
Voor gezonde en 
        gemotiveerde medewerkers

kasten en rekken
PROFI MODUL 

vanaf € 99,–
vanaf pagina 46

balies/ontvangst
vanaf pagina 262

bureaumeubelsysteem
PROFI MODUL 
vanaf pagina 10

ergonomische
bureaustoelen 

vanaf € 69,90
vanaf pagina 270

elektromotorisch 
hoogteverstelbare 
zit-/statafels 
PROFI MODUL

vanaf € 449,–
vanaf pagina 12

rolcontainer
PROFI MODUL 

vanaf € 279,–
vanaf pagina 42

Breng beweging in je  
dagelijkse kantoorleven
•  gezonder werken met elektromotorisch 

hoogteverstelbare tafels
 vanaf pagina 4

•   grote keuze aan individueel instelbare 
bureaustoelen en stahulpen

 vanaf pagina 270

Catalogus voor 
PREMIUM-klanten

Online-shop

delta-v.be
Online-shop

delta-v.be

  

Catalogus voor 
prem

ium
-klanten

UNIEK EN VEELZIJDIG ASSORTIMENT DUIDELIJK PRIJSVOORDEEL PURE SERVICE

Online-shop
delta-v.be

prijzen geldig  
vanaf 06.03.2020

Catalogus 

2020
Catalogus

2020

prijzen geldig  
vanaf 06.03.2020

UNIEK EN VEELZIJDIG ASSORTIMENT DUIDELIJK PRIJSVOORDEEL PURE SERVICE

tafelonderstel 
Comfort:

el
ek

tr
om

ot
or

is
ch

 h
oo

gt
ev

er
st

el
ba

ar
 

65
5-

13
05

 m
m

 (u
itv

oe
rin

g 
Co

m
fo

rt
) 

zit-/stabureautafel 
MULTI MODUL 
vanaf pagina 84

vanaf € 399,–

d

witesdoornbeuklichtgrijs

Oppervlak houtdecors tafelblad

uitvoering Basic 
hoogte 725-1140 mm 
1 motor, max. belastbaar  
dynamisch 60 kg
breedte mm 1200 1600 1800
lichtgrijs Bestelnr. 264 568 264 572 264 576
beuk Bestelnr. 264 569 264 573 264 577
esdoorn Bestelnr. 264 570 264 574 264 578
wit Bestelnr. 264 571 264 575 264 579

€/st. 429,– 459,– 489,–
vanaf 2 stuks €/st. 399,– 439,– 469,–

Zit-/statafels MULTI MODUL
25 mm dik blad incl. 2 metalen kabeldoorvoerdoppen, C-poot onderstel 
in aluzilver, elektromotorisch hoogteverstelbaar, diepte 800 mm

breedte mm 1200 1600 1800
lichtgrijs Bestelnr. 264 580 264 584 264 588
beuk Bestelnr. 264 581 264 585 264 589
esdoorn Bestelnr. 264 582 264 586 264 590
wit Bestelnr. 264 583 264 587 264 591

€/st. 589,– 629,– 649,–
vanaf 2 stuks €/st. 569,– 599,– 619,–

uitvoering Comfort 
hoogte 655-1305 mm 2 motoren, max. belastbaar dynamisch 80 kg

TIP!

2/3 
zitten

bedrijfsartsen adviseren

1/3 
staan

Premium-levering:  
gratis professionele snelle  
opbouwservice op de werkplek  
en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

incl. montage  
en functie-/  
kwaliteits test  
ter plaatse,  
kostenvrij

stabiel onderstel  
in aluzilver,  
max. belastbaar: 
(uitvoering  
Comfort):

80 kg

kabelslurf 
optioneel
pagina 84

DELTA-V

Bestelnr. 261 031 
€/paar 69,90

4-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg 
100 mm hoogte- en  
70 mm breedte- en  
45 mm diepteverstelbaar

2-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg  
100 mm hoogte- en  
70 mm breedteverstelbaar
Bestelnr. 261 030 c
€/paar 49,90

Bureaustoel winSIT  
met synchroonmechanisme,  
kruisvoet polyamide zwart
stof 
DELTA1 
Plus
kleur zwart donkergrijs blauw
Uitvoering met zitdiepteverstelling
Bestelnr.260 787 260 788 260 790 a
€/st. 369,– 369,– 369,–
Uitvoering met zitdiepteverstelling en 
zitneigingautomatic
Bestelnr.260 793 b 260 794 260 796
€/st. 389,– 389,– 389,–

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)
Bestelnr. 260 219 €/VE  19,90

Extra lange gebruiksduur 
door hoogbelastbare 
DELTA-V bekledingsstof 
met 100.000 schuurbewe-
gingen (100% polyester)  
EN 1021-1 sigarettengloed,  
EN 1021-2 lucifers 

Gegevens:
Zithoogte 445-565 mm 
Zitbreedte 450 mm
Zitdiepte 465-510 mm
Rugleuning-
hoogte 545-630 mm

Gewicht 16,5 kg

serie winSIT met 
verdere stofkleuren 
vanaf pagina 324

vanaf € 369,–

ERGONOMIE   
uit de extra klasse

bc

d

kwaliteitsgetest voor uw veiligheid

Premium-levering: gratis profes-
sionele snelle opbouwservice op de 
werkplek en terugname van de verpak-
king, binnen 10 werkdagen, franco.

traploos
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar  
via knopdruk

a

• synchroonmechanisme 
• zit- en rugleuningneiging
• zietdiepteverstelling
• zithoogteverstelling
• ergonomie-comfortzit

Gratis tel 0800/20888 • Gratis fax 0800/20222 • e-mail info@delta-v.be
DELTA-V Lucas N.V • Showroom bureau- en bedrijfsinrichting • Bosstraat 189 • B-3930 Hamont-Achel
Deze catalogus richt zich uitsluitend tot bedrijven, zelfstandigen, vrije beroepen en organisaties. Daarom zijn onze prijzen excl. BTW.
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Projects

Projecten op maat                                   voor elk kantoor

Heeft u onze nieuwe projectbrochure al? 
Wij sturen deze graag gratis naar u op.
U kunt de brochure ook online doorbladeren via: 
delta-v.be/nl/Projects

DELTA-V LUCAS N.V. 
Bosstraat 189
B-3930 Hamont-Achel  
Tel. +32 (0) 11 440 440
info@delta-v.be 

Openingsuren 
showroom
Maandag tot vrijdag 
van 8.30 tot 17.30 uur
Op afspraak kan ook.

Ons stappenplan voor uw project op maat:
• bezoek aan uw bedrijf
• analyse van de werkplek(ken)
• vertaling naar een inrichtingsplan
• visualisatie door een 3D-tekening
• realisatie van uw kantoor
• betrouwbare service, ook na verkoop

Ons projectenteam staat voor u klaar
Wilt u uw kantoor of bedrijfsgebouw (her)inrichten? Neem dan contact met ons op, 
zodat wij samen met u op zoek kunnen gaan naar een passend concept. Wij maken 
een voorstel dat volledig past binnen uw filosofie en budget. Wij leveren zowel het 
grondplan als tekeningen in 3D, zodat de gehele inrichting visueel wordt en u een 
idee krijgt van de sfeer.

Projects

• optimale oplossingen  
 voor uw indivi duele bureau-  
 en bedrijfs inrichting

• eigen hoogwaardige  
 producten
 die door ons ontworpen zijn en voldoen  
 aan de hoogste kwaliteitsnormen

• ergonomie en ecologie –  
 voor U zonder meerprijs
 zijn de belangrijkste principes voor onze product -
 designs en onze productie-/montage processen.

UNIEK EN  
VEELZIJDIG  
ASSORTIMENT

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

PURE SERVICE

afb. bureaumeubelsysteem 
PROFI MODUL 
vanaf pagina 10

afb. zit-/statafel  
PROFI MODUL 
vanaf pagina 12

*Gedetailleerde leveringsvoorwaarden kan u in de catalogus terug vinden.

Maak gebruik van uw exclusieve 
PREMIUM-voordelen! 

• kosteloze professionele  
 lever- en opbouwservice 

• kwaliteitsgecertificeerde, 
 eigen opbouwteams

•  inclusief 
functie- 
controle 

 en persoonlijke  
 uitleg op uw  
 werkplek

• gebruiksklaar  
 voor U  
 gemonteerd *

HKB_1_20-Umschlag_R28.5mm_BE.indd   2 10.02.20   14:52



• Grotere projecten worden voor U 
 individueel berekend volgens project-grootte  
 en mogelijke kostenbesparingen

OFFERTE-
SERVICE
Een individuele offerte 
van DELTA-V leidt steeds 
tot een betere beslissing.

Wij adviseren u graag en 
bieden u de beste 
professionele oplossing!

DUIDELIJK  
PRIJSVOORDEEL

„Beter kan u 

 niet inkopen!“

Voor het welzijn van uw medewerkers 
Voor het welzijn van uw medewerkers heeft u bij ons een grote keuze  
aan producten voor meer beweging en gezondheid op de werkplek:

•  elektromotorische hoogteverstelbare zit-/statafels  
 (vanaf p. 4), net zoals
•  bureaustoelen, stahulpen, en krukken voor  
 meer beweging op de werkplek (vanaf p. 270)
•  akoestische oplossingen en zichtwanden  
 voor geconcentreerd werken (vanaf p. 252)
•  oplossingen voor optimale belichting (vanaf p. 581)

Grote keuze aan attractieve prijzen.

Vraag het ons. Wij adviseren u graag.

TIP: Profiteer van mogelijke tussenkomsten van  
ziekenfondsen of andere overheidsinstanties.

Verdere info: 
in online-shop: 
delta-v.be/nl/raadgever

of: 
via smartphone 
de QR-code 
inscannen

Voor gezonde en 
gemotiveerde medewerkers

• industrie-netto-prijzen 
 (zonder tussenhandel) extreem voordelig

• steeds 10% premiumklanten-
 korting reeds vanaf een bestelwaarde 
 van 99,– €

• tot 20% project-korting 

• extra 2% online-korting

(uitgezonderd speciale actieprijzen)

Grotere projecten worden voor U
individueel berekend volgens project-

grootte en mogelijke kostenbesparingen

12%
10%

15%
17%

20%

vanaf € 7.500,– 

vanaf € 99,– 

 vanaf € 10.000,– 

vanaf € 12.000,– 

vanaf € 15.000,– 
Factuurbedrag excl. BTW

PREMIUM
KLANTENKORTING 

tot 

20%

bestelwaarde:       projectkorting:

Assortimentsoverzichten
Zie ommezijde…

I



hoogwaardige  
kunststof roldeuren 
in aluzilver

vrije ruimte-
inrichting door 
zichtrugwand  
in decorkleur

dynamisch  
werken op  
knopdruk met
hoogteverstelbare 
zit-/statafels

kasten en rekken

vanaf € 99,–
pagina 50

comfortabele 
sluitdemper 
(SOFTCLOSE) 

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

vanaf € 299,–
      bureautafels

Efficiënte ruimtebenutting

PROFI MODUL schuifdeur- en 
roldeurkasten
•  plaatsbesparend: bureau-oppervlakken  

kunnen efficiënter benut worden door  
optimale bereikbaarheid van de kastinhoud

•   meer opbergmeubilair kan op dezelfde  
oppervlakte ondergebracht worden

Unieke combinatieverscheidenheid

PROFI MODUL kasten en rekken
• maximale opbergruimte met optimale ruimtebenutting  
• op maat gesneden inrichtingsoplossingen door 
 talrijke kastbreedtes van 400 tot 1600 mm en 1 tot 9  
 ordnerhoogtes in de hoogtes 390 tot 3380 mm
• eenheids systeemdiepte van 420 mm
• vrije ruimte-inrichting : zichtrugwand in decorkleur

schuifdeur-  
en roldeurkasten

vanaf € 199,–
pagina 64

PROFI MODUL – vanaf pag. 10    Assortimentsoverzicht pagina II-XX

III

gedempte  
zelfsluiting

Leverbaar in 5 hoogwaardige 
oppervlak houtdecors

elegante 
volmetalen  
handgrepen

DELTA-V

lichtgrijs

beuk

esdoorn

wit

noot/wit
vanaf pagina 224

Mobiele opbergruimte  
aan uw werkplek

PROFI MODUL containers
•  comfortabel : sluitdempers (softclose) en zelfsluitsysteem
•  stabiele lades met hoogwaardige geleiders
•  uitgebreide opbergruimte : rol- en standcontainer in dieptes 
 600 en 800 mm, naar keuze met of zonder hangmappenlade

tot 45 kg volledig 
uittrekbaar, ruimte voor 
100 hangmappen

containers

vanaf € 299,–
vanaf pagina 42

De premium oplossing voor een  
comfortabele toegang tot de elektro- en  
netwerk-aansluitingen aan uw bureau

bureautafelblad 
comfortabel  
verschuifbaar

EASY CONNECT

bureautafels
manueel hoogte- 
verstelbaar

vanaf € 299,–  
vanaf pagina 24

25 mm dik blad 
incl. 2 of 3 metalen 
kabeldoorvoerdoppen

PROFI MODUL  
bureautafels 

• perfecte ergonomie  
 door traploze hoogte- 
 verstelling – manueel of  
 elektromotorisch
• perfect opgesteld :  
 8 elegante onderstel- 
 varianten 
• meer inrichtings- 
 speelruimte :  
 reuze keuze aan tafel- 
 breedtes, bladvormen  
 en combinaties

zit-/sta bureautafels
motorisch  
hoogteverstelbaar

vanaf € 449,–
vanaf pagina 14

hoogte 
720-1180 mm

hoogte 
715-1185 mm

comfortabele hoogteverstelling 
door druk op de knop en  
2 synchroon gestuurde  
BOSCH elektromotoren

bureautafels
vrije vormen

vanaf € 399,–  
vanaf pagina 28

hoogte 
680-820 mm

incl. lade 
met geïntegreerd  
materiaalvak

PROFI MODUL – Het professionele  
bureaumeubelsysteem voor de hoogste eisen 
PROFI MODUL overtuigt door de beste ergonomie, doordachte functionaliteit  
en een aansprekend design. De vele tafelvormen en onderstellen bieden u  
de optimale mogelijkheden om uw ruimte in te richten zodat u succesvol kan werken. 
Het modulaire corpusmeubilair laat zich individueel volgens uw wens inrichten, 
combineren, uitbreiden en past zich perfect aan uw kantoorruimte aan. 
PROFI MODUL voldoet aan de hoogste vereisten van de Europese norm 
van kantoormeubilair             (DIN EN 527 deel 1en deel 2).
  

Assortimentsoverzicht pagina II-XX     Profi bureaumeubelsystemen PROFI MODUL – vanaf pag. 10    Assortimentsoverzicht pagina II-XX
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hoogwaardige  
kunststof roldeuren 
in aluzilver

vrije ruimte-
inrichting door 
zichtrugwand  
in decorkleur

dynamisch  
werken op  
knopdruk met
hoogteverstelbare 
zit-/statafels

kasten en rekken

vanaf € 99,–
pagina 50

comfortabele 
sluitdemper 
(SOFTCLOSE) 

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

vanaf € 299,–
      bureautafels

Efficiënte ruimtebenutting

PROFI MODUL schuifdeur- en 
roldeurkasten
•  plaatsbesparend: bureau-oppervlakken  

kunnen efficiënter benut worden door  
optimale bereikbaarheid van de kastinhoud

•   meer opbergmeubilair kan op dezelfde  
oppervlakte ondergebracht worden

Unieke combinatieverscheidenheid

PROFI MODUL kasten en rekken
• maximale opbergruimte met optimale ruimtebenutting  
• op maat gesneden inrichtingsoplossingen door 
 talrijke kastbreedtes van 400 tot 1600 mm en 1 tot 9  
 ordnerhoogtes in de hoogtes 390 tot 3380 mm
• eenheids systeemdiepte van 420 mm
• vrije ruimte-inrichting : zichtrugwand in decorkleur

schuifdeur-  
en roldeurkasten

vanaf € 199,–
pagina 64

PROFI MODUL – vanaf pag. 10    Assortimentsoverzicht pagina II-XX

III

gedempte  
zelfsluiting

Leverbaar in 5 hoogwaardige 
oppervlak houtdecors

elegante 
volmetalen  
handgrepen

DELTA-V

lichtgrijs

beuk

esdoorn

wit

noot/wit
vanaf pagina 224

Mobiele opbergruimte  
aan uw werkplek

PROFI MODUL containers
•  comfortabel : sluitdempers (softclose) en zelfsluitsysteem
•  stabiele lades met hoogwaardige geleiders
•  uitgebreide opbergruimte : rol- en standcontainer in dieptes 
 600 en 800 mm, naar keuze met of zonder hangmappenlade

tot 45 kg volledig 
uittrekbaar, ruimte voor 
100 hangmappen

containers

vanaf € 299,–
vanaf pagina 42

De premium oplossing voor een  
comfortabele toegang tot de elektro- en  
netwerk-aansluitingen aan uw bureau

bureautafelblad 
comfortabel  
verschuifbaar

EASY CONNECT

bureautafels
manueel hoogte- 
verstelbaar

vanaf € 299,–  
vanaf pagina 24

25 mm dik blad 
incl. 2 of 3 metalen 
kabeldoorvoerdoppen

PROFI MODUL  
bureautafels 

• perfecte ergonomie  
 door traploze hoogte- 
 verstelling – manueel of  
 elektromotorisch
• perfect opgesteld :  
 8 elegante onderstel- 
 varianten 
• meer inrichtings- 
 speelruimte :  
 reuze keuze aan tafel- 
 breedtes, bladvormen  
 en combinaties

zit-/sta bureautafels
motorisch  
hoogteverstelbaar

vanaf € 449,–
vanaf pagina 14

hoogte 
720-1180 mm

hoogte 
715-1185 mm

comfortabele hoogteverstelling 
door druk op de knop en  
2 synchroon gestuurde  
BOSCH elektromotoren

bureautafels
vrije vormen

vanaf € 399,–  
vanaf pagina 28

hoogte 
680-820 mm

incl. lade 
met geïntegreerd  
materiaalvak

PROFI MODUL – Het professionele  
bureaumeubelsysteem voor de hoogste eisen 
PROFI MODUL overtuigt door de beste ergonomie, doordachte functionaliteit  
en een aansprekend design. De vele tafelvormen en onderstellen bieden u  
de optimale mogelijkheden om uw ruimte in te richten zodat u succesvol kan werken. 
Het modulaire corpusmeubilair laat zich individueel volgens uw wens inrichten, 
combineren, uitbreiden en past zich perfect aan uw kantoorruimte aan. 
PROFI MODUL voldoet aan de hoogste vereisten van de Europese norm 
van kantoormeubilair             (DIN EN 527 deel 1en deel 2).
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hoogwaardige  
kunststof roldeuren 
in aluzilver

MULTI MODUL schuifdeur- en 
roldeurkasten
•  plaatsbesparend: bureau-oppervlakken  

kunnen efficiënter benut worden door  
optimale bereikbaarheid van de kastinhoud

•   meer opbergmeubilair kan op dezelfde  
oppervlakte ondergebracht worden

MULTI MODUL kasten en rekken
• maximale opbergruimte met optimale ruimtebenutting  
• op maat gesneden inrichtingsoplossingen door 
 talrijke kastbreedtes van 400 tot 1600 mm en 1 tot 9  
 ordnerhoogtes in de hoogtes 805 tot 3255 mm
• eenheidssysteem-diepte van 420 mm
• vrije ruimte-inrichting : zichtrugwand in decorkleur

schuifdeur-  
en roldeurkasten

vanaf € 169,–
vanaf pagina 122

kasten en rekken

vanaf € 79,–
vanaf pagina 112

lichtlopende metalen lades  
inclusief zelfsluitsysteem  
en uittrekbeveiliging

elegant 
C-poot  

onderstel in 
aluzilver of wit

vanaf €159,–
     bureautafels
     vanaf pagina 82

MULTI MODUL – vanaf pag. 80    Assortimentsoverzicht pagina II-XX

V

MULTI MODUL – multifunctioneel en  
ergonomisch aan een attractieve prijs. 
Met MULTI MODUL richt u uw kantoor multifunctioneel in!
Een veelvoud aan mogelijkheden in tafels, containers en kasten garanderen u individuele  
inrichtingsoplossingen aan een attractieve prijs. Er zijn 4 verschillende oppervlakdecors  
mogelijk, die uw kantoorruimte een eigen sfeerbeeld bezorgen. Het bureaumeubelprogramma  
MULTI MODUL voldoet aan de hoogste vereisten van de Europese norm van kantoormeubilair  
(DIN EN 527 deel 1en deel 2).

MULTI MODUL bureautafels 

• perfecte ergonomie  
 door traploze hoogteverstelling – 
 manueel of elektromotorisch
• perfect opgesteld :  
 10 elegante onderstel varianten 
• meer inrichtings-speelruimte :  
 reuze keuze aan tafelbreedtes, 
 bladvormen en combinaties

geremde wielen  
vooraan

MULTI MODUL containers
•  stabiele lades met hoogwaardige geleiders
•  uitgebreide opbergruimte : rol- en stand- 

container in dieptes 600 en 800 mm, naar keuze  
met of zonder hangmappenlade

Voor nog meer opbergruimte  
aan uw bureautafel

zit-/sta bureautafels
motorisch  
hoogteverstelbaar

vanaf € 399,–
van. pag. 84

hoogte 
655-1305 mm

DELTA-V

afb. bureautafel
Comfort M
manueel 
hoogteverstelbaar

vanaf € 229,–
vanaf pagina 90

containers

vanaf € 175,–
vanaf pagina 108

25 mm dik blad  
inclusief 2 metalen  
kabeldoorvoerdoppen

traploos  
hoogteverstelbaar  
met 2 synchroon  
gestuurde  
elektromotoren 

onderstel

afb. bureautafel Basic

    vanaf € 169,–
    vanaf pagina 94

incl. lade met geïntegreerd  
materiaalvak

lichtgrijs

beuk

esdoorn

wit

Leverbaar in 4 hoogwaardige 
Oppervlak houtdecors

Assortimentsoverzicht pagina II-XX     Profi bureaumeubelsystemen MULTI MODUL – vanaf pag. 80    Assortimentsoverzicht pagina II-XX
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hoogwaardige  
kunststof roldeuren 
in aluzilver

MULTI MODUL schuifdeur- en 
roldeurkasten
•  plaatsbesparend: bureau-oppervlakken  

kunnen efficiënter benut worden door  
optimale bereikbaarheid van de kastinhoud

•   meer opbergmeubilair kan op dezelfde  
oppervlakte ondergebracht worden

MULTI MODUL kasten en rekken
• maximale opbergruimte met optimale ruimtebenutting  
• op maat gesneden inrichtingsoplossingen door 
 talrijke kastbreedtes van 400 tot 1600 mm en 1 tot 9  
 ordnerhoogtes in de hoogtes 805 tot 3255 mm
• eenheidssysteem-diepte van 420 mm
• vrije ruimte-inrichting : zichtrugwand in decorkleur

schuifdeur-  
en roldeurkasten

vanaf € 169,–
vanaf pagina 122

kasten en rekken

vanaf € 79,–
vanaf pagina 112

lichtlopende metalen lades  
inclusief zelfsluitsysteem  
en uittrekbeveiliging

elegant 
C-poot  

onderstel in 
aluzilver of wit

vanaf €159,–
     bureautafels
     vanaf pagina 82

MULTI MODUL – vanaf pag. 80    Assortimentsoverzicht pagina II-XX

V

MULTI MODUL – multifunctioneel en  
ergonomisch aan een attractieve prijs. 
Met MULTI MODUL richt u uw kantoor multifunctioneel in!
Een veelvoud aan mogelijkheden in tafels, containers en kasten garanderen u individuele  
inrichtingsoplossingen aan een attractieve prijs. Er zijn 4 verschillende oppervlakdecors  
mogelijk, die uw kantoorruimte een eigen sfeerbeeld bezorgen. Het bureaumeubelprogramma  
MULTI MODUL voldoet aan de hoogste vereisten van de Europese norm van kantoormeubilair  
(DIN EN 527 deel 1en deel 2).

MULTI MODUL bureautafels 

• perfecte ergonomie  
 door traploze hoogteverstelling – 
 manueel of elektromotorisch
• perfect opgesteld :  
 10 elegante onderstel varianten 
• meer inrichtings-speelruimte :  
 reuze keuze aan tafelbreedtes, 
 bladvormen en combinaties

geremde wielen  
vooraan

MULTI MODUL containers
•  stabiele lades met hoogwaardige geleiders
•  uitgebreide opbergruimte : rol- en stand- 

container in dieptes 600 en 800 mm, naar keuze  
met of zonder hangmappenlade

Voor nog meer opbergruimte  
aan uw bureautafel

zit-/sta bureautafels
motorisch  
hoogteverstelbaar

vanaf € 399,–
van. pag. 84

hoogte 
655-1305 mm

DELTA-V

afb. bureautafel
Comfort M
manueel 
hoogteverstelbaar

vanaf € 229,–
vanaf pagina 90

containers

vanaf € 175,–
vanaf pagina 108

25 mm dik blad  
inclusief 2 metalen  
kabeldoorvoerdoppen

traploos  
hoogteverstelbaar  
met 2 synchroon  
gestuurde  
elektromotoren 

onderstel

afb. bureautafel Basic

    vanaf € 169,–
    vanaf pagina 94

incl. lade met geïntegreerd  
materiaalvak

lichtgrijs

beuk

esdoorn

wit

Leverbaar in 4 hoogwaardige 
Oppervlak houtdecors

Assortimentsoverzicht pagina II-XX     Profi bureaumeubelsystemen MULTI MODUL – vanaf pag. 80    Assortimentsoverzicht pagina II-XX
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EXTRA BREED 1200 mm

U SPAART TOT  

50%

JUMBO-draaideurkasten

vanaf € 249,–
pagina 175

Top  
aanbiedingen  
in SET

vanaf € 278,–
pagina 177

hang- 
mappen- 
kasten

vanaf € 169,–
vanaf pagina 176

professioneel  
cilinder slot

versterkte deuren  
en verzonken  
scharnieren

SET
draaideurkast 199,–

+ draaideurkast 179,–
normale prijs 378,–

= aanbieding   278,–
U spaart = 100,–

vanaf €9990
 metalen 
 draaideurkasten
 vanaf pagina 166

EXTRA DIEP 620 mm

kleur
lichtgrijs 
RAL 7035

vanaf € 279,–  
pagina 158-159
antraciet pagina 165

afb.  
pagina 169

afb. 
pagina 176

va. €159,–
 va. 4 st. €/st. 
 Bestelnr. 266 433

Top aanbiedingen: metalen kasten – vanaf pag. 166    Assortimentsoverzicht pagina II-XX

roldeurkasten

vanaf € 199,–
pagina 174

schuifdeurkasten

vanaf € 269,–
pagina 172

VII

 

Het professionele bureau- 
meubelsysteem uit DELTA-V  
premium staal 

Het staalmeubelsysteem 
BASE LINE verbindt de beste 
kwaliteit, dankzij het hoog- 
waardige DELTA-V staal, met  
een aansprekende optiek,  
door topbladen in houtdecor,  
lichtgrijs, beuk en esdoorn.

vanaf € 95,–
      bureautafels
     pagina 166

rolcontainers

vanaf € 139,–
pagina 146-147 
antraciet pag. 162 

DELTA-V

rekken

vanaf € 119,–
pagina 154-155
antraciet pagina 165

kasten

vanaf € 159,–
pagina 150-153 
antraciet pag. 165

hangmappenkasten

vanaf € 169,–
pagina 148-149
antraciet pagina 165

schuifdeur-
kasten
vanaf € 279,–  
pagina 158-159
antraciet pagina 165

roldeurkasten

vanaf € 349,–
pagina 156-157
antraciet pagina 165

bureautafels

vanaf € 95,–
pagina 142-145 
antraciet pagina 162

afb. 
pagina 145

Assortimentsoverzicht pagina II-XX     BASE LINE bureaumeubelsystemen – vanaf pag. 140 Top aanbiedingen: metalen kasten – vanaf pag. 166    Assortimentsoverzicht pagina II-XX
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bureautafels

vanaf € 599,–
vanaf pagina 232

bureautafels

vanaf € 299,–
vanaf pagina 224

MANAGEMENT 2
edel en representatief

PROFI Bicolour
werken met systeem –  
ergonomisch, modern  
en stijlvol

Dit meubilair richt zich vooral tot beslissingnemers, 
creatieve en design georiënteerde personen.
De eisen: moderne inrichtingsoplossingen met een „bijzonder 
extraatje“. Representatief en hoogwaardig en exclusief.
Ergonomisch – want ook bij lange werkdagen wil men zich 
goed voelen. Door de combinatie van deze kenmerken ontstaat 
meubilair dat uw bureau een stijlvol beeld verleent. 

vanaf € 229,–
      bureautafels
     vanaf pag. 206

Elegant en representatief 
voor hoge eisen

EVO
modern design 
in professionele
kwaliteit

bureautafels

vanaf € 799,–
vanaf pagina 236

DELUXE
tijdloos elegant design

iMODUL
ergonomie op 
topniveau

bureautafels

vanaf € 349,–
vanaf pagina 214

Managementbureaus – vanaf pagina 204    Assortimentsoverzicht pagina II-XX

DELTAFLEXX – metaal/hout – vanaf pagina 178

Functionele bureaus – vanaf pagina 244

IX

Het operatieve bureaumeubelsysteem uit hout en metaal
Robuuste metalen corpussen met een hoogwaardige poedercoating in  
aluzilver RAL 9006 worden met houtdecorfronten in melamine in lichtgrijs,  
beuk of esdoorn verfijnd. Bij de ontwikkeling van de kasten hebben wij op  
alle technische details gelet, die het dagelijkse bureauleven vergemakkelijken.  
Beginnend bij stabiele scharnieren over stangsloten tot van binnenuit  
verstelbare voetglijders.

va.  € 259,–
      bureautafels
     vanaf pagina 196

kasten

vanaf € 279,–
vanaf pag. 200

containers

vanaf € 199,–
vanaf pag. 198

Assortimentsoverzicht pagina II-XX     CONCEPT MODUL – metaal/hout – vanaf pagina 194 Managementbureaus – vanaf pagina 204    Assortimentsoverzicht pagina II-XX

bureaus

va. € 299,–
va. pag. 180

DELTAFLEXX – metaal/hout – vanaf pagina 178

bureaus

va. € 219,–
pagina 248

bureaus

va. € 219,–
pagina 246

COMBI LINE
attractief design aan een 
sensationele prijs 

Functionele bureaus – vanaf pagina 244

DELTAFLEXX is een professioneel meubelsysteem  
uit staal en hout. Elegant design, flexibel en functoneel 
in gebruik. Daarenboven is het uiterst veelzijdig dankzij 
de vijf fronten naar keuze. Klassiek design uit staal, 
geperforeerd met geluidsdempend effect, of 3 moderne 
houtdecors: elk van deze varianten heeft een zeer aan-
trekkelijke prijs.

hout decor

lichtgrijs beuk esdoorn

stalen deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

DELTA RIO
fris en modern

VIII
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Bewegend 
zitten voor 
een gezonde rug

serie SITNESS

va. € 179,–
va. pag. 334

bureaustoel  
MATTEGO
met Body-Balance-
Tek systeem ®

va. € 299,–
va. pag. 332

Welzijn voor heel het lichaam! 
• het driedimensionele Body-Balance-Tec-gewricht  
 in de zit bevordert het bewegend zitten
• uw wervels worden be- en ontlast
• uw wervelkolom balanceert steeds in de juiste  
 zithouding en versterkt zo uw rugspieren  
 tijdens het zitten

De wegwijzer voor gezond 
zitten vindt u op pagina 274

train uw 
rugspieren 
tijdens 
het zitten

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 

door Intertek
geprüfte
Sicherheit

Bureaustoelen – vanaf pag. 270    Assortimentsoverzicht pagina II-XX

Ergonomie aan 
een attractieve prijs!
U profiteert van een groot  
aantal aan bureaustoelen  
voor professioneel gebruik.

Ontdek de talrijke  
varianten aan uit- 
rusting, design en  
kleuren.directie- en

XXL-zetels

va. € 199,–
va. pag. 341

winSIT/mySIT

va. € 339,–
va. pag. 326

Design by DELTA-V:
bureaustoelen-serie
winSIT, mySIT en ecoSIT

bureaustoel 
COMFORT NET 
DELUXE

bureaustoel 
COMFORT I

va. € 89,90
va. pag. 278

va. € 169,–
va. pag. 300

va. € 6990
  bureaustoelen
 pagina 281

XI

DELTA-V TOP- 
kwaliteit, met  
binnenzitschaal  
in hout en extra  
comfortabele 
kwaliteitspolstering

Het omvangrijke  
bezoekersstoelen- 
assortiment biedt een  
ruime keuze aan varianten: 

• GS- en kwaliteitsgetest voor uw veiligheid
• comfortabel, ergonomisch en stabiel
• grote vorm- en kleurkeuze
• met hoogwaardige stofbekleding, 
 leder, softex of kunststof
• 4-poots of sledeonderstel
• super prijs-/kwaliteitsverhouding

ideaal voor elk gebruik:
• onthaal
• besprekingen
• conferenties
• events
• beurzen
 

• kantine en 
 cafetaria
• seminaries en 
 opleidingen
• en veel meer

bezoekersstoelen KEN

vanaf € 29,90
vanaf pagina 407

vormschaalstoelen 
HIP

vanaf € 19,99
vanaf pagina 412

vanaf €1990
      stoelen
             pag. 405

bezoekers- en 
vergaderstoelen DELTA I

vanaf € 69,99
vanaf pagina 388

bezoekers- en vergaderstoelen ARKAS

vanaf € 69,99
vanaf pagina 392

bezoekersstoelen 
serie ISO

vanaf € 26,99
vanaf pagina 364

bezoekersstoelen 
NORWIN

vanaf € 19,90
vanaf pagina 405

Comfortabel  
en stabiel

Assortimentsoverzicht pagina II-XX     Stoelen, zitmeubilair – vanaf pag. 362 Bureaustoelen – vanaf pag. 270    Assortimentsoverzicht pagina II-XX
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Meer dan 115 varianten garanderen  
u een geschikte oplossing!
• talrijke oppervlak decors
• hoogwaardige onderstel uitvoeringen
• vele tafelafmetingen en bladvormen
• elke combinatie mogelijk

Stabiel, flexibel
en veelzijdig

vergader- en multifunctionele tafels 
BASE-MODUL

vanaf € 69,–
vanaf pagina 428

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Top kwaliteit
• bladdikte 19 / 25 mm
• kwaliteitsgetest 
 GS-gecertificeerd
• stabiel staalbuis onderstel 

vergader- en multifunctionele tafels 
BASE-MODUL Q

vanaf € 84,90
vanaf pagina 440

de elegante ronde poten 
garanderen hoogste 
standvastigheid

vanaf € 69,–
      tafels vanaf pagina 428

Alle exclusieve DELTA-V bureaumeubelsystemen bieden u 
elektromotorisch hoogteverstelbare zit-/statafels in talrijke 
uitvoeringen. Graag adviseren wij u:

afb. esdoorn
pagina 432-433

afb. 
lichtgrijs
pagina 428-429

afb. 
pagina 457

afb. beuk
pagina 430-431

klaptafels
pagina 455-459

vanaf € 99,– 
pagina 459

conferentietafels

vanaf € 189,–
pagina 446-454

afb.
conferentietafels 
DELTA-ORBIS
pagina 450-451

Tafels – vanaf pag. 270    Assortimentsoverzicht pagina II-XX

XIII

Alle exclusieve DELTA-V bureaumeubelsystemen bieden u 
elektromotorisch hoogteverstelbare zit-/statafels in talrijke 
uitvoeringen. Graag adviseren wij u:

Dynamisch werken 
op knopdruk

PROFI MODUL

vanaf € 449,–
vanaf pagina 14

PROFI MODUL
Jumbo

vanaf € 1.149,–
vanaf pagina 17

iMODUL

vanaf € 349,–
vanaf pagina 214

EVO

vanaf € 599,–
vanaf pag. 208

CONCEPT MODUL

vanaf € 439,–
vanaf pagina 198

Vakkundig advies  
B Tel. 0800/20888

Breng beweging 
in uw kantoorjob!

In de praktijk bewezen hebben zich bureautafels 
met zit-/stafunctie. Voert u 1/3 van uw werktijd staande  
uit en 2/3 zittend verhoogd uw aantoonbaar uw lichamelijke 
en mentale prestatie aan uw beeldschermwerkplek.

MULTI MODUL

vanaf € 399,–
vanaf pag. 84

vanaf € 399,–
     zit-/sta 
    bureautafels 2/3 

zitten
bedrijfsartsen adviseren

1/3 
staan

 TIP!      Ontdek ons compact-assortiment met zit-/statafels op pag. 464-473

Assortimentsoverzicht pagina II-XX     Zit-/sta bureautafels – vanaf pag. 464 Tafels – vanaf pag. 270    Assortimentsoverzicht pagina II-XX
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Perfect tentoonstellen, 
efficiënt plannen en 
professioneel verkopen

Alles wat u nog nodig heeft voor uw 
bureau- bedrijfsinrichting:
• talrijke hoogwaardige garderobes
• alles voor een succesvolle presentatie en planning
• bureau-accessoires
• vitrinekasten en verkoopshulpen

folderstaander 

vanaf € 89,–
pagina 594-595

flipcharts

vanaf € 39,90
pag. 570

afb. pagina 569

lampen

vanaf € 33,90
pagina 581-583

garderobe- 
staanders

vanaf € 39,90
vanaf  
pagina 552

Bureau-accessoires:
• talrijke hoogwaardige garderobes
• alles voor een succesvolle presentatie 
 en planning
• bureau-uitrusting en
 bureau toebehoren 

witborden

vanaf € 13,99
pagina 565-568

afb. pagina 565

Vitrines en verkoopshulpen:
• grote keuze infokasten 
 voor binnen en buiten
• folderstaander en vitrinekasten
• zichtmappen en klantenleidsysteem

 planborden

vanaf € 89,90
vanaf pag. 576

afvalverzamelaars

vanaf € 5,29
pagina 560-563
pagina 688-691

infokasten voor 
binnen en buiten

vanaf € 39,90
vanaf pagina 588

Alles wat u nog nodig heeft voor uw 
bureau- bedrijfsinrichting:
• talrijke hoogwaardige garderobes
• alles voor een succesvolle presentatie en planning
• bureau-accessoires
• vitrinekasten en verkoopshulpen

vanaf €1399
      borden
     pagina 564-568

presentatieborden

vanaf € 129,90
vanaf pagina 571

afb. pagina 573

afb. pagina 592

Bureau-accessoires – vanaf pag. 550    Assortimentsoverzicht pagina II-XX

XV

archiefrekken  
metaal

va. € 39,90 
pag. 688-703

houten-
draaideurkasten

vanaf € 129,–
van. pag. 488

tekening ladekasten

vanaf € 599,–
vanaf pag. 536

ordnermolens

vanaf € 159,–
vanaf pag. 538

vanaf €79,–
rekken metaal/hout
van. pag. 494

rol-/standcontainers

vanaf € 139,–
metaal  vanaf pag. 526 
hout  vanaf pag. 528

roldeurkasten
metaal/hout

vanaf € 229,–
van. pag. 504

afb. 
pagina 508

schuifdeurkasten 
metaal/hout

vanaf € 169,–
van. pag. 514

afb. pagina 600

afb. pagina 496

poetsmiddelen-/
garderobe- 
kasten

vanaf € 219,–
van. pag. 486

sleutelkasten

vanaf € 39,90
vanaf pag. 548

kantoorkasten, containers en rekken 
om uw kantoor aan te vullen

metalen draaideurkasten

vanaf € 129,–
van. pag. 476

afb. 
pagina 
476

afb. 
pagina 524

hangmappenkasten

vanaf € 169,–
vanaf pag. 522

afb. 
pagina 
626

afb. pagina 536

afb. 
pagina 523

afb. pagina 495

afb. pagina 486

afb. 
pagina 
567

afb. 
pagina 
491
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werkstoelen

vanaf € 79,90
vanaf pagina 680

Hoogwaardige en 
duurzame profi-
oplossingen

werkstoelen/ 
werkkrukken

vanaf € 99,90
vanaf pag. 680

Magazijnkasten

vanaf € 129,– 
vanaf pagina 644

• magazijnkasten voor werkplaats
 in professionele metalen kwaliteit 
 in vele afmetingen en kleuren met 
 verzinkte legborden
• werkbanken en werktafels
• ergonomische zit-/sta werktafels
• werkstoelen en krukken
• aluminium ladders
• afvalcontainers
• en veel meer

vanaf €199,–
      werkbanken
     vanaf pagina 660

Het WS PROFI materiaalkast-
systeem biedt de optimale oplossing 
voor efficiënt werken in het magazijn 
of bedrijf. Een grote keuze uit werktafels, 
werkbanken, materiaalkasten en lade-
kasten zijn perfect op elkaar afgestemd 
en flexibel bruikbaar. 
Alle producten komen met de hoogste 
kwaliteitsstandaards overeen. 
Daarom bieden wij 10 jaar garantie.

