekkerdoos
3 weg - ACSTEKD3 25,- 
4 weg - ACSTEKD4 45,- 

3 weg met penaarde (BE) 
       - ACSTEKD3B 35,- 
4 weg met penaarde (BE)
       - ACSTEKD4B 55,- 
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Akoestische panelenAkoestische wanden

Sommige werkzaamheden vragen om extra 

concentratie of privacy. Dit is eenvoudig te realiseren 

met de NPO opzet- en scheidingswanden en panelen

Akoestische wanden
Akoestische panelen

akoestiek
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280,-

305,-

330,-

345,-

Staande scheidingswanden

Scheidingswand hoogte 120 cm

breedte 82,5 cm - SW1208 

breedte 120 cm  - SW1212

breedte 160 cm - SW1216

breedte 180 cm - SW1218

opties

1 stabiliseringsvoet - SWSTELV

1 stabiliseringsvoet met wielen - SWSTELVW

1 stelpoot incl. opvulbus 5cm Ø25mm - SWSTELOPV

koppelpaal t.b.v. haakse koppeling 90° - SWKOPPEL

set van 3 schroeven incl. alu montagemanchet -  SWSCHR

420,-

445,-

470,-

485,-

40,- 

55,-

10,-

25,-

15,-

stof

Radio

stof

Blazer Lite

165,-

195,-

220,-

230,-

55,-

15,-

Opzet-scheidingswanden

Opzet scheidingswand hoogte 40 cm

breedte 82,5 cm - SWOPZ08 

breedte 120 cm - SWOPZ12

breedte 160 cm - SWOPZ16

breedte 180 cm - SWOPZ18

opties

Set bladklemmen t.b.v. 1 opzetwand - SWOPZKLEM

Opvulbus 5cm Ø25mm (set van 2 stuks) - SWSOPV

205,-

250,-

290,-

300,-

stof

Radio

stof

Blazer Lite

stelvoet met opvulbus
82,5

12
0

120

12
0

160

12
0

180

12
0

akoestiek

Wanden Sommige werkzaamheden vragen om extra concentratie of privacy. Dit is eenvoudig te 

realiseren met de NPO opzet- en scheidingswanden. De wanden zijn te combineren met alle NPO 

bureautafels. 

Dit wandsysteem biedt oplossingen op het gebied van:

• creëren van afzonderlijke werkplekken

• recht op privacy

• persoonlijke inrichting van uw werkplek

• effectieve ruimte-indelingen

• geluiddemping

Kenmerken:

• De wanden hebben een dikte van 30 mm.

• Keuze uit stof Radio of Blazer Lite.

• De staande wanden zijn onderling koppelbaar.

• Koppelpaal in de kleur aluminium.

• Koppelpaal is aan 4 zijden voorzien van voorgesneden     

    uitsparingen die weggedrukt kunnen worden. 

• Levertijd 6 weken.

Akoestische wanden

stabiliseringsvoet

stabiliseringsvoet met wielen

Opzetwanden kunnen d.m.v. klemmen aan het 
bureaublad worden bevestigd en evt. verhoogd worden 
d.m.v. opvulbusjes

Optioneel zijn opvulbusjes, waardoor de wand 5 cm 
verhoogd wordt en kabels eronder door kunnen lopen.

Bij koppeling kan de uitsparing weggedrukt worden en 
de montageschroef erin gehangen worden.
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120

30

60

60
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Wandpaneel - AKWANDP1203

afm. 120 x 30 cm.

stof Radio 65,-

stof Blazer Lite 80,-

Akoestische wandpanelen Nice Price Office akoestische wandpanelen dragen bij aan 

een aangenamer akoestisch klimaat. De gestoffeerde panelen zijn voorzien van 1 cm 

high performance akoestische vulling hierdoor wordt de geluidreflectie aanzienlijk 

verlaagd. De akoestische wandpanelen hebben een dikte van circa 2 cm. en zijn 

leverbaar in diverse stofkwaliteiten.

Wandpaneel  - AKWANDP0606 

afm. 60 x 60 cm.

stof Radio 60,-

stof Blazer Lite 75,-

Akoestische panelen

Montage: 

Op de achterzijde van het akoestische paneel zijn stroken klittenband aangebracht. Deze stroken zijn zelfklevend. 

Door het schutvel te verwijderen monteert u de panelen direct op de wand. De wand moet stof- en vetvrij zijn voor 

een goede hechting.

Levertijd 6 weken
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B11B05 B06

bureaustoelen

Een goede zithouding is essentieel voor iedereen. Zitten 

is van nature een ongewone houding en acht uur in een 

verkeerde zithouding geeft problemen en een hoog 

ziekteverzuim. Binnen het Nice Price Office meubilair 

hebben wij snel te leveren bureau- en vergaderstoelen 

geselecteerd. Deze voldoen aan de laatste Arbo-eisen en 

passen qua vormgeving uitstekend bij de Nice Price Office 

bureau- en vergadertafels.

Bureaustoel B05
Bureaustoel B06
Bureaustoel B11



830,-

Leidinggevende 
kwaliteiten

Vanaf

49

kg

kg
kg

B05

48

zithoogtevestelling
41-55 cm

rugleuning in
hoogte verstelbaar

synchroon
zitsysteem

negatieve
zithoekinstelling

gewichtsinstelling zitdiepte verstelling 4d of 3d armleggers  
in hoogte verstelbaar

4-D armleggers in hoogte, 
breedte, diepte en hoek 
verstelbaar

Bureaustoel B05

De directiestoel B05 is een stoel met klasse en allure. 

Standaard voorzien van een a-synchroon zitmechaniek 

waardoor de zitting en rug onafhankelijk van elkaar 

versteld kunnen worden, voor persoonlijk comfort. 

B05 is het samengaan van ergonomie, dynamiek, 

vormgeving, topklasse en een topkwaliteit leder.

Enkele kenmerken:

• Zithoogte verstelling d.m.v. 

 EN-DIN 4551 geteste veilige gasveer.

