
Nowy Styl Easy Space 

De Easy Space-meubelsysteem is een efficiënte en veelzijdige oplossing voor elke ruimte.  

 

Een optimaal ingerichte werkplek speelt in op 

de behoeftes en taken van de medewerkers die 

er werken. Het is raadzaam om voor meubilair 

te kiezen dat universeel en tegelijkertijd volledig 

functioneel is.  

Om dagelijks effectief werken mogelijk te 

maken zijn eenvoudige oplossingen niet zelden 

bewezen de beste, zoals het Easy Space-

meubelsysteem.  

 

“Het praktisch eenvoudig ontwerp van het Easy Space-meubelsysteem vormt een 

esthetisch en kostenbesparend systeem dat goed werkt op verschillende 

werkplekken en voldoet aan de uiteenlopende behoeften van hun gebruikers”  

 

 

              

 

 

Easy Space voldoet aan uiteenlopende verwachtingen - het biedt ondersteuning bij het 

inrichten van functionele en comfortabele ruimtes die zijn aangepast aan de behoeften 

van elke organisatie.  

 

 



Functies Easy Space 

✔ kabelmanagement 

✔ hoogteaanpassing 

✔ gestoffeerde panelen  

 

Opslag 

Het afdrukken van documenten en het opbergen ervan zijn voor vele beroepen zeer 

belangrijk.  

De diversiteit van de Easy Space kasten maakt het 

mogelijk om elk volume aan belangrijk papiermateriaal op 

te bergen en een kantoorbibliotheek in te richten.  

 

Configuraties 

Een eenvoudig ontwerp hoeft niet één patroon te 

betekenen. 

Door verschillende tafelbladvormen te combineren met 

verschillende poottypes is het mogelijk om uiteenlopende 

werkplekken te creëren. 

Een bijkomend voordeel is de reeks beschikbare kleuren voor de poten en de 

handgrepen van de kast en het onderstel.  

 

Specificatie 

Productassortiment 

1. Rechthoekig bureau met vierkante/ ronde poten 

2. Rechthoekig bureau met C-poten met metalen balk (met hoogteverstelling) /  

    met verbindingspaneel 

3. L-vormig bureau met vierkante/ ronde poten/ C-poten met verbindingspaneel 

4. Barrel vergadertafelblad met vierkante/ ronde poten 

5. Vergadertafel –hoogte 740mm/ 1135mm. 

6. Mobiele vergadertafel - hoogte 740mm 

7. Gestoffeerd tafelblad 

8. Bescheiden paneel 

9. Gestoffeerd receptie-paneel 

10. Schuifdeurkast 

11. Jaloeziedeurkast 

12. Scharnierend deurkabinet 

13. Glazen draaideurkast 

14. Open kast 

15. Garderobekast 

16. Ladekast 



17. Verrijdbaar en vaste zuil 

18. Zelfstaande grote orgaantoren 

19. Vast scheidingsscherm 

20. Caddy met (kleine) bovenblad 

 

 

Details 

1. kabelmanagement en montage van het bureaublad aan het bureauframe 

2. kabeluitgang 

3. inklapbare sleutel 

4. metalen handgreep 

5. schuifdeur 

6. rolluik 

7. gestoffeerd paneel 
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Accessoires 

1. PC-houder 

2. PC trolley 

3. Toetsenbordplank 

4. Paneelplank 

 

          