WS PROFI van. pag. 794

afb. 
pag. 695

afb. 
pag. 687

afb. 
pag. 713

afb. pag. 651

afb. 
pag. 644

afb. pagina 679

afb. 
p. 661

TOP ERGONOMIE  
door hoogteverstelling  
710 tot 1060 mm

Werkplaatsinrichting – vanaf pag. 642     Assortimentsoverzicht pagina II-XX

trapladders

va. € 47,90
pagina 693

XVII

Werkplaatsinrichting – vanaf pag. 642     Assortimentsoverzicht pagina II-XX

va. € 129,–
  garderobekasten metaal
 vanaf pagina 598

sluitvakken-kasten metaal

va. € 34,90
pag. 614-619, 628-629, 638-639

Z-garderobekasten

va. € 179,–
pagina 612-613, 637

Het juiste klimaat  
voor uw kleding

zit- en 
garderobebanken

va. € 79,–
pagina 640-641

SP PROFI  
SYSTEEM

va. € 179,–
pag. 620-629

Gedaan met saaie  
kleedruimten!
• een grote keuze aan garderobe- 
 en vakkenkasten
• ventilatiesysteem „Easy Dry“
• lange levensduurgarantie door  
 hoogwaardig DELTA-V staal
• moderne deurkleuren

afb.  
pag. 615

serie Basic/Classic

va. € 159,– 
pagina 630-637

profi garderobe- 
kasten metaal

va. € 129,–
pagina 598-611

Assortimentsoverzicht pagina II-XX     Kleedruimtes, garderobe-inrichting  – va. pag. 596

verdere 
RAL-kleuren
op aanvraag

Ontdek ons eigen DELTA-V SP PROFI SYSTEEM: 
consequent doordacht, voor vele taken uitgerust – 
en met lange levensduurgarantie!XVI
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Ontdek ons uitgebreid 
assortiment: delta-v.be

Sneller 
naar uw gewenst artikel 
door eenvoudige en 
talrijke filterfuncties

Overzichtelijker 
en comfortabeler  
inkopen – ook mobiel

Veiliger
door verwerking 
van uw gegevens  
met SSL-beveiliging

Zoekassistenten

Stoelnavigator
Productvideos

Exclusieve  
aanbiedingen

daar bovenop 2% extra  
online-korting op alle  
artikelen in deze catalogus!

Bezoek onze online-shop en  
profiteer van 2% extra online-korting!  
Uw voordeel: bij online-bestellingen  
hebben wij minder werkingkosten.  
Deze besparing geven wij aan U,  
d.m.v. 2% extra  
online-korting!

Uw voordelen van onze online-shop   

Archiefrekken
pagina 540-545

24
UREN

7DAGEN 
PER WEEK  
GEOPEND

Projecten op maat voor elk kantoor

Heeft u advies of informatie nodig? 

DELTA-V projects: 
Tel. +32 (0) 11 440 440

Ook voor de volledige (her)inrichting van uw kantoor of bedrijfsgebouw 
begeleiden en adviseren wij u graag. Meestal starten wij met een werk-
plekanalyse, die wij vertalen naar een inrichtingsplan. Zo komen we 
steeds tot een concept op maat, vervolledigd met 3D-tekeningen,  
om daarna het complete project te realiseren tot in de kleinste details.

   Brochure via delta-v.be/nl/Projects

Assortimentsoverzicht pagina II-XX     Magazijn inrichting, transporttoestellen  – va. p. 698

XIX

Voor ieder bereik de 
passende oplossing
• magazijnrekken voor  werkplaats en magazijn   
• magazijn- en transportbakken
• tafel- en platformwagens en transportkarren

profi-eurobakken

va. € 4,99
vanaf pag.713

afb. pagina 700

transportwagens

vanaf € 69,–
vanaf pagina 694

INCLUSIEF

 TPE-wielen  
en  

EASY STOP

afb.  
pag. 696

Ontdek onze metalen  
archiefrekken in
„KANTOORKASTEN  
EN ARCHIVERING“

vanaf € 39,90

Archiefrekken
pagina 540-545

vanaf € 3990
    magazijnrekken
   pagina 698-712

Assortimentsoverzicht pagina II-XX     Magazijn inrichting, transporttoestellen  – va. p. 698

verdere 
RAL-kleuren
op aanvraag

magazijnbakje

va. € 0,89
vanaf pag. 714

XVIII
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Openingsuren en adres: 
maandag tot vrijdag: 8.30 tot 17.30 uur
of na persoonlijke afspraak

     Bosstraat 189 · B-3930 Hamont-Achel
Een exacte routebeschrijving kan U in onze online-shop vinden: delta-v.be

gratis direct  
voor de deur

P

Uw gewenst product aanraken en bekijken met 
individueel en persoonlijk advies – dat bieden wij 
u aan in onze 1.000 m² grote toonzaal. 

Hier heeft u een grote keuze aan bureaumeubelsystemen en zitmeubilair 
voor iedere behoefte. Bezoek ons in Hamont-Achel – onze vakkundige 
adviseurs vinden steeds de juiste oplossing naar ieders wens en budget.

U kan ook een afspraak vastleggen. Dan bereiden wij uw bezoek 
voor en zetten de producten klaar die uw interesse gewekt hebben.

Hartelijk welkom!

Uw persoonlijke 
aanspreekpartner:
Uw adviseur telefoon e-mail
Verkoop Mevr. Irene Böhm 0 11 / 440 - 615 irene@lucas.be

Verkoop Mevr. An Janssen 0 11 / 440 - 430 an@lucas.be

Verkoop Dhr. Guy Vanhoudt 0 11 / 440 - 433 guy@lucas.be

Project Dhr. Ronny Daniels 0 11 / 440 - 432 ronny@lucas.be

Project Dhr. Mark Wilmes 0 11 / 440 - 454 mark@lucas.be

Project Dhr. Koen Meyers 0 11 / 440 - 440 koen@lucas.be

Wij zijn er voor U! Wij advi seren u graag en 
uitgebreid bij uw bestelling door onze 
gecer tificeerde werkplek experts (EOA certified). 
Met één aanspreekpunt kan u uw aanvragen sneller, 
persoonlijker en zekerder verwerken. 

Wij adviseren U graag!

Maak gebruik van ons 
gratis faxnummer!

gratis fax.: 0800 20 222

Zo kan u ons bereiken!

gratis tel.: 0800 20 888
vanuit NL tel.: +32 (0) 11 440 440

Wij verheugen ons op uw telefoontje.  
U kan ons bereiken van maandag tot vrijdag  
8.30 tot 17.30 uur.

Optimaal beslissen 
met een offerte van 
DELTA-V

Vergelijk met uw andere 
leveranciers. Met DELTA-V 
bespaart u op vergelijk-
bare producten en kiest 
u voor de betere service 
en de optimale prijs-/
kwaliteit verhouding.

Voor een optimale 
aankoopbeslissing 
heeft u minstens 
ook een offerte 
van DELTA-V nodig. 

offerte vragen

vergelijken

succesvol 

beslissen

  Wij zijn er voor U!

Showroom: Vele goede inrichtingsideeën op meer dan 1.000 m2  Bezoek ons:

Wij bekijken samen met u ter plaatse 
de situatie, waardoor we rekening 
kunnen houden met aspecten, zoals 
kleur, vloerbedekking, ramen, enz.

Persoonlijk en  
competent advies,  
ook bij u ter plaatse

showroom van 1.000 m²
XX
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Magazijnbakken en profi-eurobakken pagina 713-715
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Ergonomie op de werkplek

Een moderne en ergonomische werkomgeving verhoogt het welzijn 
van uw medewerkers en verhoogt hun productiviteit.

Bedenk dat iedere dag afwezigheid door ziekte gemiddeld 400 € kost.
Een ergonomisch ingericht bureau, bestaand uit een hoogteverstelbare tafel en een passende, 
ergonomische bureaustoel, financeert zich al door 2 ziektedagen minder.

 2 Informatie en raadgever over het onderwerp ergonomische werkplekken:
Online-shop: delta-v.be/nl/raadgever

Gezonder zitten! Bij ons vindt u de geschikte bureaustoel voor uzelf – gegarandeerd!

Ergonomische bureaustoelen  
aan een aantrekkelijke prijs, o.a.:
• vanaf € 69,90: bureaustoel COMFORT P  
 vanaf pag. 276

Bewegend zitten met  
Body-balance-tec techniek, o.a.:
• Serie SITNESS vanaf pag. 334
• bureaustoel MATTEGO vanaf pag. 332

afb. 
pagina 337

afb. 
pagina 277

afb. 
pagina 281

Automatisch juist afgesteld, 
met gewichtsautomatic, o.a.:
• Serie ERGOLINE DV vanaf pag. 314
• Serie winSIT vanaf pag. 324

XXL-managementszetel, 
belastbaar tot 200 kg, o.a.:
• PARLANDO vanaf pag. 351
• BIG STAR vanaf pag. 350

afb. 
pagina 315

afb. 
pagina 356

1  ZITTEN
Ergonomische bureaustoelen en  
bewegend zitten ontlast de rugspieren.

2  ZITTEN
Beweegbare krukken en stahulpen 
versterken de rug.

Breng beweging in je  
dagelijkse kantoorleven

2/3 
zitten

bedrijfsartsen adviseren

1/3 
staan

TIP: Profiteer van mogelijke tussenkomsten van  
ziekenfondsen of andere overheidsinstanties.
Verdere info: in de online-shop: delta-v.be/nl/raadgever
of via smartphone de QR-code inscannen.

In de praktijk hebben zich ergonomische 
elektromotorisch hoogteverstelbare  
bureautafels met zit-/stafunctie bewezen. 
Voert u 1/3 van uw werktijd staande uit en  
2/3 zittend verhoogt uw aantoonbaar  
uw lichamelijke en mentale prestatie aan  
uw beeldschermwerkplek.
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Meer beweging en gezondheid op de werkplek

3 

Voor gezonde en 
gemotiveerde medewerkers

Individueel advies door uw gecer tificeerde werkplek expert: 
Vakkundig advies: gratis tel. 0800/20888

Talrijke decors en onderstelkleuren, o.a.:
• PROFI MODUL vanaf pag. 12
• MULTI MODUL vanaf pag. 82
• DELUXE vanaf pag. 237

XXL-Jumbo-werkplekken, 
verscheidene bladvormen, o.a.:
• PROFI MODUL vanaf pag. 12
• MULTI MODUL vanaf pag. 82

afb. pagina 87

Meer beweging op de werkplek! Bij ons vindt u de ideale zit-/statafel – gegarandeerd!

afb.
PROFI MODUL
vanaf pagina 10

elektromotorische 
hoogteverstelbare 

tafels
(vanaf pag. 4)

akoestische- en 
scheidingswand 

oplossingen
(vanaf pag. 252)

optimale 
belichting

(vanaf pag. 581)

bureau- 
stoelen en 
stahulpen

(vanaf pag. 270)

ERGONOMIE  
OP DE  

WERKPLEK

3  STAAN
De bloedsomloop wordt gestimuleerd, 
de productiviteit verhoogt

Voor het welzijn van uw medewerkers heeft 
u bij ons een grote keuze aan producten voor 
meer beweging en gezondheid op de werkplek:

•  elektromotorische hoogteverstelbare zit-/statafels (vanaf p. 4), net zoals
•  bureaustoelen, stahulpen, en krukken voor meer beweging op de werkplek (vanaf p. 270)
•  akoestische oplossingen en zichtwanden voor geconcentreerd werken (vanaf p. 252)
•  oplossingen voor optimale belichting (vanaf p. 581)

Ontdek op de volgende pagina‘s ons uitgebreide assortiment 
met talloze inrichtingsoplossingen.

comfortabele  
hoogteverstelling
via knopdruk

professioneel
toebehoren voor  
de dagelijks gebruik

intelligent kabel-
management
voor meer orde

EASY CONNECT
het comfortabele  
schuifbladfunctie 

afb. pagina 21

Vraag het ons. Wij adviseren u graag!
Maak gebruik van ons offerteservice 
voor een individueel aanbod van DELTA-V.

Vakkundig advies: 
0800/20888 
gecer tificeerde werkplek experts
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BUREAUMEUBILAIR pagina 4-269

Het veelzijdige bureaumeubelsysteem voor de hoogste vereisten

Profi bureaumeubelsystemen 
COMPETENTIE 

OVERZICHT

hoogwaardig en ergonomischhoutPROFI MODUL pagina 10-79  

topkwaliteit in perfectie

zit-/statafels 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. esdoorn

vanaf € 449,–
vanaf pagina 14

afb. lichtgrijs

afb. beuk

afb. zit-/statafels 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. lichtgrijs
vanaf pagina 17

bureaus
vanaf € 299,–
vanaf pagina 24

afb. beuk



5

Overzicht – Profi bureaumeubelsystemen

Het multifunctionele bureaumeubelsysteem voor ieder gebruik

zit-/statafels 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. lichtgrijs

vanaf € 399,–
pagina 85

bureaus

vanaf € 169,–
vanaf pagina 82

modern en functioneel

MULTI MODUL pagina 80-139 ergonomie aan attractieve prijzenhout

Voor alle 
DELTA-V 
bureaumeubel- 
systemen:

afb. beuk

afb. wit

afb. bureau Comfort M 
esdoorn
pagina 90 

vanaf pagina 84

vanaf pagina 90



Seite 192-193

U SPAART TOT 

 50%  

%

M afb. 
draaideur- 
kasten 
pagina  
168-169

Profi bureaumeubelsystemen– overzicht

Het succesconcept met een systeem6

BASE LINE pagina 140-165 staal tijdloos, robuust en betrouwbaar

afb. lichtgrijs

TOPAANBIEDINGEN pagina 166-177 staal

bureaus

vanaf €  95,–
vanaf pagina 142

afb. beuk

afb. hangmappenkast 
pagina 176 N 

afb. JUMBO- 
draaideurkast 
pagina 175 P

Voor alle  
DELTA-V 
bureaumeubel- 
systemen:

COMPETENTIE 
OVERZICHT

hoekcombinatie  
incl. containers

vanaf €  399,–
vanaf pagina 143



Overzicht – Profi bureaumeubelsystemen 

7Optimale combinatie uit kwaliteitsstaal en topbladen in houtdecor

CONCEPT MODUL pagina 194-203 staal/hout topkwaliteit en perfect design

bureaus    
vanaf  

€ 259,–
pagina 195

afb. lichtgrijs

DELTAFLEXX pagina 178-191 staal/hout

afb. bureau 4-poot 
esdoorn
pagina 195

Voor alle  
DELTA-V 
bureaumeubel- 
systemen:

flexibel, hoogwaardig en modern

bureaus 

va. €  299,–
pagina 185

afb. zit/-statafel 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
beuk, pagina 181

afb. lichtgrijs pagina 181

pagina 196



8 Representatieve directiebureau’s voor hogere vereisten

Overzicht 
Directiebureaus   

bureaus 

vanaf €  219,–
pagina 246

DELTA RIO  pagina 246-247             fris & modernhout

COMBI LINE pagina 248-249

afb. walnootafb. wit/lichtgrijs

bureaus

vanaf € 199,–

Balies                                                 pagina 262-263

Sofas/zetels/banken/bijzettafels    pagina 264-269

Scheidingswandsysteem              pagina 252-259 Ontvangstmeubilair

balieelement

vanaf € 249,–

            zetels

vanaf € 99,90

vanaf pagina 262

scheidingswanden

vanaf € 99,–
vanaf pagina 252

afb. 
pagina 257

DELTA RIO
COMBI LINE
MODUL

pagina  246-247
pagina  248-249 
pagina  250-251



9Representatieve directiebureau’s voor hogere vereisten Elegant meubilair aan een attractieve prijs

EVO pagina 206-211 voor professioneel gebruikhout

zit-/statafels 
elektromotorisch hoogteverstelbaar

vanaf € 599,–
pagina 209

afb. antraciet/wit

iMODUL                                                pagina 214-223

MANAGEMENT 2                                 pagina 232-235

PROFI Bicolour                                    pagina 224-231

DELUXE                                                 pagina 236-239

hout hout

hout hout

bureaus

vanaf € 229,–

bureaus

vanaf € 299,–
bureaus

vanaf € 349,–

bureaus

vanaf € 599,–
bureaus

vanaf € 799,–

afb. 
wildeik/wit

afb. lichtgrijs afb. noot/wit

Overzicht 
Managementbureaus   

afb. noot donker afb. calvados

COMPETENTIE 
OVERZICHT

EVO
iMODUL
PROFI Bicolour
MANAGEMENT 2

pagina  206-211
pagina  214-223
pagina  224-231
pagina  232-235

DELUXE
EXECUTIVE
BOSSINO

pagina  236-239
pagina  240-241
pagina  242-243



bureaustoel
Bestelnr. 258 257
vanaf € 189,90
pagina 337

bureau 
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 275 266 
€ 669,– 
pagina 17

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 496
€ 319,–
pagina 42

64
0-

13
00

 m
m

stahulp 
Bestelnr.  
275 309 
vanaf € 129,99 
pagina 343 
 

Overzicht PROFI MODUL Bureaumeubelsysteem – pagina 10-79

  10

„Mijn nieuw bureau werd snel  
geleverd, professioneel en  

gratis opgebouwd. Van mijn  
 besparing heb ik meteen  

 een nieuwe bureaustoel  
bijbesteld – ik ben zeer  

tevreden!“

Uniek assortiment en  
gratis opbouwservice 

+ Draaideurkasten PROFI MODUL  pagina 48-59

Maximale verscheidenheid ook  
bij PROFI MODUL kasten: 
Met een systeemdiepte van 
420 mm, corpusbreedten  
van 600, 800, 1000, 1200 en  
1600 mm en in totaal 8 hoogte- 
maten (1 tot 9 OH) laten zich op  
maat gesneden inrichtings- 
oplossingen mogelijk maken. 

Het modulaire opbouw systeem 
verzekerd u van een in de  
toekomst steeds uitbreidbaar  
kantoorlandschap. 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf € 169,– 
vanaf pagina 50



Overzicht PROFI MODUL Bureaumeubelsysteem – pagina 10-79

11

kastenwand pagina 58-59, 74-75

vergadertafels pagina 78-79

Bureautafels PROFI MODUL pagina 12-41

Voor perfecte ergonomie op de  
werkplek heeft PROFI MODUL  
8 verschillende onderstelvarianten,  
6 verschillende breedtes en een  
veelvoud aan bladvormen.

Alle tafels zijn traploos hoogteverstel-
baar, bieden een intelligent tafelma-
nagement en zijn door hun modulaire 
opbouw steeds uitbreidbaar.

Bureautafels met C- en T-poot zijn  
met EASY CONNECT uitgerust,  
de premium-oplossing voor  
comfortabele toegang tot de  
elektro- en netwerkaansluitin gen  
en het optionele kabelkanaal.

+ Toebehoren p. 76-77+ Containers PROFI MODUL pagina 42-45

+

+

Rol- en standcontainers zijn ideale 
opbergmeubelen, zodat uw tafel  
vrij blijft voor de belangrijke dingen.

Stabiels metalen lades met  
gedempt zelfsluitsysteem, centrale  
afsluiting en kantelbeveiliging  
garanderen een maximale  
veiligheid met een optimaal  
comfort.  

Rekken PROFI MODUL pagina 60-63 + Roldeur-/schuifdeurkasten PROFI MODUL pagina 64-71

EASY CONNECT
bureau-tafelblad 
comfortabele 
verschuifbaar

Het professionele bureaumeubel- 
systeem voor de hoogste eisen.
PROFI MODUL overtuigt door de beste ergonomie, 
doordachte functionaliteit en een aansprekend 
design. 
De vele tafelvormen en onderstellen bieden u  
de optimale mogelijkheden om uw ruimte in te 
richten zodat u succesvol kan werken.

Het modulaire corpusmeubilair laat  
zich individueel naar uw wens inrichten,  
combineren, uitbreiden en passen zich  
perfect aan uw kantoorruimte aan.
Met de 4 beschikbare oppervlakdecors kan  
u uw kantoorruimte modern en smaakvol  
inrichten. 

Om uw werkdag te verlichten 
heeft PROFI MODUL een  
omvangrijk assortiment aan  
toebehoren voor tafels,  
containers kasten en rekken.

inrichten in wit  
pagina 24-25, 72-73

beuk

lichtgrijs

esdoorn

wit

Oppervlak  
houtdecors

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf € 399,–
hangmappenkasten 
pagina 46-47

vanaf € 299,– 
vanaf pagina 26

vanaf € 899,– 
vanaf pagina 22

vanaf € 299,– 
vanaf pagina 38

vanaf € 299,– 
vanaf pagina 44

vanaf € 99,– 
vanaf pagina 60

vanaf € 269,– 
vanaf pagina 64

vanaf € 199,– 
vanaf pagina 68



zijpanelen inclusief   
bij de verticale kabel geleiding 
metaal gelakt,  
aluzilver RAL 9006

knieschot optioneel 
zorgt voor optimale  
privacy, geperforeerde  
plaat gelakt,  
aluzilver RAL 9006 
 

EASY CONNECT 
Schuiffunctie van het tafelblad 
voor comfortabele toegang tot 
de optionele kabelgoot 

hoogtesteldoppen 
voor het passtellen  
op oneffen vloeren 

professioneel toebehoren   
voor dagelijks gebruik zoals  
printerhouder, CPU-houder, 
enz.

ergonomische  
hoogteverstelling 
eenvoudig en traploos instelbaar 
met inbus sleutel

bureau  
met C-poot 
H 680-820 mm 
vanaf € 299,–
lichtgrijs vanaf pagina 24
beuk/esdoorn/wit vanaf pagina 26
noot/wit vanaf pagina 224

bureau  
met T-poot 
H 680-820 mm 
vanaf € 299,–
lichtgrijs/beuk/esdoorn/wit  
vanaf pagina 34 

De onderstelvarianten

Technische gegevens

pagina 14-41
PROFI MODUL biedt steeds de juiste  
oplossing. Als compleet systeem laat het toe  
uw individuele werkplek in te richten volledig  
naar uw wensen.  
Het start met een professionele bureautafel met manuele 
hoogteverstelling, gevolgd door een multifunctionele 
hoekcombinatie en eindigend met een zeer comfortabele 
en ergonomische zit-/statafel met elektromotorische 
hoogteverstelling. Een doordacht kabelmanagement 
zorgt gegarandeerd dat storende kabels opgeruimd 
worden. 

12

Overzicht bureautafels
„eenvoudiger en  
comfortabeler bestaat niet“

bureau C-poot 
breedte 1600 mm
afb. lichtgrijs 
Bestelnr. 215 200
€ 389,–
pagina 25

EASY CONNECT 
De ideale oplossing voor een comfortabel  
toegang naar de elektro- en netwerk- 
aansluitingen aan uw  
bureau of het optionele  
kabelkanaal

comfortable  
verschuifbaar blad

jumbovorm linkszijdig 
afb. lichtgrijs
Bestelnr. 238 125
€ 699,–
pagina 29

ONZE  
BESTSELLERS
UNIEK –  
ERGONOMISCH  
EN FLEXIBEL

Zit-/stabureautafel 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
breedte 1600 mm 
afb. esdoorn
Bestelnr. 275 268 
€ 669,–
pagina 17

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

PROFI MODUL – houten meubilair

Zit-/stabureautafel 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar  
breedte 1800 mm 
afb. beuk 
Bestelnr. 221 785
€ 969,–
pagina 23

bureau  
met T-poot 
H 650-850 mm 
vanaf € 299,–
vanaf pagina 38

bureau met  
4-pootsonderstel   
H 650-850 mm 
vanaf € 299,–
vanaf pagina 40



afb. esdoorn/wit

Materiaal

krasbestendige melaminecoating in verblin-
dings- en reflectievrije uitvoering volgens 
DIN 86765, 3-laags kwaliteitsspaan-
plaat, emissieklasse E1 volgens DIN 68765

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs beuk esdoorn wit

Profi Modul, iMODUL, Multi Modul  
en MULTI 2.0 zijn in decor onderling 
combineerbaar.

Slim combineren!

13

noot/ 
wit

Zit-/stabureautafel  
met EASY CONNECT
T-poot elektromotorisch
hoogteverstelbaar
H 720-1180 mm 
vanaf € 899,–
lichtgrijs/beuk/esdoorn/wit  
vanaf pagina 22
noot pagina 225

Zit-/stabureautafel 
Basic
T-poot elektromotorisch
hoogteverstelbaar
H 715-1205 mm 
vanaf € 449,–
lichtgrijs/beuk/esdoorn/wit    
vanaf pagina 14

Zit-/stabureautafel Comfort 
T-poot elektromotorisch
hoogteverstelbaar
H 640-1300 mm 
vanaf € 599,–
lichtgrijs/beuk/esdoorn/wit  
onderstel aluzilver vanaf pagina 16 
onderstel wit vanaf pagina 18

andere onderstelkleuren mogelijk op aanvraag.

afb. 
zit-/stabureautafel 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar  
pagina 23

containers 
vanaf pagina 42
 
draaideurkasten/ 
rekken 
vanaf pagina 50

onderstel kleuren

aluzilver
RAL 9006

wit
RAL 9016

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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Zit-/sta bureautafels 
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 715-1205 mm

PROFI MODUL – houten meubilair

a
zit-/sta bureautafel
elektromotorisch
hoogteverstelbaar 
afb. esdoorn, breedte 1600 mm 
Bestelnr. 278 661, € 479,–
pagina 15

 
draaideurkasten  
vanaf pagina 50
rekken vanaf pagina 60 
schuifdeurkasten  
vanaf pagina 68

Bestelnr. 264 621
€/st. 39,90

Kabelslurf 
inclusief tafel-bevestiging  
en bodemplaat, capaciteit:  
tot 20 kabels.  
Lengte: 130 cm (gestrekt),  
aluzilver RAL 9006

Bestelnr. 247 325
€/st. 64,90

Uittrekbaar tablet met  
sluiting Pennenlade kunststof  
zwart, geschikt voor houten  
meubilair B 376 x D 350 x  
H 40 mm. bevestiging  
onder tafelblad

Ontdek gezondere werkplekken tegen een attractieve prijs

Breng beweging in uw bureau! 
In de praktijk bewezen hebben zich  
bureautafels met zit-/stafunctie.
 
Voert u 1/3 van uw werktijd staande  
uit en 2/3 zittend verhoogd uw  
aantoonbaar uw lichamelijke en  
mentale prestatie aan uw  
beeldschermwerkplek.

2/3 
ziten

Specialisten raden aan

1/3 
staan

CPU-houder 
voor towerbreedte tot  
180 mm metaal gelakt  
aluzilver, gewicht 3 kg
Bestelnr. 263 115
€/st. 54,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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PROFI MODUL – houten meubilair 

15

Zit-/sta bureautafels  
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 715-1205 mm

beuk esdoorn wit
Oppervlak houtdecors
lichtgrijs 

Zit-/sta bureautafels Basic 
bureaublad 25 mm dik met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen,  
T-poot onderstel aluzilver, elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 715-1205 mm, maximale  
belasting dynamisch: 60 kg,   
diepte 800 mm 
breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 40 45 47
lichtgrijs Bestelnr. 278 655 278 659 278 663
beuk Bestelnr. 278 656 278 660 278 664
esdoorn Bestelnr. 278 657 278 661 278 665
wit Bestelnr. 278 658 278 662 278 666

€/st. 449,– 479,– 499,–

a

b

rolcontainer 
diepte 600 mm
Bestelnr.  
290 488
€ 299,–
pagina 43

roldeurkasten  
pagina 64
opzet rekken  
pagina 61

afb. esdoorn 

 

Kabelkanaal
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm
voor tafelbreedte            mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 108 263 109 263 110

€/st. 27,90 29,90 34,90

Knieschot
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte             mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 100 263 101 263 102

€/st. 29,90 37,90 39,90

b

In de beweging  
ligt de kracht

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

 TIP!      Verdere rolcontainers vindt U op pagina 42

onderstel
aluzilver
RAL 9006

vanaf € 449,– 
zit-/sta bureautafels 
elektromotorisch 
hoogteverstelbar
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64
0-

13
00
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m

vanaf € 599,– 
zit-/sta bureautafels 
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar
incl. montage en
kwaliteitscheck ter 
plaatse, gratis 

 

a
zit-/sta bureautafels 
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar 
afb. lichtgrijs 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 275 270 
€ 689,–
pagina 17

 

c

25 mm dik blad  
met rondom 3 mm 
ABS-afboording,  
incl. 2 metalen  
kabeldoorvoerdoppen

met 2 synchroon gestuurde  
electromotoren met softstart en 
-stop functie

extra sterk precisiestaal 
voor hoge stabiliteit, 
poedercoating in  
aluzilver

MULTI MODUL  
vanaf pagina 84  

iMODUL 
vanaf pagina 218/225

PROFI MODUL  
pagina 14-23

verdere ergonomische zit-/sta bureautafels:

onderstel:

Professionele kwaliteit voor uw gezondheid en arbeidsvreugde

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

MANAGEMENT 2 
pagina 235



Ergonomisch  
werken 

PROFI MODUL – houten meubilair 

17

comfortabel  
Hoogteverstelbaar door een 
druk op de knop

elegant 
2 metalen kabel doorvoer- 
doppen in aluzilver

Knieschot
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte             mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 100 263 101 263 102

€/st. 29,90 37,90 39,90
c

Bewegen is belangrijk! Alhoewel slechts weinigen de 
mogelijkheid hebben hun kantoorwerk te onderbre-
ken en te bewegen. Steeds meer mensen vervallen in 
monotone houdingen en beschadigen daardoor hun 

spierstelsels en wervelkolom en hebben een slechte 
bloedsomloop. Onze oplossingen, ook door artsen en 
ergonomen aanbevolen, zijn : bureautafels, die zowel 
zittend als staand werken mogelijk maken.

Zit-/sta bureautafels Comfort 
bladdikte 25 mm, met 2 metalen kabeldoor-
voerdoppen, T-poot onderstel aluzilver,  
elektromotorisch hoogteverstelbaar van  
640-1300 mm, diepte 800 mm 

beuk

esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs 

roldeurkasten pagina 64-67
rekken pagina 60-63

Technische gegevens:
• traploos hooteverstelbaar 
 van 640-1300 mm 
• 2 synchroon gestuurde  
 elektromotoren
• softstart & -stop functie
• T-poot met tweetraps   
 telescopische zuil

• traversvrij onderstel voor  
 maximale beenvrijheid
• snelheid hoogteverstelling:  
 39 mm/s
• motorgeluid: <50 dB
• maximale belasting: 80 kg
• stroomverbruik  0,2 W

voor een  
gezonde rug

Kabelkanaal
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm

voor tafelbreedte            mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 108 263 109 263 110

€/st. 27,90 29,90 34,90

Zit-/sta bureautafels 
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 640-1300 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

64
0-

13
00

 m
m

b
bureau 
Jumbo rechtszijdig 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. beuk
breedte 1800/800 mm 
Bestelnr. 285 828 
€ 1.149,–

 
stahulp Sitness 
Bestelnr. 275 309 
vanaf € 129,99 
pagina 343 
 

hoogcontainer 
Bestelnr. 290 552 
vanaf € 599,– 
pagina 45 
 

Uitvoering 
Comfort
bladvorm rechthoek rechthoek rechthoek Jumbo linkszijdig Jumbo rechtszijdig
breedte mm 1200 1600 1800 1800/800 1800/800
diepte mm 800 800 800 1400/800 1400/800
gewicht kg 45 50 52 73 73
lichtgrijs Bestelnr. 275 262 275 266 275 270 285 823 285 827
beuk Bestelnr. 275 263 275 267 275 271 285 824 285 828
esdoorn Bestelnr. 275 264 275 268 275 272 285 825 285 829
wit Bestelnr. 275 265 275 269 275 273 285 826 285 830

€/st. 599,– 669,– 689,– 1.149,– 1.149,–

a
b

Kabelslurf 
Lengte: 130 cm  
(gestrekt), alu- 
zilver RAL 9006

CPU-houder 
voor towerbreedte  
tot 180 mm, metalen  
wit gelakt, gew. 3 kg

Bestelnr. 263 115
€/st. 54,90

Handschakelaar  
memory 
4 hoogtes programmeer-
baar, digitaal display

Bestelnr. 278 220
€/st.       69,90

Bestelnr. 264 621
€/st. 39,90

 TIP!      Verdere rolcontainers vindt U op pagina 42.

1400

800

1400

800

1800
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Zit-/sta bureautafels 
elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 640-1300 mm

en rolcontainers
wit

PROFI MODUL wit – houten meubilair

draaideurkast 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 256 541 
€ 429,–
pagina 73

 

bureaustoel winSIT 
Bestelnr. 260 799 
€ 389,–
pagina 328

rek 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 256 528 
€ 289,– 
pagina 73

 

voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
wit Bestelnr. 282 789 282 790 282 791

€/st. 29,90 37,90 39,90

Knieschot 
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal, hoogte 320 mm, diepte 16 mm

voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
wit Bestelnr. 282 793 282 794 282 795

€/st. 27,90 29,90 34,90

Kabelkanaal 
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 80 mm, diepte 100 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

bedrijfsartsen adviseren: 2/3 zitten – 1/3 staan

b

roldeurkasten 
pagina 64-67, 72-73 
schuifdeurkasten
pagina 68-71, 72-73

draaideurkasten 
pagina 50-51, 72-73 
rekken  
pagina 60-63, 72-73 

Bestelnr. 285 393 €/st. 39,90

Kabelslurf  
voor zit-/statafel, inclusief  
tafelbevestiging en bodem-
plaat, capaciteit: tot 20 kabels.  
Lengte: 130 cm (gestrekt),  
aluzilver RAL 9006

Handschakelaar memory 
4 hoogtes programmeerbaar, digitaal display
Bestelnr. 278 220 €/st. 69,90

a
zit-/sta bureautafel 
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar 
afb. blad beuk/ 
onderstel wit 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 281 850 
€ 689,–, pagina 19

 



met 2 synchroon  
gestuurde  
elektromotoren  
met softstart  
en -stop functie

PROFI MODUL wit – houten meubilair
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Zit-/sta bureautafels 
elektromotorisch hoogteverstelbaar  

von 640-1300 mm

en rolcontainer
wit

64
0-

13
00

 m
m

a
zit-/sta bureautafel 
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar 
afb. blad/onderstel wit 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 281 852 
€ 689,–

 

b rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 489
€ 299,–

    
diepte mm 600 600 800 800
aantal lades  1 + 3 1 + 1 1 + 3 1 + 1 
hangmappenlade   – 1 – 1
gewicht kg 29 29 38 43
wit Bestelnr. 290 489 290 494 290 499 290 504
 €/st. 299,– 299,– 319,– 349,–

Bestelnr. 290 559 €/st. 39,–

Schuine verdelerset 
bestaande uit: 
4 uittrekbare  
vakken DIN A4

Bestelnr. 290 560 €/st. 29,–

vanaf € 599,–
zit-/sta bureautafels 
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar

stilvol  
in wit

voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
wit Bestelnr. 282 793 282 794 282 795

€/st. 27,90 29,90 34,90

CPU-houder 
voor towerbreedte tot  
180 mm, metalen wit  
gelakt, gewicht 3 kg

Bestelnr. 282 796
€/st. 54,90

Lade-indelingset  
bestaande uit: 
4 scheidingen  
330 x 73 x 7 mm, 
3 vakverdelers A5, 
2 vakverdelers A6

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 45 50 52
lichtgrijs Bestelnr. 281 841 281 845 281 849
beuk Bestelnr. 281 842 281 846 281 850
esdoorn Bestelnr. 281 843 281 847 281 851
wit Bestelnr. 281 844 281 848 281 852

€/st. 599,– 669,– 689,–

Zit-/sta bureautafels 
bureaublad 25 mm dik met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen,  
T-poot onderstel wit, 2 synchroon gestuurde electromotoren 
hoogteverstelbaar von 640 - 1300 mm, incl. softstart & -stop functie, 
maximale belasting dynamisch: 80 kg, diepte 800 mm

lichtgrijs beuk esdoorn wit
Oppervlak houtdecors onderstel 

wit
RAL 9016

a

TIP!

Rolcontainers
lades met sluitdempers  
en zelfsluitsysteem, 
2 geremde wielen vooraan  
en slot met wisselcilinder,  
H 590 x B 425 x  
D 600/800 mm

TIP!

b

onderstel:

 TIP!    Rolcontainers in andere decors vindt U op pagina 42-45.

Handschakelaar memory 
4 hoogtes programmeerbaar, digitaal display



PROFI MODUL – houten meubilair
Zit-/sta bureautafels 
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 650-1250 mm

65
0-

12
50

 m
m

CPU-houder 
voor towerbreedte 175 - 230 mm 
metaal poedercoating,  
incl. montagemateriaal voor  
montage onder het tafelblad

comfortabel 
Hoogteverstelbaar door 
een druk op de knop

elegant 
2 metalen kabel doorvoer- 
doppen in aluzilver

aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 959
wit RAL 9016 Bestelnr. 288 960
zwart RAL 9005 Bestelnr. 288 961

€/st. 59,90

Knieschot
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 350 mm, diepte 16 mm
voor tafelbreedte                               mm 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 940 288 942 288 943 288 944
wit RAL 9016 Bestelnr. 288 947 288 949 288 950 288 951
zwart RAL 9005 Bestelnr. 288 954 288 956 288 957 288 958

€/st. 49,90 59,90 64,90 69,90

Kabelkanaal
klapbaar, metaal poedercoating, incl. kabelontlasting, 
hoogte 50 mm, diepte 145 mm 
voor tafelbreedte                              mm 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 919 288 921 288 922 288 923
wit RAL 9016 Bestelnr. 288 926 288 928 288 929 288 930
zwart RAL 9005 Bestelnr. 288 933 288 935 288 936 288 937

€/st. 29,90 34,90 39,90 49,90

d

Toebehoren voor zit-/sta bureautafels

perfecte organisatie 
ruim kabelkanaal zorgt  
voor orde

Kabelslurf 
capaciteit: tot 20 kabels ,  
Lengte: 130 cm (gestrekt), 

aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 264 621
wit RAL 9016 Bestelnr. 285 393
zwart RAL 9005 Bestelnr. 285 394

€/st. 39,90

zit-/sta bureautafel 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. onderstel aluzilver 
blad beuk,  
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 288 432 
€ 669,–
pagina 21

a

bureaustoel
Bestelnr. 258 257
vanaf € 189,90
pagina 337

d

e

e

Technische gegevens:
• traploos hooteverstelbaar 
 van 650-1250 mm 
• 2 synchroon gestuurde    
 BOSCH-elektromotoren
• softstart & -stop functie
• T-poot met tweetraps  
 telescopische zuil

• traversvrij onderstel voor  
 maximale beenvrijheid
• snelheid hoogteverstelling: 38 mm/s
• motorgeluid: <45 dB
• maximale belasting: 80 kg
• stroomverbruik: 0,3 W

Voor een optimale 
gezondheid van  
uw rug 

Handschakelaar memory 
4 hoogtes programmeer-
baar, digitaal display
Bestelnr.  288 873
€/st.       49,90

20 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Zit-/sta bureautafels
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 650-1250 mm

PROFI MODUL – houten meubilair

vanaf €  599,–
zit-/sta bureautafels 
elektromotorisch hoogteverstelbaar
 

Max. comfort: 
2 synchroon  
gestuurde BOSCH- 
elektromotoren incl. 
softstart en -stop  
functie

 
 
 

65
0-

12
50

 m
m

zit-/sta bureautafel  
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. onderstel wit, 
blad esdoorn 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 288 585 
€ 669,– 

zit-/sta bureautafel  
elektromotorisch höhenverstellbar 
afb. onderstel aluzilver, blad lichtgrijs 
breedte 1600 mm, Bestelnr. 288 431, € 669,– 

zit-/sta bureautafel 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. onderstel zwart, 
blad beuk 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 288 736 
€ 669,– 

a

b

c

blad  
houtdecor

        zit-/sta bureautafel  
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. onderstel wit, 
blad beuk 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 288 584 
€ 669,– 

b

Betrouwbaar actief
Met deze elektromotorische zit-/statafels, made in Germany, zorgt u voor 
voldoende beweging.  Met een simpele druk op de knop kan u uw tafel aan  
uw eigen behoeften in hoogte aanpassen.
Twee synchroon gestuurde BOSCH-elektromotoren drijven de telescopische  
precisiezuilen aan.  Een minimaal stroomverbruik van 0,3 Watt in ruststand, 
zorgen voor een lage stroomrekening.