• Rugleuning ergonomisch vormgegeven 

 in hoogte verstelbaar 

• A-synchroon zitsysteem met veiligheidsblokkering

• Gewichtsinstelling

• Zitdiepte verstelling

• Armleggers in 4D verstelbaar 

 (hoogte, breedte, diepte en hoek verstelbaar)

• Aluminium voetkruis met geremde wielen

Bureaustoel B05

Bureaustoel BSTB05, zwart leer, 

onderstel aluminium gepolijst                       830,- 

Aluminium gepolijste 
rugbeugel

A-synchroon
zitmechaniek

4D armleggers

bureaustoelen



400,-

Comfort 
is de norm

Vanaf

55

B06

kg

kgkg

bureaustoelen
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Bureaustoel B06 

B06 is voor veel doeleinden geschikt. De stoel voldoet aan de arbo-

normen, dus gegarandeerde kwaliteit, ergonomie en veiligheid!  B06 

heeft een gestoffeerde zitting, 1D netweave rug, zwart kunststof 

voetenkruis en synchroon zitsysteem. Optioneel zijn de verschillende 

armleggers. 

Enkele kenmerken

• Kunststof voetenkruis of aluminium gepolijst voetenkruis 

    getest volgens de ANSI/BIFMA

• Zithoogteverstelling d.m.v. een EN-DIN-4551 geteste   

    veilige gasveer 

• Synchroon zitsysteem met een negatieve zitneig

• Zitdiepteverstelling van 10 cm

• Gewichtsinstelling

• Rug in hoogte verstelbaar 

• Rug met een zwarte 1-D netweave stof

• Optioneel in hoogte en breedte verstelbare armleggers met 

    een comfortabel zacht opdek 

Bureaustoel B06

BST06ZA1  - B06 zonder armleggers, stof Radio

BST06ZA2 - B06 zonder armleggers, stof Xtreme 

  

Meerprijs 2D armleggers, zwart (NEN 1335) - 30ZW

Meerprijs 4D armleggers, zwart (NEN 1335) - 32ZW

Meerprijs 4D armleggers, zwart (NPR 1813) - 01ZW

Meerprijs kruisvoet aluminium gepolijst - 051M 

Optie zachte wielen voor harde ondergrond - 061M

400,-

415,- 

85,-

90,-

150,-

30,-

00,-

* levertijd op aanvraagStof Radio, zwart uit voorraad leverbaar. Andere kleuren en stof Xtreme op aanvraag. 

Zitting in gelijke kleur. Kijk voor een overzicht van de kleuren op www.nicepriceoffice.nl.

Zwart 8033 Blauw 6071* Donkerblauw 6098* Grijs 8017* Groen 7025* Rood 4028*Oranje 3082*

Aluminium gepolijst kruisvoet 

Stof Radio

gewichtsinstelling zitdiepte verstelling armleggers in
hoogte verstelbaar

zithoogtever-
stelling

rugleuning in
hoogte verstelbaar

synchroon
zitsysteem
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300,-

kg

kg

kg

kg
kg

bureaustoelenbureaustoelenbureaustoelen

Onmisbare
basis

Vanaf

gestoffeerde voorzijde rug

Bureaustoel B11

B11 zonder armleggers (ZA)

BSTB11ZA1  - stof Radio, rug netweave

BSTB11ZA2  - stof Xtreme, rug netweave

BSTB11ZA1RS - stof Radio, rug voorzijde gestoffeerd

BSTB11ZA2RS - stof Xtreme, rug voorzijde gestoffeerd

Meerprijs 2D armleggers, zwart (NEN 1335) - 31ZW

Meerprijs 4D armleggers, zwart (NEN 1335) - 32ZW

Meerprijs kruisvoet aluminium gepolijst - 082M

Optie zachte wielen voor harde ondergrond - 061M

Bureaustoel B11

Zorgeloos zitten op de B11 is een kwestie van 

een eenvoudige instelling. Door de intuïtieve 

bediening kun je de stoel zonder instructie 

direct naar je eigen hand zetten, ideaal bij het 

wisselen van bezetting. Vanzelfsprekend voldoet 

de B11 aan de laatste Arbo-eisen. De optionele 

4D armleggers worden geleverd met een zachte 

PUR opdek.

Gepolijst alu onderstel Kunststof zwart onderstel

zithoogteverstelling
40-53 cm

lendesteun in hoogte 
verstelbaar

synchroon
zitsysteem

gewichtsinstelling zitdiepte verstelling armleggers in
hoogte verstelbaar

4-D armleggers in 
hoogte, breedte, diepte
en hoek verstelbaar

Zwart 8033 Blauw 6071* Donkerblauw 6098* Grijs 8017* Groen 7025*

300,-

315,-

320,-

350,-

65,-

90,-

30,-

00,-

Stof Radio, zwart uit voorraad leverbaar. Andere kleuren en stof Xtreme op aanvraag. 

Zitting in gelijke kleur. Kijk voor een overzicht van de kleuren op www.nicepriceoffice.nl.

Stof Radio

* levertijd op aanvraag

Rood 4028*Oranje 3082*
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kantoortafels

Goed overleg is essentieel voor een goede 

bedrijfsvoering. Het uitwisselen van informatie staat 

hierbij centraal. Uiteraard mag dat best in een prettige 

omgeving plaatsvinden. Bij Nice Price Office kan 

daarom uit verschillende modellen tafels gekozen 

orden. Bovendien heeft u een grote keuze uit blad- en 

onderstelkleuren. Door de enkele kolom is er nooit gebrek 

aan beenruimte en bewegingsvrijheid. De robuuste 

constructie en verzwaarde voetplaat maken de tafels zeer 

stabiel.

• Standaard onderstelkleuren zwart, aluminium metallic en wit.

• Standaard bladdecors wit, beuken, eiken white wash en noten

• Bladdikte van 18 mm

• Levering binnen 10 werkdagen

• Scherpe prijsstelling

Kantine-kantoortafels
statafels
Kolompoottafels
Vergadertafels

Kantine-/

kantoortafels

KolompoottafelsStatafels Vergadertafels
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80

80

160 180140

70 80 90

150,-

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.

Voorraad bladkleuren. Bladdikte 18 mm.
Zie pag. 8 voor extra kleuren en info.

Wit Eiken whitewash Noten Beuken

Voorraad lakkleuren.
Zie pag. 9 voor extra kleuren en info.

