
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

   

Duo desk 



 

 

  

 

    

 

  

  

 

 

 

   

 

 

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 Bruto prijs 

     excl. 

scheidingswand 

incl. 

scheidingswand 

DUO*
1
80140*

2
855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 1400 965,00 1.326,00 

DUO*
1
80160*

2
855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 1600 1.011,00 1.398,00 

DUO*
1
80180*

2
855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 1800 1.093,00 1.506,00 

DUO*
1
80200*

2
855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 2000 1.155,00 1.593,00 

afmetingen in mm 

*
1
 voeg “S” toe voor werkplek met scheidingswand 

*
2
 kleurcode blad invullen 

 

Duo desk 

Werkplek Duo desk, hoogte instelbaar 

Werkplek Duo desk, met push/pull kliksysteem 

Artikelcode  Omschrijving 

 

Diep Breed Bruto prijs 

     excl. 

scheidingswand 

incl. 

scheidingswand 

DUOR*
1
80140*

2
855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 1400 1.440,00 1.801,00 

DUOR*
1
80160*

2
855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 1600 1.486,00 1.873,00 

DUOR*
1
80180*

2
855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 1800 1.568,00 1.981,00 

DUOR*
1
80200*

2
855  dubbele werkplek, zilvergrijs onderstel 1680 2000 1.630,00 2.068,00 

afmetingen in mm 

*
1
 voeg “S” toe voor werkplek met scheidingswand 

*
2
 kleurcode blad invullen 

 



 

 

  

 

    

 

  

  

 

 

 

   

 

 

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  Bruto prijs 

       

1. DUOTB01 A4 formaat papierenbakje landscape    42,00 

2. DUOTB02 A4 formaat papierenbakje portrait    42,00 

3. DUOTB03 postvakje    52,00 

4. DUOTB04 cd box    62,00 

5. DUOTB05 pennebakje    38,00 

6. DUOTB06 bakje t.b.v. kleine materialen (bijv. punaises of paperclips)    33,00 

7. DUOTB07 magazine houder    146,00 

8. DUOTB08 magneetbord    31,00 

 

Duo desk toebehoren 

Duo desk toebehoren 

1.  2.  3.  4.  

5.  6.  7.  8.  

 



   

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 

Kleuren uit voorraad leverbaar 



   
Leverbare kleuren met levertijd

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
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