Specialisten raden aan: 2/3 zitten – 1/3 staan

Oppervlak houtdecors

beuk esdoorn witlichtgrijs 

onderstel
aluzilver
RAL 9006

zwart
RAL 9005

wit
RAL 9016

Professionele kwaliteit

onderstel aluzilver RAL 9006
breedte mm 1200 1600 1800 2000
gewicht kg 46 50 52 53
lichtgrijs Bestelnr. 288 415 288 431 288 439 288 447
beuk Bestelnr. 288 416 288 432 288 440 288 448
esdoorn Bestelnr. 288 417 288 433 288 441 288 449
wit Bestelnr. 288 418 288 434 288 442 288 450

€/st. 599,– 669,– 699,– 729,–

Zit-/sta bureautafels  
bladdikte 25 mm, met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen, T-poot onderstel aluzilver,  
elektromotorisch hoogteverstelbaar van 650-1250 mm, 2 synchroon gestuurde    
BOSCH-elektromotoren, incl. softstart & -stop functie, maximale belasting: 80 kg,
diepte 800 mm  

onderstel wit RAL 9016
breedte mm 1200 1600 1800 2000
gewicht kg 46 50 52 53
lichtgrijs Bestelnr. 288 567 288 583 288 591 288 599
beuk Bestelnr. 288 568 288 584 288 592 288 600
esdoorn Bestelnr. 288 569 288 585 288 593 288 601
wit Bestelnr. 288 570 288 586 288 594 288 602

€/st. 599,– 669,– 699,– 729,–

onderstel zwart RAL 9005
breedte mm 1200 1600 1800 2000
gewicht kg 46 50 52 53
lichtgrijs Bestelnr. 288 719 288 735 288 743 288 751
beuk Bestelnr. 288 720 288 736 288 744 288 752
esdoorn Bestelnr. 288 721 288 737 288 745 288 753
wit Bestelnr. 288 722 288 738 288 746 288 754

  €/st. 599,– 669,– 699,– 729,–

a

2000

2000

b

2000

c

21Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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PROFI MODUL – houten meubilair 
Zit-/sta bureautafels 
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar 
van 720-1180 mm

c

a

De motor voor efficiënt 
werken.
De zit-/statafels met comfortabele 
schuiffunctie EASY CONNECT zijn  
de professionele oplossing voor  
ergonomisch werken.
Via een druk op de knop kan u de  
tafelhoogte aanpassen volgens uw 
eigen behoeftes van 720-1180 mm.
Deze dynamische wissel tussen zitten 
en staan werkt positief op de bloeds-
omloop en verhoogt de productiviteit. 

72
0-

11
80

 m
m

voor tafelbreedte 1600 1800 2000
breedte mm 1390 1590 1790

Bestelnr. 224 536 224 537 224 538
€/st. 89,90 109,90 119,90

Knieschot  
biedt voldoende privacy incl.  
houders, geperforeerd metaal  
gelakt, aluzilver RAL 9006, 
hoogte 400 x diepte 16 mm

c 
d  CPU-houder (vast)  

voor binnenmontage, met kaderadapter,
H 390 x B 243 x D 445 mm, gewicht 5,9 kg

e 

Bestelnr. 221 778             €/st. 119,90

CPU-houder (mobiel) 
voor buitenmontage, met kaderadapter,  
draagkracht 20 kg, H 577 x B 230 x D 320 mm,  
gewicht 6 kg 

Bestelnr. 230 915             €/st. 119,90

d  

e 

a 
bureau, breedte 1800 mm 
elektromotorisch hoogteverstelbaar  
afb. lichtgrijs, Bestelnr. 221 784  
€ 969,–, pagina 23

GEZONDE MEDEWERKERS  
zijn PRODUCTIEVER

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

MULTI MODUL 
vanaf pagina 84

EVO 
vanaf pagina 208

iMODUL  
vanaf pagina 218

verdere ergonomische zit-/sta bureautafels:

Handschakelaar  
memory 
4 hoogtes programmeer-
baar, digitaal display
Bestelnr. 278 220
€/St.       69,90



Zit-/sta bureautafels 
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 720-1180 mm

PROFI MODUL – houten meubilair 

23

Premium kwaliteit

esdoorn witbeuk

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs noot
vanaf S. 227

P

Zit-/sta bureautafels  
met EASY CONNECT
electromotorisch hoogteverstelbaar,  
bladdikte 25 mm, comfortabel  
verschuifbaar, T-poot onderstel  
in aluzilver RAL 9006, incl. 2 synchroon  
gestuurde BOSCH-elektromotoren 
incl. softstart & -stop functie,  
zijpanelen, kabelslurf en kabelkanalen,  
max. belasting 100 kg,  
hoogte 720-1180 mm 

plaat vorm rechthoek rechthoek rechthoek cockpit cockpit Jumbo 
linkszijdig

Jumbo 
rechtszijdig

EASY CONNECT ja ja ja ja ja nee nee
breedte mm 1600 1800 2000 1800 2000 1800 1800
diepte mm 800 800 800 950/800/950 950/800/950 1600/800 1600/800
gewicht kg 61 66 70 68 74 83 83
lichtgrijs   Bestelnr. 221 781 221 784 221 787 221 790 221 793 259 049 259 044
beuk   Bestelnr. 221 782 221 785 221 788 221 791 221 794 259 050 259 045
esdoorn   Bestelnr. 221 783 221 786 221 789 221 792 221 795 259 054 259 046
wit   Bestelnr. 256 597 256 598 256 599 256 596 256 600 259 055 259 047
 €/st. 899,– 969,– 999,– 999,– 1.099,– 1.549,– 1.549,–

a b

72
0-

11
80

 m
m

vanaf € 899,– 
zit-/sta bureautafel 
elektromotorisch hoogteverstelbaar

afb. beuk 

comfortabele hoogteverstel-
ling door druk op de knop 
en 2 synchroon gestuurde  
BOSCH electromotoren

T-poot onderstel in stabiele  
metaalbuis inclusief zijpa-
nelen voor verticale kabel- 
geleiding

 
belastbaarheid tot 100 kg 

a

afb. esdoorn/wit

a

b

c

EASY CONNECT
De premium oplossing voor een comfortabele  
toegang naar de elektro- en netwerkaans- 
luitingen aan uw bureau of het optionele  
kabelkanaal

Tafelblad  
comfortabel  
verschuifbaar

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

PREMIUM 
KWALITEIT

met 2 synchroon  
gestuurde BOSCH- 
electromotoren

Maximale  
ruimte – 

Top ergonomie



noot
vanaf p. 
224

 P

2 kabeldoorvoerdoppen 
3 kabeldoorvoerdoppen vanaf B 1800 mm 

lichtgrijs beuk
vanaf p. 26

P

esdoorn
vanaf p. 26

P
wit
vanaf p. 26

P

Oppervlak houtdecors

24

PROFI MODUL – houten meubilair  
Bureaus C-poot rechthoekig  
lichtgrijs 
manueel hoogteverstelbaar  
van 680-820 mm

Roldeurkas ten 
pagina 64-67 
Schuifdeurkasten
pagina 68-71

Containers
pagina 42-45

Draaideurkasten 
pagina 50-59 
Rekken  
pagina 60-63

Werken met systeem – 

 ERGONOMISCH  
en MODERN

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Vergadertafels
pagina 78-79

afb. lichtgrijs

68
0-

82
0 

m
m

800 mm

blad  
houtdecor

vanaf   € 299,– 
bureautafel

b

c

EASY CONNECT
comfortabele  

toegang  
verschuifbaar

afb. lichtgrijs

Relinglijsten  
vindt u op pagina 77.

C-poot onderstel 
in stabiele metaalbuis

manueel hoogte- 
verstelbaar, inclusief  

zijpanelen voor verticale  
kabelgeleiding 

a bureautafel  
breedte 1600 mm 
inclusief zijpanelen
Bestelnr. 215 200 
€ 389,–
pagina 25

a bureau  
breedte 1600 mm 
inclusief zijpanelen
Bestelnr. 215 200 
€ 389,–
pagina 25

toegang  
comfortabel  
verschuifbaar

hoogtestelschroeven  
om oneffenheden in de 

vloer op te vangen

verticale kabelgeleiding
door de elegante, moeiteloos  
afneembare zijpanelen, metaal  
gelakt, aluzilver RAL 9006

optimale inkijkbescherming
door optioneel knieschot,
perforatieplaat, gelakt aluzilver  
RAL 9006

EASY CONNECT 
De premium oplossing voor een  
comfortabele toegang naar de  
elektro- en netwerkaansluitingen aan  
uw bureau of het optionele kabelkanaal

3-voudige stekkerdoos
uit zeer breukbestendig kunststof,  
3 bescherm contactdozen in 45°  
stelling, verlichte veiligheidsschakelaar,  
incl. 300 cm kabel

Metalen verbinders
voor verbinding van  
bureautafels opgesteld in rij 
Bestelnr. 214 029   €/paar  15,– 

Bestelnr.    230 973 €/st. 35,–

rek 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 250 379
€ 239,– 
pagina 61

Verbindings-/ 
aanbouw- 
elementen 
pagina 32-33
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TIP!

bureau rechthoekig
blad 25 mm dik, comfortabel verschuifbaar (EASY CONNECT), C-poot onderstel 
incl. zijpanelen, poedercoating in aluzilver RAL 9006, 
hoogte 680-820 mm

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
metaal gelakt, aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 299 mm

Knieschot 
biedt voldoende privacy,incl. houders, geperforeerd metaal, gelakt,  
aluzilver RAL 9006, hoogte 400 x diepte 16 mm mm

a

b

breedte x diepte mm 800 x 800 1000 x 800 1200 x 800 1600 x 800 1800 x 800  2000 x 800
gewicht kg
kabeldoorvoerdoppen st.

33
2

36
 2

40
2

47
2

 52
3

 55
 3

lichtgrijs Bestelnr. 215 191 215 194 215 197 215 200 215 203 215 207
 €/st. 299,– 369,– 379,– 389,– 399,– 449,–

voor tafelbreedte mm
breedte mm

800
300

1000
500

1200
600

1600
2 x 500

1800
2 x 600

2000
2 x 700

 Bestelnr. 258 727 214 052 214 004 251 979 214 008 214 009
 €/st. 24,90 27,90 29,90 52,90 55,90 59,90

voor tafelbreedte mm
breedte mm

800
590

1000
790

1200
990

1600
1390

1800
1590

2000
1790

 Bestelnr. 224 532 224 533 224 535 224 536 224 537 224 538
 €/st. 59,90 69,90 79,90 89,90 109,90 119,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

rolcontainer 
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 496
€ 319,–, pagina 42

a bureau 
breedte 1600 mm 
inclusief zijpanelen
Bestelnr. 215 200
€ 389,–

Professionele kwaliteit

vanaf   € 299,– 
bureautafel

schuifdeurkast 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 250 312 
€ 289,–
pagina 69

 afb. lichtgrijs 

roldeurkast 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 250 357
€ 349,– 
pagina 65

CPU-houder
incl. spangordel, montage zijdelings,  
binnen of buiten, metaal gelakt,  
aluzilver RAL 9006,  
belastbaarheid tot 20 kg.
Montage binnen buiten
H x B x D mm 577 x 320 x 223 577 x 320 x 230

Bestelnr. 218 630 230 915 
€/st. 79,90 119,90

SET-aanbieding 
bestaande uit:
1 x  bureau   
 B 1600 mm x D 800 mm inclusief  
 zijpanelen in aluzilver RAL 9006 
 €/st. 389,– 
1 x  rolcontainer met  
 3 lades, D 800 mm 
 €/st. 319,–

lichtgrijs Bestelnr. 258 459
beuk Bestelnr. 258 460
esdoorn Bestelnr. 258 461
wit Bestelnr. 258 462

U bespaart € 39,–  
t.o.v. losse aankoop.

advies verkoopprijs 708,–

€/SET     669,–



afb. wit

afb. beuk

Relinglijsten  
vindt u op pagina 77.

2 kabeldoorvoerdoppen 
3 kabeldoorvoerdoppen  

vanaf B 1800 mm 

68
0-

82
0 

m
m

800 mm

   

blad  
houtdecor

lichtgrijs 
vanaf p. 24

P

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

C-poot onderstel 
in stabiele metaalbuis

manueel hoogte- 
verstelbaar, inclusief  

zijpanelen voor verticale  
kabelgeleiding 

vanaf   € 299,– 
bureautafel

a bureautafel  
breedte 1600 mm 
inclusief zijpanelen
Bestelnr. 215 201 
€ 389,–
pagina 27

a bureau  
breedte 1600 mm 
inclusief zijpanelen
Bestelnr. 256 564 
€ 389,–
pagina 27

rek 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 250 380
€ 239,– 
pagina 63
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PROFI MODUL – houten meubilair 
Bureaus C-poot  
rechthoekig 
beuk, esdoorn, wit

manueel hoogteverstelbaar  
van 680-820 mm

noot 
vanaf p. 
224

P

b

c

toegang  
comfortabel  
verschuifbaar

EASY CONNECT
comfortabele  

toegang  
verschuifbaar

3-voudige Stekkerdoos
uit zeer breukbestendig kunststof,  
3 bescherm contactdozen in 45°  
stelling, verlichte veiligheidsschakelaar,  
incl. 300 cm kabel

Metalen verbinders
voor verbinding van  
bureautafels opgesteld in rij 
Bestelnr. 214 029   €/paar  15,– 

Bestelnr.    230 973 €/st. 35,–

  DE PROFI-OPLOSSING
VOOR ERGONOMISCH  

WERKEN 

hoogtestelschroeven  
om oneffenheden in de 

vloer op te vangen

verticale kabelgeleiding
door de elegante, moeiteloos  
afneembare zijpanelen, metaal  
gelakt, aluzilver RAL 9006

optimale inkijkbescherming
door optioneel knieschot,
perforatieplaat, gelakt aluzilver  
RAL 9006

EASY CONNECT 
De premium oplossing voor een  
comfortabele toegang naar de  
elektro- en netwerkaansluitingen aan  
uw bureau of het optionele kabelkanaal

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Roldeurkas ten 
pagina 64-67 
Schuifdeurkasten
pagina 68-71

Containers
pagina 42-45

Draaideurkasten 
pagina 50-59 
Rekken  
pagina 60-63

Vergadertafels
pagina 78-79

Verbindings-/ 
aanbouw- 
elementen 
pagina 32-33



afb. beuk

roldeurkast 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 250 355
€ 349,– 
pagina 67

schuifdeurkast 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 250 314 
€ 289,–
pagina 71

rolcontainer 
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 497
€ 319,–
pagina 42

a bureau 
breedte 1600 mm 
inclusief zijpanelen
Bestelnr. 215 201
€ 389,–

a
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Professionele kwaliteit PROFI MODUL – houten meubilair 
Bureaus C-poot  

rechthoekig 
beuk, esdoorn, wit

manueel hoogteverstelbaar  
van 680-820 mm

breedte x diepte mm 800 x 800 1000 x 800 1200 x 800 1600 x 800 1800 x 800 2000 x 800
gewicht kg 33 36 40 47 52 55
kabeldoorvoerdoppen st. 2 2 2 2 3 3
beuk   Bestelnr. 215 192 215 195 215 198 215 201 215 204 215 208
esdoorn   Bestelnr. 215 193 215 196 215 199 215 202 215 205 215 209
wit   Bestelnr. 256 562 256 563 256 561 256 564 256 565 256 566
 €/st. 299,– 369,– 379,– 389,– 399,– 449,–

bureautafel rechthoekig
Blad 25 mm dik, comfortabel verschuifbaar (EASY CONNECT),  
C-poot onderstel inclusief zijpanelen, hoogte 680-820 mm

TIP!

CPU-houder
incl. spangordel, montage zijdelings,  
binnen of buiten, metaal gelakt,  
aluzilver RAL 9006,  
belastbaarheid tot 20 kg.
Montage binnen buiten
H x B x D mm 577 x 320 x 223 577 x 320 x 230

Bestelnr. 218 630 230 915 
€/st. 79,90 119,90

voor tafelbreedte mm 800 1000 1200 1600 1800 2000
breedte mm 300 500 600 2 x 500 2 x 600 2 x 700
   Bestelnr. 258 727 214 052 214 004 251 979 214 008 214 009
 €/st. 24,90 27,90 29,90 52,90 55,90 59,90

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
metaal gelakt, aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 299 mm

voor tafelbreedte mm 800 1000 1200 1600 1800 2000
breedte mm 590 790 990 1390 1590 1790
   Bestelnr. 224 532 224 533 224 535 224 536 224 537 224 538
 €/st. 59,90 69,90 79,90 89,90 109,90 119,90

Knieschot 
biedt voldoende privacy, incl. houders, geperforeerd metaal, gelakt,  
aluzilver RAL 9006, hoogte 400 x diepte 16 mm

b

c

a

SET-aanbieding 
bestaande uit:
1 x  bureau   
 B 1600 mm x D 800 mm inclusief  
 zijpanelen in aluzilver RAL 9006 
 €/st. 389,– 
1 x  rolcontainer met  
 3 lades, D 800 mm 
 €/st. 319,–

lichtgrijs Bestelnr. 258 459
beuk Bestelnr. 258 460
esdoorn Bestelnr. 258 461
wit Bestelnr. 258 462

U bespaart € 39,–  
t.o.v. losse aankoop.

advies verkoopprijs 708,–

€/SET     669,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



1800 mm

1600 mm

68
0-

82
0 

m
m

800 mm

60
0 m

m

lange poot

lange poot

bureaustoel
Bestelnr. 248 988 
incl. armleggers
€ 149,–
pagina  
285

Jumbo - vrije vorm 
rechtszijdig 
afb. lichtgrijs
Bestelnr. 238 121 
€ 699,–
pagina 29

a

a

korte poot

b bureau  
jumbovorm  
linkszijdig
afb. lichtgrijs
Bestelnr. 
238 125
€ 699,–
pagina 29

28

Maximale ruimte

voor uw
werkwereld 

PROFI MODUL – houten meubilair Professionele kwaliteit

ERGONOMISCHE
VORMGEVING  

blad houtdecor

Bureaus C-poot  
Jumbo-vrije-vormen 
lichtgrijs

manueel hoogteverstelbaar  
van 680-820 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

c

verticale kabelgeleiding
door de elegante, moeiteloos   
afneembare zijpanelen, metaal 
gelakt, aluzilver RAL 9006

voldoende privacy door opti-
oneel knieschot, geperforeerd 
metaal gelakt, aluzilver RAL 9006

Roldeurkas ten 
pagina 64-67 
Schuifdeurkasten
pagina 68-71

Containers
pagina 42-45

Draaideurkasten 
pagina 50-59 
Rekken  
pagina 60-63

Vergadertafels
pagina 78-79



c
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CPU-houder
incl. spangordel, montage zijdelings,  
binnen of buiten, metaal gelakt,  
aluzilver RAL 9006, belastbaarheid  
tot 20 kg hootge 577 x  breedte 320 mm

Montage binnen buiten
diepte                 mm 223 230

   Bestelnr. 218 630 230 915 
                       €/st. 79,90 119,90

Bureautafelcombinatie jumbovorm
met 3 kabeldoor voerdoppen (tafelblad zonder schuif- 
functie), onderstel bestaat uit C-poten:  
2 lange C-poten en 1 korte c-poot, inclusief zijpanelen,  
B 1800 x D 1600/800 x hoogte 680-820 mm

rechtszijdig linkszijdig

gewicht  kg 70 70
lichtgrijs  Bestelnr. 238 121 238 125
beuk  Bestelnr. 238 122 238 126
esdoorn  Bestelnr. 238 123 238 127
wit  Bestelnr. 256 573 256 574

€/st. 699,– 699,–

1600

600

R400

1800

800
a

TIP!

1800

R400

1600

800

600

b

a bureau jumbovorm 
rechtszijdig
afb. esdoorn
Bestelnr. 238 123
€ 699,–

afb. esdoorn

bureaustoel  
winSIT NET 
Bestelnr. 264 613 
€ 399,–
pagina 328

standcontainer
ter uitbreiding van  
het werkoppervlak

standcontainer 
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 513
€ 399,–
pagina 45

a

3-voudige stekkerdozenlijst
uit zeer breukbestendig kunststof,  
3 bescherm contactdozen in 45°  
stelling, verlichte veiligheids- 
schakelaar, incl. 300 cm  
kabel

Bestelnr. 230 973           €/st. 35,–

Metalen verbinders
voor verbinding van  
bureautafels opgesteld in rij 
Bestelnr. 214 029              €/paar  15,– 

Kabelkanaal 
ruim bemeten om alle kabels en  
stekkerdozen op te bergen,  
afklapbaar 

voor tafelbreedte   mm 1600 1800
Bestelnr. 260 327 238 158

  €/st. 27,90 69,90

c

Knieschot 
biedt voldoende privacy, incl. houders,  
geperforeerd metaal, gelakt,  
aluzilver RAL 9006, hoogte 400 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte mm 1600 1800
breedte mm 990 1590

Bestelnr. 269 382 224 537
  €/st. 89,90 109,90

Opbouw-kabelmanager
voor bevestiging 
onder het tafel- 
blad:  
3 x Schuko,  
2 x LAN 
metalen aluzilver 
te klemmen
Bestelnr. 264 018            €/st. 84,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

lichtgrijs beuk

esdoorn wit

Oppervlak houtdecors
noot  
vanaf  
p. 224

P



verticale kabelgeleiding
door de elegante, moeiteloos   
afneembare zijpanelen, metaal gelakt, 
aluzilver RAL 9006

voldoende privacy door optioneel 
knieschot, geperforeerd metaal 
gelakt, aluzilver RAL 9006

e

EASY CONNECT 
De ideale oplossing voor een  
comfortabele toegang naar de  
elektro- en netwerk-aansluitingen  
aan uw bureau of het optionele  
kabelkanaal

tafelblad 
comfortabel  
verschuifbaar

d

afb. lichtgrijs

68
0-

82
0 

m
m

950 mm

 DE PROFI-OPLOSSING 
VOOR ERGONOMISCH WERKEN

blad  
houtdecor

b

C-poot onderstel
in stabiele metaalbuis
manueel hoogteverstelbaar, 
inclusief zijpanelen  
voor verticale  
kabelgeleiding  
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PROFI MODUL – houten meubilair 
Bureaus C-poot 
vrije vormen 
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

manueel hoogteverstelbaar  
van 680-820 mm

€ 399,– 
b bureau vrije vorm
breedte 1600 mm
inclusief zijpanelen
Bestelnr. 215 214
pagina 31
 

lichtgrijs beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors
noot
vanaf p. 
224

P

Easy Connect
blad comfortabel  
verschuifbaar

f  

Kabelkanaal 
ruim bemeten om alle kabels en  
stekkerdozen op te bergen, opklapbaar 
voor tafelbreedte mm 1800

Bestelnr. 238 158

  €/st. 69,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

800 mm
420 mm

1800 mm 1850 mm

72
0 

m
m

68
0-

82
0 

m
m

Bureau vrije vorm 
met aanbouw-roldeurkast
Stabiel C-poot onderstel inclusief zijpanelen.  
Roldeurkast met 1 ordnerhoogte + 1 aflegvak,  
op hoogteverstelbare meubelglijders. 
B 800 x H 720 x D 420 mm
Totaal afm.: B 1800 x H 720 x D 1850 mm

f  
C-poot combinatie rechtszijdig linkszijdig
kabeldoorvoerdoppen st. 3 3
gewicht kg 72 72
lichtgrijs Bestelnr. 256 495 256 499
beuk Bestelnr. 256 496 256 500
esdoorn Bestelnr. 256 497 256 501
wit Bestelnr. 256 498 256 502
 €/st. 789,– 789,–

afb. esdoorn,  
P-vorm-bureau,  
rechtszijdig,  
met aanbouw-roldeurkast  
Bestelnr. 256 497 
€ 789,–

Roldeurkas ten 
pagina 64-67 
Schuifdeurkasten
pagina 68-71

Containers
pagina 42-45

Draaideurkasten 
pagina 50-59 
Rekken  
pagina 60-63



Dus alles 
binnen 
handbereik

b

a

afb. beuk

rek, 5 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 250 404
€ 219,–, pagina 63

rolcontainer
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 502
€ 349,–  pagina 42

a b c

bureaustoel Mattego 
Bestelnr. 246 733 
€ 379,–  pagina 333

afb. lichtgrijs 
bureau  
cockpitvorm 
breedte 2000 mm 
Bestelnr. 215 223 
€ 499,– 

Kabelkanaal 
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
metaal gelakt, aluzilver RAL 9006, 
hoogte 50 x diepte 299 mm

Knieschot 
biedt voldoende privacy, incl. houders,  
geperforeerd metaal, gelakt, aluzilver  
RAL 9006, hootge 400 x diepte 16 mm

Bureau vrije vormen
blad 25 mm dik, bureaubladen comfortabel  
verschuifbaar, C-poot  
onderstel inclusief  
zijpanelen,  
hoogte 680-820 mm

c

d

31

Clever combineren! 
Onze series PROFI MODUL en  
MULTI MODUL zijn in decor  
onderling combineerbaar.

Professionele kwaliteit

b bureau
breedte 1600 mm
inclusief zijpanelen,
Bestelnr. 215 215
€ 399,–

PROFI MODUL – houten meubilair  
Bureaus C-poot vrije vormen 

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

manueel hoogteverstelbaar van 680-820 mm

rechtszijdig rechtszijdig linkszijdig linkszijdig cockpitvorm cockpitvorm
breedte  mm 1600 1800 1600 1800 1800 2000
diepte  mm 800/950 800/950 950/800 950/800 950/800/950 950/800/950
gewicht    kg 49 54 49 54 54 59
kabeldoorvoerdoppen    st. 2 3 2 3 3 3
lichtgrijs           Bestelnr. 215 210 215 213 215 214 215 217 215 220 215 223
beuk                 Bestelnr. 215 211 215 206 215 215 215 218 215 221 215 224
esdoorn        Bestelnr. 215 212 215 129 215 216 215 219 215 222 215 225
wit                   Bestelnr. 256 567 256 568 256 569 256 570 256 571 256 572
                            €/st. 399,– 469,– 399,– 469,– 479,– 499,–

voor tafelbreedte         mm 1600 1800 2000
breedte                        mm 2 x 500 2 x 600 2 x 700
                            Bestelnr. 251 979 214 008 214 009
                                €/st. 52,90 55,90 59,90

voor tafelbreedte        mm 1600 1800 2000
breedte                      mm 1390 1590 1790
                           Bestelnr. 224 536 224 537 224 538
                               €/st. 89,90 109,90 119,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

e



blad  
houtdecor

32

PROFI MODUL – houten meubilair  
Aanbouwelementen 
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

geschikt voor bureau  
C-poot en T-poot

Metalen verbinders
voor verbinding van buerautafels opgesteld  
in rij metaal, gelakt, aluzilver RAL 9006,  
gewicht 0,8 kg, H 265 x B 75 x D 40 mm  

Kabelklembeugel
voor befestiging van losse kabels  
onder de bureautafel 
H 18 x B 138 x D 20 mm 

Bestelnr. 214 029                €/paar  15,– 

Bestelnr. 263 217                €/st. 3,90

Bureau- 
aanbouwbladen
incl. toebehoren 
voor de aanbouw, 
hoogte 25 mm

Knieschot
voor trapezium- 
aanbouw 
bieden voldoende  
privacy, geperforeerd  
metaal, gelakt,  
aluzilver RAL 9006,  
incl. houders, 2 panelen,  
H 400 x B 1030/330 x  
D 16 mm,  
gewicht 5,7 kg

Bureautafel-aanbouw 
met korte poot 
Naar keuze incl.  
C- of T-poot,  
incl. zijpanelen  
en steunpoot, 
H 680-820 mm 

g

breedte mm 800 1200 1600 1600
diepte mm 800 800 350/600/350 350/600/350
gewicht kg 21 22 22 22
steunpoot st. 2 2 2 2
lichtgrijs Bestelnr. 215 146 215 152 215 155 268 100
beuk Bestelnr. 215 147 215 153 215 156 268 101
esdoorn Bestelnr. 215 148 215 154 215 157 268 102
wit Bestelnr. 256 553 256 555 256 556 268 103

 €/st. 249,– 269,– 269,– 269,–

Bestelnr. 230 970
€/VE (2 st.) 129,90

g

a

b

f

c

e

d

 

aanbouwblad aanbouwblad aanbouwblad aanbouwblad aanbouwblad aanbouwblad 
1800 1800 trapezium links trapezium rechts trapezium links trapezium rechts

incl. C-poot incl. T-poot incl. C-poot incl. C-poot incl. T-poot incl. T-poot
breedte mm 1800 1800 1130/800 1130/800 1130/800 1130/800
diepte mm 600 600 800 800 800 800
gewicht kg 32 32 30 30 29 29
steunpoot  st. 1 1 2 2 2 2
lichtgrijs Bestelnr. 269 274 269 278 269 282 269 286 269 294 269 290
beuk Bestelnr. 269 275 269 279 269 283 269 287 269 295 269 291
esdoorn Bestelnr. 269 276 269 280 269 284 269 288 269 296 269 292
wit Bestelnr. 269 277 269 281 269 285 269 289 269 297 269 293
 €/st. 279,– 279,– 459,– 459,– 459,– 459,–

aanbouwblad 3/4 cirkel 
voor diepte 800 mm
(rechts/links aanbouwbaar)

aanbouwblad 135°
voor diepte 800 mm
(rechts/links aanbouwbaar)

dubbele werkplek
zijdelings
aanbouw

voor montage aan
de lang zijde

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



INDIVIDUELE 
OPLOSSINGEN 
ZIJN DE BESTEN!

33

PROFI MODUL – houten meubilair 
Hoekcombinaties 

voor C-poot en T-poot  
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

manueel  
hoogteverstelbaar

van 680-820 mm

a

b

e

d

e

        Poten C-poot en T-poot hoogteverstelbaar voor tafelhoogte 680 - 820 mm, rechts / links 
aanbouwbaar inclusief zijpanelen  
voor de verticale  
kabelgeleiding

H 657 x B 80 x D 793 mm
C-poot lang
voor buiten

C-poot kort
voor binnen €

T-poot lang
voor buiten

T-poot kort
voor binnen €

1 VE (2 st.) Bestelnr.  267 497 267 499 209,– 267 501 267 503  209,–
1 st. Bestelnr.  267 498 267 500 109,– 267 502 267 504  109,–

d e

Meer beenvrijheid  
door het gebruik  

van korte poten bij  
verbindingen

C

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
metaal gelakt, aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 299 mm
voor tafelbreedte  mm 800 1000 1200 1600 1800 2000
breedte mm 300 500 600 2 x 500 2 x 600 2 x 700

 Bestelnr. 258 727 214 052 214 004 251 979 214 008 214 009
€/st. 24,90 27,90 29,90 52,90 55,90 59,90

Knieschot 
biedt voldoende privacy, incl. houders, geperforeerd metaal,  
gelakt, aluzilver RAL 9006, hootge 400 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte mm 800 1000 1200 1600 1800 2000
breedte mm 590 790 990 1390 1590 1790

Bestelnr. 224 532 224 533 224 535 224 536 224 537 224 538
€/st. 59,90 69,90 79,90 89,90 109,90 119,90

        Bureaubladen rechthoekig  
comfortabele verschuifbar 
(EASY CONNECT)
Gelieve de poten apart te bestellen.

Stel hier uw individuele ergonomie-werkplek samen uit stap       -      A C

breedte x diepte mm 800 x 800 1000 x 800 1200 x 800 1600 x 800 1800 x 800 2000 x 800
Gewicht kg 21 24 28 35 40 43
kabeldoorvoer          st. 2 2 2 2 3 3
lichtgrijs Bestelnr. 214 150 214 153 214 156 214 159 214 162 214 165
beuk Bestelnr. 214 151 214 154 214 157 214 160 214 163 214 166
esdoorn Bestelnr. 214 152 214 155 214 158 214 161 214 164 214 167
wit Bestelnr. 252 242 252 246 252 250 252 254 252 258 252 262
 €/st. 119,– 179,– 189,– 199,– 219,– 259,–

Knieschotten voor verbindingsbladen 
bieden voldoende privacy,  
geperforeerd metaal,  
gelakt, aluzilver  
RAL 9006,  
incl. houder,  
diepte 16 mmbreedte mm 800 850  1000

diepte mm 800 850/800  1000/800
gewicht kg 13 20 24
steunpoot st. - 1 1
kabeldoorvoerdoppen st. - 1 1
lichtgrijs Bestelnr. 215 131 215 137 215 134
beuk Bestelnr. 215 132 215 138 215 135 
esdoorn Bestelnr. 215 133 215 139 215 136
wit Bestelnr. 256 547 256 549 256 548
 €/st. 179,– 239,– 249,–

Bureau- 
aanbouwbladen
incl. toebehoren 
voor de ver- 
bindingen H 25 mm

B x H mm 630 x 400 830 x 400
Bestelnr. 249 244 249 245
€/VE (2 st.) 149,– 159,–

a

1800/2000

Easy Connect          
bureau-tafelblad  
comfortabel verschuifbaar

beuk

lichtgrijs

esdoorn

wit

Oppervlak  
houtdecors

rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 486 
€ 299,– 
pagina 43

afb. lichtgrijs

a

d

a

f

d

afb. beuk

b

c

f

Wij zijn er voor U! 
Wij adviseren u graag  
en uitgebreid voor uw  
bestelling.
  Vakkundig advies 
 B Tel. 0800/20 888

B

  2 panelen voor  2 panelen voor 
    90°-hoek 90°-hoek 
  aanbouw aanbouw 
  B 850 mm B 1000 mm

A

korte poot  
binnenzijde

lange poot  
buitenzijde

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

  90°  verbinding  verbinding  
  hoek 90°-vierkant 90°-vierkant 
  1/4 cirkel B 850 mm B 1000 mm



Clever combineren!
Onze series PROFI MODUL,

MULTI MODUL en iMODUL zijn in
decor onderling combineerbaar.

34

PROFI MODUL – houten meubilair  
Bureaus T-poot  
rechthoekig 
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

manueel hoogteverstelbaar  
van 680-820 mm

blad  
houtdecor

in stabiele metaalbuis
manueel hoogteverstelbaar,
inclusief zijpanelen voor  
verticale kabelgeleiding

68
0-

82
0 

m
m

800 mm

hoogtestelschroeven  
om oneffenheden in  
de vloer op te vangen

b bureau 
breedte 1800 mm 
afb. esdoorn 
Bestelnr. 215 240
€ 399,– 
pagina 35

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 498
€ 319,–
pagina 42

T-poot onderstel     

EASY CONNECT
De ideale oplossing voor een comfortabele  
toegang naar de elektro- en netwerk-aansluitingen 
aan uw bureau of het optionele kabelkanaal

tafelblad
comfortabel  
verschuifbaar

aanbouwtafel 135°
Bestelnr. 215 147
€ 249,–
pagina 32 b knieschot 

Bestelnr. 224 537
€ 109,90

a bureau, breedte 1800 mm 
inclusief zijpanelen
Bestelnr. 215 239
€ 399,–, pagina 35 afb. beuk 

 

 ERGONOMISCH EN
ELEGANT 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Roldeurkas ten 
pagina 64-67, 72 
Schuifdeurkasten
pagina 68-71, 72

Containers
pagina 42-45

Draaideurkasten 
pagina 50-59, 73 
Rekken  
pagina 60-63, 73

Vergadertafels
pagina 78-79

Verbindings-/ 
aanbouw- 
elementen 
pagina 32-33



a

afb. lichtgrijs 

a bureau  
breedte 1600 mm   
incl. zijpanelen
Bestelnr. 215 235
€ 389,– 
 

rolcontainer
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 496
€ 319,–
pagina 42

rek 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 250 403
€ 219,–
pagina 63

schuifdeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 250 325
€ 249,–
pagina 69

Bureau rechthoekig
Blad 25 mm dik, tafelblad comfortabel verschuifbaar  
(EASY CONNECT), T-poot onderstel inclusief zijpanelen 
hoogte 680-820 mm

b

Knieschot 
biedt voldoende privacy, incl. houders, geperforeerd metaal, gelakt, 
aluzilver RAL 9006, hoogte 400 x diepte 16 mm b

CPU-houder
incl. spangordel, montage zijdelings,  
binnen of buiten, metaal gelakt,  
aluzilver RAL 9006,  
belastbaarheid tot 20 kg.

Stekkerdoos
3-voudige stekkerdozenlijst uit zeer breukbestendig 
kunststof, 3 bescherm contactdozen in 45° stelling,  
verlichte veiligheidsschakelaar, incl. 300 cm kabel
Bestelnr. 230 973 €/st. 35,–

35

beuklichtgrijs esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

breedte x diepte mm 800 x 800 1000 x 800 1200 x 800 1600 x 800 1800 x 800 2000 x 800
gewicht kg 33 36 40 47 52 55
kabeldoorvoerdoppen St. 2 2 2 2 3 3
lichtgrijs Bestelnr. 215 226 215 229 215 232 215 235 215 238 215 241
beuk Bestelnr. 215 227 215 230 215 233 215 236 215 239 215 242
esdoorn Bestelnr. 215 228 215 231 215 234 215 237 215 240 215 243
wit Bestelnr. 256 579 256 580 256 581 256 582 256 583 256 584
 €/St. 299,– 369,– 379,– 389,– 399,– 449,–
Kabelkanaal 
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen, metaal gelakt,  
aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 299 mm
voor tafelbreedte       mm 800 1000 1200 1600 1800 2000
breedte  mm 300 500 600 2 x 500 2 x 600 2 x 700
       Bestelnr. 258 727 214 052 214 004 251 979 214 008 214 009
   €/St. 24,90 27,90 29,90 52,90 55,90 59,90

voor tafelbreedte       mm 800 1000 1200 1600 1800 2000
breedte          mm 590 790 990 1390 1590 1790

                 Bestelnr. 224 532 224 533 224 535 224 536 224 537 224 538
           €/St. 59,90 69,90 79,90 89,90 109,90 119,90

        montage binnen buiten
H x B x D mm 577 x 320 x 223 577 x 320 x 230

     Bestelnr. 218 630 230 915

          €/St. 79,90 119,90

a

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf € 299,– 
bureau



bureaustoel Sinamo
Bestelnr. 254 508
€ 379,–
pagina 321

hoogtestelschroeven
om oneffenheden in de vloer op te vangen

2 kabeldoorvoerdoppen,  
3 kabeldoorvoerdoppen  

vanaf B 1800 mm 

blad  
houtdecor

c bureau
Jumbo linkszijdig
breedte 1800 mm
Bestelnr. 238 135
inclusief zijpanelen
€ 699,–
pagina 37

De ideale oplossing voor een  
comfortabele toegang naar  
de elektro- en netwerk- 
aansluitingen aan uw bureau  
of het optionele kabelkanaal

afb. esdoorn

a bureau cockpitvorm 
breedte 1800 mm, T-poot  
onderstel inclusief zijpanelen
Bestelnr. 215 258
€ 479,–
pagina 37

d

36

tafelblad
comfortabel  
verschuifbaar EASY CONNECT

tafelblad  
comfortabel 

verschuifbaar

afb. beuk

Professionele kwaliteit

EASY CONNECT  

d

c 

rolcontainer 
diepte 800 mm
Bestelnr.  
290 517
€ 419,–
pagina 44

verticale kabelgeleiding
door de elegante, moeiteloos  
afneembare zijpanelen,
metaal gelakt, aluzilver RAL 9006

optimale inkijkbescherming 
door optioneel knieschot,
perforatieplaat, gelakt aluzilver RAL 9006

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Bureau vrije vorm
Blad 25 mm dik, tafelblad
comfortabel verschuifbaar 
T-poot onderstel inclusief  
zijpanelen 
hoogte 680-820 mm

d

b bureau  
jumbo vrije vorm  
rechtszijdig 
afb. lichtgrijs 
Bestelnr. 238 129
€ 699,–

37

PROFI MODUL – houten meubilair 
Bureaus T-poot vrije vormen

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit
manueel hoogteverstelbaar  

van 680-820 mm

Kabelkanaal voor bureautafelcombinatie  
jumbovorm ruim bemeten om alle kabels  
en stekkerdozen op te bergen, 
metaal, gelakt, aluzilver RAL 9006,  

voor tafelbreedte mm 1600 1800
  Bestelnr. 260 327 238 158

€/st. 27,90 69,90

voor tafelbreedte mm 1600 1800
breedte                  mm 990 1590

Bestelnr. 269 382 224 537
€/st. 89,90 109,90

c b

1600

600

R400

1800

800

1800

800

600

R400

1600

a
bladvorm rechtszijdig rechtszijdig linkszijdig linkszijdig cockpitvorm cockpitvorm jumbo rechtszijdig jumbo linkszijdig
Easy Connect ja ja ja ja ja ja nee nee
breedte mm 1600 1800 1600 1800 1800 2000 1800 1800
diepte mm 800/950 800/950 950/800 950/800 950/800/950 950/800/950 1600/800 1600/800
gewicht kg 49 54 49 54 54 59 83 83
kabeldoorvoerdoppen st. 2 3 2 3 3 3 3 3
lichtgrijs            Bestelnr. 215 244 215 247 215 250 215 253 215 256 215 259 238 129 238 134
beuk                  Bestelnr. 215 245 215 248 215 251 215 254 215 257 215 260 238 130 238 135
esdoorn            Bestelnr. 215 246 215 249 215 252 215 255 215 258 215 261 238 131 238 136
wit                    Bestelnr. 256 586 256 587 256 588 256 589 256 590 256 591 256 594 256 595
                             €/st. 399,– 469,– 399,– 469,– 479,– 499,– 699,– 699,–

voor tafelbreedte        mm 1600 1800 2000
breedte         mm 2 x 500 2 x 600 2 x 700

     Bestelnr. 251 979 214 008 214 009
     €/st. 52,90 55,90 59,90

voor tafelbreedte       mm 1600 1800 2000
breedte       mm 1390 1590 1790

             Bestelnr. 224 536 224 537 224 538
      €/st. 89,90 109,90 119,90

montage binnen buiten
H x B x D    mm 577 x 320 x 223 577 x 320 x 230
           Bestelnr. 218 630 230 915
              €/st. 79,90 119,90 Bestelnr. 230 973   €/st. 35,–

Kabelkanaal 
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen  
op te bergen, afklapbaar metaal, gelakt,  
aluzilver RAL 9006,  
hoogte 50 x diepte 299 mm

CPU-houder
incl. spangordel, montage zijdelings,  
binnen of buiten, metaal gelakt,  
aluzilver RAL 9006, belastbaarheid tot 20 kg.