Wit Aluminium

kantoortafels

Vanaf

Kantine-/kantoortafels

KA0808 - Kantinetafel 

80 x 80 / 18 mm

buis 35x35 mm 

hoogte 74,5 cm 

150,-

KA1809 - Kantinetafel 

180 x 90 / 18 mm 

buis 35x35 mm 

hoogte 74,5 cm

230,-

KA1407 - Kantinetafel 

140 x 70 / 18 mm

buis 35x35 mm 

hoogte 74,5 cm

180,-

KA1608 - Kantinetafel 

160 x 80 / 18 mm buis 

35x35 mm 

hoogte 74,5 cm 

210,-
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380,-

Standaard bladkleuren. Bladdikte 18 mm.
Zie pag. 8 voor extra kleuren en info.

Wit Eiken whitewash Noten

Standaard lakkleuren.
Zie pag. 9 voor extra kleuren en info.

Wit Aluminium Zwart

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.

kantoortafels

Vanaf

Statafels

Statafel - KASTA1407

140 x 70 

vaste hoogte 110 cm         380,-

70

140

levertijd 6 weken 80

180

levertijd 6 weken

Statafel - KASTA1808

180 x 80 

vaste hoogte 110 cm         495,-
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PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.

Lage bijzettafel 

vaste hoogte 46 cm

bladdikte 18 mm

rond 80 cm - KO08ROBIJ 240,-

Hoge bijzet-/statafel,

vaste hoogte 110 cm

bladdikte 18 mm

rond 80 cm - KO08ROSTA 270,-

rond 120 cm - KO12ROSTA 395,-

Bijzettafel 

vaste hoogte 74 cm

bladdikte 18 mm

rond 80 cm - KO08ROZIT 260,-

rond 120 cm - KO12ROZIT 335,-

46 cm

74 cm

110 cm

Blad rond 80 cm
Voetplaat 46 cm

Blad rond 120 cm
Voetplaat 70 cm

Voorraad bladkleuren. Bladdikte 18 mm.
Zie pag. 8 voor extra kleuren en info.

Wit Eiken whitewash Noten

Voorraad lakkleuren.
Zie pag. 9 voor extra kleuren en info.

Wit Aluminium

kantoortafels

Kolompoottafels
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80 

80

kantoortafels

10
0

100

70 

70

70

140 

80

140 

Als bijzettafel 
of statafel

*

*

Wit Eiken whitewash Noten Wit Aluminium

PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.

220,-
Vanaf

Kolompoottafels

Bijzettafel vierkant

bladdikte 18 mm

80x80 cm, voetplaat 46x46 cm

vaste hoogte 74 cm - KO0808VK 280,-

vaste hoogte 110 cm - KO0808VKST 295,-

100x100 cm, voetplaat 65x65 cm

vaste hoogte 74 cm - KO1010VK 390,-

vaste hoogte 110 cm - KO1010VKST 400,-

70x70 cm, voetplaat 46x46 cm

vaste hoogte 74 cm - KO0707VK 270,-

vaste hoogte 110 cm - KO0707VKST 290,-

Bijzettafel rechthoek, 2-koloms

bladdikte 18 mm

140x70 cm, voetplaat 90x46 cm

vaste hoogte 74 cm - KO1407VK 370,-

vaste hoogte 110 cm - KO1407VKST 500,-

140x80 cm, voetplaat 90x46 cm

vaste hoogte 74 cm - KO1608VK 495,-

vaste hoogte 110 cm - KO1608VKST 510,-

*Levertijd op aanvraag

Voorraad lakkleuren.
Zie pag. 9 voor extra kleuren en info.

Voorraad bladkleuren. Bladdikte 18 mm.
Zie pag. 8 voor extra kleuren en info.
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PEFC/30-31-042

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bladen zijn leverbaar als duurzaam
PEFC of FSC® gecertificeerd hout.

kantoortafels

Vergadertafel - KO2412OV (*)

240 x 120 ovaal, 

vaste hoogte 75 cm

bladdikte 18 mm                    535,-

Vergadertafels

Vergadertafel - PFVER2012 (*)

200 x 80/120

vaste hoogte 75 cm

bladdikte 18 mm                  415,-

8012
0

400

t.b.v. max. 12 personen

80

320

12
0

t.b.v. max. 8 personen

80 12
0

200

t.b.v. max. 6 personen

80 12
0

160

t.b.v. max. 

4 personen

240

12
0

t.b.v. max. 8 personen

(*) Levertijd 4 weken
Standaard bladkleuren. Bladdikte 18 mm.
Zie pag. 8 voor extra kleuren en info.

Wit Eiken whitewash Noten

Standaard lakkleuren.
Zie pag. 9 voor extra kleuren en info.

Wit Aluminium Zwart

Vergadertafel - PFVER1612 (*)

160 x 80/120

vaste hoogte 75 cm

bladdikte 18 mm               395,-
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kantoorstoelen

Vergaderstoelen

Wanneer het gaat om zitten in welke vorm dan ook, 

biedt de collectie van Nice Price Office hiervoor 

een invulling. Van fauteuils met een goed comfort 

tot werkstoelen welke in elke omgeving een goede 

ondersteuning van de werkzaamheden geven. De 

producten zijn uit voorraad leverbaar, tegen een 

aantrekkelijke prijsstelling.

Kantinestoelen
Vergaderstoelen
Banken
Kruk/werkstoelen

Kruk/werkstoelen Banken

Kantinestoelen



S12 

68 69

140,-

Frame chroom*

kantoorstoelen

Voelt zich 
overal thuis

Vanaf

Kantinestoel S12 - 4-poot

S12 4-poot, zonder armleggers  - STS124PZA  140,-

S12 4-poot, vzv zwarte kunststof armleggers 

  - STS124PMA  200,-

meerprijs chroom onderstel  - 019M  35,-

Kantinestoel S12 - slede

S12 slede, zonder armleggers  - STS12SLZA 170,-

S12 slede, vzv zwarte kunststof armleggers

  - STS12SLMA 230-

meerprijs chroom onderstel  - 019M 35,-

Kenmerken S12 - slede:

• Kuip in krasvast CPL

• Stoel is stapelbaar

• Optioneel leverbaar met kunststof armlegger

Kenmerken S12 4-poot:

• Kuip in krasvast CPL

• Stoel is stapelbaar

• Optioneel leverbaar met kunststof armlegger

CPL Zwart CPL Wit CPL Esdoorn Frame aluminium

optioneel met stalen armleggers 
met zwart kunststof armsteun

Frame wit

ook leverbaar als barstoel
zie pagina 84

(*) Levertijd 4 weken

4-poot én slede stapelbaar

Kantinestoel S12

4-poot hout (*) 