Knieschot voor bureau jumbo  
vrije vorm
biedt voldoende privacy, incl. houders,  
geperforeerd metaal, gelakt, aluzilver  
RAL 9006, hoogte 400 x diepte 16 mm

Knieschot 
biedt voldoende privacy, incl. houders,  
geperforeerd metaal, gelakt, aluzilver RAL 9006,  
hoogte 400 x diepte 16 mm

Toebehoren

Stekkerdoos
3-voudige stekkerdozenlijst  
uit zeer breukbestendig kunststof,  
3 bescherm contactdozen in 45° stelling,  
verlichte veiligheidsschakelaar,  
incl. 300 cm kabel

MOOIE  
FUNCTIONELE
VORMGEVING 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

beuklichtgrijs esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

1800 mm

1600 mm

68
0-

82
0 

m
m

600 mm

vanaf 

€ 399,– 
bureau



Werken met systeem –

ERGONOMISCH 

           en MODERN 

PROFI MODUL – houten meubilair  
Bureaus rechthoekig 
met T-poot
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

manueel hoogteverstelbaar  
van 650-850 mm

blad  
houtdecor

T-Fuß onderstel    
perfecte organisatie 
ruim kabelkanaal zorgt 
voor orde

strak design 
elegante voet uit hoogwaar-
dig kwaliteitsstaal

in stabiele metaalbuis, 
manueel hoogteverstelbaar, 
vlgs. DIN EN 527-1 
 

1600 mm

a bureau 
breedte 1600 mm
afb. onderstel aluzilver 
blad lichtgrijs 
Bestelnr. 288 487 
€ 369,– 
pagina 39 

800 mm

b 

65
0-

85
0 

m
m

hoogtestelschroeven
om oneffenheden in de vloer  
op te vangen 
 

knieschot
optioneel,  
biedt voldoende privacy 
 

38 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Roldeurkas ten 
pagina 64-67, 72 
Schuifdeurkasten
pagina 68-71, 72

Containers
pagina 42-45

Draaideurkasten 
pagina 50-59, 73 
Rekken  
pagina 60-63, 73

Aanbouwbladen 
bladdikte 25 mm, 
incl. steunpoot en 
montagemateriaal,  
hoogte 650 - 850 mm  

aanbouwblad  
voor T-poot

aanbouwblad 
afgerond

aanbouwblad 
3/4-cirkel

bladdecor steunpoot Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs aluzilver 290 366 290 382 290 390
beuk aluzilver 290 367 290 383 290 391
esdoorn aluzilver 290 368 290 384 290 392
wit aluzilver 290 369 290 385 290 393
lichtgrijs wit 290 422 290 438 290 446
beuk wit 290 423 290 439 290 447
esdoorn wit 290 424 290 440 290 448
wit wit 290 425 290 441 290 449

€/st. 359,– 259,– 279,–

1/4 cirkel 
800 mm

90°-vierkant  
800 mm

90°-vierkant 
1225 mm

bladdecor steunpoot Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs aluzilver 290 398 290 406 290 414
beuk aluzilver 290 399 290 407 290 415
esdoorn aluzilver 290 400 290 408 290 416
wit aluzilver 290 401 290 409 290 417
lichtgrijs wit 290 454 290 462 290 470
beuk wit 290 455 290 463 290 471
esdoorn wit 290 456 290 464 290 472
wit wit 290 457 290 465 290 473

 €/st. 179,– 179,– 199,–

Aanbouwbladen
bladdikte 25 mm, 
incl. steunpoot en 
montagemateriaal,  
hoogte 650 - 850 mm

a bureau 
breedte 1600 mm
afb. onderstel wit 
blad esdoorn 
Bestelnr. 288 641
€ 369,– 
pagina 39 

b 



Werken met systeem –

ERGONOMISCH 

           en MODERN 

beuklichtgrijs esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 487
€ 299,–
pagina 43

vanaf € 299,– 
bureau

Onderstel
aluzilver
RAL 9006

wit
RAL 9016

bureaustoel
Bestelnr. 289 484
€ 379,–
pagina 331

CPU-houder 
coor towerbreedte 175 - 230 mm 
metaal gelakt,  
incl. montagemateriaal voor  
montage onder het tafelblad

aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 959
wit RAL 9016 Bestelnr. 288 960

€/st. 59,90

c 

a bureau 
breedte 1600 mm
afb. onderstel aluzilver 
blad beuk 
Bestelnr. 288 488
€ 369,– 
 

bureau rechthoekig T-poot
bureaublad 25 mm dik met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen, T-poot-onderstel, 
manueel hoogteverstelbaar van 650-850 mm, diepte 800 mm

breedte                             mm 800 1200 1600 1800 2000
gewicht                            kg 38 42 48 51 54
lichtgrijs                 Bestelnr. 288 455 288 471 288 487 288 495 288 503
beuk                      Bestelnr. 288 456 288 472 288 488 288 496 288 504
esdoorn                  Bestelnr. 288 457 288 473 288 489 288 497 288 505
wit                        Bestelnr. 288 458 288 474 288 490 288 498 288 506
                                     €/st. 299,– 349,– 369,– 389,– 409,–

breedte                          mm 800 1200 1600 1800 2000
gewicht                            kg 38 42 48 51 54
lichtgrijs     Bestelnr. 288 607 288 623 288 639 288 647 288 655
beuk                      Bestelnr. 288 608 288 624 288 640 288 648 288 656
esdoorn                   Bestelnr. 288 609 288 625 288 641 288 649 288 657
wit                        Bestelnr. 288 610 288 626 288 642 288 650 288 658
                                    €/st. 299,– 349,– 369,– 389,– 409,–

onderstel aluzilver RAL 9006

onderstel wit RAL 9016

a 

Knieschot
biedt voldoende privacy, metaal gelakt,  
incl. montagemateriaal, hoogte 350 mm, diepte 16 mm 
voor tafelbreedte             mm 800 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 938 288 940 288 942 288 943 288 944
wit RAL 9016 Bestelnr. 288 945 288 947 288 949 288 950 288 951

€/st. 39,90 49,90 59,90 64,90 69,90

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen, dubbelzijdig afklapbaar,  
metaal gelakt, incl. kabelontlasting,  
hoogte 50 mm, diepte 145 mm   
voor tafelbreedte             mm 800 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 917 288 919 288 921 288 922 288 923
wit RAL 9016 Bestelnr. 288 924 288 926 288 928 288 929 288 930

€/st. 24,90 29,90 34,90 39,90 49,90

Kabelsurf 
capaciteit: tot 20 kabels  
Lengte: 130 cm (gestrekt)
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 264 621
wit RAL 9016 Bestelnr. 285 393

€/st. 39,90

b 

b 

c 

39Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be



PROFI MODUL – houten meubilair 
Bureaus rechthoekig 
met 4-poot 
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

manueel hoogteverstelbaar  
van 650-850 mm

blad  
houtdecor

1600 mm

a bureau 
breedte 1600 mm
afb. onderstel aluzilver 
blad esdoorn 
Bestelnr. 288 545
€ 399,– 
pagina 41 

800 mm

ergonomie op maat
traploos in hoogte verstelbaar

elegant 
2 metalen kabel doorvoer- 
doppen in aluzilver

c 

65
0-

85
0 

m
m

hoogtestelschroeven
om oneffenheden in de vloer  
op te vangen 
 

4-poot onderstel    
stabiel stalen frame,  
traploos in hoogte  
verstelbaar,  
vlgs. DIN EN 527-1

knieschot
biedt voldoende privacy,
optioneel
 
 

Aanbouwbladen 
bladdikte 25 mm, 
incl. steunpoot en 
montagemateriaal,  
hoogte 650 - 850 mm  

aanbouwblad  
 voor 4-poot

aanbouwblad 
afgerond

aanbouwblad 
3/4-cirkel

bladdecor steunpoot Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs aluzilver 290 374 290 382 290 390
beuk aluzilver 290 375 290 383 290 391
esdoorn aluzilver 290 376 290 384 290 392
wit aluzilver 290 377 290 385 290 393
lichtgrijs wit 290 430 290 438 290 446
beuk wit 290 431 290 439 290 447
esdoorn wit 290 432 290 440 290 448
wit wit 290 433 290 441 290 449

€/st. 389,– 259,– 279,–

1/4 cirkel 
800 mm

verbinding 
90°-vierkant 

800 mm

verbinding 
90°-vierkant 

1225 mm
bladdecor steunpoot Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs aluzilver 290 398 290 406 290 414
beuk aluzilver 290 399 290 407 290 415
esdoorn aluzilver 290 400 290 408 290 416
wit aluzilver 290 401 290 409 290 417
lichtgrijs wit 290 454 290 462 290 470
beuk wit 290 455 290 463 290 471
esdoorn wit 290 456 290 464 290 472
wit wit 290 457 290 465 290 473

 €/st. 179,– 179,– 199,–

Aanbouwbladen
bladdikte 25 mm, 
incl. steunpoot en 
montagemateriaal,  
hoogte 650 - 850 mm

d 

40 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Roldeurkas ten 
pagina 64-67, 72 
Schuifdeurkasten
pagina 68-71, 72

Containers
pagina 42-45

Draaideurkasten 
pagina 50-59, 73 
Rekken  
pagina 60-63, 73

 Individueel hoogteverstelbaar – 
maximaal stabiliteit

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr.  
290 496
€ 319,–
pagina 42

a bureau 
breedte 1600 mm
afb. onderstel  
aluzilver 
blad lichtgrijs 
Bestelnr.  
288 543
€ 399,–
pagina 41

b 



vanaf   € 299,– 
bureau

beuklichtgrijs esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

Onderstel
aluzilver
RAL 9006

wit
RAL 9016

c 

b 
Kabelsurf 
capaciteit: tot 20 kabels  
Lengte: 130 cm (gestrekt)
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 264 621
wit RAL 9016 Bestelnr. 285 393

€/st. 39,90

bureau rechthoekig 4-Fuß 
bureaublad 25 mm dik met 2 metalen  
kabeldoorvoerdoppen, 4-poot-onderstel, 
hoogte 650-850 x diepte 800 mm

breedte                          mm 800 1200 1600 1800 2000
gewicht                            kg 38 42 48 51 54
lichtgrijs                 Bestelnr. 288 511 288 527 288 543 288 551 288 559
beuk                      Bestelnr. 288 512 288 528 288 544 288 552 288 560
esdoorn                  Bestelnr. 288 513 288 529 288 545 288 553 288 561
wit                        Bestelnr. 288 514 288 530 288 546 288 554 288 562
                                     €/st. 299,– 379,– 399,– 409,– 449,–

breedte                          mm 800 1200 1600 1800 2000
gewicht                            kg 38 42 48 51 54
lichtgrijs     Bestelnr. 288 663 288 679 288 695 288 703 288 711
beuk                      Bestelnr. 288 664 288 680 288 696 288 704 288 712
esdoorn                   Bestelnr. 288 665 288 681 288 697 288 705 288 713
wit                        Bestelnr. 288 666 288 682 288 698 288 706 288 714
                                    €/st. 299,– 379,– 399,– 409,– 449,–

onderstel aluzilver RAL 9006

onderstel wit RAL 9016

a 

c CPU-houder 
coor towerbreedte 175 - 230 mm 
metaal gelakt,  
incl. montagemateriaal voor  
montage onder het tafelblad

aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 959
wit RAL 9016 Bestelnr. 288 960

€/st. 59,90
Knieschot
biedt voldoende privacy, metaal gelakt,  
incl. montagemateriaal, hoogte 350 mm, diepte 16 mm 
voor tafelbreedte             mm 800 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 938 288 940 288 942 288 943 288 944
wit RAL 9016 Bestelnr. 288 945 288 947 288 949 288 950 288 951

€/st. 39,90 49,90 59,90 64,90 69,90

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen, dubbelzijdig afklapbaar,  
metaal gelakt, incl. kabelontlasting,  
hoogte 50 mm, diepte 145 mm   
voor tafelbreedte             mm 800 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 917 288 919 288 921 288 922 288 923
wit RAL 9016 Bestelnr. 288 924 288 926 288 928 288 929 288 930

€/st. 24,90 29,90 34,90 39,90 49,90

41Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

bureaustoel
Bestelnr. 284 493
vanaf € 359,–
pagina 338

bureau 
breedte 1600 mm
afb. blad beuk  
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 288 544
E 399,–

aanbouwblad 
breedte 1600 mm  
diepte 600 mm
afb. blad beuk  
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 290 375
E 389,–

a 

d 

rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 487
€ 299,–
pagina 43

b 

b 



PROFI MODUL – houten meubilair 
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Professionele

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

PROFI MODUL – houten meubilair 
Rolcontainer 
diepte 800 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

42

aantal lades 1 + 3 1 + 1
hangmappenlade, volledig uittrekbaar   – 1
gewicht kg 38 43
lichtgrijs Bestelnr. 290 496  290 501
beuk Bestelnr. 290 497 290 502
esdoorn Bestelnr. 290 498 290 503
wit Bestelnr. 290 499 290 504
 €/st. 319,– 349,–

Rolcontainers, diepte 800 mm  
lades met sluitdempers, zelfsluit- 
systeem, geremde wielen vooraan  
en slot met wisselcilinder,  
H 590 x B 435 x D 800 mm 

TIP!

Rolcontainer diepte 800 mm voor  
meer opbergruimte op de werkplek

a b

Professionele

Uw voordelen
Rolcontainer diepte 800 mm:
•  corpus en ladefronten 18 mm dik topblad 25 mm   

dik, in decorplaat met slijtvaste melamine coating
• incl. pennenlade in kunststof
• lades en hangmappenlade afsluitbaar, met  
 lichtlopende metalen lades, zelfsluitsysteem en   
 sluitdemping (Softclose), kantelbeveiliging,  
 hangmappenlade volledig uittrekbaar
• slot met wisselcilinder,  
 centraal afsluitbaar, 2 sleutels

• elegante volmetalen handgrepen  
 in aluzilver
• 4 hoogwaardige, lichtlopende wielen  
 in zwart kunststof, voorste blokkeerbaar
• TÜV-geteste veiligheid (GS-gecertificeerd)

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

afb. wit 

lichtgrijs beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors
noot/wit
vanaf p. 
228

P

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a 

435 mm

59
0 

m
m

JUMBO-diepte 800 mm

a afb. lichtgrijs
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 496 
€ 319,–  

incl. hoogwaardige  
sluitdemper (softclose)  
en zelfsluitsysteem

incl. lade met  
geïntegreerd kunst-
stof materiaalvak

plaats voor 100 mappen

houtdecor

JUMBO Container 
diepte 800 mm

volledig  
uittrekbaar 
tot de laatste map 
binnen handbereik

b



PROFI MODUL – houten meubilair 
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kwaliteit

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

435 mm

d afb. esdoorn
diepte 600 mm
Bestelnr. 290 493
€ 299,–

De plaatsbesparende opbergoplossing
diepte 600 mm

43

PROFI MODUL – houten meubilair 
Rolcontainer 

diepte 600 mm
lichtgrijs, beuk,  

esdoorn, wit

aantal lades 1 + 3 1 + 1
hangmappenlade – 1
gewicht kg 29 29
lichtgrijs Bestelnr.  290 486 290 491
beuk Bestelnr. 290 487 290 492
esdoorn Bestelnr. 290 488 290 493
wit Bestelnr. 290 489 290 494
 €/st. 299,– 299,–

TIP!Rolcontainers, diepte 600 mm  
lades met sluitdempers,  
zelfsluitsysteem, 2 geremde  
wielen vooraan en slot met  
wisselcilinder  
H 590 x B 435 x D 600 mm

• corpus en ladefronten 18 mm dik topblad 25 mm   
 dik, in decorplaat met slijtvaste melamine coating
• incl. pennenlade in kunststof
• lades en hangmappenlade afsluitbaar, met  
 lichtlopende metalen lades, zelfsluitsysteem en   
 sluitdemping (Softclose), kantelbeveiliging
• slot met wisselcilinder,  
 centraal afsluitbaar, 2 sleutels

• elegante volmetalen handgreep  
 in aluzilver
• 4 hoogwaardige, lichtlopende wielen  
 in zwart kunststof, voorste blokkeerbaar
• TÜV-geteste veiligheid  
 (GS-gecertificeerd)

Uw voordelen
rolcontainer diepte 600 mm:

geremde wielen  
vooraan

59
0 

m
m

kwaliteit

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

dc

houtdecor

c afb. beuk
diepte 600 mm
Bestelnr. 290 487

diepte 600 mm

incl. hoogwaardige  
sluitdemper  
(softclose)  
en zelfsluitsysteem lichtlopende wielen

Toebehoren  
voor rolcontainers diepte 600 en 800 mm

Bestelnr. 290 560 €/st. 29,–

Lade-indelingset  
bestaande uit: 
4 scheidingen 330 x 73 x 7 mm,  
3 vakverdelers A5,  
2 vakverdelers A6

Bestelnr. 290 559 €/st. 39,–

Schuine verdelerset 
bestaand uit 4 uittrekbare  
vakken DIN A4

Stempelhouder 
Tot 7 stempels  
inhangbaar

Bestelnr. 290 558 €/st. 19,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

€ 299,–



435 mm

diepte 800 mm

PROFI MODUL – houten meubilair 
Stand-/bijzetcontainer met hangmappenlade
diepte 800 mm, lichgrijs, beuk, esdoorn, wit

44

diepte mm  800
aantal lades 
hangmappenlade 

  1 + 2
1 volledig uittrekbaar

gewicht kg  56
lichtgrijs    Bestelnr. 290 516
beuk Bestelnr.  290 517
esdoorn Bestelnr.  290 518
wit Bestelnr.  290 519
 €/st.  419,–

Standcontainer 
lades met sluitdempers,  
zelfsluitsysteem, 
H 720 x B 435 x D 800 mm a

a standcontainer
afb. beuk
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 517 

€ 419,–

plaats voor  
100 mappen

72
0 

 m
m

Toebehoren  
voor stand-/bijzetcontainer  
diepte 600 en 800 mm

 

20 mm

Uw voordelen
Stand- en bijzetcontainer 800 mm:
• Standcontainer ter vergroting van  
 het werkoppervlak 
•  corpus en ladefronten 18 mm dik topblad 25 mm dik, in 

decorplaat met slijtvaste melamine coating
• incl. pennenlade in kunststof
•  lades en hangmappenlade afsluitbaar, met lichtlopen-

de metalen lades, zelfsluitsysteem en sluitdemping 
(Softclose), kantelbeveiliging,  
hangmappenlade volledig uittrekbaar

•  slot met wisselcilinder, centraal afsluitbaar,  
2 sleutels

• elegante volmetalen handgrepen in aluzilver
•  4 hoogwaardige kunststof steldoppen,  

hoogteverstelbaar
• TÜV-geteste veiligheid (GS-gecertificeerd)

Professionele

incl. lade met geïntegreerd 
kunststof  materiaalvak

Volledig uittrekbaar
tot de laatste map,
tegengewicht  
geïntegreerd

a afb. wit

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

houtdecor

Maximale  
Opbergruimte

Ideaal om uw  
werkoppervlak te vergroten

afb. wit

lichtgrijs beuk

esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

P

noot/wit
vanaf p. 
228

Ophoogelement 
voor kunststof stelddoppen 
zwart 
H 20 mm, VE= 4 st.

Lade-indelingset  
bestaande uit: 
4 scheidingen 330 x 73 x 7 mm,  
3 vakverdelers A5,  
2 vakverdelers A6

Bestelnr. 290 559 €/st. 39,–

Schuine verdelerset 
bestaand uit 4 uittrekbare  
vakken DIN A4

Stempelhouder 
Tot 7 stempels  
inhangbaar

Bestelnr. 290 560 €/st. 29,–

Bestelnr. 237 926  €/VE 8,–

Bestelnr. 290 558 €/st. 19,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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435 mm

PROFI MODUL – houten meubilair 
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Stand-/bijzet- en hoogcontainers met lades
diepte 600/800 mm, lichgrijs, beuk, esdoorn, wit

standcontainer
diepte 600 mm 

 

b

diepte 800 mm

b standcontainer
afb. lichtgrijs
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 511
€ 399,– 

incl. lade met geïn-
tegreerd kunststof 
materiaalvak

incl. hoogwaardige  
sluitdemper (softclose)  
en zelfsluitsysteem

slot met wisselcilinder,  
centraal afsluitbaar

Stand-/bijzet- en hoogcontainers 
lades incl. sluitdempers  
en zelfsluitsysteem,
H 720 x B 435 x  
D 600/800 mm

Uw voordelen
Stand- en bijzet- en hoogcontainers 
diepte 600 und 800 mm:
• Standcontainer ter vergroting van  
 het werkoppervlak
•  corpus en ladefronten 18 mm dik topblad 25 mm dik,  

in decorplaat met slijtvaste melamine coating
• incl. pennenlade in kunststof
•  lades en hangmappenlade afsluitbaar, met  

lichtlopende metalen lades, zelfsluitsysteem en  
sluitdemping (Softclose), kantelbeveiliging

• slot met wisselcilinder, centraal afsluitbaar, 2 sleutels
• elegante volmetalen handgrepen in aluzilver
• 4 hoogwaardige kunststof steldoppen, hoogteverstelbaar
• TÜV-geteste veiligheid (GS-gecertificeerd)

kwaliteit

Maximale Opbergruimte 
en extra aflegoppervlak

hoogte x diepte      mm  720 x 600 720 x 800 1210 x 800
aantal lades  1 + 4  1 + 4 1 + 2
hangmappenlade – – 1
gewicht                    kg  33  45 69
lichtgrijs Bestelnr.  290 506  290 511 290 551
beuk                 Bestelnr.  290 507 290 512 290 552
esdoorn             Bestelnr.  290 508 290 513 290 553
wit                    Bestelnr.  290 509  290 514 290 554
                            €/st.  369,–  399,– 599,–

Standcontainer ter vergroting van  
het werkoppervlak

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

b standcontainer 
afb. esdoorn 

c
hoogcontainers 
afb. beuk

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

houtdecor

vanaf € 369,– 



TOP- 
  KWALITEIT
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PROFI MODUL – houten meubilair
Hangmappenkast 
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

b hangmappenkast 
afb. lichtgrijs 
Bestelnr. 268 338
€ 549,– 

plaats voor  
330 mappen

b afb. beuk 
Bestelnr. 268 337, € 549,– 

a afb. wit 
Bestelnr. 268 345, € 399,–

plaats voor  
220 mappen

overzichtelijk
 GEARCHIVEERD

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Roldeurkas ten 
pagina 64-67, 72 
Schuifdeurkasten
pagina 68-71, 72

Containers
pagina 42-45

Draaideurkasten 
pagina 50-59, 73 
Rekken  
pagina 60-63, 73
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lichtgrijs
Oppervlak houtdecors

beuk esdoorn wit

800 mm
420 mm

PROFI MODUL – houten meubilair
Hangmappenkast

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

„Leuk! De lades  
hebben een zelfsluitsys-
teem met demping en 
sluiten heel stil.“

47

Platz für  
330 Mappen

a afb. esdoorn 
Bestelnr. 268 341, € 399,– 

noot/wit

vanaf p. 230

P

Hangmappenkast 
dubbelbanig met sluitdempers (softclose) en  
zelfsluitsysteem, zichtrukwand, 
belastbaarheit pro lade 45 kg,  
kunstof steldoppen, 
diepte 420 mm

breedte x hoogte  mm 800 x 780 800 x 1140
lades  st. 2 3
hangmappencapaciteit  st. 220 330
gewicht kg 52 62
lichtgrijs   Bestelnr. 268 343 268 338
beuk   Bestelnr. 268 342 268 337
esdoorn   Bestelnr. 268 341 268 336
wit   Bestelnr. 268 345 268 340

  €/st. 399,– 549,–
Metalen Sokkel  
voor een veilige voet, incl. verstelbaar hoogtestelschroeven,  
H 50 x B 800 x D 400 mmm

b 

metalen lades incl.  
sluitdempers 
(Softclose) 
en zelfsluitsysteem
comfortabel en geluidsarm

meer veiligheid  
door geintegreerd  
tegengewicht

hoogte incl. sokkel              mm 800 1160
aluzilver   Bestelnr. 238 274 238 274

  €/st. 59,90 59,90

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb. lichtgrijs 

vanaf € 399,–
hangmappenkast



PROFI MODUL – houten meubilair 
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bureau vanaf pagina 14 
rol- en standcontainer 
vanaf pagina 42

Overzicht kasten

volmetalen  
handgrepen  
aluzilver 

individuele sluiting  
door cilinderslot 

afb. lichtgrijs

hoogwaardige kunststof  
roldeuren

Een kastsysteem, dat er niet alleen maar 
goed uitziet, maar zich ook 100% aan uw 
verwachtingen aanpast? PROFI MODUL 
maakt het mogelijk!

Als los element of ruime kastcombi- 
natie: een omvangrijk aanbod  
garandeert u een individuele bureau- 
inrichting, die steeds ruimte laat voor  
aanpassingen en uitbreidingen.  

Het elegante design creëert een harmoni-
sche omgeving, waarin uw medewerkers 
zich goed voelen en hun creativiteit de vrije 
loop kunnen laten.

Met de nadruk op maximaal ruimte- 
gebruik overtuigen de meubelen vooral 
door de technische details, die het werken 
comfortabeler maken: zo laten alle kasten 
zich bijv. met de van binnenuit verstelbare 
stelschroeven moeiteloos aanpassen.  
De draaideurkasten zijn voorzien van een 
comfortabel, geluidsdempend softclosesys-
teem.  Hoogwaardige sloten met wissel-
cilinder beschermen uw gegevens tegen 
ongewenste gebruikers en de  
25 mm dikke legborden dragen hun  
steentje meer dan bij.

 

Kies voor zekerheid: alle PROFI MODUL 
kasten zijn getest vlgs. de vereisten van 
§21 ProdSG en werden Tüv Süd gecertifi-
ceerd.   
Op deze kwaliteit heeft u 5 jaar garantie.

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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Technische gegevens 

beuk, vanaf pagina 52

esdoorn, vanaf pagina 52

lichtgrijs, vanaf pagina 50

Oppervlak  
houtdecors

wit, vanaf pagina 52

draaideurkasten 
lichtgrijs vanaf p. 50 
beuk/esdoorn/wit vanaf p. 52
rek 
lichtgrijs vanaf p. 60 
beuk/esdoorn/wit vanaf p. 62 

roldeurkasten 
lichtgrijs vanaf p. 64 
beuk/esdoorn/wit vanaf p. 66
schuifdeurkast 
lichtgrijs vanaf pagina 68 
beuk/esdoorn/wit vanaf p. 70

toebehoren 
vanaf p. 76

Individuele  
kastenwanden 
vanaf p. 58-59, 74-75

Vrije ruimte-inrichting  
door zichtwand in  
decorkleur

comfortabele  
sluitdemper  
(softclose)

vanaf   99,– 
rekken afb. esdoorn

afb. wit

noot/wit,  
vanaf pagina 228

P

P

P

P

P

hoogwaardig  
stangenslot  
met wisselcilinder 
en 2 sleutels

premium- 
deurscharnieren
incl. sluitdempers en  
110° openingshoek

metalen kastsokkel  
optioneel aluzilver gelakt  
RAL 9006, met van  
binnenuit regelbare  
steldoppen 

elegante optiek 
decente kunststof  
meubelglijders incl.  
hoogtestelschroeven

hoogwaardige optiek  
kunststof-afboording,  
topblad 25 mm sterk

simpelweg inrichten
ordnerhoogtes- 
markering bij kasten  
en rekken vanaf  
hoogte 1860 mm

UNIEKE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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lichtgrijs

beuk, vanaf p. 52

esdoorn, vanaf p. 52

P

P
wit, vanaf p. 52

P

Oppervlak  
houtdecors

b  
draaideurkast 
afb. lichtgrijs 
6 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm
Bestelnr. 250 423 
€ 369,–

rolcontainer 
afb. beuk 
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 497 
€ 319,–
pagina 42

rek 
afb. beuk 
elektromotorisch
hoogteverstelbaar 
breedte 1600 mm
Bestelnr. 221 782 
€ 899,–
pagina 27

a

a

c

noot/wit,
p. 229

P

Draaideurkasten, hoogte 780/1140 mm
deuren met sluitdempers, incl. legborden hout,  
scheidingswand behalve breedte 1200 mm, zichtrugwand,  
verstelbare kunststof- 
meubelglijders,
diepte 420 mm

links rechts links rechts
breedte mm 600 600 800 1000 1200 600 600 800 1000 1200
hoogte mm 780 780 780 780 780 1140 1140 1140 1140 1140
corpushoogte mm 750 750 750 750 750 1110 1110 1110 1110 1110
ordnerhoogtes 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
ordnercapaciteit st. 14 14 18 24 28 21 21 27 36 42
binnenafm. B/D mm 564/350 564/350 764/350 964/350 2x573/350 564/350 564/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 25 25 31 38 49 35 35 44 53 66
lichtgrijs Bestelnr. 272 355 272 643 250 294 250 771 250 780 272 360 272 648 250 302 250 770 250 784
 €/st. 169,– 169,– 219,– 249,– 279,– 229,– 229,– 269,– 299,– 329,–
Metalen sokkel
voor extra stabiliteit, incl. verstelbare hoogtestelschroeven, 
poedercoating in aluzilver RAL 9006,  
hoogte 50 x diepte 400 mm

 Opzetkasten vindt U op pagina 57. 
 Hoekkasten vindt U op pagina 56.

H incl. sokkel mm 800 800 800 800 800 1160 1160 1160 1160 1160
aluzilver Bestelnr. 270 563 270 563 238 274 238 275 238 276 270 563 270 563 238 274 238 275 238 276
 €/st. 49,90 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 49,90 59,90 69,90 79,90

d

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

opbergen  
met systeem

• in 4 breedten en  
 5 verschillende hoogten 
• veelvuldig  
 combineerbaar

Professionele kwaliteit

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Draaideurkasten hoogte 780/1140 mm

lichtgrijs

PROFI MODUL – houten meubilair 



plaats voor  
72 ordners
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TIP! TIP!

d

TIP!

Draaideurkasten 
hoogte 1500/1890/2250 mm  

lichtgrijs 

a

b

Vrije ruimte-inrichting  
door zichtwand in  
decorkleur

Top-kwaliteit
alle deuren sluiten zacht en  
geruisloos (Softclose)

houtdecor

noot/wit,
p. 229

Draaideurkasten, hoogte 1500/1890/2250 mm
deuren met sluitdempers, incl. legborden hout,  
scheidingswand behalve breedte 1200 mm, zichtrugwand,  
verstelbare  
kunststof- 
meubelglijders,
diepte 420 mm links rechts links rechts links rechts
breedte                 mm 600 600 800 1000 1200 600 600 800 1000 1200 600 600 800 1000 1200
hoogte                  mm 1500 1500 1500 1500 1500 1890 1890 1890 1890 1890 2250 2250 2250 2250 2250
corpushoogte       mm 1470 1470 1470 1470 1470 1860 1860 1860 1860 1860 2220 2220 2220 2220 2220
ordnerhoogtes 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
ordnercapaciteit   st. 28 28 36 48 56 35 35 45 60 70 42 42 54 72 84
binnenafm. B/D  mm 564/350 564/350 764/350 964/350 2x573/350 564/350 564/350 764/350 964/350 2x573/350 564/350 564/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht               kg 46 46 56 67 84 57 57 69 83 99 67 67 84 99 121
lichtgrijs     Bestelnr. 272 365 272 653 272 370 272 375 272 380 272 385 272 658 250 411 250 387 250 415 272 390 272 663 250 423 250 395 250 427
                          €/st. 269,– 269,– 319,– 349,– 379,– 299,– 299,– 349,– 399,– 429,– 329,– 329,– 369,– 429,– 499,–

H incl. sokkel mm 1520 1520 1520 1520 1520 1910 1910 1910 1910 1910 2270 2270 2270 2270 2270
aluzilver Bestelnr. 270 563 270 563 238 274 238 275 238 276 270 563 270 563 238 274 238 275 238 276 270 563 270 563 238 274 238 275 238 276
 €/st. 49,90 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 49,90 59,90 69,90 79,90

Metalen sokkel
voor extra stabiliteit, incl. verstelbare hoogtestelschroeven, 
poedercoating in aluzilver RAL 9006,  
hoogte 50 x diepte 400 mm

PROFI MODUL – houten meubilair 

• in 4 breedten en  
 5 verschillende hoogten 
• veelvuldig  
 combineerbaar

elegante optiek 
decente kunststof  
meubelglijders incl.  
hoogtestelschroeven

metalen kastsokkel,  
aluzilver gelakt RAL 9006, 
met van binnenuit  
regelbare steldoppen

houten legborden 
25 mm dik, per  
32 mm verstelbaar

zichtrugwand 
in decorkleur, 12 mm dik

premium- 
deurscharnieren  
incl. sluitdempers  
en 110° openingshoek

hoogwaardig  
stangenslot met  
wisselcilinder en  
2 sleutels

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

c

c draaideurkast 
afb. lichtgrijs, 6 ordnerhoogtes 
breedte 1000 mm, Bestelnr.  250 395 
€ 429,–

vanaf   €169,– 
draaideurkasten



52

beuk

esdoorn

lichtgrijs, vanaf p. 50

P

Oppervlak  
houtdecors

b draaideurkast 
afb. esdoorn, 6 ordnerhoogtes,
breedte 1000 mm, Bestelnr. 250 397
€ 429,–

rolcontainer 
afb. wit 
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 499 
€ 319,–
pagina 42

bureau
afb. wit
electromotorisch  
hoogteverstelbaar 
breedte 1600 mm
Bestelnr. 256 597
€ 899,–
pagina 27

a

PROFI MODUL – houten meubilair 

b

links rechts links rechts
breedte mm 600 600 800 1000 1200 600 600 800 1000 1200
hoogte mm 780 780 780 780 780 1140 1140 1140 1140 1140
corpushoogte mm 750 750 750 750 750 1110 1110 1110 1110 1110
ordnerhoogtes 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
ordnercapaciteit st. 14 14 18 24 28 21 21 27 36 42
binnenafm. B/D mm 564/350 564/350 764/350 964/350 2x573/350 564/350 564/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 25 25 31 38 49 35 35 44 53 66
beuk Bestelnr. 272 356 272 644 250 292 250 773 250 778 272 361 272 649 250 300 250 775 250 782
esdoorn Bestelnr. 272 357 272 645 250 293 250 772 250 779 272 362 272 650 250 301 250 776 250 783
wit Bestelnr. 272 358 272 646 252 550 256 533 256 534 272 363 272 651 252 546 256 535 256 536
 €/st. 169,– 169,– 219,– 249,– 279,– 229,– 229,– 269,– 299,– 329,–

Draaideurkasten, hoogte 780/1140 mm 
deuren met sluitdempers, incl. legborden uit hout,  
scheidingswand behalve breedte 1200 mm, zichtrugwand,  
incl. instelbare  
steldoppen,
diepte 420 mm

Opzetkasten vindt u op pagina 57. 
Hoekkasten vindt u op pagina 56.

wit

a

noot/wit
p. 229

P

Draaideurkasten hoogte 780/1140 mm 
beuk, esdoorn, wit

H  incl. sokkel mm 800 800 800 800 800 1160 1160 1160 1160 1160
aluzilver Bestelnr. 270 563 270 563 238 274 238 275 238 276 270 563 270 563 238 274 238 275 238 276
 €/st. 49,90 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 49,90 59,90 69,90 79,90

Metalen sokkel
voor een stabiele stand, incl. regelbare steldoppen,
poedercoating in aluzilver RAL 9006, 
hoogte 50 x diepte 400 mm

Draaideurkasten 
vanaf € 169,–

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Professionele kwaliteit
opbergen met

Systeem
• kastbreedte van  
 600 tot 1200 mm 
• in 5 verschillende  
 ordnerhoogtes

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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Draaideurkasten beuk, esdoorn, wit

hoogte 1500/1890/2250 mm

a

vanaf   € 169,– 
Draaideurkasten

Vrije ruimte-inrichting  
door zichtwand in  
decorkleur

plaats voor 
84 ordners

TIP!
TIP!

H  incl. sokkel mm 1520 1520 1520 1520 1520 1910 1910 1910 1910 1910 2270 2270 2270 2270 2270
aluzilver Bestelnr. 270 563 270 563 238 274 238 275 238 276 270 563 270 563 238 274 238 275 238 276 270 563 270 563 238 274 238 275 238 276
 €/st. 49,90 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 49,90 59,90 69,90 79,90

Draaideurkasten , hoogte 1500/1890/2250 mm
deuren met sluitdempers, incl. legborden uit hout,  
scheidingswand behalve breedte 1200 mm,  
zichtrugwand,  
incl. instelbare  
steldoppen,
diepte 420 mm

TIP!

Opzetkasten vindt u op pagina 57. 
Hoekkasten vindt u op pagina 56.
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1000 mm

b

c draaideurkast 
afb. beuk, 6 ordnerhoogtes,
breedte 1200 mm, Bestelnr. 250 428 
€ 499,–

Top-kwaliteit
alle deuren sluiten zacht en  
geruisloos (Softclose)

links rechts links rechts links rechts
breedte mm 600 600 800 1000 1200 600 600 800 1000 1200 600 600 800 1000 1200
hoogte mm 1500 1500 1500 1500 1500 1890 1890 1890 1890 1890 2250 2250 2250 2250 2250
corpushoogte mm 1470 1470 1470 1470 1470 1860 1860 1860 1860 1860 2220 2220 2220 2220 2220
ordnerhoogtes 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
ordnercapaciteit st. 28 28 36 48 56 35 35 45 60 70 42 42 54 72 84
binnenafm. B/D mm 564/350 564/350 764/350 964/350 2x573/350 564/350 564/350 764/350 964/350 2x573/350 564/350 564/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 46 46 56 67 84 57 57 69 83 99 67 67 84 99 121
beuk Bestelnr. 272 366 272 654 272 371 272 376 272 381 272 386 272 659 250 412 250 388 250 416 272 391 272 664 250 424 250 396 250 428
esdoorn Bestelnr. 272 367 272 655 272 372 272 377 272 382 272 387 272 660 250 413 250 389 250 417 272 392 272 665 250 425 250 397 250 429
wit Bestelnr. 272 368 272 656 272 373 272 378 272 383 272 388 272 661 256 537 256 538 256 539 272 393 272 666 256 540 256 541 256 542
 €/st. 269,– 269,– 319,– 349,– 379,– 299,– 299,– 349,– 399,– 429,– 329,– 329,– 369,– 429,– 499,–
Metalen sokkel
voor een stabiele stand, incl. regelbare hoogtestelschroeven, 
poedercoating in aluzilver RAL 9006,  
hoogte 50 x diepte 400 mm

42
0 

m
m

houtdecor

c

elegante optiek 
decente kunststof  
meubelglijders incl.  
hoogtestelschroeven

Metalen sokkel optio- 
neel aluzilver RAL 9006, incl. 
hoogtestelschroeven

elegante volmetalen  
handgrepen  
aluzilver

zichtrugwanden 
in decorkleur, 12 mm dik

premium-deurscharnie-
ren incl. sluitdempers en 
110° openingshoek

hoogwaardig stangen- 
slot met wisselcilinder 
en 2 sleutels

PROFI MODUL – houten meubilair 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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houtdecor

Professionele kwaliteit

a

Metalen sokkel
voor extra stabiliteit, incl. regelbare hoogtestelschroeven, poedercaoting in  
aluzilver RAL 9006, hoogte 50 mm

XXL-Garderobekasten 
diepte 580 mm
deuren met sluitdempers, incl. 
legborden uit hout,  
scheidingswand behalve  
breedte 1200 mm,  
zichtrugwand, garderobestang,  
verstelbaar, kunststof-meubelglijders

hoogte met metalen sokkel mm 1910 1910
aluzilver    Bestelnr. 272 917 272 918

€/st. 69,90 79,90

breedte mm 800 1200
hoogte mm 1890 1890
corpushoogte mm 1860 1860
ordnerhoogtes 1/garderobe 5/garderobe
binnenafm. B/B x D
(scheidingswand) mm 764x510 373/773x510
gewicht kg 70 113
lichtgrijs   Bestelnr. 270 488 270 492
beuk   Bestelnr. 270 489 270 493
esdoorn   Bestelnr. 270 490 270 494
wit   Bestelnr. 270 491 270 495

€/st. 379,– 499,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

a  XXL-garderobekasten 
afb. lichtgrijs, 5 ordnerhoogtes, 
breedte 1200 x diepte 580 mm 
Bestelnr. 270 492, € 499,–

plaats voor  
14 jassen
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JUMBO-diepte 580 mm 
voor extra veel opbergruimte

1200 mm

vanaf   € 379,– 
XXL-garderobekasten

a XXL-garderobekasten 
afb. lichtgrijs, 5 ordnerhoogtes, 
breedte 1200 x diepte 580 mm 
Bestelnr. 270 494, € 499,–

580 mm

XXL-Garderobekasten lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit



PROFI MODUL – houten meubilair 
Garderobekasten 

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

b
lichtgrijs

beuk

esdoorn

wit

Oppervlak 
houtdecors

55

Draaideurkasten met garderobe 
diepte 420 mm
deuren met sluitdempers, incl. legborden uit hout, scheidingswand behalve  
breedte 1000 en 1200 mm,  
zichtrugwand, garderobe- 
stang uittrekbaar, verstelbaar  
kunststof-meubelglijders

TIP!

Metalen sokkel
voor extra stabiliteit, incl. regelbare hoogtestelschroeven, poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 mm
hoogte met metalen sokkel  mm 1910 1910 1910 2270 2270 2270
aluzilver   Bestelnr. 238 274 238 275 238 276 238 274 238 275 238 276

€/st. 59,90 69,90 79,90 59,90 69,90 79,90

breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200
hoogte mm 1890 1890 1890 2250 2250 2250
corpushoogte mm 1860 1860 1860 2220 2220 2220
ordnerhoogtes 5/garderobe 5/garderobe 5/garderobe 6/garderobe 6/garderobe 6/garderobe
binnenafm. B/B x D
(scheidingswand) mm 173/573x350 373/573x350 573/573x350 173/573/350 373/573x350 573/573x350
gewicht kg 69 82 95 81 100 116
lichtgrijs   Bestelnr. 272 345 250 391 250 419 272 350 250 399 250 431
beuk   Bestelnr. 272 346 250 392 250 420 272 351 250 400 250 432
esdoorn   Bestelnr. 272 347 250 393 250 421 272 352 250 401 250 433
wit   Bestelnr. 272 348 256 529 256 530 272 353 256 531 256 532

€/st. 369,– 429,– 449,– 439,– 469,– 499,–

42
0 m

m1200 mm 

b garderobekasten 
afb. lichtgrijs  
6 ordnerhoogtes 
breedte 1200 x  
diepte 420 mm  
Bestelnr. 250 431
€ 499,–

b garderobekasten 
afb. beuk, 6 ordnerhoogtes 
breedte 1200 x diepte 420 mm 
Bestelnr. 250 432
€ 499,–

vanaf   € 369,– 
garderobekasten

Platz für  
56 Ordner

diepte 420 mm 

garderobestang 
verchroomd

premium-deurschar- 
nieren incl. sluit- 
dempers en 110° 
openingshoek
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voor ieder gebruik steeds de  
JUISTE OPLOSSING 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Hoekkasten
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

houtdecor

a afb. wit
Bestelnr. 258 444
€ 299,–

vanaf   € 249,– 
hoekkasten

Draaideurkasten vindt u op pagina 50-53.

de ideale  
oplossing
door de hoekkast  afb. lichtgrijs

PROFESSIONELE 
HOEKOPLOSSING

PROFI MODUL – houten meubilair  

56

aHoekkasten 
legborden uit hout,  
zichtrugwand, verstelbare 
kunststof-meubelglijders
breedte         mm 800 800 800 800
hoogte         mm 780 1140 1890 2250
corpushoogte         mm 750 1110 1860 2220
ordnerhoogtes 2 3 5 8
ordnercapaciteit           st. 16 24 40 48
binnenafm. B/D         mm 764/381 764/381 764/381 764/381
gewicht           kg 50 59 79 89
lichtgrijs  Bestelnr. 258 436 258 441 258 446 273 513
beuk Bestelnr. 258 437 258 442 258 447 273 514
esdoorn Bestelnr. 258 438 258 443 258 448 273 515
wit Bestelnr. 258 439 258 444 258 449 273 516

       €/st. 249,– 319,– 399,– 449,–

hoogte incl. sokkel       mm 800 1160 1910 2270
aluzilver     Bestelnr. 259 959 259 959 259 959 259 959

       €/st. 79,90 79,90 79,90 79,90

Metalen sokkel
voor een stabiele stand, incl. regelbare steldoppen,
poedercaoting in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 mm

metalen kastsokkel  
optioneel aluzilver  
RAL 9006, incl.  
hoogtestelschroeven 

hoogwaardig  
stangen-slot  
met wisselcilinder 
en 2 sleutels 

elegante optiek 
decente kunststof  
meubelglijders  
incl. hoogtestelschroeven

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



esdoorn wit

Oppervlak houtdecors
beuklichtgrijs 

links rechts
breedte mm 600 600 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200
corpushoogte mm 390 390 390 390 390 750 750 750 1110 1110 1110
ordnerhoogtes 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit st. 7 7 9 12 14 18 24 28 27 36 42
binnenafm. B/D mm 564/350 564/350 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 15 15 19 23 28 31 38 48 45 53 65
lichtgrijs      Bestelnr. 272 694 272 699 272 704 272 709 272 714 250 533 250 538 250 542 263 650 263 655 263 660
beuk Bestelnr. 272 695 272 700 272 705 272 710 272 715 250 535 250 539 250 543 263 651 263 656 263 661
esdoorn Bestelnr. 272 696 272 701 272 706 272 711 272 716 250 536 250 540 250 544 263 652 263 657 263 662
wit Bestelnr. 272 697 272 702 272 707 272 712 272 717 253 895 256 672 256 673 263 653 263 658 263 663

  €/st. 129,– 129,– 159,– 179,– 199,– 219,– 249,– 279,– 269,– 299,– 329,–

Draaideurkasten vindt u op pagina 52-53. 

Draaideur- en opzetkasten  
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

comfortabele  
sluitdempers  
(softclose)

ARCHIVERINGSOPLOSSINGEN   
VOOR HOGE RUIMTEN 
 

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

houtdecor

Wij zijn er voor U! 
Wij adviseren u graag en  
uitgebreid voor uw bestelling.
 
 Vakkundig advies  
 B Tel. 0800/20 888

draaideurkast 
5 ordnerhoogtes 
breedte 1000 mm
Bestelnr. 250 387 
€ 399,–
pagina 51

a draaideuropzetkast, 2 ordnerhoogtes,  
breedte 1000 mm, Bestelnr. 250 538, € 249,–

a

plaats voor 
60 ordners

plaats voor 
24 ordners

 afb. lichtgrijs

Draaideuropzetkasten, hoogte 390/750/1110 mm
deuren met sluitdempers, incl. legborden uit hout,  
scheidingswand behalve breedte 1200 mm,  
zichtrugwand,
diepte 420 mm

a

vanaf   € 129,– 
draaideuropzetkasten

professionele  
archiverings- 
oplossingen in  
TOP-kwaliteit

PROFI MODUL – houten meubilair  

57

Bureaus
pagina 14-41

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

 afb. lichtgrijs

Roldeurkas ten 
pagina 64-67, 72 
Schuifdeurkasten
pagina 68-71, 72

Containers
pagina 42-45

Draaideurkasten 
pagina 50-59, 73 
Rekken  
pagina 60-63, 73



PROFI MODUL – houten meubilair 
Kastenwand
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

58 Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice

3 Perfect geïntegreerd, zodat er geen plek meer is voor stof en donkere hoeken

afb. beuk

De kasten van PROFI MODUL bieden u een verscheiden-
heid aan combinatiemogelijkheden. Van aparte elementen 
tot complete kastencombinaties.
De exact aangepaste muur- en plafondpanelen bieden u 
bovendien de mogelijkheid de kasten perfect in elke  
ruimte en hoek te integreren. 

Van wand tot wand. Van vloer tot plafond. Geen donkere, 
vuile hoeken meer. Alles ziet er proper uit, wat zorgt voor 
een optimale sfeer op kantoor.

afb. lichtgrijs

1 Kies de passende kasten uit het assortiment PROFI MODUL

2 U creëert extra opbergruimte met de PROFI MODUL opzetelementen

afb. esdoorn

Draaideurkasten 
lichtgrijs vanaf pagina 50 
beuk/esdoorn/wit vanaf pagina 52
Rekken 
lichtgrijs vanaf pagina 60 
beuk/esdoorn/wit vanaf pagina 62  

Roldeurkasten 
lichtgrijs vanaf pagina 64 
beuk/esdoorn/wit vanaf pagina 66
Schuifdeurkasten 
lichtgrijs vanaf pagina 68 
beuk/esdoorn/wit vanaf pagina 70 

Wij zijn er voor U! 
Wij adviseren u graag en  
uitgebreid voor uw bestelling.

 Vakkundig advies  
 B Tel. 0800/20 888
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Kastenwand
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

Zijdelingse wandaansluitingselementen
breedte x hoogte mm 200 x 3060
lichtgrijs Bestelnr. 220 488
beuk Bestelnr. 220 489
esdoorn Bestelnr. 220 490
wit Bestelnr. 253 714

€/st. 59,–

Plafondaansluitingselementen

breedte x hoogte       mm 800 x 400 1000 x 400 1200 x 400
lichtgrijs Bestelnr. 220 506 220 509 252 661
beuk Bestelnr. 220 507 220 510 252 662
esdoorn Bestelnr. 220 508 220 511 252 663
wit Bestelnr. 253 742 253 710 256 695

€/st. 49,– 55,– 59,–

lichtgrijs beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

Opmerking: wandaansluitingselement wit is tweedelig

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

KASTEN PERFECT  
GEÏNTEGREERD

afb. esdoorn
Uw voordelen: 
Onze opbouwteams verzagen de elementen op maat volgens uw ruimteafmetingen. 
Gratis vanaf 3 lfm kastenwand.



lichtgrijs beuk
vanaf p. 62

esdoorn
vanaf p. 62

wit
vanaf p. 62

P P

P

a cb

60

gMetalen sokkel
voor extra stabiliteit, incl. instelbare hoogtestelschroeven, 
poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 400 mm

Rekken, hoogte 780/1140/1500 mm
incl. legborden uit hout,  
scheidingswand behalve breedte 1200 mm, 
zichtrugwand, instelbare kunststof-  
meubelglijders, 
diepte 420 mm

Rekken tot 3 ordnerhoogtes kunnen als opzetrek gebruikt worden!  
Montagemateriaal Bestelnr. 216 000 €/st. 7,–

noot/wit

p. 229

P

PROFI MODUL – houten meubilair Professionele kwaliteit

houtdecor
Rekken hoogte 780/1140/1500 mm, lichtgrijs

Oppervlak houtdecors Technische gegevens

H incl. sokkel mm 800 800 800 800 1160 1160 1160 1160 1520 1520 1520 1520
aluzilver   Bestelnr. 272 893 238 274 238 275 238 276 272 893 238 274 238 275 238 276 272 893 238 274 238 275 238 276

€/st. 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 59,90 69,90 79,90

 c rek
3 ordnerhoogtes 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 250 280  
€ 189,–

 a rek
3 ordnerhoogtes 
breedte 400 mm 
Bestelnr. 272 521 
€ 139,–

e rek 
6 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 250 407 
€ 249,–, pagina 61g 

draaideurkast  
pagina 50-51

f rek 
6 ordnerhoogtes 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 272 579
€ 329,–, pagina 61

breedte mm 400 800 1000 1200 400 800 1000 1200 400 800 1000 1200
hoogte mm 780 780 780 780 1140 1140 1140 1140 1500 1500 1500 1500
corpushoogte mm 750 750 750 750 1110 1110 1110 1110 1470 1470 1470 1470
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 
ordnercapaciteit st. 8 18 24 28 12 27 36 42 16 36 48 56
binnenafm. B/D mm 364/350 764/350 964/350 2x573/350 364/350 764/350 964/350 2x573/350 364/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 15 24 29 37 21 33 40 51 28 43 51 61
lichtgrijs   Bestelnr. 272 395 250 270 250 276 272 400 272 521 250 275 250 280 272 526 272 531 272 536 272 541 272 559

€/st. 99,– 129,– 159,– 169,– 139,– 159,– 189,– 219,– 169,– 199,– 219,– 249,–

elegante optiek 
decente kunststof  
meubelglijders incl.  
hoogtestelschroeven

metalen kastsokkel,  
aluzilver gelakt RAL 9006, 
incl. hoogtestelschroeven

stabiele zichtrugwand 
in decorkleur, 12 mm dik 

houten legborden 
25 mm dik, om de  
32 mm verstelbaar

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



g metalen sokkel
Bestelnr. 238 274 
€ 59,90
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PROFI MODUL – houten meubilair
Rekken en

opzetrekken
hoogte 390/1890/2250 mm

lichtgrijs

co
rp

us
ho

og
te

 2
22

0 
m

m

houtdecor

e rek 
6 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 250 407 
€ 249,–

800 mm 
420 mm

vanaf €99,– 
rekken

Metalen sokkel
voor extra stabiliteit, incl. instelbare hoogtestelschroeven,  
poedercoating in aluzilver RAL 9006,  hoogte 50 x diepte 400 mm

Rekken, hoogte 1890/2250 mm
incl. legborden uit hout,  
scheidingswand behalve  
breedte 1200 mm,  
zichtrugwand,  
instelbare kunststof- 
meubelglijders, 
diepte 420 mm

breedte mm 800 1000 1200
ordnerhoogtes 1 1 1
ordnercapaciteit st. 9 12 14
binnenafm. B/D mm 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 15 18 23
lichtgrijs   Bestelnr. 272 679 272 684 272 689

€/st. 99,– 109,– 119,–

TIP! TIP!

plaats voor  
54 ordners

plaats voor 
45 ordners

800 mm 

g 

Platz für  
27 Ordner

420 mm 800 mm 

plaats voor  
27 ordners

d rek
5 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 250 403
€ 219,–

b rek, 3 ordnerhoogtes
breedte 800 mm 
Bestelnr. 250 275 
€ 159,–

Opzetrekken
incl. scheidingswand behalve breedte 1200 mm,  
zichtrugwand,
hoogte 390 mm,  
diepte 420 mm

H incl. sokkel mm 1910 1910 1910 1910 2270 2270 2270 2270
aluzilver   Bestelnr. 272 893 238 274 238 275 238 276 272 893 238 274 238 275 238 276

€/st. 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 59,90 69,90 79,90

breedte mm 400 800 1000 1200 400 800 1000 1200
hoogte mm 1890 1890 1890 1890 2250 2250 2250 2250
corpushoogte mm 1860 1860 1860 1860 2220 2220 2220 2220
ordnerhoogtes 5 5 5 5 6 6 6 6
ordnercapaciteit st. 20 45 60 70 24 54 72 84
binnenafm. B/D mm 364/350 764/350 964/350 2x573/350 364/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 34 52 62 78 40 62 73 89
lichtgrijs   Bestelnr. 272 564 250 403 250 379 272 569 272 574 250 407 250 383 272 579

€/st. 189,– 219,– 239,– 279,– 219,– 249,– 289,– 329,– metalen sokkel optioneel  

•   voor extra stabiliteit
•  mooie, gesloten optiek,  

passend bij de  
tafel-onderstellen

•  makkelijker te  
onderhouden 

ALLES BINNEN 
HANDBEREIK
• in 4 breedtes of 
 6 verschillende hoogtes
• veelvuldig combineerbaar

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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PROFI MODUL – houten meubilair
Rekken
hoogte 780/1140/1500 mm
beuk, esdoorn, wit

a

a
a

b
Rekken, hoogte 780/1140/1500 mm
legborden hout, scheidingswand behalve breedte 1200 mm,  
zichtrugwand, verstelbare  
kunststof-meubelglijders, 
diepte 420 mm

houtdecor

g

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors
lichtgrijs 
vanaf p. 60

P

Technische gegevens

INRICHTEN MET SYSTEEM
• rekbreedtes van 400 tot 1200 mm
•  van 1 tot  

6 ordnerhoogtes

e rek, 5 ordnerhoogtes 
breedte 1200 mm, afb. wit 
Bestelnr. 272 572
€ 279,–, pagina 63

c rek
5 ordnerhoogtes
breedte 400 mm 
afb. esdoorn
Bestelnr. 272 566
€ 189,–, pagina 63draaideurkasten  

pagina 52-53b rek, 3 ordnerhoogtes  
breedte 1000 mm, afb. esdoorn  
Bestelnr. 250 281
€ 189,–

noot/wit 
p. 229

P

Professionele kwaliteit

breedte mm 400 800 1000 1200 400 800 1000 1200 400 800 1000 1200
hoogte mm 780 780 780 780 1140 1140 1140 1140 1500 1500 1500 1500
corpushoogtes mm 750 750 750 750 1110 1110 1110 1110 1470 1470 1470 1470
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
ordnercapaciteit     st. 8 18 24 28 12 27 36 42 16 36 48 56
binnenafm. B/D     mm 364/350 764/350 964/350 2x573/350 364/350 764/350 964/350 2x573/350 364/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 15 24 29 37 21 33 40 51 28 43 51 61
beuk Bestelnr. 272 396 250 267 250 278 272 401 272 522 250 273 250 282 272 527 272 532 272 537 272 542 272 560
esdoorn Bestelnr. 272 397 250 269 250 277 272 402 272 523 250 274 250 281 272 528 272 533 272 538 272 543 272 561
wit Bestelnr. 272 398 252 542 252 534 272 403 272 524 252 538 252 530 272 529 272 534 272 539 272 544 272 562
 €/st. 99,– 129,– 159,– 169,– 139,– 159,– 189,– 219,– 169,– 199,– 219,– 249,–

Metalen sokkel
voor extra stabiliteit, incl. instelbare hoogtestelschroeven, 
poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 mm, diepte 400 mm

H incl. sokkel mm 800 800 800 800 1160 1160 1160 1160 1520 1520 1520 1520
aluzilver Bestelnr. 272 893 238 274 238 275 238 276 272 893 238 274 238 275 238 276 272 893 238 274 238 275 238 276
 €/st. 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 59,90 69,90 79,90

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

metalen kastsok-
kel optioneel  
aluzilver gelakt RAL 
9006, incl. hoogte- 
stelschroeven

kasten met  
stabiele  
zichtrugwanden 
in decorkleur

houten legborden 
25 mm dik, om de  
32 mm verstelbaar

elegante optiek 
decente kunststof  
meubelglijders incl. 
hoogtestelschroeven

Rekken tot 3 ordnerhoogtes kunnen als opzetrek gebruikt worden! 
Montagemateriaal Bestelnr. 216 000 €/St. 7,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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Holzdekor

vanaf €  99,–   rekken

PROFI MODUL – houten meubilair

63

Metalen sokkel optioneel 

•   voor extra stabiliteit 
•  mooie, gesloten optiek,  

passend bij de tafel- 
onderstellen

• makkelijker te onderhouden

e TIP!

Rekken, hoogte 1890/2250 mm
legborden hout, scheidingswand behalve  
breedte 1200 mm,  
zichtrugwand,  
verstelbare kunststof- 
meubelglijders, 
diepte 420 mm

800 mm

42
0 m

m

18
90

 m
m

houtdecor

Opzet-rekken
incl. scheidingswand behalve breedte 1200 mm, 
zichtrugwand,  
hoogte 390 mm,  
diepte 420 mm
breedte                mm 800 1000 1200
ordnerhoogtes 1 1 1
ordnercapaciteit    st. 9 12 14
binnenafm. B/D    mm 764/350 964/350 2x573/350
gewicht                kg 15 18 23
beuk Bestelnr. 272 680 272 685 272 690
esdoorn Bestelnr. 272 681 272 686 272 691
wit Bestelnr. 272 682 272 687 272 692
 €/st. 99,– 109,– 119,–

plaats voor  
45 ordners

Platz für  
54 Ordner

TIP! f
c

   f rek 
6 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
afb. beuk
Bestelnr.  
250 408 
€ 249,–

420 mm 800 mm

rek 
5 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
afb. esdoorn
Bestelnr.  
250 405 
€ 219,–

breedte  mm 400 800 1000 1200 400 800 1000 1200
hoogte  mm 1890 1890 1890 1890 2250 2250 2250 2250
corpushoogtes  mm 1860 1860 1860 1860 2220 2220 2220 2220
ordnerhoogtes 5 5 5 5 6 6 6 6
ordnercapaciteit     st. 20 45 60 60 24 54 72 84
binnenafm. B/D     mm 364/350 764/350 964/350 2x573/350 364/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht  kg 34 52 62 78 40 62 73 89
beuk  Bestelnr. 272 565 250 404 250 380 272 570 272 575 250 408 250 384 272 580
esdoorn  Bestelnr. 272 566 250 405 250 381 272 571 272 576 250 409 250 385 272 581
wit  Bestelnr. 272 567 256 525 256 526 272 572 272 577 256 527 256 528 272 582
 €/st. 189,– 219,– 239,– 279,– 219,– 249,– 289,– 329,–

Metalen sokkel
voor extra stabiliteit, incl. verstelbare  hoogtestelschroeven,  
poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 400 mm

H incl. sokkel  mm 1910 1910 1910 1910 2270 2270 2270 2270
aluzilver  Bestelnr. 272 893 238 274 238 275 238 276 272 893 238 274 238 275 238 276
 €/st. 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 59,90 69,90 79,90

22
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d

PRIMA GEORGANISEERDE
OPBERGING

EN ARCHIEF
Rekken en 

opzet-rekken
hoogte 390/1890/2250 mm

beuk, esdoorn, wit

Bestelnr. 216 000       €/st. 7,–

Toebehoren
Rekken tot  3 ordner- 
hoogtes kunnen als opzetrek  
gebruikt worden! 
Toebehoren: montagemateriaal 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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1200 mm

Roldeurkasten lichtgrijs

PROFI MODUL – houten meubilair Professionele kwaliteit

c roldeurkasten, 3 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm
Bestelnr. 257 419, € 419,–, pagina 65

b
a

plaats voor 
32 ordners

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

lichtgrijs beuk
vanaf p. 66

esdoorn
vanaf p. 66

wit
vanaf p. 66

PP P

Oppervlak houtdecor
noot/wit

p. 230

P

Schuifdeurkasten
pagina 68-71, 72

Containers
pagina 42-45

Draaideurkasten 
pagina 50-59, 73 
Rekken  
pagina 60-63, 73

Hang- 
mappen- 
kasten
pagina 
46-47

elegante optiek 
decente kunststof  
meubelglijders incl.  
hoogtestelschroeven

houten legborden 
25 mm dik, per  
32 mm verstelbaar

individuele sluiting  
door cilinderslot  
met wisselcilinder  
mogelijk, 2 sleutels

metalen sokkel  
optioneel aluzilver  
RAL 9006, incl.  
hoogtestelschroeven 

stabiele zichtrugwand 
in decorkleur, 12 mm dik 

volmetalen  
hangrepen  
aluzilver

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Bureaus
pagina 14-41

Vergader- 
tafels
pagina 78-79

Kastenwand 
pagina 58-59, 
74-75



vanaf €   269,– 
Roldeurkasten 

afb. lichtgrijs

hoogwaardige  
kunststof  
roldeur

f

breedte mm 800 1000 1200 1600 800 1000 1200 1600
corpushoogtes mm 750 750 750 750 1110 1110 1110 1110
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 3
ordnercapaciteit st. 16 20 24 32 24 30 36 48
binnenafm. B/D mm 664/355 764/355 2x473/355 2x672/355 664/355 764/355 2x473/355 2x672/355
gewicht kg 30 34 38 54 40 46 53 73
lichtgrijs Bestelnr. 250 566 253 920 257 425 272 623 250 578 253 928 257 428 272 628

 €/st. 269,– 329,– 369,– 409,– 349,– 389,– 419,– 499,–

g

g

e

 
Roldeurkasten, hoogte 780/1140/1500 mm
hoogwaardige kunststof roldeuren in aluzilver, lichtlopend met aanslag rechts,  
incl. houten legborden, middenwand vanaf breedte  
1200 mm, zichtrugwand, verstelbare  
kunststof steldoppen,  
diepte 420 mm  
    

TIP!
a b

c

c

d

d

65

PROFI MODUL
Roldeurkasten lichtgrijs

Roldeur-opzetkasten, hoogte 750/1110 mm
hoogwaardige kunststof roldeuren in aluzilver, lichtlopend met aanslag rechts, incl. houten legborden,  
middenwand vanaf  breedte 1200 mm,  
zichtrugwand, 
diepte 420 mm

TIP!

rekken 
pagina 60-61

f

e

breedte mm 800 1000 1200 1600 800 1000 1200 1600 800 1000 1200
hoogte mm 780 780 780 780 1140 1140 1140 1140 1500 1500 1500
corpushoogtes mm 750 750 750 750 1110 1110 1110 1110 1470 1470 1470
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
ordnercapaciteit st. 16 18 24 32 24 27 36 48 32 36 48
binnenafm. B/D mm 664/355 764/355 2x473/355 2x672/355 664/355 764/355 2x473/355 2x672/355 664/355 764/355 2x473/355
gewicht kg 30 34 38 54 40 46 53 73 54 61 68
lichtgrijs Bestelnr. 250 349 252 559 257 416 272 613 250 357 252 551 257 419 272 618 250 365 252 555 257 422

 €/st. 269,– 329,– 369,– 409,– 349,– 389,– 419,– 499,– 429,– 469,– 499,–

Metalen sokkel 
incl. verstelbare hoogtestelschroeven,  
poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 400 mm
H incl. sokkel mm 800 800 800 800 1160 1160 1160 1160 1520 1520 1520
aluzilver Bestelnr. 256 814 256 805 256 816 272 916 256 814 256 805 256 816 272 916 256 814 256 805 256 816

€/st. 59,90 69,90 79,90 89,90 59,90 69,90 79,90 89,90 59,90 69,90 79,90

metalen sokkel 
optioneel  

•   voor extra stabiliteit
•  mooie, gesloten optiek,  

passend bij de tafel- 
onderstellen

•  makkelijker te onder- 
houden 

TIP!

OPBERGRUIMTE VOOR PROFI’S

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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420 mm

houtdecor

d roldeurkast 
4 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
afb. beuk 
Bestelnr. 250 363 
€ 429,– pagina 67

b roldeurkast  
3 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm 
afb. wit, Bestelnr. 256 544 
€ 419,–, pagina 67

66

PROFI MODUL – houten meubilair
Roldeurkasten
beuk, esdoorn, wit

plaats voor  
36 ordners

plaats voor  
32 ordnes

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

PROFESSIONELE DIVERSIVITEIT AAN COMBINATIES
•  in 3 attractieve hoogtes  

en 4 verschillende breedtes

Top-kwaliteit

elegante metalen 
sokkel  
optioneel aluzilver RAL 
9006, incl. hoogtestel-
schroeven 

houten legborden 
25 mm dik, per  
32 mm verstelbaar

individuele sluiting  
door cilinderslot  
met wisselcilinder  
mogelijk, 2 sleutels

volmetalen  
hangrepen  
aluzilver

decente kunststof  
meubelglijders incl.  
hoogtestelschroeven

stabiele zichtrugwand 
in decorkleur, 12 mm dik 

= Funktionsfläche

= Benutzerfläche

= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= functionele ruimte

= gebruikersruimte

= verkeersruimte

EFFICIENTE RUIMTEBENUTTING  
DOOR ROLDEURKASTEN
Bij het openen van de  
roldeurkasten verdwijnt de  
roldeur in de kastcorpus.

Dit heeft voor u nog meer  
voordelen:
• barrièrevrij werken
•  werkoppervlaktes  

kunnen efficiënter  
gebruikt worden

•   meer opbergmeubilair  
kan op dezelfde  
kan toorruimte geplaatst  
worden

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Containers
pagina 
pagina 42-45

Bureaus
pagina 14-41

Vergadertafels
pagina 78-79

Schuifdeurkasten
pagina 68-71, 72

Kastenwand 
pagina 58-59, 
74-75

Draaideurkasten 
pagina 50-59, 73 
rekken 
pagina 60-63, 73



PROFI MODUL – Holzmöbel
Roldeurkasten
beuk, esdoorn, wit

roldeurkast 
afb. esdoorn,  
2 ordnerhoogtes 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 252 560 
€ 329,– 

afb. esdoorn 

bureaus 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar  
vanaf pagina 14

 

rekken 
pagina 62-63
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Roldeur-opzetkasten, hoogte 750/1110 mm
hoogwaardige kunststof roldeuren in aluzilver, lichtlopend 
met aanslag rechts, incl. houten legborden, middenwand 
vanaf  breedte 1200 mm,  
zichtrugwand,  
diepte 420 mm

1200 mm afb. beuk

f

b

e

b

b

e

e

e

d

a

67

Roldeurkasten, hoogte 780/1140/1500 mm
hoogwaardige kunststof roldeuren in aluzilver, lichtlopend met aanslag rechts, incl. houten  
legborden, middenwand vanaf  breedte 1200 mm,  
zichtrugwand, verstelbare  
kunststof steldoppen, 
diepte 420 mm

TIP!
TIP!

hoogwaardige  
kunststof  
roldeur

lichtgrijs
vanaf p. 64

O

Oppervlak houtdecors
beuk esdoorn wit noot/wit

p. 230

P

g

g

f h

h

breedte mm 800 1000 1200 1600 800 1000 1200 1600
corpushoogte mm 750 750 750 750 1110 1110 1110 1110
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 3
ordnercapaciteit St. 16 28 24 32 24 30 36 48
binnenafm. B/D mm 664/355 764/355 2x473/355 2x672/355 664/355 764/355 2x473/355 2x672/355
gewicht kg 30 34 38 54 40 46 53 73
beuk Bestelnr. 250 567 253 921 257 426 272 624 250 579 253 929 257 429 272 629
esdoorn Bestelnr. 250 568 253 922 257 427 272 625 250 580 253 930 257 430 272 630
wit Bestelnr. 250 569 253 923 256 674 272 626 250 581 253 931 256 675 272 631
 €/St. 269,– 329,– 369,– 409,– 349,– 389,– 419,– 499,–

H incl. metalen sokkel mm 800 800 800 800 1160 1160 1160 1160 1520 1520 1520
aluzilver   Bestelnr. 256 814 256 805 256 816 272 916 256 814 256 805 256 816 272 916 256 814 256 805 256 816
 €/St. 59,90 69,90 79,90 89,90 59,90 69,90 79,90 89,90 59,90 69,90 79,90

breedte mm 800 1000 1200 1600 800 1000 1200 1600 800 1000 1200
hoogte mm 780 780 780 780 1140 1140 1140 1140 1500 1500 1500
corpushoogte mm 750 750 750 750 1110 1110 1110 1110 1470 1470 1470
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
ordnercapaciteit St. 16 18 24 32 24 27 36 48 32 40 48
binnenafm. B/D mm 664/355 764/355 2x473/355 2x672/355 664/355 764/355 2x473/355 2x672/355 664/355 764/355 2x473/355
gewicht kg 30 34 38 54 40 46 53 73 54 61 68
beuk Bestelnr. 250 347 252 561 257 417 272 614 250 355 252 552 257 420 272 619 250 363 252 556 257 423
esdoorn Bestelnr. 250 348 252 560 257 418 272 615 250 356 252 553 257 421 272 620 250 364 252 557 257 424
wit Bestelnr. 252 574 252 562 256 543 272 616 252 566 252 554 256 544 272 621 252 570 252 558 256 545
 €/St. 269,– 329,– 369,– 409,– 349,– 389,– 419,– 499,– 429,– 469,– 499,–

TIP!

Metalen sokkel 
incl.verstelbare hoogtestelschroeven,  
poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 400 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf  € 269,– 
Roldeurkasten
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PROFI MODUL – houten meubilair
Schuifdeurkasten
lichtgrijs

Roldeurkasten 
pagina  64-67 

plaats voor 
28 ordners

ghi

c

e

d

1000 mm

1200 mm

1600 mm

75
0 

m
m

 

Professionele 

a schuifdeurkast
2 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm
Bestelnr. 250 325 
€ 249,– pagina 69

INRICHTEN
 MET SYSTEEM

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

Containers
pagina 42-45

Draaideurkasten 
pagina 50-59, 73 
Rekken  
pagina 60-63, 73

Hang- 
mappen- 
kasten
pagina 
46-47

Bureaus
pagina 14-41

Vergader- 
tafels
pagina 78-79

Kastenwand 
pagina 58-59, 
74-75
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c

stabiele  
zichtrugwand 
in decorkleur, 12 mm dik

b schuifdeurkast
3 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm 
Bestelnr. 250 329, € 319,–

lichtgrijs beuk
vanaf p. 70

P

esdoorn
vanaf p. 70

wit
vanaf p. 70

P P

Oppervlak houtdecors
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PROFI MODUL – houten meubilair
Schuifdeurkasten

lichtgrijs

vanaf €199,– 
Schuifdeurkasten

Schuifdeur opzetkasten, hoogte 750/1110 mm
incl. legborden in hout,  
scheidingswand,  
zichtrugwand,
diepte 420 mm

plaats voor  
42 ordners

Schuifdeurkasten , hoogte 780/1140/1500 mm
incl. legborden in hout, scheidingswand  
(behalve B 800 mm), zichtrugwand,  
incl. verstelbare kunststof- 
meubelglijders, 
diepte 420 mm

g

ed

f

h
„TOP-kwaliteit“

i

noot/wit

p. 231

P

kwaliteit

breedte mm 800 1000 1200 1600 1000 1200 1600 1000 1200 1600
hoogte mm 780 780 780 780 1140 1140 1140 1500 1500 1500
corpushoogte mm 750 750 750 750 1110 1110 1110 1470 1470 1470
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
ordnercapaciteit st. 18 20 28 36 30 42 54 40 56 72
binnenafm. B/D mm 764/350 2x473/350 2x573/350 2x773/350 2x473/350 2x573/350 2x773/350 2x473/350 2x573/350 2x773/350
gewicht kg 31 40 47 59 56 65 85 73 84 110
lichtgrijs         Bestelnr. 250 715 250 308 250 325 272 588 250 312 250 329 272 593 250 316 250 333 272 598

  €/st. 199,– 229,– 249,– 349,– 289,– 319,– 409,– 349,– 399,– 489,–

Metalen sokkel
incl. regelbaar hoogtestelschroeven, poedercoating in aluzilver RAL 9006,
hoogte 50 x diepte 400 mm
H incl. sokkel mm 800 800 800 800 1160 1160 1160 1520 1520 1520
aluzilver            Bestelnr. 238 274 238 275 238 276 272 915 238 275 238 276 272 915 238 275 238 276 272 915

  €/st. 59,90 69,90 79,90 89,90 69,90 79,90 89,90 69,90 79,90 89,90

breedte                  mm 1000 1200 1600 1000 1200 1600
corpushoogte          mm 750 750 750 1110 1110 1110
ordnerhoogtes 2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit        st. 20 28 36 30 42 54
binnenafm. B/D           mm 2x473/350 2x573/350 2x773/350 2x473/350 2x573/350 2x773/350
gewicht kg 40 47 59 56 65 85
lichtgrijs       Bestelnr. 250 550 250 554 272 603 250 558 250 562 272 608

  €/st. 229,– 249,– 349,– 289,– 319,– 409,–

Metalen sokkel 
optioneel

•   voor extra stabiliteit
•  mooie, gesloten 

optiek,  
passend bij de  
tafelonderstellen

•  makkelijker te  
onderhouden

TIP!

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

hoogwaardige  
optiek kunststof- 
afboording, topblad 
25 mm sterk

decente kunststof  
meubelglijders incl.  
hoogtestelschroeven

elegante metalen 
sokkel  
optioneel 
aluzilver RAL 9006,  
incl. hoogtestel- 
schroeven

houten legborden 
25 mm dik, om de  
32 mm verstelbaar

UNIEKE COMBINATIEVEELZIJDIGHEID

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



houtdecor
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PROFI MODUL – houten meubilair
Schuifdeurkasten beuk, esdoorn, wit

Containers
pagina  
42-45

Draaideurkasten 
pagina 50-59, 73  
Rekken 
pagina 60-63, 73

Roldeur - 
kas ten 
pagina 64-67

c
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plaats voor  
30 ordners

1000 mm

Met schuifdeurkasten benut u uw

KANTOORRUIMTE OPTIMAAL!

a schuifdeurkast, afb. wit, 3 ordnerhoogtes,  
breedte 1000 mm, Bestelnr. 252 578, € 289,–, pagina 71

b schuifdeurkast 
3 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm
Bestelnr. 250 328
€ 319,–, pagina 71afb. esdoorn

a schuifdeurkast 
3 ordnerhoogtes, breedte 1000 mm
Bestelnr. 250 313
€ 289,–, pagina 71

b schuifdeurkast 
3 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm
Bestelnr. 250 328
€ 319,–, pagina 71

rekken en      
opzetrekken 
pagina  62-63 

d

Professionele 

houten legborden 
25 mm dik, om de  
32 mm verstelbaar

volmetalen  
handgrepen  
aluzilver 

individuele sluiting  
door cilinderslot  
met wisselcilinder  
mogelijk, 2 sleutels

elegante optiek 
decente kunststof  
meubelglijders incl.  
hoogtestelschroeven

stabiele  
zichtrugwanden 
in decorkleur,  
12 mm dik

metalen kastsokkel 
optioneel aluzilver RAL 
9006, incl.  
hoogtestelschroeven

Schuifdeurkasten hebben als voordeel, dat reeds bij de bureau  planning geen  
rekening gehouden moet worden met het werkoppervlak, zoals dat wel het  
geval is bij draaideurkasten.
Dit heeft voor u nog  
meer voordelen:
• barrièrevrij werken
•  werkoppervlaktes  

kunnen efficiënter  
gebruikt worden

•   meer opbergmeubilair  
kan op dezelfde  
kantoorruimte  
geplaatst worden

= Funktionsfläche

= Benutzerfläche

= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= functionele ruimte

= gebruikersruimte

= verkeersruimte

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

Bureaus
pagina 14-41
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opzetkasten met optimale 
handgreeppositie

a

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs
vanaf p. 68

O

e

vanaf   €199,– 
Schuifdeurkasten

71

PROFI MODUL – houten meubilair
Schuifdeurkasten

beuk, esdoorn, wit

TIP!

Schuifdeurkasten, hoogte 780/1140/1500 mm
incl. legborden in hout, scheidingswand  
(behalve B 800 mm), zichtrugwand,  
verstelbare kunststof- 
meubelglijders, 
diepte 420 mm

b

c

breedte mm 800 1000 1200 1600 1000 1200 1600 1000 1200 1600
hoogte mm 780 780 780 780 1140 1140 1140 1500 1500 1500
corpushoogte mm 750 750 750 750 1110 1110 1110 1470 1470 1470
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
ordnercapaciteit St. 18 20 28 36 30 42 54 40 56 72
binnenafm. B/D mm 764/350 2x473/350 2x573/350 2x773/350 2x473/350 2x573/350 2x773/350 2x473/350 2x573/350 2x773/350
gewicht kg 31 40 47 59 56 65 85 73 84 110
beuk Bestelnr. 250 320 250 310 250 323 272 589 250 314 250 327 272 594 250 318 250 331 272 599
esdoorn Bestelnr. 250 321 250 309 250 324 272 590 250 313 250 328 272 595 250 317 250 332 272 600
wit Bestelnr. 252 602 252 586 252 590 272 591 252 578 252 594 272 596 252 582 252 598 272 601
 €/St. 199,– 229,– 249,– 349,– 289,– 319,– 409,– 349,– 399,– 489,–

e

b schuifdeurkast, afb. beuk, 3 ordnerhoogtes 
breedte 1200 mm, Bestelnr. 250 327, € 319,– 

Schuifdeur opzetkasten, hoogte 750/1110 mm
incl. houten legborden,  
scheidingswand,  
zichtrugwand,
diepte 420 mm

volmetalen handgrepen  
aluzilver

plaats voor  
42 ordners

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

d

c
noot/wit

p. 231

P

kwaliteit

H incl. sokkel mm 800 800 800 800 1160 1160 1160 1520 1520 1520
aluzilver Bestelnr. 238 274 238 275 238 276 272 915 238 275 238 276 272 915 238 275 238 276 272 915
 €/St. 59,90 69,90 79,90 89,90 69,90 79,90 89,90 69,90 79,90 89,90

Metalen sokkel 
voor extra stabiliteit, incl. verstelbare hoogtestelschroeven, poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 400 mm

breedte mm 1000 1200 1600 1000 1200 1600
corpushoogte mm 750 750 750 1110 1110 1110
ordnerhoogtes 2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit St. 20 28 36 30 42 54
binnenafm. B/D mm 2x473/350 2x573/350 2x773/350 2x473/350 2x573/350 2x773/350
gewicht kg 40 47 59 56 65 85
beuk Bestelnr. 250 551 250 555 272 604 250 559 250 563 272 609
esdoorn Bestelnr. 250 552 250 556 272 605 250 560 250 564 272 610
wit Bestelnr. 250 553 253 907 272 606 253 911 253 915 272 611
 €/St. 229,– 249,– 349,– 289,– 319,– 409,–

Metalen sokkel 
optioneel 

•   voor extra stabiliteit
•  mooie, gesloten 

optiek,  
passend bij de  
tafelonderstellen

•  makkelijker te  
onderhouden

TIP!