STS124PHZA 195,-

S12, houten poten blank gelakt

zonder armleggers



S07

70 71

130,-

kantoorstoelen

Frame aluminium

Vanaf
Kantinestoel S07

S07, zonder armlegger CPL - STS07ZA 135,-

S07, met armlegger CPL   - STS07MA 155,-

Koppeling  - S07KOPPEL  10,-

Stapeltrolley - S07TROLL   210,-

Viltglijders - S07VILT   15,-

Kantinestoel S07 is leverbaar in 3 verschillende kleuren CPL

Kenmerken:

Kantinemeubilair moet praktisch en sterk zijn. Nice 

Price Office biedt daarin verschillende keuzes. Stoelen 

in vrolijke krasvaste CPL-kleuren. Al deze praktische 

stoelen zijn uiteraard stapelbaar.

• 4-poots kantinestoel

• Rug en zitting in krasvaste CPL 

• Stoel is recht stapelbaar

• Optioneel leverbaar met kunststof armleggers

• Leverbaar met koppeling

• Stapeltrolley leverbaar

Groen Rood Blauw 

Robuust 
& flexibel

Optionele koppeling Stapeltrolley
(*) Levertijd 4 weken. Andere framekleuren op aanvraag. 

Frame wit (*)



S09

72 73

105,-

kantoorstoelen

Frame aluminium

S09, ZA kunststof zit en rug - STS09ZA 105,-

S09, MA zachte opdek, kunststof zit en rug - STS09MA 140,-

Meerprijs frame chroom - 019M  15,-

*Kantinestoel S09 is leverbaar in 8 verschillende kleuren. Zwart uit voorraad leverbaar met aluminium frame.  Andere kleuren op aanvraag.

Kantinestoel S09 

De S09 is een veelzijdige stoelenfamilie. Niet alleen geschikt 

voor kantines, maar ook voor kantoor, wachtkamers en 

conferentiezalen. Gekarakteriseerd door een design dat 

prioriteit geeft aan comfort en ergonomie.

Blauw*Zwart Donkerblauw* Groen* Creme*Rood*

Vanaf

Tijdloos en 
multifunctioneel

Frame chroom*Wit* Antraciet*

Kenmerken: 

• 4-poots kantine- en vergaderstoel 

• Kunstof rug en zitting in 8 kleuren leverbaar 

• Standaard met aluminium onderstel 

• Stoel is stapelbaar en standaard  

 uitgevoerd met een stapelplaat 

• Optioneel leverbaar met armleggers 



S14

75

115,-
74

kantoorstoelen

Frame aluminium

Kantinestoel S14

Deze stapelbare kantinestoel wordt geleverd met een 4-poots 

frame. Door de actieve zit zorgt de stoel ervoor dat hij 

toepasbaar is in verschillende omgevingen.

Kantinestoel S14 - STS14 115,-

Antraciet Rood Groen Wit Blauw

Voor

*Kantinestoel S14 is leverbaar in 5 verschillende kleuren. Levertijd 4 weken.

Kenmerken kantinestoel S14 

• Antisliprug en -zitting voor een stabiele zithouding

• Stalen frame voorzien van epoxycoating

• Framebuis 25 mm

• Glijders bestrijken een groot vloeroppervlak en zijn 

 makkelijk verwisselbaar t.b.v. diverse vloerbedekkingen

• Kunststofkuip is standaard leverbaar in vijf verschillende      

    frisse kleuren

Frame wit



S10

76 77

kantoorstoelen

Comfortabel
overleggen...

175,-
Vanaf

Vergaderstoel S10

S10 MA stof Radio, frame chroom, kunststof rug - STS101

S10 MA stof Xtreme frame chroom, kunststof rug - STS102

S10 MA stof Radio, frame chroom, gestoffeerde rug - STS101GR

S10 MA stof Xtreme, frame chroom, gestoffeerde rug - STS1012GR

Slededoppen kunststof voor harde vloer - 017M

Slededoppen met vilt voor harde vloer - 006M

Kenmerken vergader-/bijzetstoel S10

De S10 is een krachtig, stijlvol en toch een comfortabele 

ergonomische vergaderstoel.

· Vergaderstoel met sledeframe

· Rug en zitting gestoffeerd

· Rug voorzien van zwarte kunststof rugkap of volledig 

gestoffeerd

· Standaard met chroom onderstel 

· Armleggers standaard voorzien van kunststof opdek 

· Stoel is stapelbaar en standaard uitgevoerd met 

stapelplaat

· Buisdiameter 25 mm, wanddikte buis 2 mm

· Optioneel leverbaar met slede-glijdoppen voor een harde vloer

* levertijd op aanvraag

Zwart 8033 Blauw 6071* Donkerblauw 6098* Grijs 8017* Groen 7025* Rood 4028* Frame chroom

Optioneel
rug gestoffeerd

Standaard 
zwarte rugkap

175,-

200,-

210,-

250,-

15,-

15,-

Stof Radio, zwart uit voorraad leverbaar. Andere kleuren en stof Xtreme op aanvraag. 

Zitting in gelijke kleur. Kijk voor een overzicht van de kleuren op www.nicepriceoffice.nl.

Stof Radio

Oranje 3082*



S15 en S15SL

78 79

kantoorstoelen

260,-
Vanaf

Zwart 8033 Blauw 6071* Donkerblauw 6098* Grijs 8017* Groen 7025* Frame aluminium

Neem 
plaats...

vergaderstoel S15 en S15SL

Het resultaat van een goed doordacht concept waarbij kwaliteit, 

design, comfort en ergonomie samenvloeien. De stapelbare S15 

stoel voldoet aan de strengste eisen ten aanzien van kwaliteit 

en ergonomie en is leverbaar met een brandweer goedgekeurd 

koppelsysteem. De slede uitvoering maakt dat de S15 breed 

toepasbaar is. 