DE OPTIMALE OPLOSSING VOOR SMALLE RUIMTES

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Metalen sokkel voor roldeurkasten  
poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 400 mm  
voor breedte mm 1000 1200 1600
aluzilver Bestelnr. 256 805 256 816 272 916

€/st. 69,90 79,90 89,90

breedte mm 1000 1200 1600
hoogte mm 1140 1140 1140
corpushoogte mm 1110 1110 1110
ordnerhoogtes 3 3 3
ordnercapaciteit st. 27 36 48
binnenafm. B/D mm 764/355 2x473/355 2x672/355
gewicht kg 56 65 73
wit Bestelnr. 252 554 256 544 272 621

€/st. 389,– 419,– 499,–

Roldeurkasten
hoogwaardige kunststof roldeuren in aluzilver gelakt,  
lichtlopend met aanslag rechts, incl. houten  
legborden, middenwand vanaf breedte 1200 mm,  
zichtrugwand, verstelbare  
kunststof steldoppen, 
diepte 420 mm b

Schuifdeurkasten 
incl. legborden in hout,  
scheidingswand, zichtrugwand,  
verstelbare kunststof- 
meubelglijders,  
diepte 420 mm

breedte mm 1000 1200 1600
hoogte mm 1140 1140 1140
corpushoogte mm 1110 1110 1110
ordnerhoogtes 3 3 3
ordnercapaciteit st. 30 42 54
binnenafm. B/D mm 2x473/350 2x573/350 2x773/350
gewicht kg 56 65 85
wit Bestelnr. 252 578 252 594 272 596

€/st. 289,– 319,– 409,–

a

hoogwaardige  
kunststof  
roldeur

b roldeurkasten, breedte 1200 mm 
Bestelnr. 256 544, € 419,– 

a schuifdeurkasten, breedte 1200 mm 
Bestelnr. 252 594, € 319,–

Schuifdeur- en  
Roldeurkasten

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

72

PROFI MODUL wit – houten meubilair

Metalen sokkel voor schuifdeurkasten  
poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 400 mm  
voor breedte mm 1000 1200 1600
aluzilver Bestelnr. 238 275 238 276 272 915

€/st. 69,90 79,90 89,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200
hoogte mm 1140 1140 1140 1890 1890 1890 2250 2250 2250
corpushoogte mm 1110 1110 1110 1860 1860 1860 2220 2220 2220
ordnerhoogtes 3 3 3 5 5 5 6 6 6
ordnercapaciteit st. 27 36 42 45 60 70 54 72 84
binnenafm. B/D mm 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 44 53 66 69 83 99 84 99 121
wit Bestelnr. 252 546 256 535 256 536 256 537 256 538 256 539 256 540 256 541 256 542

€/st. 269,– 299,– 329,– 349,– 399,– 429,– 369,– 429,– 499,–

Draaideurkasten 
deuren met sluitdempers, incl. houten legborden, 
zichtrugwand, verstelbaar  
kunststof-meubelglijders,
diepte 420 mm

voor breedte mm 800 1000 1200
aluzilver Bestelnr. 238 274 238 275 238 276

€/st. 59,90 69,90 79,90

Metalen sokkel voor rekken, draaideur- en schuifdeurkasten 
poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 400 mm  

breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200
hoogte mm 1140 1140 1140 1890 1890 1890 2250 2250 2250
corpushoogte mm 1110 1110 1110 1860 1860 1860 2220 2220 2220
ordnerhoogtes 3 3 3 5 5 5 6 6 6
ordnercapaciteit st. 27 36 42 45 60 70 54 72 84
binnenafm. B/D mm 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 33 40 51 52 62 78 62 73 89
wit Bestelnr. 252 538 252 530 272 529 256 525 256 526 272 572 256 527 256 528 272 582

€/st. 159,– 189,– 219,– 219,– 239,– 279,– 249,– 289,– 329,–

Rekken 
incl. houten legborden,  
zichtrugwand, verstelbaar  
kunststof-meubelglijders, 
diepte 420 mm c

e

incl. hoogwaardige 
sluitdempers 
(softclose)

Zit-/sta- 
bureautafels 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar  
en rolcontainers 
pagina 19 

e

e

 

c

 

 
afb. wit

vanaf   € 159,– 
rekken

Rekken en  
draaideurkasten

afb. wit

 

d

PROFI MODUL wit – houten meubilair

73

Oppervlak  
houtdecors

wit

ELEGANT  
INGERICHT
met wit meubilair   

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

d



draaideurkasten

draaiknop 
 metaal aluzilver

deuraanslaglijst

afsluitbare  
draaiknop 
aluzilver

houten legborden 
25 mm dik, 

rasterboring met een  
afstand van 32 mm  

voor legbordverdeling

centrale  
scheidingswand  

voor hoge stabiliteit bij  
kasten 1200 mm

hoogwaardig 
stangslot

metalen sokkel  
optioneel aluzilver  
RAL 9006, incl.  
hoogtestelschroeven 

garderobestang  
naar voren 
uittrekbaar

d afb. esdoorn
b afb. beuk 

houtdecor

 RUIMTEWONDER
op maat & individueel ingericht

vanaf   € 279,–

74

PROFI MODUL  – houten meubilair
Kastenwand
basiselementen, ozpetlementen,  
wand- en plafondaansluitingen, 
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

inclusief 

gedempte 
zelfsluiting

c

voor stofvrij  
opbergen

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs

esdoorn wit

beuk

j

f

a afb. lichtgrijs 

g h

Kastenwand  
opzetelementen 
2 ordnerhoogtes,  
afsluitbaar, 1 houten  
legborden, diepte  
420 mm, hoogte 750 mm f

breedte/aanslag mm 600 R 600 L 800 1000 1200
ordnerhoogtes 2 2 2 2 2
ordnercapaciteit  st. 12 12 16 20 24
bínnenafm. B/D mm 563 x 381 563 x 381 763 x 381 963 x 381 2 x 573 x 381
gewicht  kg 31 31 39 46 50
lichtgrijs   Bestelnr. 220 470 220 473 220 476 220 479 252 653
beuk   Bestelnr. 220 471 220 474 220 477 220 480 252 654
esdoorn   Bestelnr. 220 472 220 475 220 478 220 481 252 655
wit   Bestelnr. 253 831 253 835 253 839 253 843 –

€/st. 149,– 149,– 189,– 229,– 269,–

Uittrekbaar blad incl. hangmappenframe  
voor rekken en draaideurkasten met houten 
legborden, vanaf corpus-binnenafm. 374 mm
hoogte x breedte x diepte mm 26 x 374 x 353
zwart Bestelnr. 247 324

€/st. 65,–

Wij raden aan!  
Wand- en plafondaansluitingen voor een afwerking op maat.
Onze opbouwteams verzagen de elementen op maat volgens uw 
ruimteafmetingen.

Zijdelingse wandaansluitingselementen

breedte x hoogte mm 200 x 3060
lichtgrijs Bestelnr. 220 488
beuk Bestelnr. 220 489
esdoorn Bestelnr. 220 490
wit Bestelnr. 253 714

€/st. 59,–
Opmerking: wandaansluitingselement wit is tweedelig

Plafondaansluitingselementen

breedte x hoogte       mm 800 x 400 1000 x 400 1200 x 400
lichtgrijs Bestelnr. 220 506 220 509 252 661
beuk Bestelnr. 220 507 220 510 252 662
esdoorn Bestelnr. 220 508 220 511 252 663
wit Bestelnr. 253 742 253 710 256 695

€/st. 49,– 55,– 59,–

i

j k

i a

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



afb. beuk

b dc

Kastenwand basiselementen
houten legborden,       
verstelbare kunststof steldoppen,  garderobe- garderobe- draaideur- draaideur- draaideur- draaideurkast roldeur-
corpushoogte 1860 mm  kast kast kast kast kast met 3 hangmappen- kast

bureau
vanaf pagina 14

e

75

metalen sokkel 
voor extra stabiliteit, incl. verstelbare hoogtestelschroeven, poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 mm, diepte 400 mm

diepte 420 mm laden  
breedte/aanslag mm 600 R 600 L 800 1000 1200 800 800

ordnerhoogtes 5/garderobe 5/garderobe 5 5 5 2+3x hangmappenlade 4+1/2 
ordnercapaciteit st. 6 6 40 50 60 16 32
bínnenafm. B/D mm 563/381 563/381 763/381 963/381 2 x 573/381 763/381 763/367
legborden st. 1 1 4 4 4 1 4
gewicht kg 60 60 91 108 130 94 79
lichtgrijs Bestelnr. 220 440 220 443 220 446 220 449 252 645 220 452 220 455
beuk Bestelnr. 220 441 220 444 220 447 220 450 252 646 220 453 220 456
esdoorn Bestelnr. 220 442 220 445 220 448 220 451 252 647 220 454 220 457
wit Bestelnr. 253 790 253 794 253 798 253 802 256 679 253 806 253 810

 €/st. 289,– 289,– 369,– 429,– 499,– 799,– 639,–

hoogte incl. sokkel mm 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
aluzilver Bestelnr. 238 273 238 273 238 274 238 275 238 276 238 274 238 274
 €/st. 49,90 49,90 59,90 69,90 79,90 59,90 59,90

4400 mm

j
j

j
k

g g
g h

l

a

b

l

d e

c

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



boekensteun 
VE = 2 st. 
Bestelnr. 247 323 
€/VE 25,– 

uittrekbaar legbord  
incl. hangframe  
Bestelnr. 247 324 
€ 65,– 

afb. draaideurkasten, lichtgrijs,  
hoogte 1860 x breedte 800 x diepte 420 mm,  
Bestelnr. 250 411, € 349,– vanaf pagina 51

c legborden in hout
25 mm dik, per 32 mm  
verstelbaar
Bestelnr. 213 295
€ 19,–

optioneel: lade-systeemboxen
uit sterk lichtgrijs kunsstof  
met elk 5 lades,  
buitenafmetingen:  
B 275 x D 330 x H 320 mm  
hoogte zoals 1 OH.  
Binnenafm. lade:  
B 238, D 305, H 45 mm

f

g

76

PROFI MODUL – houten meubilair
Toebehoren
voor kasten en rekken

Clever combineren! 
Onze series PROFI MODUL,  

MULTI MODUL EN iMODUL zijn in 
decor onderling combineerbaar.

5 gesloten lades
Bestelnr. 218 580 € 35,–

5 open lades
Bestelnr. 218 579 € 33,–

e

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 



PROFI MODUL – houten meubilair

Toebehoren voor kasten en rekken

f

g

hout

Legborden
voor schuifdeurkasten (zonder afb.)

clegborden
voor rekken, draaideurkasten

d    Hangmappenframes
voor rekken, draaideurkasten

Legborden
voor roldeurkasten Boekensteun

voor alle legborden, H 25 mm (VE = 2 st.)

       Uittrekbaar legbord incl. hangframe
montage enkel aan houten legborden mogelijk

Dubbele legger, beneden uittrekbaar
voor rekken, draaideurkasten

Dubbele legger, beneden uittrekbaar
voor roldeurkasten 

g

c

Inhaakmappenrail 
passend voor systemen Elba, Leitz, Zippel 

PROFESSIONEEL TOEBEHOREN VOOR EFFICIENT WERKEN
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Toebehoren
voor bureau, kasten en rekken

staal antraciet Bestelnr. 247 323
€/VE 25,–

voor corpusbreedte  mm 800 1000 1200
hoogte x breedte x diepte mm 25 x 762 x 348 25 x 962 x 348 25 x 572 x 348
verpakkingseenheid 1 st. 1 st. 2 st.
hout lichtgrijs Bestelnr. 213 295 216 930 250 801
hout beuk Bestelnr. 213 296 216 931 250 802
hout esdoorn Bestelnr. 213 297 216 932 250 803
hout wit Bestelnr. 253 866 253 870 253 878
 €/st. 19,– 25,– €/VE 29,–

voor corpusbreedte  mm 800 1000 1200
hoogte x breedte x diepte mm 25 x 762 x 348 25 x 472 x 348 25 x 572 x 348
verpakkingseenheid 1 st. 2 st. 2 st.
hout lichtgrijs    Bestelnr. 213 295 250 769 250 801
hout beuk    Bestelnr. 213 296 250 798 250 802
hout esdoorn    Bestelnr. 213 297 250 799 250 803
hout wit    Bestelnr. 253 866 253 874 253 878
 €/st. 19,–    €/VE 25,– €/VE 29,–

voor corpusbreedte  mm 800 1000 1200
hoogte x breedte x diepte mm 25 x 666 x 348 25 x 762 x 348 25 x 472 x 348
verpakkingseenheid 1 st. 1 st. 2 st.
hout lichtgrijs   Bestelnr. 250 755 213 295 250 769
hout beuk   Bestelnr. 254 061 213 296 250 798
hout esdoorn   Bestelnr. 256 803 213 297 250 799
hout wit   Bestelnr. 256 804 253 866 253 874
 €/st. 19,– 19,– €/VE 25,–

voor corpusbreedte  mm 800 1000
hoogte x breedte x diepte mm 95 x 762 x 372 95 x 962 x 372
metaal antraciet   Bestelnr. 213 260 216 943
 €/st. 125,– 129,–

voor corpusbreedte  mm 800 1000
hoogte x breedte x diepte mm 65 x 762 x 348 65 x 962 x 348
hout lichtgrijs    Bestelnr. 213 300 216 937
hout beuk    Bestelnr. 213 253 216 938
hout esdoorn    Bestelnr. 213 355 216 942
hout wit    Bestelnr. 226 998 226 999

 €/st. 69,– 75,–

voor corpusbreedte  mm 1000
hoogte x breedte x diepte mm 65 x 762 x 348
hout lichtgrijs   Bestelnr. 213 300
hout beuk   Bestelnr. 213 253
hout esdoorn   Bestelnr. 213 355
hout wit   Bestelnr. 226 998
 €/st. 69,–

hoogte x breedte x diepte  mm 26 x 374 x 353
metaal/kunststof zwart 247 324
 €/st. 65,–

breedte  mm 800 1000
    Bestelnr. 263 261 263 255
 €/st. 59,– 65,–

Aflegschalen-SET 
uit kunststof
bestaande uit: 
3  schalen A4 lang,
1  schaal A4 dwars met verdeler,
1  schaal voor pennen
antraciet Bestelnr. 214 291 €/st. 69,90
aluzilver Bestelnr. 214 292 €/st. 89,90

Relinglijst 
aluminium/kunststof,  
antraciet, incl. bevestigingsmateriaal

Dubbele relinglijst  
aluminium/ 
kunststof antraciet, 
inkl. bevestigingsmateriaal
Reling-Set B 1600
Bestelnr. 214 297                             €/st. 199,90

a

b

a

b
afb.  
Relinglijst met afleg-
schalen in aluzilver

Bestelnr. €/st.
Reling-Set B 800 218 662 99,90
Reling-Set B 1200 218 664 119,90
Reling-Set B 1600 218 665 139,90

d    

e

Toebehoren voor bueau

e

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



78

c

c

b

74
5 

m
m

800 mm

conferentietafel  Modul ronde poten  
met chroom-applicaties, aluzilver RAL 9006, tafelhoogte 745 mm

bladvorm  
vierkant

 
rechthoekig rechthoekig

breedte x diepte mm 800x800 1200x800 1600x800
gewicht kg 17 22 29
lichtgrijs  Bestelnr. 272 820 272 824 272 828
beuk Bestelnr. 272 821 272 825 272 829 a
esdoorn Bestelnr. 272 822 272 826 272 830 b
wit Bestelnr. 272 823 272 827 272 831

€/st. 219,– 239,–  249,–  

Aanbouwbladen Modul incl. 2 ronde steunpoten  
met chroom-applicaties, aluzilver RAL 9006, tafelhoogte 745 mm

bladvorm

breedte x diepte mm 800x700 1200x700 1600x700
gewicht kg 12 17 22
lichtgrijs  Bestelnr. 272 844 272 848 272 852
beuk Bestelnr. 272 845 272 849 272 853
esdoorn Bestelnr. 272 846 272 850 272 854 c
wit Bestelnr. 272 847 272 851 272 855

€/st. 149,– 169,–  189,–  

afb. bladen esdoorn, 
ronde poten met 
chroom-applicaties

2 x b 272 830

2 x c 272 854 
€ 876,– 

1600 mm

a afb. beuk
Bestelnr. 272 829 
ronde poten 
€ 249,–

praktisch en elegant:
verchroomde steldoppen om  
vloeroneffenheden op te vangen
+ 20 mm verstelbaar 

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
2 mm dik

tafelpoten:
poedercoating  
in aluzilver  
RAL 9006  
ronde poot met  
chroom-applicaties
Ø 43 mm

Vergader- en conferentietafels
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

PROFI MODUL – houten meubilair

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

onder het tafelblad  
2 metalen traversen 
voor optimale  
stabiliteit

stijlvol zwevend  
bladoptiek en edel 
tafelonderstel met 
chroom-applicaties

Conferentietafels Modul
De optimale oplossing voor conferentie- en vergaderruimtes
Kies tussen twee elegante onderstelvormen: 
•  extravagante ronde poten met chroom-applicatie  

boven- en onderaan aan de poten
•  de 25 mm dikke tafelbladen met zwevend bladoptiek zijn in  

vier decors verkrijgbaar: lichtgrijs, beuk, esdoorn en wit
•  met de optioneel verkrijgbare aanbouwbladen kunt  

u de conferentietafels wilkeurig uitbreiden

Technische gegevens
3-laags kwaliteitsspaanderplaat  
emissieklasse E1, krasbestendige melaminecoating, verblindings- en reflectievrij, oppervlak houtdecors 
lichtgrijs, beuk, esdoorn en wit, bladdikte 25 mm

bezoekersstoel 
Bestelnr. 246 993 
vanaf € 74,90 
vanaf pagina 386



c afb. lichtgrijs
Bestelnr. 267 203 
Ø 1000 mm 
va. € 219,– 

b

lichtgrijs

beuk

esdoorn

wit

Oppervlak 
houtdecors

voor elke GELEGENHEID
de JUISTE TAFEL 
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Vergader- en  
conferentietafels

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

vanaf €129,– 
Ø 700 mm

elegant en zeer stabiel 
door het hoge eigen 
gewicht! (28 kg)

lessenaar
pagina 138

Roldeurkasten 
pagina 64-67 
Schuifdeurkasten
pagina 68-71

Technische gegevens
Tafelbladen:

•  3-laags kwaliteitsspaanderplaat,  
emissieklasse E1, krasbestendige  
melaminecoating, verblindings-  
en reflectievrij, 25 mm dik

• afboording kunststof, 2 mm 

• zwevend bladoptiek

Onderstel:

•  rechthoekige poot, B 70 x D 30 mm

•  metaal, gepoedercoat in aluzilver RAL 9006

•  2 metalen traversen onder elk tafelblad  
voor optimale stabiliteit

•  incl. bodemstelschroeven,  
tot + 20 mm verstelbaar

e

f

f

rechthoekige poten met chroom-applicaties, aluzilver  
RAL 9006, tafelhoogte 745 mm

bladvorm  
vierkant

 
rechthoekig rechthoekig

B x D mm 800x800 1200x800 1600x800
gewicht kg 17 22 29
lichtgrijs  Bestelnr. 272 832 272 836 272 840
beuk Bestelnr. 272 833 272 837 272 841
esdoorn Bestelnr. 272 834 272 838 272 842
wit Bestelnr. 272 835 272 839 e 272 843

€/st. 219,– 239,–  249,–  

Aanbouwbladen Modul incl. 2 steunpoten, rechthoekig 
met chroom-applicaties, aluzilver RAL 9006, tafelhoogte 745 mm

bladvorm

B x D mm 800x700 1200x700 1600x700
gewicht kg 12 17 22
lichtgrijs  Bestelnr. 272 856 272 860 272 864
beuk Bestelnr. 272 857 272 861 272 865
esdoorn Bestelnr. 272 858 272 862 272 866
wit Bestelnr. 272 859 272 863 f 272 867

€/st. 149,– 169,–  189,–  

Conferentietafel Modul

PROFI MODUL – houten meubilair

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

bezoekersstoelen 
vanaf pagina 362

Vergadertafel rond, met schotelvoet,
diameter blad mm 700 800 1000
hoogte mm 720 735 735
gewicht kg 15 25 28
decor/onderstel
lichtgrijs/aluzilver Bestelnr. 275 529 275 536 267 203 c
beuk/aluzilver Bestelnr. 207 875 275 537 267 205 d
esdoorn/aluzilver Bestelnr. 212 803 275 538 b 267 204
wit/aluzilver Bestelnr. 278 721 a 275 539 267 206
  €/st. 139,– 219,– 229,–

 ab 2 St. €/st. 129,– 199,– 219,–
a db

 € 577,–
afb. blad wit,  
rechthoekige poten 

2 x 272 863 f
1 x 272 839 e

bezoekersstoelen 
vanaf pagina 362



+ Draaideurkasten MULTI MODUL pagina 114-117

Overzicht MULTI MODUL bureaumeubelsysteem – pagina 80-139

80

Verscheidenheid ook bij  
de MULTI MODUL kasten:

Met een uniforme systeemdiepte 
van 420 mm, corpusdieptes van 
420 mm, corpusbreedtes van 
400, 800, 1000 en 1200 mm  
en in totaal 4 hoogtes laten  
zich individueel aangepaste 
inrichtingsoplossingen realiseren. 

De modulaire systeem- 
bouwwijze garandeert bovendien 
uitbouwmogelijkheden van het 
kantoorlandschap in  
de toekomst.  

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 674
€ 289,–
pagina 109

bureau 
elektromotorisch hoogteverstelbaar  
vanaf  € 399,–  
pagina 84

bureaustoel
Bestelnr. 264 601
€ 379,–
pagina 328

Attractieve bureau- 
oplossingen in
TOP-KWALITEIT 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Wij zijn er 
 voor U!

„Wij adviseren u graag
en gedetailleerd bij uw
bestelling“

Gratis tel.:  
B 0800/20 888

vanaf  € 129,– 
vanaf pagina 114



      De MULTI MODUL bureautafels  
bieden u steeds de juiste oplossing.

Een uitgebreide keuze aan tafel- 
onderstellen, met of zonder hoogte- 
verstelling, reiken u steeds de  
juiste oplossing aan. Verschillende  
aanbouw- of verbindingselementen 
maken individuele bureautafel- 
oplossingen mogelijk – volledig  
volgens uw wensen en rekening  
houdende met de beschikbare  
kantoorruimte.

Standaard zijn alle tafels voorzien van  
2 kabeldoorvoerdoppen en daarom  
ideaal te gebruiken als beeldscherm 
werkplek.

+ Containers MULTI MODUL pagina 108-111

+

Rol- en standcontainers zijn de ideale 
opbergmeubelen, zodat uw bureautafel 
vrij blijft voor de echt belangrijke zaken. 
Stevige metalen lades met centrale slui-
ting, kantelbeveiliging en gedeeltelijk 
zelfsluitsysteem zorgen voor absolute  
veiligheid gekoppeld aan een  
optimaal comfort.

Rekken MULTI MODUL pagina 118-121 +

Overzicht MULTI MODUL bureaumeubelsysteem – pagina 80-139
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beuk

lichtgrijs

esdoorn

wit

Oppervlak  
houtdecors

SET-aanbieding p. 136-137

vergadertafels  
pagina 138-139

Bureaus MULTI MODUL pagina 84-107

Roldeur-/schuifdeurkasten  
MULTI MODUL pagina 122-133

+

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

Met MULTI MODUL richt u uw kantoor  
multifunctioneel in!
Een veelvoud aan mogelijkheden in tafels,  
containers en kasten garanderen u individuele 
inrichtingsoplossingen aan een attractieve prijs. 

Er zijn 4 verschillende oppervlakdecors mogelijk,  
die uw kantoorruimte een eigen sfeerbeeld bezor-
gen. Het bureaumeubelprogramma MULTI MODUL 
voldoet aan de hoogste vereisten van de europese 
norm van kantoormeubilair (DIN EN 527 deel  
1en deel 2).

multifunctioneel en ergonomisch

vanaf € 179,– 
vanaf pagina 92

vanaf  € 169,– 
vanaf pagina 94

vanaf  € 399,– 
vanaf pagina 84

vanaf  € 229,– 
vanaf  
pagina 90

vanaf € 79,– 
vanaf pagina 118

vanaf  € 169,– 
vanaf pagina 122

vanaf  € 229,– 
vanaf pagina 130

vanaf  € 499,– 
vanaf pagina 111

vanaf  € 175,– 
vanaf pagina 108
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De onderstelvarianten

Basic M 
vaste hoogte 740 mm 
vanaf E 179,– 
vanaf pagina 92   
   

Comfort M 
hoogte instelbaar 
640-840 mm 
vanaf E 229,– 
vanaf pagina 90  

 
 

MULTI MODUL – houten meubilair
Overzicht bureaus

Multi4 Comfort 
hoogte instelbaar  
620-820 mm 
vanaf  E 269,– 
vanaf pagina 100

Basic 2.0 
vaste hoogte 740 mm 
vanaf  E 179,– 
vanaf pagina 102 
 

Comfort 2.0 
hoogte instelbaar  
680-820 mm 
vanaf  E 229,– 
vanaf pagina 104 

Multi4 Basic 
vaste hoogte 740 mm 
vanaf  E 229,– 
vanaf pagina 100 

4-pootsonderstellen met geïntegreerd  
horizontaal kabelkanaal

Comfort 
hoogte instelbaar 
620-820 mm 
vanaf E 299,–  
vanaf pagina 98

Basic 
vaste hoogte 740 mm 
vanaf E 169,– 
vanaf pagina 94

afb. beuk

bureau Comfort M 
hoogte instelbaar  
640-840 mm 
vanaf pagina 90

De MULTI MODUL bureautafels bieden u steeds de juiste oplossing.

Een uitgebreide keuze aan tafelonderstellen, met of zonder hoog-
teverstelling, reiken u steeds de juiste oplossing aan. Verschillende 
aanbouw- of verbindingselementen maken individuele bureau- 
tafeloplossingen mogelijk – volledig volgens uw wensen en 

rekening houdende met de beschikbare kantoorruimte.

Standaard zijn alle bureautafels voorzien van 2 kabeldoor- 
voerdoppen en daardoor uiterst geschikt als PC-werkplek.

lichtgrijs beuk

esdoorn wit

Materiaal:  
krasbestendige melaminecoating in  
verblindings- en reflectievrije  
uitvoering volgens DIN 68765

Slim combineren!

Profi Modul, Multi Modul en iModul 
zijn in decor onderling combineerbaar.

Houtdecors

bureau basic 
vaste hoogte 740 mm 
vanaf pagina 94

afb. esdoorn

TOP-
KWALITEIT 
 

aluzilver

antraciet

wit RAL 
9010

Tafels onderstel

Wj zijn er voor U! 
Wij adviseren u graag en  
uitgebreid voor uw bestel-
ling.
 
 Vakkundig advies  
 B Tel. 0800/20 888

Basic 
hoogte instelbaar 
725-1140 mm 
vanaf E 399,– 
vanaf pagina 84

Comfort 
hoogte instelbaar 
665-1305 mm 
vanaf E 579,– 
vanaf pagina 84

Onderstellen met geïntegreerde  
kabelkanalen

Onderstellen met geïntegreerd  
knieschot en kabelkanalen

Ziz-/statafels 
elektromotorisch hoogteverstelbar

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

bureaus



afb. lichtgrijs

Zit-/statafel Basic 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 264 572 
vanaf € 449,–  
pagina 85

Jumbo-bureau Basic M 
vaste hoogte 740 mm 
pagina 93 
E 499,–

Zit-/statafel 
elektromotorisch hoogteverstelbaar 
vanaf pagina 84

vanaf 175,–

afb. lichtgrijs

bureaustoel 
Bestelnr. 264 601
€ 379,–  
pagina 328

83

Rol- en  
standcontainer 
lichtgrijs/beuk/esdoorn/wit vanaf pagina 
108

elektromotorisch 
hoogteverstelbaar

65
5-

13
05

 m
m

vanaf 399,–

ERGONOMIE 
AAN EEN ATTRACTIEVE PRIJS

 

afb. beuk

Zit-/statafel Comfort 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 264 584 
vanaf € 599,–  
pagina 85

roldeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 267 195 
€ 319,–  
pagina 131

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



65
5-

13
05

 m
m bureaustoel 

Bestelnr. 248 988 
€ 149,– 
pagina 285

zit-/stabureautafel   
Comfort 
afb. blad esdoorn
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 264 586
vanaf € 599,– 
pagina 85

a

blad  
houtdecor

84

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen  
op te bergen, metaal poedercoated,  
incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm
voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 108 263 109 263 110

€/st. 27,90 29,90 34,90

Knieschot
biedt voldoende privacy,   
metaal gepoedercoat, incl. montagemateriaal,
hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 100 263 101 263 102

€/st. 29,90 37,90 39,90

verdere ergonomische  
zit-/stafels: 

iMODUL 
pagina 218

PROFI MODUL  
vanaf pagina 18

uitvoering linkszijdig rechtszijdig
gewicht kg 70 70
blad onderstel
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 367 275 371
beuk aluzilver Bestelnr. 275 368 275 372
esdoorn aluzilver Bestelnr. 275 369 275 373
wit aluzilver Bestelnr. 275 370 275 374

€/st. 999,– 999,–
vanaf 2 st. €/st. 949,– 949,–

65
5-

13
05

 m
m

c

c

CPU-houder 
voor towerbreedte tot 180 mm, 
metaal aluzilver  
gelakt, gewicht 3 kg.

Kabelslurf  
incl. tafel bevestiging en bodemplaat, 
capaciteit: tot 20 kabels.  
lengte: 130 cm (gestrekt).  
aluzilver RAL 9006.

Bestelnr. 264 621 €/st. 39,90

b

Bestelnr. 263 115

€/st. 54,90

zit-/stabureautafel   
Comfort Jumbovorm, linkszijdig
afb. blad lichtgrijs
Bestelnr. 275 367 
vanaf € 949,–

tafelonderstel:

poten met hoogtestelschroeven  
om oneffenheden in de  
vloer op te vangen

MULTI MODUL – houten meubilair
Zit-/stabureautafel
elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 655 tot 1305 mm  

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit Constant bezig zijn tijdens de kantoorwerkzaamheden kan op lange termijn voor  
problemen van de wervelkolom zorgen. Onderzoek van de ziekenfondsen geven aan 
dat rugklachten één van de grootste oorzaken van ziekteverzuim is. 
Specialisten en ergonomen raden daarom aan om gebruik te maken van 
bureautafels waaraan u zowel zittend als staand kan werken.
Deze moderne zit-/statafel is het antwoord tegen rugklachten en het toenemende 
ziekteverzuim.

RUGBESPARENDE   

AFWISSELING

Top Kwaliteit

DELTA-V

SLIM 
verschuifbare 
schakelaar

ELEGANT 
metalen kabel -
doorvoer in  
aluzilver

traploos hoogteverstelbaar  
met 2 synchroon  
gestuurde elektromotoren  
van 655-1305 mm

25 mm dikke  
plaat inclusief  
2 metalen  
kabeldoorvoerdoppen

stabiel C-poot-onderstel  
in aluzilver,  
max. belastbaar: 80 kg

Zit-/statafels Comfort Jumbovorm
blad 25 mm stark,  
hoogte 655-1305 mm,  
breedte 1800/800  
diepte 1400/800 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Management 2 
pagina 235



breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 39 44 46
blad decor
lichtgrijs Bestelnr. 264 568 264 572 264 576
beuk Bestelnr. 264 569 264 573 264 577
esdoorn Bestelnr. 264 570 264 574 264 578
wit Bestelnr. 264 571 264 575 264 579

€/st. 429,– 469,– 489,–
vanaf 2 st. €/st. 399,– 449,– 469,–

Zit-/statafel Basic 
hoogte 725-1140 mm, 
diepte 800 mm 

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 43 48 50
blad decor
lichtgrijs Bestelnr. 264 580 264 584 264 588
beuk Bestelnr. 264 581 264 585 264 589
esdoorn Bestelnr. 264 582 264 586 264 590
wit Bestelnr. 264 583 264 587 264 591

€/st. 599,– 629,– 669,–
vanaf 2 st. €/st. 579,– 599,– 639,–

Technische gegevens: 
Tafel Basic:
•  traploos hoogteverstelbaar van  

725-1140 mm
• diepte 800 mm
•  stabiel C-poot-onderstel in aluminium  

en metaal met eenvoudige telescopische  
zuil

• 1 elektromotor
• snelheid hoogteverstelling: 29 mm/s
• motorgeluid: < 50 dB
• max. belastbaar: dynamisch 60 kg

a

rek 
5 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 258 986 
vanaf € 179,–
pagina 119

kabelslurf
Bestelnr.  
264 621
€ 39,90
pagina 84

zit- /sta bureautafel  
Comfort 
afb. blad lichtgrijs
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 264 584
vanaf € 599,–

a

b

ERGONOMIE AAN   

EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

85

vanaf € 399,–
zit- /sta bureautafel

incl. montage en  
functie-/ kwaliteits - 

test ter plaatse

Zit-/statafel Comfort 
hoogte 655-1305 mm, 
diepte 800 mm

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb. blad beuk 
Tafel Comfort

Tafel Comfort:
• traploos hoogteverstelbaar
• diepte 800 mm  
 van 655-1305 mm, volgens DIN EN 527-1
•  stabiel C-poot-onderstel in aluminium  

en metaal met dubbele telescopische zuil
• 2 synchroon gestuurde elektromotoren
• snelheid hoogteverstelling: 40 mm/s 
• motorgeluid: < 50 dB
• max. belastbaar: dynamisch 80 kg



MULTI MODUL – houten meubilair

de JUMBOTAFEL   

 voor dynamisch werken

86

b

bureaustoel 
Bestelnr. 246 727 
€ 379,– 
pagina 333

verdere ergonomische  
zit-/statafels:

iMODUL 
pagina  
218

PROFI MODUL vanaf pagina 18

b
zit-/stabureautafel  
Comfort jumbovorm, rechtszijdig
afb. blad lichtgrijs
Bestelnr. 275 371 
vanaf € 949,–

b zit-/stabureautafel  
Comfort jumbovorm, rechtszijdig
afb. blad lichtgrijs
Bestelnr. 275 371 
vanaf € 949,–

a zit-/stabureautafel  
Comfort jumbovorm, linkszijdig
afb. blad wit
Bestelnr. 275 370 
vanaf € 949,–

e
kabelslurf 
Bestelnr. 264 621 
€ 39,90 
pagina 87

standcontainer 
Bestelnr. 290 687 
€ 369,– 
pagina 111

afb. lichtgrijs

draaideurkast 
Bestelnr. 269 596 
€ 329,– 
pagina 115

schuifdeurkast 
Bestelnr. 273 440 
€ 349,–, pagina 123

c

d

incl. montage en  
functie-/ kwaliteits - 

test ter plaatse

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Management 2 
pagina 235



MULTI MODUL – houten meubilair
Zit-/stabureautafel

elektromotorisch hoogteverstelbaar 
van 655 tot 1305 mm  

blad lichtgrijs, beuk,  
esdoorn, wit

Technische gegevens: 
tafel comfort jumbovorm:
• traploos hoogteverstelbaar  
 van 655-1305 mm, volgens DIN EN 527-1 Typ D
•  stabiel C-poot onderstel in aluminium en   

metaal met dubbele telescopische zuil
• 2 synchroon gestuurde elektromotoren
• snelheid hoogteverstelling: 40 mm/s 
• motorgeluid: < 50 dB
• max. belastbaar: dynamisch 80 kg

SLIM 
verschuifbare 
schakelaar

ELEGANT 
metalen kabeldoor- 
voerdopin aluzilver

blad
houtdecor

87

kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
metaal poedercoated, incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm
voor tafelbreedte mm 1400 1800
aluzilver Bestelnr. 263 108 263 110

€/st. 27,90 34,90

Knieschot
biedt voldoende privacy,   
metaal  podercoated,  
incl. montagemateriaal
hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte mm 1400 1800
aluzilver Bestelnr. 263 100 263 102

€/st. 29,90 39,90

Zit-/stabureautafel comfort jumbovorm 
blad 25 mm dik,  
hoogte 655-1305 mm,  
breedte 1800/800  
diepte 1400/800 mm

uitvoering linkszijdig rechtszijdig
gewicht kg 80 80
bladdecor onderstel
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 367 275 371
beuk aluzilver Bestelnr. 275 368 275 372
esdoorn aluzilver Bestelnr. 275 369 275 373
wit aluzilver Bestelnr. 275 370 275 374

€/st. 999,– 999,–
vanaf 2 st. €/st. 949,– 949,–

a

a

Topkwaliteit

Kabelslurf  
incl. tafel bevestiging en bodem-
plaat, capaciteit: tot 20 kabels.  
lengte: 130 cm (gestrekt).  
aluzilver RAL 9006.

Bestelnr. 264 621 €/st. 39,90

b

CPU-houder 
voor towerbreedte 
tot 180 mm 
metaall aluzilver gelakt, 
gewicht 3 kg

Bestelnr. 263 115
€/st. 54,90

Zit-/stabureautafel 
Comfort jumbovorm, linkszijdig
afb. blad beuk
Bestelnr. 275 368 
vanaf € 949,–

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs 

vanaf € 949,–
zit- /stabureautafel

 

bureaustoel 
Bestelnr. 246 727 
€ 379,– 
pagina 333

traploos hoogteverstelbaar  
met 2 synchroon  
gestuurde elektromotoren  
van 655-1305 mm

stabiel C-poot onderstel 
in aluzilver, max.  
belastbaar: 80 kg

25 mm dik blad   
inclusief 2 metalen  
kabeldoorvoerdoppen

poten met hoogtestel- 
schroeven om oneffenheden  
in de vloer op te vangen

b

c d

e
zit-/stabureautafel  
comfort jumbovorm, rechtszijdig
afb. blad esdoorn
Bestelnr. 275 373, vanaf € 949,–

b

incl. montage en  
functie-/ kwaliteits - 

test ter plaatse

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

DELTA-V

Management 2 
pagina 235



88

Technische gegevens:
• traploze hoogteverstelling  
 van 640-1300 mm 
• 2 synchroon gestuurde elektrische  
 motoren
• soft start- & stop-functie
• T-poot met telescopische zuil

 
• onderstelconstructie zonder traverse  
 voor maximale beenruimte
• snelheid hoogteverstelling: 39 mm/s
• motorgeluid: <55 dB
• maximale belasting: 80 kg
• stroomverbruik: 0,2 W

Zit-/statafel Comfort 
Pas uw werkplek individueel aan uw 
wensen aan, dankzij de elektrische 
zit-/statafels van MULTI MODUL. Met 
één druk op de knop wijzigt u snel en 

makkelijk de hoogte van de bureauta-
fel en brengt u zichzelf in beweging. 
Deze dynamische afwisseling stimu-
leert de bloedsomloop en bevordert 
het prestatievermogen.

MULTI MODUL – houten meubilair
Zit-/stabureautafel
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar
van 640 tot 1300 mm

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

MULTI MODUL – houten meubilair

2/3 
zitten

bedrijfsartsen advisieren

1/3 
staan stahulp Sitness 

Bestelnr. 275 309 
vanaf € 129,99 
pagina 343 
 

rek, afb. lichtgrijs 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 259 022
€/St. 139,–, pagina 118

draaideurkast, afb. lichtgrijs 
breedte 800 mm, Bestelnr. 258 947
€/st. 189,–, pagina 115

rek, afb. lichtgrijs 
breedte 400 mm 
Bestelnr. 275 507
€/st. 79,– 
pagina 118

a 

a 

afb. lichtgrijs afb. lichtgrijs

Ergonomisch werken  
voor een gezonde rug

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

  
Schuifdeurkasten
pagina 122-129 
Roldeurkasten 
pagina 130-133 

Containers
pagina  
108-111

Draaideurkasten 
pagina 114-117 
Rekken  
pagina 118-121 
 
 



89

witbeuk esdoorn

oppervlak houtdecors

lichtgrijs 

Incl. montage en  
functie-/ kwaliteits- 
test ter plaatse

b

a Zit-/stabureautafel 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. lichtgrijs 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 283 369 
€ 689,–

comfortabel  
hoogteverstelling 
door druk op de knop

64
0-

13
00

 m
m

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 44 49 51
lichtgrijs Bestelnr. 283 363 283 366 283 369
beuk Bestelnr. 283 364 283 367 283 370
esdoorn Bestelnr. 283 365 283 368 283 371
wit Bestelnr. 287 292 287 293 287 294

€/st. 599,– 669,– 689,–

Zit-/statafel Comfort 
Sterk bureautafelblad van 25 mm met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen, 
stalen T-poot onderstel in aluzilver, elektrisch hoogteverstelbaar  
van 640-1300 mm, 2 synchroon gestuurde motoren, incl. soft start-  
en stop-functie, maximale belasting:  
dynamisch 80 kg,  
diepte 800 mm

Kabelkanaal
Metaal poedercoated,  
incl. montagemateriaal, hoogte 80 x diepte 100 mm

Knieschot
Metall poedercoated,  
incl. montagemateriaal, hoogte 320 x diepte 16 mmb

voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 108 263 109 263 110

€/st. 27,90 29,90 39,90

voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 100 263 101 263 102

€/st. 29,90 37,90 39,90

a

Bestelnr. 278 220      €/St. 69,90

Handschakelaar  
memory
4 programmeer- 
bare hoogtes,  
digitaal display

Kabelslurf 
incl. tafelbevestiging en bodemplaat, 
capaciteit: tot 20 kabels.  
Lengte: 130 cm (uitgerokken),  
aluzilver RAL 9006

vanaf €  599,–   
Zit-/ stabureautafel 
electromotorisch 
hoogteverstelbaar 

 

Bestelnr. 264 621      €/st. 39,90

MULTI MODUL – houten meubilair

maximaal comfort:
2 synchroon 
gestuurde  
elektrische  
motoren  
met softstart  
und -stop  
functie 

rolcontainer 
afb. lichtgrijs, diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 664, €/St. 249,–
pagina 117

draaideurkasten  
vanaf pagina 114

blad
houtdecor

TOP-kwaliteit

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Zit-/stabureautafel
elektromotorisch  

hoogteverstelbaar
van 640 tot 1300 mm

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit



bureau 
afb. beuk 
onderstel aluzilver 
breedte 1600 mm 
hoogteverstelbaar 
Bestelnr. 219 678 
€ 279,– 
pagina 91

a

knieschotten 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 263 101 
€ 37,90 

d

hoogteverstelbaar  
C-poot-staalbuisonderstel 
poedercoating in aluzilver
of wit incl. kabelkanaal

standcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr.  
290 687 
€ 369,–  
pagina 111

bureau Comfort M 
afb. lichtgrijs 
onderstel aluzilver 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 275 439 
€ 299,–  
pagina 91

draaideurkasten  
breedte 800 mmm 
Bestelnr. 258 950 
€ 299,–  
pagina 127

bureaustoel 
Bestelnr. 264 601
€ 379,–  
pagina 328

schuifdeurkasten 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 273 440 
vanaf € 349,–  
pagina 123

tafelblad 25 mm  
incl. 2 kabeldoor-  
voerdoppen

blad  
houtdecor

90

schuifdeurkasten
pagina 122-129
roldeurkasten
pagina 130-133

NAAR UW WENSEN  
HOOGTEVERSTELBAAR

MULTI MODUL – houten meubilair
Bureaus Comfort M
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit
manueel hoogteverstelbaar
van 640 tot 840 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Verbindings-  
en aanbouwbladen
tafelblad  
25 mm dik,
hoogte  
640-840 mm, 
incl. steunpoot  
in aluzilver
breedte     mm 800 1200 1000
gewicht kg 13 29 16
blad decor Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs 267 630 267 631 267 632
beuk 258 014 258 016 258 018
esdoorn 258 015 258 017 258 019
wit 267 633 267 634 267 635

€/st. 99,– 139,– 129,–

verbinding 
1/4 circel

verbinding 
vierkant

aanbouw 
3/4 circel

wit  
RAL 9010

onderstel
aluzilver 
RAL 9006

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors 
lichtgrijs 

afb. blad esdoorn
onderstel wit
pagina 91

cc

afb. blad lichtgrijs
onderstel wit
pagina 91

b
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Knieschot
biedt voldoende privacy, gepoedercoat metaal,  
incl. montagemateriaal, hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte                 mm 800 1200 1600 1800
aluzilver          Bestelnr. 263 099 263 100 263 101 263 102

€/st. 27,90 29,90 37,90 39,90

Clever kombinieren! 
Unsere Serien PROFI MODUL,  

MULTI MODUL und iMODUL sind  
im Dekor miteinander kombinierbar.