S15 4-poot, stof Radio - STS151 260,-

S15 4-poot, stof Xtreme - STS152 295,-

S15SL slede, stof Radio - STS15SL1 295,-

S15SL slede, stof Xtreme - STS15SL2 325,-

Slededoppen kunststof voor harde vloer - 017M 15,-

Slededoppen met vilt voor harde vloer - 006M 15,-

Meerprijs frame wit (langere levertijd) - 078M 25,-

Frame wit *

Kenmerken vergaderstoel S15 en S15SL:

· 4-poots of sledestoel 

· Standaard met armlegger

· Onderstel met ronde buis kleur aluminium of wit

· In diverse kleuren en stofgroepen leverbaar

Stof Radio, zwart uit voorraad leverbaar. Andere kleuren en stof Xtreme op aanvraag. 

Zitting in gelijke kleur. Kijk voor een overzicht van de kleuren op www.nicepriceoffice.nl.

Stof Radio

* levertijd op aanvraag

Rood 4028*Oranje 3082*



F02

80 81

490,-

* levertijd op aanvraag

Rood 4028*Oranje 3082*

kantoorstoelen

Zwart 8033 Blauw 6071* Donkerblauw 6098* Grijs 8017* Groen 7025* Frame chroom

Vanaf

Ontmoeten en 
ontvangen

Fauteuil F02

F02, stof Radio - FAUF021 490,-

F02, stof Xtreme - FAUF022 540,-

Meerprijs onderstel met wielen - 053M 30,-

Hoogteverstelling d.m.v. gasveer Optioneel onderstel met wielen

Kenmerken Fauteuil F02:

• Modern vormgegeven kuipstoel op vierpoots kruisvoet

• Fauteuil met zithoogte verstelling

• Onderstel verchroomd staal 

• Stofgroep 1 in diverse kleuren leverbaar

• Optioneel leverbaar in stof Xtreme

• Optioneel onderstel met wielen

Stof Radio, zwart uit voorraad leverbaar. Andere kleuren en stof Xtreme op aanvraag. 

Zitting in gelijke kleur. Kijk voor een overzicht van de kleuren op www.nicepriceoffice.nl.

Stof Radio



F03

82 83

lowseat

298,-

495,-

685,-

305,-

395,-

-

Fauteuil F03 *

 * levertijd op aanvraag

zitelement - FAUF03ZIT 

hoekelement - FAUF03HOEK

hocker - FAUF03HOCKL

hocker - FAUF03HOCKH

Tafel, F03TAFEL

565,-

760,-

335,-

450,-

-

595,-

795,-

345,-

475,-

-

stof

Radio

stof

Stamskin

stof

Blazer

-

-

-

-

330,-

melamine

(**) Kijk voor meer informatie over de stofsoorten op pag. 90-91. Een overzicht van alle kleuren vindt u op www.nicepriceoffice.nl

Fauteuil F03

Flexibiliteit is het sleutelwoord bij ons modulaire 

bankenprogramma F03. Door de verschillende elementen te 

combineren wordt een bank gevormd. De F03 is het ideale 

programma voor uw ontvangstruimte of loungeplek. 

De zitelementen staan op een metalen frame.

hocker H
80x80x44cm (BxDxH)

zitelement
80x80x76cm (BxDxH)

hoekelement
80x80x76cm (BxDxH)

hocker L

40x40x44cm (BxDxH)

tafel
88,5x40x47cm 

Kenmerken:

• Modern vormgegeven elementen, eenvoudig te  

 combineren.

• Fauteuil en hocker zithoogte 76cm.

• Framekleur standaard aluminium, maar ook in wit 

 leverbaar.

• Verkrijgbaar met stofsoorten Radio, Blazer en Stamskin 

 in vele kleuren (**).

• Tafel kan over de hocker geschoven worden.

Welkom, 
neem plaats

Vanaf

Wit Eiken whitewash Noten

Decoren (tafel)

Frame witFrame aluminium



Enkele bank met melamine achterwand

F04

84 85

lowseat

Treinbank F04

Flexibiliteit is het sleutelwoord bij ons modulaire 

bankenprogramma F04. Door de verschillende elementen te 

combineren wordt een bank gevormd. De F04 is het ideale 

programma voor uw ontvangstruimte of loungeplek. 

De zitelementen staan op een houten frame met 

antracietkleurige plint.

F04 treinbank
hoogtes: 105 cm of 120 cm 
breedtes: 140 cm of 180 cm

140 x 46 x 105 cm 
180 x 46 x 105 cm

Kenmerken:

• Enkele bank met lage of hoge rug en 2 breedtes.

• Frame hout, plint standaard antracietkleur.

• Standaard verkrijgbaar met stoffen Radio, Blazer of Stamskin (voor 

    meer informatie zie pag 90-91).

• Optionele achterwand in 18 mm melamine (kleuren zie pag 8-9)

Kom erbij

298,-

1.110,-

1.225,-

-

-

1.175,-

1.250,-

-

-

Treinbank F04 *

 * levertijd op aanvraag

F04 hoogte 105 cm

breedte 140 cm - TRF041410 

breedte 180 cm - TRF041810

meerprijs achterwand melamine - WANDMEL1410

meerprijs achterwand melamine - WANDMEL1810

F04 hoogte 120 cm

breedte 140 cm - TRF041412

breedte 180 cm - TRF041812

meerprijs achterwand melamine - WANDMEL1412

meerprijs achterwand melamine - WANDMEL1812

1.205,-

1.335,-

-

-

1.275,-

1.365,-

-

-

1.135,-

1.370,-

-

-

1.305,-

1.400,-

-

-

stof

Radio

stof

Stamskin

stof

Blazer

-

-

195,-

255,-

-

-

215,-

275,-

18 mm

melamine

(**) Kijk voor meer informatie over de stofsoorten op pag. 90-91. Een overzicht van alle kleuren vindt u op www.nicepriceoffice.nl

Vanaf
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Mooie plek
voor de
#vrijmibo

168,-
160,-

190,-

140,-

145,-

Poef K03 / K04*

rond ø38 cm, hoogte 45 cm - POEK03

50x50 cm, hoogte 45 cm - POEK04

Kruk K01 / K02

Kruk K02 laag  - KRK01L

Kruk K01 hoog - KRK01H

-

-

150,-

155,-

210,-

260,-

160,-

165,-

stof

Radio

stof

Stamskin

stof

Blazer

(**) Kijk voor meer informatie over de stofsoorten op pag. 90-91. Een overzicht van alle kleuren vindt u op www.nicepriceoffice.nl

kantoorstoelen

Bar-/Werkstoelen

Vanaf
Kruk K01 / K02 

• Hoogte 80 cm / 40 cm

• Zitting 32,5 x 32,5 cm 

• ZItting gestoffeerd

• Framekleur aluminium

Poef K03 / K04

• Gestoffeerd

• rond ø38 cm, hoogte 45 cm

• 50x50 cm, hoogte 45 cm

W50 stahulp

KRW50 199,-

Geschikt voor werkzaamheden die 

bewegingsvrijheid vragen.