Bureau
blad 25 mm dik, met 2 kabeldoorvoer- 
doppen, elegant C-poot-staalbuis- 
onderstel in aluzilver inclusief  
horizontale en verticale kabelkanalen,  
hoogte 640-840 mm,
onderstel aluzilver
bladvorm rechthoekig rechthoekig rechthoekig rechthoekig cockpit
breedte
diepte

mm
mm

800 
800

1200
800

1600
800

1800
800

1800 
950/800/950

blad decor gewicht kg 30 39 45 48 45
lichtgrijs Bestelnr. 219 673 219 674 219 675 275 439 220 230
beuk Bestelnr. 219 676 219 677 219 678 275 440 220 231
esdoorn Bestelnr. 219 679 219 680 219 681 275 441 220 232
wit Bestelnr. 258 524 258 525 258 526 275 442 258 527
           €/st. 229,– 259,– 279,– 299,– 299,–

a b

a

a

TIP!

vanaf €    229,– 
bureau

rolcontainer 
diepte 800 mm,  
Bestelnr. 290 674 
€ 289,–  
pagina 108

draaideurkast 
pagina 114-117 
rekken  
pagina 118-121
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Opbouw- 
Datamanagement
voor klemmen op de tafelblad,  
3 x Schuko, 2 x LAN, 
B 225 x D 78 x H 78 mm

bureau Comfort M  
onderstel aluzilver 
breedte 1600 mm 
hoogteverstelbaar 
Bestelnr. 219 681 
€ 279,–

Bestelnr. 264 018    €/st. 84,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

bureaustoel 
Bestelnr. 246 727 
€ 379,– 
pagina 333

afb. esdoorn

breedte     mm 800 1200 1000
gewicht kg 13 29 16
blad decor Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs 267 630 267 631 267 632
beuk 258 014 258 016 258 018
esdoorn 258 015 258 017 258 019
wit 267 633 267 634 267 635

€/st. 99,– 139,– 129,–

Schuifdeurkasten
pagina 122-129 
Roldeurkasten 
pagina 130-133

Containers 
pagina  
108-111

Draaideurkasten 
pagina 114-117 
Rekken  
pagina 118-121

CPU-houder 
voor towerbreedte tot 180 mm 
metaal aluzilver gelakt, 
gewicht 3 kg

Bestelnr. 263 115 €/st. 54,90

bladvorm rechthoekig rechthoekig rechthoekig rechthoekig cockpit
breedte
diepte

mm
mm

800 
800

1200
800

1600
800

1800
800

1800 
950/800/950

gewicht kg 30 39 45 48 45
lichtgrijs Bestelnr. 283 338 283 342 283 346 283 350 283 354
beuk Bestelnr. 283 339 283 343 283 347 283 351 283 355
esdoorn Bestelnr. 283 340 283 344 283 348 283 352 283 356
wit Bestelnr. 283 341 283 345 283 349 283 353 283 357
           €/st. 229,– 259,– 279,– 299,– 299,–
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Bureau
blad 25 mm dik, met 2 kabeldoorvoer- 
doppen, elegant C-poot-staalbuis- 
onderstel in wit inclusief horizontale  
en verticale kabelkanalen,  
hoogte 640-840 mm,
onderstel wit

Knieschot
biedt voldoende privacy, gepoedercoat metaal,  
incl. montagemateriaal, hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte                 mm 800 1200 1600 1800
wit          Bestelnr. 284 710 284 711 284 712 284 713

€/st. 27,90 29,90 37,90 39,90

d



afb. beuk

bureaustoel
Bestelnr. 260 802  
€ 389,–
pagina 326

b bureau 
Jumbo vrije vorm 
onderstel aluzilver 
rechtszijdig 
Bestelnr. 254 056 
€ 499,–
pagina 93

Aansluitingen 3 x Schuko, 2 x LAN
bevestiging om te klemmen
metalen aluzilver Bestelnr. 264 018

€/st. 84,90

92

Toebehoren

schuifdeurkasten
pagina 122-129 
roldeurkasten 
pagina 130-133 

d

Bestelnr. 230 973 €/st. 35,– Bestelnr. 247 325 €/st. 64,90

Uittrekbaar tablet met  
sluiting Pennenlade kunststof 
zwart, geschikt voor houten 
meubilair  
B 376 x D 350 x H 40 mm.  
bevestiging  
onder tafelblad

MULTI MODUL
Bureaus BASIC M
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

hoogte 740 mm

Datamanagement 
Alle aansluitingen  
binnen handbereik  
op de werkplek.

Stekkerdoos
3-voudige stekker-dozenlijst uit 
zeer breukbestendig kunststof,  
3 bescherm  
contactdozen in 45°  
stelling, verlichte  
veiligheidsschakelaar,  
incl. 300 cm kabel   

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

CPU-houder 
voor towerbreedte tot 180 mm 
metaal aluzilver gelakt, 
gewicht 3 kg

Bestelnr. 263 115 €/st. 54,90

wit  
RAL 9010

onderstel
aluzilver 
RAL 9006

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors 
lichtgrijs 

Schuifdeurkasten
pagina 122-129 
Roldeurkasten 
pagina 130-133

Containers 
pagina  
108-111

Draaideurkasten 
pagina 114-117 
Rekken  
pagina 118-121



a

draaideurkast 
breedte 1200 mm  
Bestelnr. 272 040
€ 429,–
pagina 117

93

MULTI MODUL – houten meubilair
BUREAUS BASIC M 

lichtgrijs, beuk,  
esdoorn, wit 

hoogte 740 mm

b

TIP!

Verbindings-  
en aanbouwbladen
blad 25 mm dik,
hoogte 740 mm, 
incl. steunpoot  
in aluzilver

breedte     mm 800 1200 1000
gewicht kg 13 16 16
blad decor  steunpoot Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs aluzilver 267 636 267 637 267 638
beuk aluzilver 258 020 258 022 258 024
esdoorn aluzilver 258 021 258 023 258 025
wit aluzilver 267 639 267 640 267 641

€/st. 89,– 129,– 119,–

800-1800 mm  

74
0 

m
m

bureau 
breedte 1600 mm 
afb. beuk 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 219 669 
€ 249,–

a
blad  
houtdecor

vanaf   € 179,–
bureaus

d

800-1800 mm

verbinding 
1/4 circel

verbinding 
vierkant

aanbouw 
3/4 circel

1800 mm

74
0 

m
m

b

1600 mm

OPTIMAAL!  
- extra groot tafelblad
- super stabiel C-poot onderstel 
- maximale beenruimtebureau 

Jumbo vrije vorm, rechtszijdig
afb. lichtgrijs 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 254 053 
€ 499,–

containers
pagina 108-111

TIP!

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

onderstel

bladvorm rechthoekig rechthoekig rechthoekig rechthoekig cockpit Jumbo 
linkszijdig

Jumbo 
rechtszijdig

breedte
diepte

mm
mm

800 
800

1200
800

1600
800

1800
800

1800 
950/800/950

1800/800 
1600/600

1800/800 
1600/600

gewicht kg 26 35 40 43 45 56 56
kabeldoorvoeren st. 2 2 2 2 2 3 3
lichtgrijs Bestelnr. 219 664 219 665 219 666 275 499 220 222 254 202 254 053
beuk Bestelnr. 219 667 219 668 219 669 275 500 220 223 254 419 254 056
esdoorn Bestelnr. 219 670 219 671 219 672 275 501 220 224 254 421 254 201
wit Bestelnr. 258 520 258 521 258 522 275 502 258 523 259 665 259 664

           €/st. 179,– 229,– 249,– 269,– 279,– 499,– 499,–
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knieschotten
biedt voldoende privacy, gepoedercoat metaal,  
incl. montagemateriaal, hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800
aluzilver   Bestelnr. 263 099 263 100 263 101 263 102
wit Bestelnr. 284 710 284 711 284 712 284 713

€/st. 27,90 29,90 37,90 39,90

bureau
blad 25 mm dik, met 2 of 3 kabeldoorvoerdoppen, elegant C-poot-
staalbuisonderstel in aluzilver of wit, inclusief horizontale  
en verticale kabelkanalen,  
hoogte 740 mm,
onderstel aluzilver

bladvorm rechthoekig rechthoekig rechthoekig rechthoekig cockpit Jumbo 
linkszijdig

Jumbo 
rechtszijdig

breedte
diepte

mm
mm

800 
800

1200
800

1600
800

1800
800

1800 
950/800/950

1800/800 
1600/600

1800/800 
1600/600

gewicht kg 26 35 40 43 45 56 56
kabeldoorvoeren st. 2 2 2 2 2 3 3
lichtgrijs Bestelnr. 283 310 283 314 283 318 283 322 283 326 283 334 283 330
beuk Bestelnr. 283 311 283 315 283 319 283 323 283 327 283 335 283 331
esdoorn Bestelnr. 283 312 283 316 283 320 283 324 283 328 283 336 283 332
wit Bestelnr. 283 313 283 317 283 321 283 325 283 329 283 337 283 333

           €/st. 179,– 229,– 249,– 269,– 279,– 499,– 499,–

onderstel wit

afb. blad lichtgrijs
onderstel wit afb. blad esdoorn

onderstel wit

c

d

c
c



Toebehoren
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3-voudige stekkerdozenlijst
uit zeer breukbestendig kunststof,  
3 bescherm contactdozen in  
45° stelling, verlichte veiligheidsschake-
laar, incl. 300 cm kabel
Bestelnr. 230 973 €/st. 35,–

MULTI MODUL – Holzmöbel 

bureau  
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 212 815 
€ 219,–  

rolcontainer 
diepte 460 mm  
Bestelnr. 257 968 
€ 175,– pagina 108 

bureaustoel 
Bestelnr. 260 799
€ 389,– pagina 326

draaideurkasten vindt   
u vanaf pagina 114 
 

afb. esdoorn

MULTI MODUL – houten meubilair 
Bureaus Basic
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

hoogte 740 mm

Opbouw-datamanagement
alle aansluitingen  
binnen handbereik op de werplek,  
3 x Schuko, 2 x LAN, 
B 225 x D 78 x H 78 mm
Bestelnr. 264 018 €/st. 84,90

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors
lichtgrijs 

a  

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

CPU-houder 
voor towerbreedte tot 180 mm 
metaal aluzilver gelakt, 
gewicht 3 kg
Bestelnr. 263 115 €/st. 54,90

a  

bureau 
breedte 1600 mm  
Bestelnr. 258 467
€ 219,– 

standcontainer 
diepte 800 mm  
Bestelnr. 290 696 
€ 369,– pagina 110

afb. wit



MULTI MODUL  – houten meubilair

afb. beuk

95

Kabelkanaal 
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
metaal gepoedercoat, incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm.
voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 107 263 108 263 109 263 110
antraciet Bestelnr. 263 111 263 112 263 113 263 114

€/st. 24,90 27,90 29,90 34,90
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Aanbouw- en verbindingselementen
blad 25 mm dik,
hoogte 740 mm, 
incl. steunpoot

breedte     mm 800 1200 1000
gewicht kg 13 16 16
bladdecor  steunpoot Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs antraciet 258 029 258 030 258 031
lichtgrijs aluzilver 267 636 267 637 267 638
beuk aluzilver 258 020 258 022 258 024
esdoorn aluzilver 258 021 258 023 258 025
wit antraciet 258 538 258 539 258 540

€/st. 89,– 129,– 119,–

verbinding 
1/4 cirkel

verbinding 
Quadrat

aanbouw 
3/4 cirkel

Bureaus Basic 
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

hoogte 740 mm

bureau
25 mm dik tafelblad,  
incl. knieschot  
en verticaal kabelkanaal,
hoogte 740 mm.  

2 kabeldoorvoerdoppen 
per blad

 7
40

 m
m

bladdikte  
25 mm

vanaf €169,–

bureau 
B 1600 mm 
afb. lichtgrijs/aluzilver 
Bestelnr. 275 431
€ 219,– 

a

 800 mm

Bestelnr. 264 018 €/st. 84,90

breedte x diepte mm 800 x 800 1200 x 800 1600 x 800 1800 x 800 1600 x 
1050/800

1600 x 
1050/800

blad       onderstel gewicht kg 26 33 39 45 45 45
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 158 952 158 951 158 950 275 435 207 880 207 877
lichtgrijs   aluzilver Bestelnr. 275 429 275 430 275 431 275 432 275 433 275 434
beuk aluzilver Bestelnr. 156 524 156 523 156 522 275 436 207 881 207 878
esdoorn       aluzilver Bestelnr. 212 813 212 814 212 815 275 437 212 720 212 804
wit        antraciet Bestelnr. 258 469 258 468 258 467 275 438 – –

€/st. 169,– 199,– 219,– 249,– 269,– 269,–

aanbouw-roldeurkast 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 263 983
€ 249,– 

vrije vorm tafel links 
breedte 1600 mm  
Bestelnr. 207 881
€ 269,– 

bc

om oneffenheden in de vloer  
op te vangen hoogtestel-
schroeven

incl. 
knieschot

verticaal kabelkanaal 
inclusief

TIP!

blad
houtdecorDE KLASSIEKER 

FUNCTIONEEL &  
TIJDLOOS

bureaus

C-poot onderstel 
staal gelast, aluzilver gelakt  
RAL 9006 bij beuk en esdoorn 
antraciet met lichtgrijs en wit

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

lichtgrijs Bestelnr. 267 199
beuk Bestelnr. 263 983
esdoorn Bestelnr. 258 934
 €/st. 249,–

c

Bijzet-roldeurkast
Op dezelfde hoogte als uw  
bureautafel en vergroot zo  
uw werkoppervlak.  
B 800 x H 740 x  
D 400 mm,  
gewicht 32 kg 

TIP!



hoekcombinatie  
B 2400 x D 1600 x H 740 mm
1 bureau B 800 x D 800 mm,  
   €/st. 169,–  
1 bureau B 1600 x D 800 mm,  
   €/st. 219,–  
 1  verbindingselement afgerond, 
 incl. steunpoot,  
 €/st.   89,– 
1  rolcontainer incl. materiaallade en 3 lades,  

H 595 x B 435 x D 600 mm 
€/st. 249,–

   SET-aanbieding 1 afbeelding links

MULTI MODUL – houten meubilair

96

U bespaart € 77,–  t.o.v. losse aankoop.

In SET nog 
gunstiger!

649,–
Setprijs

afb. beuk

afb. esdoorn bureaustoel  
Bestelnr. 209 919 
vanaf € 99,–
pagina 281

vanaf € 399,–
hoekcombinaties

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors
lichtgrijs 

 
SET-aanbieding 2 
afb. beuk 
Bestelnr. 258 547
€ 599,–

SET-aanbieding 1 
Bestelnr. 268 504
€ 649,–

VERSCHAF UZELF

RUIMTE
OM TE WERKEN 

PRODUCT
VIDEO

www.delta-v.be

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

blad onderstel SET-Bestelnr.
lichtgrijs antraciet 268 501
beuk aluzilver 268 503
esdoorn aluzilver 268 504
wit antraciet 268 502

advies verkoopprijs 726,–
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MULTI MODUL – houten meubilair

Rollcontainer  
diepte 600 mm  
Bestelnr. 258 937
E 249,–
ab pagina 129

groot oppervlak hoekcombinatie  
B 2400 x D 2000 x H 740 mm  
bestaande uit: 
1  bureau B 800 x D 800 mm,  

€/st. 169,– 

1  bureau B 1200 x D 800 mm,  
€/st. 199,–  

1  verbindingselement rechthoekig, incl. steunpoot,  
€/st. 129,– 

1  rolcontainer met 3 lades, H 595 x B 410 x D 460 mm,  
€/st. 175,–

SET-aanbieding 2 afbeelding boven

bureaustoel
Bestelnr. 275 643
€ 129,–
pagina 281

afb. lichtgrijs

TIP!

U bespaart € 73,–  t.o.v. losse aankoop.

Setprijs

Bestelnr. 263 115 €/st. 54,90 Bestelnr. 230 973   €/st. 35,–

blad onderstel SET-Bestelnr.
lichtgrijs antraciet 258 532
beuk aluzilver 258 547
esdoorn aluzilver 258 559
wit antraciet 258 482

advies verkoopprijs 672,–

Stekkerdoos
3-voudige stekkerdozenlijst  
uit zeer breukbestendig kunststof, 
incl. 300 cm kabel

Hoekcombinaties 
Basic

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit
hoogte 740 mm

XXL JUMBO
WERKPLEKKEN

CPU-houder
voor towerbreedte  
tot 180 mm 
metaal aluzilver gelakt, 
gewicht 3 kg

Hoekcombinatie, hoekig
hoekcombinatie met  
rechthoekig verbindingsblad,  
stabiel c-poot onderstel,  
incl. knieschot en verticaal  
kabelkanaal 
hoogte 740 mm

a

Datamanagement

verbindingen 3 x Schuko, 2 x LAN
bevestiging om te klemmen
metaal aluzilver Bestelnr. 264 018

€/st. 84,90

Hoekcombinatie, rond
hoekcombinatie met 90°  
afgerond blad, stabiel C-poot  
onderstel, incl. knieschot en verticaal  
kabelkanaal, hoogte 740 mm

breedte x diepte  mm 2000 x 1600 2000 x 2000 2400 x 2000
blad onderstel gewicht kg 72 79 85
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 159 044 159 046 159 048
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 446 275 447 275 448
beuk aluzilver Bestelnr. 159 045 159 047 159 049
esdoorn aluzilver Bestelnr. 212 772 212 773 212 774
wit antraciet Bestelnr. 258 483 258 484 258 485
SET-prijs  €/st. 439,– 489,– 499,–

breedte x diepte  mm 2000 x 2000 2400 x 2000 2400 x 2400
blad onderstel gewicht kg 68 75 82
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 159 050 159 052 159 054
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 443 275 444 275 445
beuk aluzilver Bestelnr. 159 051 159 053 159 055
esdoorn aluzilver Bestelnr. 212 775 212 776 212 777
wit antraciet Bestelnr. 258 479 258 480 258 481
SET-prijs  €/st. 399,– 479,– 529,–

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
metaal gepoedercoat, incl. montagemateriaal, hoogte 80 x diepte 100 mm

voor tabelbreedte mm 800 1200 1600
aluzilver Bestelnr. 263 107 263 108 263 109
antraciet Bestelnr. 263 111 263 112 263 113

€/st. 24,90 27,90 29,90

In SET nog 
gunstiger!

599,–
a

Slim combineren! 
Onze series PROFI MODUL,

MULTI MODUL en iMODUL zijn 
in decor onderling combineerbaar.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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 800 mm  1200-1600 mm

blad  
houtdecor

bureaustoel 
Bestelnr. 246 743 
€ 289,– 
pagina 307

MULTI MODUL – houten meubilair
Bureau Comfort
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit
manueel hoogteverstelbaar 
van 620 tot 820 mm

98

open kast 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 258 956 
vanaf € 249,–  
pagina 119 

beuk

esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs 

“ALL INCLUSIEF”  

HET     

BUREAU

advies  
verkoopprijs

€   399,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

a

breedte x diepte        mm 1200 x 800 1600 x 800
blad onderstel         kg 43 52
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 209 225 209 231
beuk aluzilver Bestelnr. 209 228 209 232
esdoorn aluzilver Bestelnr. 212 780 212 779
wit antraciet Bestelnr. 258 530 258 531

€/st. 299,– 339,–

TIP!

Bureau rechteckig
tafelblad 25 mm dik met  
2 kabeldoorvoerdoppen,  
stabiel C-poot onderstel,  
hoogteverstelbaar per 20 mm  
van 620-820 mm, incl.  
verticale kabelkanalen,  
inclusief knieschot en  
kunststof steldoppen.Ba
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Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen  
op te bergen, metaal gepoedercoat,  
incl. montagemateriaal, hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte mm 1200 1600
aluzilver Bestelnr. 263 108 263 109
antraciet Bestelnr. 263 112 263 113

€/st. 27,90 29,90

Bestelnr. 230 973 €/st. 35,–

Stekkerdoos
3-voudige stekker- 
dozenlijst uit zeer  
breukbestendig kunststof,  
3 bescherm contactdozen in  
45° stelling, verlichte veiligheids-
schakelaar, incl. 300 cm kabel

2° niveau open
breedte 1600 x hoogte 255 x 
diepte 290 mm, Gewicht 10 kg

b

lichtgrijs Bestelnr. 207 871
beuk Bestelnr. 207 872
esdoorn Bestelnr. 212 809

€/st. 99,–

CPU-houder
voor towerbreedte  
tot 180 mm 
metaal aluzilver gelakt, 
gewicht 3 kg

Bestelnr. 263 115 €/st. 54,90

a
bureau  
breedte 1600 mm 
hoogteverstelbaar
Bestelnr. 209 232 
€ 339,–

vanaf €   299,–   bureaus



afb. lichtgrijs

b

a

a
bureaustoel 
Bestelnr. 246 744 
€ 289,– 
pagina 307 

rek
breedte 400 mm
Bestelnr. 258 985
€ 129,–
pagina 119

2° niveau open 
Bestelnr. 207 871 
€ 99,– 

bureau  
breedte 1600 mm  
hoogteverstelbaar
Bestelnr. 209 231
€ 339,–

a

99

Aanbouw- en verbindingselementen
blad 25 mm dik,
hoogte 620-820 mm, 
incl. steunpoot

breedte     mm 800 1200 1000
gewicht kg 13 16 16
bladdecor  steunpoot Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs antraciet 258 026 258 027 258 028
beuk aluzilver 258 014 258 016 258 018
esdoorn aluzilver 258 015 258 017 258 019
wit antraciet 258 535 258 536 258 537

€/st. 99,– 139,– 129,–

verbinding 
1/4 cirkel

verbinding 
vierkant

aanbouw 
3/4 cirkel

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

incl.  
XXL knieschot

Schuifdeurkasten
pagina 122-129 
Roldeurkasten 
pagina 130-133

Containers 
pagina  
108-111

Draaideurkasten 
pagina 114-117 
Rekken  
pagina 118-121
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H 93 x D 100 mm

blad  
houtdecor

Kabelslurf
verticale kabelvoering, voor  
bevestiging onder het tafelblad,  
incl. bodemplaat, 
lengte 130 cm

bureau 
afb. esdoorn 
breedte 1600 mm 
hoogte 740 mm 
Bestelnr. 227 358 
€ 279,– pagina 101

a

bureau 
afb. beuk 
breedte 1600 mm 
hoogte 740 mm 
Bestelnr. 227 357 
€ 279,– pagina 101

a

a

MULTI MODUL – houten meubilair
Bureau 4-poot
Basic hoogte 740 mm

Comfort manueel 
hoogteverstelbaar van 620 tot 820 mm

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

100

Toebehoren

  800-1800 mm

vanaf € 229,–
bureaus

Bij ons koopt u uw bureau- 
inrichtingen gebruiksklaar  
gemonteerd op de werk- 
plek, zonder meerprijs!

Bestelnr.  263 277 €/st. 39,90

HOOGSTE 

STABILITEIT  
IN EEN MODERN DESIGN

incl. horizontaal 
kabelkanaal, voor een  
opgeruimde werkplek

om oneffenheden  
in de vloer op te vangen,  
hoogtestelschroeven

25 mm dik  
blad houtdecor

4-poot-onderstel  
metaal
aluzilver RAL 9006
vierkante metalen buis 
B 50 x D 50 x 2 mm

ELEGANT DESIGN   
door het zwevend blad

2 kabeldoorvoerdoppen  
per tafelblad

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb. esdoorn

b
rolcontainer 
diepte 600 mm  
Bestelnr. 290 666
€ 249,–
pagina 109

b CPU-houder
voor towerbreedte  
tot 180 mm 
metaal aluzilver gelakt, 
gewicht 3 kg
Bestelnr. 263 115 €/st. 54,90

VIDEO
www.delta-v



breedte x diepte  mm 800 x 800 1200 x 800 1600 x 800 1800 x 800
gewicht  kg 32 41 46 49
lichtgrijs Bestelnr. 227 350 227 353 227 356 227 359
beuk  Bestelnr. 227 351 227 354 227 357 227 360
esdoorn Bestelnr. 227 352 227 355 227 358 227 361
wit Bestelnr. 258 541 258 542 258 543 258 544
 €/st. 229,– 259,– 279,– 299,–

b

rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 664
€ 249,–
pagina 109

afb. lichtgrijs

Bureaus 4-poot Basic 
blad 25 mm met 2 kabeldoorvoerdoppen,  
4-poot staalbuisonderstel in aluzilver,  
inclusief verticaal 
kabelkanaal, 
hoogte 740 mm

bureaustoel
Bestelnr. 264 613 
€ 399,–
pagina 328  

101

bureau 
breedte 1600 mm 
hoogteverstelbaar 
Bestelnr. 227 386 
€ 319,–

b

kabelkanaal inclusief

afb. knieschotten

c

breedte x diepte  mm 800 x 800 1200 x 800 1600 x 800 1800 x 800
gewicht  kg 33 41 47 50
lichtgrijs Bestelnr. 227 380 227 383 227 386 227 389
beuk  Bestelnr. 227 381 227 384 227 387 227 390
esdoorn Bestelnr. 227 382 227 385 227 388 227 391
wit Bestelnr. 258 550 258 554 258 555 258 556
 €/st. 269,– 299,– 319,– 339,–

Bureaus 4-poot Comfort 
4-poot staalbuisonderstel in aluzilver,  
inclusief verticaal kabelkanaal, 
hoogteverstelbaar 
620 - 820 mm

voor tafelbreedte  mm 800 1200 1600 1800
aluzilver   Bestelnr. 263 099 263 100 263 101 263 102
   €/st. 27,90 29,90 37,90 39,90

a b

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors
lichtgrijs 

Knieschotten
biedt voldoende privacy, incl. houders,  
geperforeerd metaal, incl. bevestigingsmateriaal,
hoogte 320 x diepte 16 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Schuifdeurkasten
pagina 122-129 
Roldeurkasten 
pagina 130-133

Containers 
pagina  
108-111

Draaideurkasten 
pagina 114-117 
Rekken  
pagina 118-121
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Verbindingselementen
voor basic tafels incl. steunpoot, hoogte 740 mm.
breedte x diepte mm 800 x 800 800 x 800 1225 x 1225
blad steunpoot gewicht kg 19 20 22
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 263 597 263 601 263 605
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 519 275 520 275 521
beuk aluzilver Bestelnr. 263 598 263 602 263 606
esdoorn aluzilver Bestelnr. 263 599 263 603 263 607
wit antraciet Bestelnr. 263 600 263 604 263 608
wit aluzilver Bestelnr. 275 659 275 660 275 661

€/st. 139,– 119,– 149,–

a bureau
breedte 1600 mm 
afb. esdoorn
Bestelnr. 263 402
€/st. 239,–
pagina 103
 

Knieschotten voor verbindingsbladen
biedt voldoende privacy, gepoedercoat metaal, incl. montagemateriaal,
hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte mm 800 1225
aluzilver Bestelnr. 264 709 264 711
antraciet Bestelnr. 264 708 264 710

€/st. 27,90 47,90

b knieschot
Bestelnr. 263 101
€/st. 37,90
pagina 103

draaideurkast 
breedte 800 mm
Bestelnr. 258 950
€/st. 299,–, pagina 115

draaideurkast  
breedte 800 mm 
Bestelnr. 258 950
€/st. 299,–, pagina 115

rek  
breedte 800 mm 
Bestelnr. 258 986
€/st. 179,–, pagina 119

a bureau 
breedte 1600 mm
Bestelnr. 275 329
€/st. 239,–
pagina 103

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 672
€/st. 289,–
pagina 109

a

a

MULTI MODUL – houten meubilair 
Bureautafel BASIC 2.0
C-poot rechthoekig
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

hoogte 740 mm

afb. lichtgrijs

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs antraciet
Onderstel
lichtgrijs 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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Knieschotten
biedt voldoende privacy,  
metaal gepoedercoat, incl. montagemateriaal,
hoogte 320 x diepte 16 mm.
voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 099 263 100 263 101 263 102
antraciet Bestelnr. 263 103 263 104 263 105 263 106

€/st. 27,90 29,90 37,90 39,90

Aanbouwbladen
incl. steunpoot,
hoogte 740 mm
breedte x diepte mm 1250 x 800 1200 x 1050 1600 x 450
blad steunpoot gewicht kg 30 36 23
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 263 585 263 589 263 593
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 513 275 514 275 515
beuk aluzilver Bestelnr. 263 586 263 590 263 594
esdoorn aluzilver Bestelnr. 263 587 263 591 263 595
wit antraciet Bestelnr. 263 588 263 592 263 596
wit aluzilver Bestelnr. 275 516 275 517 275 518

€/st. 149,– 149,– 119,–

74
0 

m
m

800-1800 mm
800 mm

om oneffenheden in  
de vloer op te vangen, 

hoogtestelschroeven

stabiel C-poot  
onderstel  

naar keuze in  
antraciet of  

aluzilver a bureau
afb. blad lichtgrijs/
onderstel antraciet
breedte 1600 mm
Bestelnr. 263 400
€/st. 239,–

tabletdikte  
25 mm

met zwevend blad

blad  
houtdecor

TOP-KWALITEIT  
AAN AANTREKKELIJKE  

PRIJS

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
gepoedercoat metaal, incl. montagemateriaal,hoogte 80 x diepte 100 mm.
voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 107 263 108 263 109 263 110
antraciet Bestelnr. 263 111 263 112 263 113 263 114

€/st. 24,90 27,90 29,90 34,90

opbouw kabelmanager
voor bevestiging onder het tafelblad,  
3 x Schuko, 2 x LAN 
B 225 x D 78 X H 78 mm

CPU-houder
voor towerbreedte tot 180 mm 
metaal aluzilver gelakt, 
gewicht 3 kg

MULTI MODUL – houten meubilair
Bureautafel BASIC 2.0

C-poot rechthoekig
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

hoogte 740 mm

Toebehoren

vanaf   € 179,– 
bureaus

bureaustoel
Bestelnr. 248 988
€/st. 149,–
pagina 285

b

Stekkerdoos
3-voudige stekkerdozenlijst uit zeer breukbestendig  
kunststof, 3 bescherm contactdozen in 45° stelling,  
verlichte veiligheidsschakelaar, incl. 300 cm kabel

Kabelslurf
voor bevestiging onder het tafelblad,  
incl. bodemplaat, lengte 130 cm
aluzilver Bestelnr.  263 277 €/st. 39,90

Bestelnr. 230 973 €/st. 35,–

Bestelnr. 264 018 €/st. 84,90

aluzilver Bestelnr. 263 115 €/st. 54,90

Bureaus rechthoekig
tafelblad 25 mm dik met  
2 metalen-doorvoerdoppen 
C-poot-onderstel poedercoated,
hoogte 740 x diepte 800 mm.
breedte mm 800 1200 1600 1800
blad      onderstel gewicht kg 38 41 48 51
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 263 392 263 396 263 400 263 404
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 274 275 328 275 329 275 330
beuk aluzilver Bestelnr. 263 393 263 397 263 401 263 405
esdoorn aluzilver Bestelnr. 263 394 263 398 263 402 263 406
wit antraciet Bestelnr. 263 395 263 399 263 403 263 407
wit aluzilver Bestelnr. 275 331 275 332 275 333 275 334

€/st. 179,– 219,– 239,– 249,–

TIP!

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a

Schuifdeurkasten
pagina 122-129 
Roldeurkasten 
pagina 130-133

Containers 
pagina  
108-111

Draaideurkasten 
pagina 114-117 
Rekken  
pagina 118-121



Knieschotten voor verbindingselementen
biedt voldoende privacy,  
metaal gepoedercoat, incl. montagemateriaal,
hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte mm 800 1225

aluzilver Bestelnr. 264 709 264 711
antraciet Bestelnr. 264 708 264 710

€/st. 27,90 47,90

afb. esdoorn

b bureau 
breedte 1600 mm 
afb. blad beuk/
onderstel aluzilver
Bestelnr. 263 418 
€/st. 289,– 
pagina 105

104

Verbindingselementen
voor comfort tafels  
incl. steunpoot,
hoogte 680 - 820 mm
breedte x diepte mm 800 x 800 800 x 800 1225 x 1225
blad steunpoot gewicht kg 20 21 33
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 263 621 263 625 263 629
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 274 448 274 449 274 450
beuk aluzilver Bestelnr. 263 622 263 626 263 630
esdoorn aluzilver Bestelnr. 263 623 263 627 263 631
wit antraciet Bestelnr. 263 624 263 628 263 632
wit aluzilver Bestelnr. 275 662 275 663 275 664

€/st. 169,– 139,– 179,–

Bestelnr. 230 973     €/st. 35,–

3-voudige stekkerdozenlijst 
uit zeer breukbestendig kunststof, 3 bescherm  
contactdozen in 45° stelling, verlichte  
veiligheidsschakelaar, incl. 300 cm kabel

MULTI MODUL – houten meubilair 

aluzilver Bestelnr.  263 115 €/st. 54,90

draaideurkast 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 258 973
€/st. 219,–
pagina 117

rek 
breedte 400 mm 
Bestelnr. 258 997
€/st. 129,–
pagina 121Bureaus Comfort 2.0 

C-poot rechthoekig
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

manueel hoogte-instelbaar 

van 680-820 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a 
bureau 
afb. blad lichtgrijs/
onderstel aluzilver
breedte 1200 mm
Bestelnr. 275 348
€/st. 269,–, pagina 105
  

CPU-houder
metaal, incl. spangordel,  
belastbaarheid 20 kg, gewicht 2,6 kg,  
B 350 x D 200 x H 563 mm

Schuifdeurkasten
pagina 122-129 
Roldeurkasten 
pagina 130-133

Containers 
pagina  
108-111

Draaideurkasten 
pagina 114-117 
Rekken  
pagina 118-121



rek 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 259 029 
€/st. 179,–
pagina 121

MULTI MODUL – houten meubilair

105

b

d
aanbouwblad
afb. blad lichtgrijs/ 
steunpoot antraciet 
Bestelnr. 263 617
€/st. 169,–

bureau  
breedte 1600 mm  
afb. blad lichtgrijs/ 
onderstel antraciet 
Bestelnr. 263 416
€/st. 289,–

68
0-

82
0 

m
m

800-1800 mm800 mm

bladdikte 25 mm, 
zwevend blad

Bureau rechthoekig
Tafelblad  25 mm dik 
met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen, 
C-Poot-onderstel gepoedercoat,
hoogte 680 - 820 mm, diepte 800 mm.
breedte mm 800 1200 1600 1800

blad onderstel gewicht kg 40 43 50 53
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 263 408 263 412 263 416 263 420
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 347 275 348 275 349 275 350
beuk aluzilver Bestelnr. 263 409 263 413 263 417 263 421
esdoorn aluzilver Bestelnr. 263 410 263 414 263 418 263 422
wit antraciet Bestelnr. 263 411 263 415 263 419 263 423
wit aluzilver Bestelnr. 275 351 275 352 275 353 275 354

€/st. 229,– 269,– 289,– 299,–

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
gepoedercoat metaal, incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm.

voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 107 263 108 263 109 263 110
antraciet Bestelnr. 263 111 263 112 263 113 263 114

€/st. 24,90 27,90 29,90 34,90

Knieschotten
biedt voldoende privacy,  
gepoedercoat metaal, incl. montagemateriaal
hoogte 320 x diepte 16 mm.

voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 099 263 100 263 101 263 102
antraciet Bestelnr. 263 103 263 104 263 105 263 106

€/st. 27,90 29,90 37,90 39,90

om oneffen- 
heden in de vloer  
op te vangen, 
hoogtestelschroeven

traploze  
hoogteverstelling 
met inbussleutel

a

c bureau 
breedte 1800 mm 
afb. blad beuk/
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 263 421
€/st. 299,–

b

blad
houtdecor

vanaf   229,– 
bureaus

Bureaus Comfort 2.0 
C-poot rechthoekig

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

manueel hoogte-instelbaar 

van 680-820 mm

c

TIP!

d 

Aaanbouwbladen
incl. steunpoot
hoogte 680 - 820 mm
breedte x diepte mm 1250 x 800 1200 x 1050 1600 x 450
blad steunpoot gewicht kg 31 37 25
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 263 609 263 613 263 617
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 274 438 274 439 274 440
beuk aluzilver Bestelnr. 263 610 263 614 263 618
esdoorn aluzilver Bestelnr. 263 611 263 615 263 619
wit antraciet Bestelnr. 263 612 263 616 263 620
wit aluzilver Bestelnr. 275 522 275 523 275 658

€/st. 199,– 199,– 169,–

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs 

draaideurkast 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 258 975
€/st. 299,–
pagina 117

antraciet
onderstel
aluzilver 

ERGONOMISCH  
WERKEN

ERGONOMISCH 
WERKEN

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Kabelkanaal
biedt voldoende plaats voor de kabels en stekkerdozen,  
metaal poedercoated, incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm
voor tafelbreedte mm 800 1200 1600
aluzilver Bestelnr. 263 107 263 108 263 109
antraciet Bestelnr. 263 111 263 112 263 113

€/st. 24,90 27,90 29,90

roldeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 267 195
€/st. 319,–
pagina 131

Hoekcombinatie Basic 2.0, rond
uitgebreide werkplek met afgerond verbindings- 
element, stabiel C-poot onderstel, hoogte 740 mm
breedte x diepte mm 2000 x 1600 2400 x 1600 2400 x 2000
blad onderstel gewicht kg 98 105 108
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 263 440 263 444 263 452
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 335 275 336 275 337
beuk aluzilver Bestelnr. 263 441 263 445 263 453
esdoorn aluzilver Bestelnr. 263 442 263 446 263 454
wit antraciet Bestelnr. 263 443 263 447 263 455
wit aluzilver Bestelnr. 275 338 275 339 275 340

€/VE 519,– 539,– 569,–

Hoekcombinatie Basic 2.0, vierkant
uitgebreide werkplek met vierkant verbindings- 
element, stabiel C-poot onderstel, hoogte 740 mm 
breedte x diepte mm 2000 x 1600 2400 x 1600 2400 x 2000
blad onderstel  gewicht kg 99 106 109
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 263 488 263 492 263 500
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 341 275 342 275 343
beuk aluzilver Bestelnr. 263 489 263 493 263 501
esdoorn aluzilver Bestelnr. 263 490 263 494 263 502
wit antraciet Bestelnr. 263 491 263 495 263 503
wit aluzilver Bestelnr. 275 344 275 345 275 346

€VE 499,– 519,– 549,–

a

blad houtdecor

106

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 674
€/st. 289,–
pagina 108

hoekcombinatie Comfort 2.0 
hoogteverstelbaar
2400 x 2000 mm
afb. blad esdoorn/onderstel aluzilver 
Bestelnr. 263 470 
€/st. 699,–
pagina 107

hoogteverstelbaar

b

afb. esdoorn

Knieschot
biedt voldoende privacy,  
gepoedercoat metaal, incl. montagemateriaal
hoogte 320 x diepte 16 mm.
voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 800
aluzilver Bestelnr. 263 099 263 100 263 101 264 709
antraciet Bestelnr. 263 103 263 104 263 105 264 708

€/st. 27,90 29,90 37,90 27,90

c

voor vierkant 
verbindingsbladen

d

Met deze hoekcombinatie behoort plaatsgebruik tot het verleden!  
Ruim bemeten bieden ze voldoende plaats voor al uw documenten.