• Zithoogte verstelling 42-55cm d.m.v. 

 EN-DIN 4551 geteste veilige gasveer

• Polyurethaan zitting

• Kunststof voetkruis 

• Geremde wielen

W52 loketstoel

KRW52 258,-

Voor een ergonomische verantwoorde 

zithouding aan een hoog werkvlak. Met 

een gasveer en een verstelbare voetring.

• Zithoogte verstelling 55-81 cm d.m.v. 

 EN-DIN 4551 geteste veilige gasveer

• Zitting breed 40cm, diep 38cm 

• Rug en zitting polyurethaan

• Rug in hoogte en hoek verstelbaar 

 d.m.v. draaiknop

• Kunststof voetkruis 

• Stoel standaard op geleiders

W53 taboeret   

KRW53 123,-

Eenvoudig verstelbaar en met veilige 

gasveer. 

• Zithoogte verstelling 40-53cm d.m.v. 

 EN-DIN 4551 geteste veilige gasveer

• Zitting 35cm breed

• Polyurethaan zitting

• Kunststof voetkruis 

• Geremde wielen



88

kantoorstoelen

Barstoelen

89

Barstoel BS11 en BS11SL

4-poots, zonder armleggers - BARSTS11 180,-

slede, zonder armleggers - BARSTS11SL 200,-

Kenmerken:

• Kuip met krasvast CPL

• Zithoogte 80 cm

• Handige handgreep in de kuip

180,-
Vanaf

Frame chroom*CPL Zwart CPL Wit CPL Esdoorn Frame aluminium Frame wit

(*) Levertijd 4 weken
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kantoorstoelen
Stoffen Nice Price Office Welke uitstraling of toepassing u ook wilt voor 

een stoel, bank of poef, wij hebben de bijpassende stof in ons assortiment. 

Stof Xtreme Xtreme is een stof vervaardigd van 100% 

gerecycled polyester garen met uitstekende rek- en 

slijtwaarden. Deze stof voldoet aan de strengste brand-

testwaarden. Xtreme voldoet aan de criteria van het 

Europees Ecolabel en is aantoonbaar milieuvriendelijk. Het 

Ecolabel bevordert het gebruik van hergebruikte vezels 

en stimuleert gebruik van katoen dat afkomstig is uit 

biologische landbouw

Bekijk alle Xtreme kleuren op 

 www.nicepriceoffice.nl/kleuren

Kenmerken Xtreme

• Materiaal: 100% gerecycled polyester

• Gewicht: ca. 310 gr/m2 (435 gr/m1) +/- 5%

• Breedte: 140 cm

• Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale

• Kleurechtheid: 6 (ISO 105 – B02:1999)

• Pilling: 5 (schaal 1-5, max 5)

• Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – 

X12:2002)

• Brandwerendheid: BS EN 1021 – 1: 2006 (sigaret); 

BS EN 1021 - : 2006 (lucifer), BS7176 : 2007 (Low 

Hazard), BS5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, 

BS 7176 : 2007 Medium Hazard, UNI 8456 & UNI 9174 

Class 1, NF-P-92-507 M1, NF D 60-013:2006, DIN 4102 

B1 (NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte 

type schuimrubber).

Stof Radio voldoet aan de criteria van het Oeko-Tex 

label. Het Oeko-Tex systeem garandeert dat het geteste 

en gecertificeerde textiel vrij is van schadelijke stoffen 

die een risico vormen voor de gezondheid van de mens.

Alle Radio kleuren

Radio is leverbaar in 6 verschillende kleuren. Deze zijn 

bij de betreffende stoelen afgebeeld. Of kijk op www.

nicepriceoffice.nl/kleuren.

Kenmerken Radio

• Materiaal: 100% polyester FM (brandvertragend)

• Gewicht: ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

• Breedte: 140 cm

• Slijtvastheid: 80.000 toeren Martindale

• Kleurechtheid bij licht: 6 (ISO 105 – B02; schaal 1-8, 

max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Brandwerendheid: C1 -  B1 - M1 - CRIB 5 -  EN 1021/1-2 - 

BS 7176 Medium Hazard - NF D 60013 Class AM 18 

(NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type 

schuimrubber).

Stof Stamskin TOP Stamskin TOP is de ideale en 

veelzijdige meubelstof voor intensief, gemeenschappelijk 

en professioneel gebruik. Het voldoet aan de strengste 

internationale brandbeveiligings-normen en is geschikt voor 

ruimten waar een optimale hygiëne in acht genomen moet 

worden. Het is waterdicht en onderhoudsvriendelijk.

Bekijk alle Stamskin kleuren op 

 www.nicepriceoffice.nl/kleuren

Kenmerken Stamskin

• Materiaal: meervoudig gelaagd met een onderlaag 

van polyamide-jersey

• Gewicht: 780 g/m2

• Breedte: 140 cm

• Slijtvastheid: > 120.000 toeren Martindale

• Schimmelweerstand: graad 0, uitstekend

• UV-bestendig

• Brandwerendheid: 5.3 SN 198898 - VKF/AEAI - Class 

2 UNI 9177/87 - / Class K1 DIN 53438 / T2 - M2 NFP 

92.507 - F4 NFP 16-101-102 - Geslaagd CAL TB 117-

2013 - Class 1 NFPA 260 - Geslaagd AS / NZS 1530-3 

- Group 2 AS/NZS 3837 - lucifertest geen ontbranding 

EN 1021.1 - 1021.2 - marinetest geslaagd IMO MSC.307 

(88) (2010 FTP Code) Annex 1 part 8 - luchtvaarttest 

geslaagd FAR/JAR 28-853 /855

Stof Blazer / Blazer Lite Blazer voldoet aan de criteria 

van het Europees Ecolabel. Het textiel is aantoonbaar 

milieuvriendelijk. Het Ecolabel bevordert het gebruik van 

hergebruikte vezels en stimuleert gebruik van katoen dat 

afkomstig is uit biologische landbouw.

Basis van Blazer/Blazer Lite is scheerwol die zowel 

hernieuwbaar als biologisch afbreekbaar is.

Bekijk alle Blazer en Blazer LIte kleuren op 

 www.nicepriceoffice.nl/kleuren

Kenmerken Blazer / Blazer Lite

• Materiaal: 100% scheerwol, niet metaalhoudende verf

• Gewicht: ca. 460 gr/m2 (645 gr/m1) +/- 5%

• Breedte: 140 cm / (Blazer Lite 170 cm)

• Slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale

• Kleurechtheid: 5 (ISO 105 – B02:1999)

• Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – 

X12:2002)

• Brandwerendheid: EN 1021 - 1:2006 (sigarettentest) - EN 

1021 - 2:2006 (lucifertest) - BS 7176 : 2007 Low Hazard, 

UNI 9175 Classe 1 IM (met FR PU 35 kg/m3 schuim)

(NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type 

schuimrubber).

Stofsoorten 
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opbergen

Nice Price Office levert een zeer compleet assortiment 

kasten voor persoonlijke berging, afdelingsberging 

(hoge kasten) en archivering. Naast het opbergen van 

informatiedragers zijn de kasten ook te gebruiken voor 

het flexibel indelen van kantoorruimten. De middelhoge 

kasten bieden bij zittende werkzaamheden privacy en 

concentratie en kunnen tevens als sta-element gebruikt 

worden voor informeel overleg.

Jaloeziedeurkast
schuifdeurkast
Houten kast 
rolblokken
stellingen

StellingenJaloeziedeurkasten Schuifdeurkasten RolblokkenHouten kasten

94
96
98

100
102
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opbergen
Jaloeziedeurkasten 

De Nice Price jaloeziedeurkasten zijn leverbaar in aluminium, 

wit  en zwart. De ‘kunststof’ deuren hebben dezelfde kleur als de 

romp. De kasten (m.u.v. de 200 cm hoge kast) zijn voorzien van 

een 18 mm topblad in houtdecor. 

Kenmerken jaloeziedeurkasten:

• Stalen kast met kunststof deuren

• Deuren zijn standaard voorzien van zwarte komgreep

• Kasten zijn standaard voorzien van magneetsluiting en slot

• Kast naar eigen keuze in te delen met legborden, 

  of uittrekframes

Jaloeziedeurkast

optioneel uitgevoerd met uittrekframe standaard voorzien van magneet-
sluiting en slot

Uitvoeringen:

• Kast 120 cm breed leverbaar in 3 hoogtes:

 2OH (75 cm), 3OH (123 cm) en 5OH (200 cm) 

• Kast 100 cm breed leverbaar in 2 hoogtes:

 3OH (123 cm) en 5OH (200 cm) 

• Kast 80 cm breed leverbaar in de hoogte 2OH (75 cm) 

Praktisch,
overzichtelijk 
en opgeruimd

355,-
Vanaf
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opbergen

Jaloeziedeurkast 3OH 

120 cm. breed - JLK3OH12  460,-

123x120x45 cm (HBD) 

Incl. houten top

100 cm. breed - JLK3OH10  445,-

123x100x45 cm (HBD)

Incl. houten top

Jaloeziedeurkast 2OH 

120 cm. breed - JLK2OH12   385,-

75x120x45 cm (HBD)

Incl. houten top

80 cm. breed - JLK2OH08  355,-

75x80x45 cm (HBD)

Incl. houten top

Jaloeziedeurkast 5OH

120 cm. breed - JLK5OH12 490,-

200x120x45 cm (HBD)

100 cm. breed - JLK5OH10 

200x100x45 cm (HBD) 475,-

• Legbord 80 cm. zwart lateraal 330 - ACJLKLEG08 30,-

• Uittrekframe 80 cm. A4 zwart - ACJLKUIT08 85,-

• Bodemplaat 80 cm. zwart - ACJLKBOD08 25,-

Kenmerken jaloeziedeurkasten:

• Stalen kast met kunststof deuren

• Kast 120 cm breed leverbaar in de hoogtes 

 2OH (75 cm), 3OH (123 cm) en 5OH (200 cm) 

• Kast 100 cm breed leverbaar in de hoogtes 

 3OH (123 cm) en 5OH (200 cm) 

• Kast 80 cm breed leverbaar in de hoogte 2OH (75 cm) 

• Kasten zijn standaard voorzien van een 18 mm topblad in hout 

 decor. (m.u.v. de 5OH kast 200 cm hoog)

• Deuren zijn standaard voorzien van zwarte komgreep

• Kasten zijn standaard voorzien van magneetsluiting en slot

• Kast naar eigen keuze in te delen met legborden, 

  of uittrekframes

• Een vlakke bodemplaat is optioneel leverbaar

Wit Eiken whitewash WitNoten AluminiumBeuken Zwart

Jaloeziedeurkast

Decoren (topblad) Lakkleuren

Accessoires kast 80 cm. breed

Accessoires kast 100 cm. breed

Accessoires kast 120 cm. breed

• Legbord 120 cm. zwart lateraal 330 - ACJLKLEG12 30,-

• Uittrekframe 120 cm. A4 zwart - ACJLKBOD12 85,-

• Bodemplaat 120 cm. zwart - ACJLKUIT12 25,-

• Legbord 100cm. zwart lateraal 330 - ACJLKLEG10 30,-

• Uittrekframe 100cm. A4 zwart - ACJLKUIT10 85,-

• Bodemplaat 100 cm. zwart - ACJLKBOD10 25,-

• Dieptegeleider 330 zwart per stuk - ACJLKDIEP 6,-

• Uittrekbeveiliging set - ACJLKBEVEI 7,-

Accessoires algemeen
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1.225,-

opbergen

Schuif ‘ns op...

Schuifdeurkast - 5OH

192x160x46cm (HBD) - SDK3OH160 1.560,-

192x194x46cm (HBD) - SDK3OH194 1.655,-

Legbord 727 160 lateraal 330 - ACSDKLEG160 30,-

Uittrekframe 727 160 A4  - ACSDKUIT160 110,-

Legbord 897 194 lateraal 330  - ACSDKLEG194 35,-

Uittrekframe 897 194 A4  - ACSDKUIT194 115,-

Dieptegeleider 330 per stuk  - ACSDKDIEP 10,-

Uittrekbeveiliging set  - ACSDKBEVEI 10,-

Houten topblad 18mm  -  160mm - ACSDKHTOP160 15,-

Houten topblad 18mm  -  194mm - ACSDKHTOP194 20,-

Akoestisch

De schuifdeurkasten  absorberen het omgevingsgeluid door het 

fijnmazige perforatiepatroon in de schuifdeuren.

Schuifdeurkasten 

Naast gemak van archivering  geeft de akoestische schuifdeurkast ook 

het genot van de akoestische werking. De geperforeerde deuren zijn 

voorzien van panelen met geluidsabsorberend materiaal.

Kenmerken schuifdeurkasten:  

• Stalen kast met soepellopende schuifdeuren 

• Kast standaard voorzien van akoestische perforatie

• Kast is voorzien van een slot

• Kast naar eigen keuze in te delen met legborden of uittrekframes

• Kast geheel van staal leverbaar in de kleur en wit, aluminium en zwart

• Topblad optioneel leverbaar in houtdecor

Schuifdeurkast - 3OH

120x160x46cm (HBD) - SDK5OH160  1.275,-

120x194x46cm (HBD) - SDK5OH194 1.350,-

Vanaf Wit Aluminium* Zwart*

Lakkleuren * levertijd op aanvraag

Schuifdeurkast

Decoren (topblad)  (levertijd 4 weken)

Wit Eiken whitewash Noten Beuken
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375,-

opbergen

Vanaf
Houten kast

HKD5OH08

Houten kast 50H, romp wit 

deuren en top in gelijke 

houtkleur naar keuze 570,-*

Houten kast

HK5OH08

Houten kast 50H open romp wit, 

topdecor naar keuze  395,-*

Houten kast

HKD2OH08

Houten kast 20H, romp wit 

deuren en top in gelijke 

houtkleur naar keuze 375,-*

Houten kast

HK2OH08 

Houten kast 20H open romp wit, 

topdecor naar keuze  270,-*

Houten kast

HKD3OH08 

Houten kast 30H, romp wit 

deuren en top in gelijke 

houtkleur naar keuze 420,-*

Houten kast

HK3OH08

Houten kast 30H open romp wit, 

topdecor naar keuze  310,-*

Detail greep

Accessoires

Legbord voor houten kast 

80 br - HKLB08 25,-

Uittrekframe kleur zwart

t.b.v. kast 80 br - HKUIT08 130,-

Kasten

De Nice Price houten kasten hebben een afmeting van  

80 x 44 cm (b x d). De rompen zijn standaard wit, de toppen 

en deuren zijn leverbaar in eiken whitewash, beuken, noten en wit. 

De deuren zijn voorzien van scharnieren van 120 graden. 

Alle houten kasten zijn gefabriceerd van duurzaam PEFC hout. 

Kenmerken houten kasten:

• Kast 80cm breed en 44cm diep.

• De kast is leverbaar in 3 hoogtes; 2OH (80cm), 

 3OH (119cm) en 5OH (196cm) hoogte

• Romp standaard in de kleur wit.

• Deuren en toppen leverbaar in noten, eiken white wash,   

 beuken en wit.

• Kast naar eigen keuze in te delen met legborden 

 of uittrekframes.

• Kast is voorzien van een houten sokkel in aluminiumkleur.

Wit Eiken whitewash Noten Beuken

Decoren

Houten kasten

*Prijzen zijn exclusief legborden
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opbergen

Rolblokken

Lekker 
gemakkelijk

Stalen rolblok - ROLBS3A6

(incl. pennenlade en slot)

Ladeblok 1xA6/A4-Fo, verrijdbaar 

afmeting 59 x 43 x 60 cm (HBD) 350,-

Rechte ladeverdelers, set van 6 - RVERMET 15,-

Schuine ladeverdelers, set van 6 - SVERMET 25,-

Stalen rolblok - ROLBS1A4

(incl. pennenlade en slot)

Ladeblok 3xA6, verrijdbaar

afmeting 59 x 43 x 60 cm (HBD) 350,-

Rechte ladeverdelers, set van 6 - RVERMET 15,-

Schuine ladeverdelers, set van 6 - SVERMET 25,-

Houten rolblok (inclusief slot)

Houten rolblok 2 LU  - ROLBH1A46

afmeting 59,5 x 42 x 60 cm (HBD) 440,-

Houten rolblok 2 LU  - ROLBH1A47

afmeting 59,5 x 42 x 76,5 cm (HBD) 450,-

Schuine ladeverdelers - SVERHOU

set van 6 25,-

Houten rolblok (inclusief slot)

Houten rolblok 3 LU  - ROLBH3A66

afmeting 59,5 x 42 x 60 cm (HBD) 440,-

Houten rolblok 3 LU  - ROLBH3A67

afmeting 59,5 x 42 x 76,5 cm (HBD) 450,-

Schuine ladeverdelers - SVERHOU

set van 6 25,-
Vanaf

Wit Eiken whitewash WitNoten AluminiumBeuken Zwart

Decoren Lakkleuren
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Alles voor de 
werkplek voordelig 
uit voorraad

opbergen

Aanbouwrek - AANBREK2009

Aanbouwrek 200 x 98 x 30 cm (HBD) 200,-

Set kruisschoren voor 1 rek - AANBKRUI 30,-

Set legborden, 6 stuks - AANBLEGB 155,-

Archiefrek - ARREK2009

Archiefrek 200 x 98 x 30 cm (HBD) 260,-

Inclusief kruisschoren en legborden

Wit* Aluminium Zwart*

Lakkleuren                                 * levertijd op aanvraag

Kenmerken Archiefrek

• Zware, solide stalen uitvoering. voor gebruik in archief en werkruimte 

• Formaat 200 x 98 x 30 cm (HBD)

• Rekken bestaande uit 2 zijwanden + 2 set schoren en 6 legborden

• Rekken zijn door te bouwen met een aanbouwrek 

 bestaande uit 1 zijwand en 6 legborden

• Leverbaar in de kleur wit, aluminium en zwart
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+31 (0)591 63 70 95

24/7
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Alles voor de 
werkplek voordelig 
uit voorraad

www.nicepriceoffice.nl
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