De verschillende uitvoeringen maken het mogelijk de ruimte optimaal te benutten.

MULTI MODUL – houten meubilair
C-poot hoekcombinatie Basic 2.0 
hoogte 740 mm

C-poot hoekcombinatie Comfort 2.0 
manueel hoogteverstelbaar
van 680-820 mm

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

 JUMBO 
COMBINATIES

AAN EEN  
AANTREKKELIJKE PRIJS

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

beuk

esdoorn wit

Oppervlak houtdecors
lichtgrijs 

antraciet

onderstel

aluzilver 

afb. Comfort 2.0 
blad lichtgrijs / onderstel antraciet

Wij zijn er voor U!  
Wij adviseren u graag en  
uitgebreid voor uw bestel-
ling.
 Vakkundig advies  
 B Tel. 0800/20 888



d

afb. lichtgrijs

kapstok
Bestelnr. 120 728
vanaf €/st. 109,90
pagina 553

b

c

knieschotten 
afb. aluzilver

c Bestelnr. 263 101
€/st. 37,90

d Bestelnr. 264 709
€/st. 27,90

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 672
€/st. 289,–
pagina 109

a hoekcombinatie Basic 2.0 
2400 x 2000 mm  
afb. blad lichtgrijs/
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 275 343
€/st. 549,–

Hoekcombinatie Comfort 2.0, vierkant
uitgebreide werkplek met vierkant verbindingselement, stabiel C-poot-onderstel,
hoogte 680 - 820 mm  

breedte x diepte                    mm 2000 x 1600 2400 x 1600 2400 x 2000
blad onderstel gew. kg 103 110 113
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 263 504 263 508 263 516
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 361 275 362 275 363
beuk aluzilver Bestelnr. 263 505 263 509 263 517
esdoorn aluzilver Bestelnr. 263 506 263 510 263 518
wit antraciet Bestelnr. 263 507 263 511 263 519
wit aluzilver Bestelnr. 275 364 275 365 275 366

€/VE 619,– 639,– 669,–

breedte x diepte                   mm 2000 x 1600 2400 x 1600 2400 x 2000
blad onderstel gew. kg 102 109 112
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 263 456 263 460 263 468
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 355 275 356 275 357
beuk aluzilver Bestelnr. 263 457 263 461 263 469
esdoorn aluzilver Bestelnr. 263 458 263 462 263 470
wit antraciet Bestelnr. 263 459 263 463 263 471
wit aluzilver Bestelnr. 275 358 275 359 275 360

€/VE 649,– 669,– 699,–

Hoekcombinatie, Comfort 2.0, rond  
uitgebreide werkplek met afgerond verbindingselement, stabiel C-poot-onderstel, 
hoogte 680 - 820 mm 

107

TIP!

aluzilver  Bestelnr.  263 277 €/st. 39,90 aluzilver Bestelnr.  263 115 €/st. 54,90

vanaf   499,– 
bureaus

Kabelslurf
voor bevestiging onder  
het tafelblad, incl. bodenpaat, 
H 750 x B 55 x D 22 mm 
lengte 130 cm

CPU-houder
metaal, incl. spangordel,  
belastbaarheid 20 kg, gewicht 2,6 kg,  
B 350 x D 200 x H 563 mm  

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Oppervlak houtdecors

onderstel

Schuifdeurkasten
pagina 122-129 
Roldeurkasten 
pagina 130-133

Containers 
pagina  
108-111

Draaideurkasten 
pagina 114-117 
Rekken  
pagina 118-121
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5 

m
m

diepte 460 mm

410 mm

lades met metalen  
rolgeleiders centraal  
afsluitbaar 

afb.wit 
diepte 460 mm 
Bestelnr.  
258 730
€ 175,–

108

houtdecor

Bureaus 
pagina 84-107

„PRAKTISCHE“ DE

AAN EEN SENSATIONELE PRIJS

MULTI MODUL – houten meubilair
Rolcontainer
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit 
diepte 460 mm

Advies
verkoopprijs

199,–  

€ 175,–
afb. esdoorn 
diepte 460 mm 
Bestelnr. 257 968

U spaart € 24,–

Rolcontainer 
diepte 460 mm
lades met metalen  
rolgeleiders  
gewicht 23 kg 

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs beuk esdoorn wit

Let op: 
Voor deze rolcontainer zijn er geen  
toebehoren te verkrijgen.

Uw voordelen
Rolcontainer diepte 460 mm:
•  corpus en ladefronten 18 mm dik, bladdecors 

met slijtvaste mela mine coating
• afsluitbare lades met lichtlopende  
 metalen rolgeleiders en 4/5 uittrekbaar 
•  slot met wisselcilinder, centraal  

afsluitbaar, 2 sleutels
•  decoratieve volmetalen handgrepen  

in aluzilver bij decor esdoorn en beuk,  
antraciet bij decor lichtgrijs en wit

• 4 stabiele kunststof wielen zwart

breedte x hoogte mm 410 x 585
aantal lades 3

lichtgrijs Bestelnr. 257 966
beuk Bestelnr. 257 967
esdoorn Bestelnr. 257 968
wit Bestelnr. 258 730
€/st. 175,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

Schuifdeurkasten
pagina 122-129 
Roldeurkasten 
pagina 130-133

Draaideurkasten 
pagina 114-117 
Rekken  
pagina 118-121
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95

 m
m

volmetalen  
handgreep,
aluzilver bij decor esdoorn 
en beuk, antraciet bij decor 
lichtgrijs en wit

geremde wielen,  
vooraan

diepte 600 mm
en 800 mm

PROFESSIONELE OPLOSSINGDE
VOOR DAGDAGELIJKS GEBRUIK

a
afb. lichtgrijs 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 664

afb. beuk 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 669 
€ 249,–

b

houtdecor

€ 249,–

inclusief materiaallade 
met geïntegreerde  
pennenlade

MULTI MODUL – houten meubilair
Rolcontainer

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit 
diepte 600 en 800 mm

a b

breedte x hoogte mm 435 x 595 435 x 595 435 x 595 435 x 595
diepte mm 600 600 800 800
aantal lades 3 1 3 1
hangmappenlade – 1 – 1
gewicht kg 26 25 37 36
lichtgrijs Bestelnr. 290 664 290 668 290 672 290 676
beuk Bestelnr. 290 665 290 669 290 673 290 677
esdoorn Bestelnr. 290 666 290 670 290 674 290 678
wit Bestelnr. 290 667 290 671 290 675 290 679

 €/st. 249,– 269,– 289,– 299,–

TIP!

Rolcontainer 
diepte 600/800 mm Oppervlak houtdecors

lichtgrijs beuk esdoorn wit

Lade-indelingsset  
bestaand uit: 
4 scheidingen 330 x 73 x 7 mm,  
3 vakverdelers A5,  
2 vakverdelers A6

Schuine verdelerset 
bestaand uit:  
4 uittrekbare vakken DIN A4

Toebehoren voor stand- en rolcontainer  
met diepte 600 of 800 mm

Stempelhouder 
tot 7 stempels inhangbaar

Bestelnr. 290 560 €/st. 29,–

Bestelnr. 290 559 €/st. 39,–

Bestelnr. 290 558 €/st. 19,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800/ 20 888
Online-shop: delta-v.be

lades inclusief  
zelfsluitsysteem en  
uittrekbeveiliging,  
centraal afsluitbaar

• corpus en ladefronten 18 mm dik topblad 25 mm dik,  
 in decorplaat met slijtvaste melamine coating
• incl. pennenlade in kunststof
• lades en hangmappenlade afsluitbaar, met lichtlopende  
 metalen lades, zelfsluitsysteem en sluitdemping  
 (Softclose), kantelbeveiliging
• slot met wisselcilinder,  
 centraal afsluitbaar, 2 sleutels
• elegante volmetalen handgreep in aluzilver  
 bij decor esdoorn en beuk, antraciet bij decor  
 lichtgrijs en wit
• 4 hoogwaardige, lichtlopende wielen  
 in zwart kunststof, voorste blokkeerbaar



MULTI MODUL – houten meubilair
Stand- en bijzetcontainer met hangmappenlade
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

diepte 800 mm

plaats voor  
100 mappen

Stand- en bijzetcontainer  
met hangmappenlade 
diepte 800 mm
incl. materiaallade en metalen lades  
incl. zelfsluitsysteem.
breedte x hoogte mm 435 x 720
aantal lades 2
hangmappenlade 1
gewicht kg 42

lichtgrijs Bestelnr. 290 693
beuk Bestelnr. 290 694
esdoorn Bestelnr. 290 695
wit Bestelnr. 290 696

€/st. 369,–

a

Tiefe 800 mm

a Standcontainer 
afb. lichtgrijs 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 693 

€ 369,–

plaats voor 
100 mappen

incl. lade met geïntegreerd  
materiaalvak

hangmappenlade  
volledig uittrekbaar:  

435 mm

72
0 

m
m

houtdecor

tot de laatste hangmap  
makkelijk bereikbaar

Veelzijdig inzetbaar door 
hoge lades

Toebehoren  
voor stand-/bijzetcontainer diepte 800 mm

 

20 mm

Ophoogelement 
voor kunststof stelddoppen 
zwart 
H 20 mm, VE= 4 st.

Lade-indelingset  
bestaande uit: 
4 scheidingen 330 x 73 x 7 mm,  
3 vakverdelers A5,  
2 vakverdelers A6

Bestelnr. 290 559 €/st. 39,–

Schuine verdelerset 
bestaand uit 4 uittrekbare  
vakken DIN A4

Stempelhouder 
Tot 7 stempels  
inhangbaar

Bestelnr. 290 560 €/st. 29,–

Bestelnr. 237 926  €/VE 8,–

Bestelnr. 290 558 €/st. 19,–

Uw voordelen
Stand- en bijzetcontainer 800 mm:
• Standcontainer ter vergroting van  
 het werkoppervlak 
•  corpus en ladefronten 18 mm dik topblad 25 mm dik,  

in decorplaat met slijtvaste melamine coating
• incl. pennenlade in kunststof
•  lades en hangmappenlade afsluitbaar, met lichtlopen-

de metalen lades, zelfsluitsysteem en sluitdemping 
(Softclose), kantelbeveiliging, hangmappenlade volledig 
uittrekbaar

•  slot met wisselcilinder, centraal afsluitbaar, 2 sleutels
• elegante volmetalen handgrepen in aluzilver bij  
 decor esdoorn en beuk, antraciet bij decor lichtgrijs en wit
•  4 hoogwaardige kunststof steldoppen,  

hoogteverstelbaar

Oppervlak houtdecors
lichtgrijs beuk esdoorn wit

a Standcontainer 
afb. esdoorn 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 695 

110 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be
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inclusief lade met  
geïntegreerd  
materiaalvak

Standcontainer ter vergroting van  
het werkoppervlak

72
0 

m
m

diepte 800 mm

435 mm

Uw voordelen
Stand- en bijzetcontainer diepte 800 mm:
• vergroting van het werkoppervlak
•  corpus en ladefronten 18 mm dik, topblad  

25 mm dik, uit decorbald met slijtvaste melamine coating
•  incl. materiaallade kunststof
•  lades afsluitbaar, met lichtlopende metalen  

lades, zelfsluitend, uittrekbeveiliging
•  slot met wisselcilinder, centraal afsluitbaar,  

2 sleutels
•  decoratieve volmetalen handgrepen  

in aluzilver bij decor esdoorn en beuk,  
antraciet bij decor lichtgrijs en wit

volmetalen  
handgreep,
aluzilver

b Standcontainer 
afb. esdoorn
Bestelnr. 290 691 
€/St. 369,– 

MULTI MODUL – houten meubilair
Stand- en bijzetcontainer met 4 lades  

en hangmappenkast lichtgrijs, euk, esdoorn, wit

diepte 800 mm

houtdecor

Stand- en bijzetcontainer met 4 lades  
diepte 800 mm
incl. materiaallade en 
ophoogelementen,  
metalen lades  
incl. zelfsluitsysteem.
breedte x hoogte mm 435 x 720
aantal lades 4
hangmappenlade –
gewicht kg 43

lichtgrijs     Bestelnr. 290 687
beuk      Bestelnr. 290 690
esdoorn      Bestelnr. 290 691
wit      Bestelnr. 290 692

        €/st. 369,–

b

b Standcontainer 
afb. beuk 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 690 

€ 369,–

MEER OPBERGRUIMTE
         AAN DE BUREAUTAFEL

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

lichtlopende lades  
incl. zelfsluiting  
en uittrekbeveiliging

lichtgrijs Bestelnr. 291 547
beuk Bestelnr. 291 548
esdoorn Bestelnr. 291 549
wit Bestelnr. 291 550

 €/st. 499,–

Abb. Weiß 
 

Hangmappenkast
met 3 lichtlopende hangmappenlades  
DIN A4, belastbaarheid 25 kg per lade,  
B 800 x H 1145 x T 420 mm

afb.  
lichtgrijs



MULTI MODUL – houten meubilair
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Met het MULTI MODUL kasten systeem 
realiseert u multifunctionele archiveringso-
plossingen.

Zowel als los element, ruime kastcom-
binaties, met opzet kasten of als ruimte-
verdelers met standaard zichtrugwand: 
Een omvangrijke productverscheidenheid 
garandeert een individueel aangepaste 
bureau-inrichting, die zich steeds laat aan-
passen of aanvullen.

De kasten met een systeemdiepte van 
420 mm, professionele details, zoals bv. 
afsluitbare fronten, metalen handgrepen en 
hoogteverstel bare steldoppen, overtuigen. 

Het klassieke design zorgt voor een harmo-
nische werkomgeving, waar werknemers 
zich goed voelen en hun creativiteit de vrije 
loop kunnen laten. 

Natuurlijk heeft  MULTI MODUL  
een garantie van 5 jaar! 
 

Overzicht kasten

Abb. Lichtgrau

metalen 
grepen

afb. lichtgrijs

afb. beuk afb. wit

Slim combineren!
  Multi Modul, Profi Modul en  
iModul zijn in decor onderling  

   combineerbaar.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be
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krasbestendige 3-laags  
melaminecoating in  
verblindings- en reflectievrije  
uitvoering volgens DIN 86765 
klasse E1 nach DIN 68765

lichtgrijs beuk

esdoorn wit

Rekken 
lichtgrijs  
vanaf pagina 118 
beuk/esdoorn/wit  
vanaf pagina 120

Schuifdeurkasten 
lichtgrijs  
vanaf pagina 122 
beuk/esdoorn/wit  
vanaf pagina 126 

Roldeurkasten 
lichtgrijs  
vanaf pagina 130 
beuk/esdoorn/wit  
vanaf pagina 132 

Draaideurkasten 
lichtgrijs  
vanaf pagina 114  
beuk/esdoorn/wit  
vanaf pagina 116
Kastenwand  
vanaf pagina 134 

INDIVIDUELE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

ergonomische  
metalen grepen,  
cilinderslot 
met 2 sleutels 

sokkel incl.  
steldoppen, van  
binnen regelbaar 

 

legborden in hout  
18 mm dik 
  

kasten met stabiele 
zichtrugwanden 
12 mm dik 

vanaf €   79,– 
rekken

afb. esdoorn

Technische gegevens Materiaal  

           

Oppervlak houtdecors

incl. vaste kastsokkel
en steldoppen om  
oneffenheden in de vloer  
op te vangen

topblad  
25 mm dik

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



legborden in hout   
18 mm dik

12 mm zichtrug- 
wanden 

sokkel incl.  
steldoppen,  
van binnen 
regelbaar 

ergonomische metalen 
grepen, cilinderslot 
met 2 sleutels

114

800 mm420 mm

22
00

 m
m

draaideurkasten,  
6 ordnerhoogtes, 
breedte 800 mm
Bestelnr. 269 596 
€ 329,–, pagina 115

houtdecor

f

draaideurkasten,  
3 ordnerhoogtes, 
breedte 800 mm
Bestelnr. 258 948 
€ 219,–, pagina 115

b 

draaideurkast, 2 ordnerhoogtes, 
breedte 800 mm, Bestelnr. 258 947 
€ 189,–, pagina 115

legborden in hout   
18 mm dik

kasten met 12 mm 
zichtrugwanden 

breedte x hoogte mm 800 x 710 1000 x 710 1200 x 710 800 x 1055 1000 x 1055 1200 x 1055
ordnerhoogtes  2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit st. 18 20 28 27 30 42
gewicht kg 28 37 43 39 52 59
binnenafm. B x D mm 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
lichtgrijs Bestelnr. 268 059 275 026 275 030 271 916 275 034 275 038

€/st. 189,– 219,– 239,– 219,– 249,– 269,–

Draaideur-opzetkasten 
18 mm legborden in hout, scheidingswand midden 
vanaf breedte 1000 mm, zichtrugwand, 
incl. cilinderslot met 2 sleutels, 
diepte 420 mm

Slim combineren! 
Onze series PROFI MODUL  

MULTI MODUL en iMODUL zijn in decor  
onderling combineerbaar.

plaats voor 
54 ordners

handgreep 
metaal aluzilver
Bestelnr. 212 369   €/st. 2,99

MAXIMALE 
    OPBERGRUIMTE 

in topkwaliteit

MULTI MODUL – houten meubilair

a 

vanaf €   129,– 
draaideurkasten

a

a

Draaideur- en 
opzetkasten 
lichtgrijs

ergonomische metalen grepen, 
cilinderslot 
met 2 sleutels

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

VIDEO
www.delta-v
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breedte x hoogte  mm 400 x 805 800 x 805 1000 x 805 1200 x 805 800 x 1145 1000 x 1145 1200 x 1145
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit    st. 8 18 20 28 27 30 42
gewicht             kg 15 29 38 44 40 53 60
binnenafm. B x D mm 363 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
lichtgrijs     Bestelnr. 275 503 258 947 273 392 272 027 258 948 273 396 272 031
                       €/st. 129,– 189,– 219,– 239,– 219,– 249,– 269,–

Draaideurkasten 
18 mm legborden in hout, scheidings-
wand midden vanaf breedte 1000 mm, 
zichtrugwand, incl.  
cilinderslot met 2 sleutels,  
incl. kunststof steldoppen, 
diepte 420 mm

breedte x hoogte mm 800 x 1835 1200 x 1835
ordnerhoogtes 4 4
ordnercapaciteit    st. 17/4 29/4
gewicht                kg 68 87
binnenafm. B x D mm 209/536 x 380 573/573 x 380
lichtgrijs     Bestelnr. 258 955 273 444
                       €/st. 299,– 389,–

Draaideurkasten met garderobe 
garderobestang uittrekbaar, 18 mm  
legborden in hout, scheidingswand midden,  
zichtrugwand, incl. cilinderslot  
met 2 sleutels,  
incl. kunststof steldoppen, 
diepte 420 mm

opzetkasten vinden U op pagina 114. 
TIP!

breedte x hoogte  mm 400 x 1835 800 x 1835 1000 x 1835 1200 x 1835 800 x 2200 1000 x 2200 1200 x 2200
ordnerhoogtes 5 5 5 5 6 6 6
ordnercapaciteit   st. 20 45 50 70 54 60 84
gewicht                kg 39 63 83 94 74 97 111
binnenafm B x D mm 363 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
lichtgrijs      Bestelnr. 258 949 258 950 273 400 272 035 269 596 273 404 272 039
                     € /st. 199,– 299,– 339,– 379,– 329,– 379,– 429,–

TIP!

e draaideurkast
breedte 1200 mm
Bestelnr. 272 035
 € 379,– 

beuk
vanaf 
pagina 116

Oppervlak houtdecors
lichtgrijs

P

c draaideurkast
breedte 800 mm
Bestelnr. 258 950
 € 299,– 

d

rolcontainer
diepte 600 mm
Bestelnr. 290 664
 € 249,– , pagina 109

bureau Comfort M
breedte 1600 mm
Bestelnr. 219 675
€ 279,–, pagina 91

rekkast
breedte 800 mm
Bestelnr. 258 956
€ 249,–, pagina 119

a b g 

c d e f 

g 

afb. lichtgrijs

esdoorn
vanaf 
pagina 116

P

wit
vanaf 
pagina 116

P

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Containers
pagina  
108-111

Rekken  
pagina  
118-121

Bureautafels 
pagina  
84-107

Schuifdeurkasten
pagina 122-129 
Roldeurkasten 
pagina 130-133
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rek  
pagina 120-121

draaideurkast 
6 ordnerhoogtes,  
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 272 041  
€ 429,–, pagina 117

draaideurkast 
6 ordnerhoogtes, breedte 800 mm 
Bestelnr. 269 598, € 329,–
pagina 117

afb. esdoorn 

e

f

Oppervlak houtdecors

breedte x hoogte mm 800 x 710 1000 x 710 1200 x 710 800 x 1055 1000 x 1055 1200 x 1055
ordnerhoogtes  2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit st. 18 20 28 27 30 42
gewicht kg 28 37 43 39 52 59
binnenafm. B x D mm 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
beuk Bestelnr. 268 060 275 027 275 031 271 917 275 035 275 039
esdoorn Bestelnr. 268 061 275 028 275 032 271 918 275 036 275 040
wit Bestelnr. 268 062 275 029 275 033 271 919 275 037 275 041

€/st. 189,– 219,– 239,– 219,– 249,– 269,–

Draaideur-opzetkasten
legborden in hout, 18 mm dik, scheidingswand midden voor breedte 1000 mm, 
zichtrugwand, incl. cilinderslot met  
2 sleutels, incl. kunststof steldoppen 
diepte 420 mm

esdoorn

wit lichtgrijs
vanf. p. 114

P

beuk

MULTI MODUL – houten meubilair PROFESSIONELE
     KWALITEITDraaideur- en opzetkasten beuk, esdoorn, wit

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Containers
pagina  
108-111

Rekken  
pagina  
118-121

Schuifdeurkasten
pagina 122-129 
Roldeurkasten 
pagina 130-133
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a

c d e f

a

afb. beuk

b

b

11
45

 m
m

afb. wit

800 mm

18
35

 m
m

afb. beuk

draaideurkast 
5 ordnerhoogtes 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 273 402 
€ 339,–

afb. esdoorn

1200 mm

dc

a

breedte x hoogte mm 400 x 1835 800 x 1835 1000 x 1835 1200 x 1835 800 x 2200 1000 x 2200 1200 x 2200
ordnerhoogtes 5 5 5 5 6 6 6
ordnercapaciteit st. 20 45 50 70 54 60 84
gewicht kg 39 63 83 94 74 97 111
binnenafm B x D mm 363 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
beuk Bestelnr. 258 963 258 964 273 401 272 036 269 597 273 405 272 040
esdoorn Bestelnr. 258 974 258 975 273 402 272 037 269 598 273 406 272 041
wit Bestelnr. 258 489 258 487 273 403 272 038 269 599 273 407 272 042
                          €/st. 199,– 299,– 339,– 379,– 329,– 379,– 429,–

1000 mm

42
0 m

m d

42
0 m

m

Opzetkasten vinden U op  
pagina 116. 

d

draaideurkasten

vanaf €129,–

MULTI MODUL – houten meubilair
Draaideur- en opzetkasten 

beuk, esdoorn, wit
houtdecor

Draaideurkasten 
legborden in hout, 18 mm dik, scheidingswand midden  
voor breedte 1000 mm, zichtrugwand, incl. cilinderslot  
met 2 sleutels, incl.  
kunststof steldoppen 
diepte 420 mm

breedte x hoogte mm 400 x 805 800 x 805 1000 x 805 1200 x 805 800 x 1145 1000 x 1145 1200 x 1145
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit st. 8 18 20 28 27 30 42
gewicht kg 15 29 38 44 40 53 60
binnenafm B x D mm 363 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
beuk Bestelnr. 275 504 258 961 273 393 272 028 258 962 273 397 272 032
esdoorn Bestelnr. 275 505 258 972 273 394 272 029 258 973 273 398 272 033
wit Bestelnr. 275 506 258 488 273 395 272 030 258 496 273 399 272 034

€/st. 129,– 189,– 219,– 239,– 219,– 249,– 269,–

breedte x hoogte mm 800 x 1835 1200 x 1835
ordnerhoogtes 4 4
ordnercapaciteit st. 17/4 29/4
gewicht kg 68 87
binnenafm B x D mm 209/536 x 380 573/573 x 380
beuk Bestelnr. 258 966 273 445
esdoorn Bestelnr. 258 977 273 446
wit Bestelnr. 258 490 273 447
                          €/st. 299,– 389,–

Garderobekasten 
garderobestang uittrekbaar, 
18 mm dik, zichtrugwand,  
incl. cilinderslot met  
2 sleutels, incl. kunststof  
steldoppen, 
diepte 420 mm

TIP!

sokkel incl.  
steldoppen

ergonomische  
metalen grepen,
cilinderslot  
met 2 sleutels

12 mm  
zichtrugwand

legborden 
hout 18 mm

draaideurkast  
3 ordnerhoogtes 
breedte 1200mm 
Bestelnr.  
272 034 
€ 269,–

TIP!

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



houtdecor

MULTI MODUL – houten meubilair
Rekken en opzetrekken
lichtgrijs

118

Platz für  
54 Ordner

legborden 
dik 18 mm dik

zichtrugwand,  
12 mm dik 

sokkel incl.   
steldoppen

rek 
breedte 800 mm 
6 ordnerhoogtes
Bestelnr. 269 600
€ 209,–

opzetrekken legborden in hout, 18 mm dik,  
scheidingswand midden vanaf  
breedte 1000 mm, 
zichtrugwand, diepte 420 mm

breedte x hoogte mm 400 x 805 800 x 805 1000 x 805 1200 x 805 800 x 1145 1000 x 1145 1200 x 1145
ordnerhoogtes  2 2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit st. 8 18 20 28 27 30 42
gewicht kg 15 23 30 34 31 41 46
binnenafm. B x D mm 363 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
lichtgrijs Bestelnr. 275 507 258 987 273 376 259 022 258 988 273 380 259 023

€/st. 79,– 99,– 129,– 139,– 129,– 159,– 179,–

800 mm
420 mm

22
00

 m
m

c
d

Rekken 
legborden in hout, 18 mm dik, scheidingswand 
midden vanaf breedte 1000 mm, zichtrugwand,  
instelbare kunststof meubel- 
glijders, diepte 420 mm

rek 
breedte 1200 mm 
2 ordnerhoogtes
Bestelnr. 259 022
€ 139,–

a

18
35

 m
m

11
45

 m
m

breedte x hoogte mm 800 x 710 1000 x 710 1200 x 710 800 x 1055 1000 x 1055 1200 x 1055
ordnerhoogtes  2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit st. 18 20 28 27 30 42
gewicht kg 22 29 33 30 40 45
binnenafm B x D mm 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
lichtgrijs Bestelnr. 268 051 275 018 271 934 268 055 275 022 271 938

€/st. 99,– 119,– 139,– 129,– 159,– 179,–

rek, breedte 800 mm 
3 ordnerhoogtes
Bestelnr. 258 988
€ 129,–

b

g

a b

rekkast 
breedte 800 mm 
5 ordnerhoogtes
Bestelnr. 258 956
€ 249,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Oppervlak houtdecors
beuk 
vanaf  
p. 120

esdoorn 
vanaf  
p. 120

P P P

wit 
vanaf  
p. 120

lichtgrijs

vanaf   € 79,– 
rek

119

GROTE OPBERGRUIMTE  
TOPKWALITEIT AAN EN KLEINE PRIJS 

Opzetrekken vindt U op pagina 118. 

TIP!

rekkast

breedte x hoogte mm 400 x 1835 800 x 1835 800 x 1835 1000 x 1835 1200 x 1835 800 x 2200 1000 x 2200 1200 x 2200
ordnerhoogtes  5 5 5 5 5 6 6 6
ordnercapaciteit st. 20 45 45 50 70 54 60 84
gewicht kg 31 48 54 63 71 56 74 83
binnenafm. B x D mm 363 x 380 763 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
lichtgrijs Besteln. 258 985 258 986 258 956 273 384 259 024 269 600 273 388 272 023

€/st. 129,– 179,– 249,– 219,– 259,– 209,– 249,– 279,–

rekken
18 mm legborden hout, 
scheidingswand vanaf breedte  
1000 mm,  
zichtrugwand,  
instelbare kunststof- meubelglijders,  
diepte 420 mm

afb. lichtgrijs

f  rek 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 272 023 
€/st. 279,–

opzetrek  
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 271 934
€ 139,–, pagina 118

g

kast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 227 027 
€/st. 239,– 
pagina 115 

MULTI MODUL – houten meubilair

rek 
breedte 800 mm 
6 ordnerhoogtes
Bestelnr. 269 600
€ 209,–

c d e f

e
f

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Slim combineren!
  Multi Modul, Profi Modul en  
iModul zijn in decor onderling 

combineerbaar.

Schuifdeurkasten
pagina 120-129 
Roldeurkasten 
pagina 130-133

Containers
pagina 108-111

Draaideurkasten 
pagina 114-117

VIDEO
www.delta-v

Bureautafels 
pagina 84-107
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Slim combineren!
Onze series PROFI MODUL 

MULTI MODUL en iMODUL zijn in decor 
onderling combineerbaar.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb. esdoorn

rekkast 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 258 978
€ 249,–
pagina 121

f

g

rek 
3 ordnerhoogtes 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 273 382 
€ 159,–, pagina 121

rek 
5 ordnerhoogtes 
breedte 400 mm 
Bestelnr. 258 997 
€ 129,–, pagina 121

e

rek 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 258 998 
€ 179,–, pagina 121

rek 
3 ordnerhoogtes 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 259 029 
€ 179,–, pagina 121

c
d

breedte x hoogte mm 800 x 710 1000 x 710 1200 x 710 800 x 1055 1000 x 1055 1200 x 1055
ordnerhoogtes  2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit St. 18 20 28 27 30 42
gewicht kg 22 29 33 30 40 45
binnenafm. B x D mm 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
beuk Bestelnr. 268 052 275 019 271 935 268 056 275 023 271 939
esdoorn Bestelnr. 268 053 275 020 271 936 268 057 275 024 271 940
wit Bestelnr. 268 054 275 021 271 937 268 058 275 025 271 941

€/st. 99,– 119,– 139,– 129,– 159,– 179,–

i

opzetrekken  
18 mm legborden hout,  
scheidingswand midden 
vanaf breedte 1000 mm,  
zichtrugwand,  diepte 420 mm

 1
83

5 
m

m

rek, afb. beuk 
3 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 258 994 
€ 129,–, pagina 121 

rek, afb. beuk 
5 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 258 992 
€ 179,–, pagina 121

afb. beuk

g

b

f

 2800 mm

e 

afb. beuk

f

i



topblad  
25 mm dik

houten legborden 
18 mm dik

800 mm
800 mm

420 mm

22
00

  m
m

18
35

  m
m

b

e f

h
rek 
afb. esdoorn 
6 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 269 602 
€ 209,–

Oppervlak houtdecors

beuk esdoorn wit

lichtgrijs
vanf. p. 118

P

121

h

rek, afb. esdoorn, 2 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm, Bestelnr. 258 999, € 99,– 

a
rek, afb. beuk, 5 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm, Bestelnr. 258 992, € 179,– 

f

a

g

TIP! rekkasten

breedte x hoogte mm 400 x 1835 800 x 1835 800 x 1835 1000 x 1835 1200 x 1835 800 x 2200 1000 x 2200 1200 x 2200
ordnerhoogtes  5 5 5 5 5 6 6 6
ordnercapaciteit st. 20 45 45 50 70 54 60 84
gewicht kg 31 48 54 63 71 56 74 83
binnenafm. B x D mm 363 x 380 763 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
beuk Bestelnr. 258 991 258 992 258 967 273 385 259 027 269 601 273 389 272 024
esdoorn Bestelnr. 258 997 258 998 258 978 273 386 259 030 269 602 273 390 272 025
wit Bestelnr. 258 500 258 501 258 491 273 387 258 519 269 603 273 391 272 026

€/st. 129,– 179,– 249,– 219,– 259,– 209,– 249,– 279,–

breedte x hoogte mm 400 x 805 800 x 805 1000 x 805 1200 x 805 800 x 1145 1000 x 1145 1200 x 1145
ordnerhoogtes  2 2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit st. 8 18 20 28 27 30 42
gewicht kg 15 23 30 34 31 41 46
binnenafm. B x D mm 363 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
beuk Bestelnr. 275 508 258 993 273 377 259 025 258 994 273 381 259 026
esdoorn Bestelnr. 275 509 258 999 273 378 259 028 259 000 273 382 259 029
wit Bestelnr. 275 510 258 502 273 379 258 516 258 503 273 383 258 518

€/st. 79,– 99,– 129,– 139,– 129,– 159,– 179,–

42
0 m

m

opzetrekken   
vind u op  
pagina 120. 

MULTI MODUL – houten meubilair
ruimte voor 
54 ordners TOPKWALITEIT – ALLES  

BINNEN HANDBEREIK
Rekken en

opzetrekken
beuk, esdoorn, wit

houtdecor

rekken 
18 mm legborden hout,  
scheidingswand midden vanaf  
breedte 1000 mm, zichtrugwand,  
incl. instelbare sokkelregeling,  
diepte 420 mm

VIDEO
www.delta-v

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb. beuk

c d

vanaf  € 79,–

zichtrugwand, 
12 mm dik



MULTI MODUL – houten meubilair
Schuifdeur- en opzetkasten 
lichtgrijs

122

houtdecor

Platz für  
42 Ordner

incl. vaste kastsokkel
en steldoppen om  
oneffenheden in de vloer  
op te vangen

ruimte voor  
70 ordners

schuifdeurkasten 
breedte 1200 mm
5 ordnerhoogtes 
Best.elnr. 259 003
€/st. 399,–  
pagina 123

e

Extra opbergruimte „on top“!
Schuifdeur-opzetkasten
18 mm legborden hout, scheidingswand  
midden vanaf breedte 1000 mm,  
cilinderslot,  
met 2 sleutels, 
diepte 420 mm

f

breedte x hoogte  mm 1200 x 710 1200 x 1055
ordnerhoogtes 2 3
ordnercapaciteit   st. 28 42
gewicht   kg 43 59
binnenafm. B x D  mm 2 x 573 x 350 2 x 573 x 350
lichtgrijs        Bestelnr. 266 789 271 931
      €/st. 219,– 269,–

f

f

420 mm    1200 mm

11
45

 m
m

c schuifdeurkasten,  
3 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm 
Bestelnr. 259 002 
€ 269,–  
pagina 123

incl.  
zichtrugwand

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

De optimale  
OPBERGRUIMTE  
voor barrièrevrij  
werken in   TOP-KWALITEIT 

hoge stabiliteit door
middenscheidingswand

Slim combineren!
  Multi Modul, Profi Modul en  
iModul zijn in decor onderling 

combineerbaar.



Oppervlak houtdecors

beuk
vanaf p. 126

esdoorn
vanaf p. 126

wit
vanaf p. 126

P P P

lichtgrijs
Containers
pagina 108-111

Roldeurkasten 
pagina 130-133

Bureautafels 
pagina 84-107

Draaideurkasten 
pagina 114-117
Rekken  
pagina 118-121

123

MULTI MODUL – houten meubilair
Schuifdeurkasten lichtgrijs

handgreep metaal aluzilver
Bestelnr. 212 369  €/St. 2,99

vanaf €   169,– 
schuifdeurkast

Kantoorruimte  
efficiënter benutten

Meer opbergruimte  
op dezelfde oppervlakte

schuifdeurkast
breedte 1600 mm, Bestelnr. 273 440
€/st. 349,– 

d

schuifdeurkast
breedte 1200 mm, Bestelnr. 259 003
€/St. 399,– 

e

schuifdeurkast
breedte 1200 mm, Bestelnr. 259 004
€/St. 399,– 

f

afb. lichtgrijs

b

a

c d
e fTIP! Garde robe

breedte x hoogte mm 800 x 805 1000 x 805 1200 x 805 1600 x 805 1000 x 1145 1200 x 1145 1600 x 1145 1200 x 1835 1200 x 1835
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 5 5
ordnercapaciteit st. 18 20 28 36 30 42 54 70 35
gewicht kg 29 38 44 55 53 60 76 87 80
binnenafm. B x D mm 763 x 350 2 x 473 x 350 2 x 573 x 350 2 x 773 x 350 2 x 473 x 350 2 x 573 x 350 2 x 773 x 350 2 x 573 x 350 2 x 573 x 350
lichtgrijs Bestelnr. 273 424 273 428 259 001 273 432 273 436 259 002 273 440 259 003 259 004

€/st. 169,– 199,– 219,– 289,– 249,– 269,– 349,– 399,– 399,–

Schuifdeurkasten
18 mm legborden hout, scheidingswand 
midden vanaf breedte 1000 mm, 
cilinderslot, met 2 sleutels,  
instelbare steldoppen,  
diepte 420 mm

a b

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

hoge stabiliteit door
middenscheidingswand



MULTI MODUL – houten meubilair

124

420 mm

11
45

 m
m

1200 mm

incl. vaste kastsokkel
en steldoppen om oneffenheden  
in de vloer op te vangen

schuifdeurkasten 
afb. lichtgrijs 
3 ordnerhoogtes 
breedte 1200 x hoogte 1145 x diepte 420 mm 
gewicht 60 kg
Bestelnr. 259 002 

269,–
verdere informaties 
over schuifdeurkasten  
vanaf pagina 122.

ruimte voor  
42 ordners

houtdecor

Schuifdeurkasten
lichtgrijs KWALITEIT TOT IN HET DETAIL

hoge stabiliteit door
middenscheidingswand

legborden 
hout 18 mm

cilinderslot 
met 2 sleutels

volmetalen handgrepen 
antraciet gelakt bij decor  
lichtgrijs en wit, aluzilver  
gelakt bij decor beuk en esdoorn

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

c
c
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MULTI MODUL – houten meubilair

420 mm

71
0 

m
m

18
35

 m
m

1200 mm

schuifdeuren-opzetkast 
afb. lichtgrijs 
2 ordnerhoogtes 
breedte 1200 x hoogte 710 x diepte 420 mm 
gewicht 43 kg
Bestelnr. 266 789 
219,– 
 
verdere informatie 
over schuifdeurkasten  
vanaf pagina 122. 

TIP!

Alle schuifdeurkasten van MULTI MODUL  
vindt u op de pagina‘s 122-129

schuifdeurkasten 
afb. lichtgrijs 
5 ordnerhoogtes 
breedte 1200 x hoogte 1835 x 
diepte 420 mm 
gewicht 87 kg
Bestelnr. 259 003 

399,–

MET SCHUIFDEURKASTEN  
BENUT U UW

KANTOORRUIMTE 
OPTIMALER
Schuifdeurkasten hebben als voordeel, dat reeds bij  
de bureauplanning geen rekening gehouden moet  
worden met het werkoppervlak, zoals dat wel het 
geval is bij draaideurkasten. 
Dit heeft voor u nog meer voordelen:
• barrièrevrij werken
•  werkoppervlaktes kunnen  

efficiënter gebruikt worden
•  meer opbergmeubilair kan  
 op dezelfde kantoorruimte  
 geplaatst worden

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

verdere informaties 
over schuifdeurkasten  
vanaf pagina 122.

 ruimte voor  
 28 ordners

  ruimte voor  
70 ordners

Schuifdeurkasten
lichtgrijs

lichtgrijs

oppervlak houtdecor 

beuk 
va. p. 126

esdoorn 
va. p.  126

wit 
va. p. 126

P P P

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

= functionele ruimte

= gebruikersruimte

= verkeersruimte

a

a

b

b



18
35

 m
m

420 mm
1200 mm

c

126

afb. beuk

ruimte voor  
70 ordners

schuifdeurkast 
3 ordnerhoogtes, breedte 1600 mm 
Bestelnr. 273 442, € 349,– b

a

Schuifdeurkast, afb. wit 
5 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm 
Bestelnr. 258 506 
€ 399,– 
pagina 127

c d a

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

MULTI MODUL – houten meubilair
Schuifdeur- en 
opzetkasten
beuk, esdoorn, wit

volmetalen  
handgrepen 
antraciet  
bij decor  
lichtgrijs  
en wit,
aluzilver  
bij decor 
esdoorn en 
beuk

MAXIMALE  
OBERGRUIMTE
IN TOP-KWALITEIT

houtdecor

Slim combineren!
Onze series PROFI MODUL 

MULTI MODUL en iMODUL zijn in decor 
onderling combineerbaar.



a b
garde robec

beuk

Oppervlak houtdecors

esdoorn wit lichtgrijs
vanf. p. 122

P

Roldeurkasten 
pagina 130-133

Containers
pagina 108-111

Draaideurkasten 
pagina 114-117 
Rekken  
pagina 118-121

Bureaus 
pagina 84-107

127

TIP!

breedte x hoogte mm 800 x 805 1000 x 805 1200 x 805 1600 x 805 1000 x 1145 1200 x 1145 1600 x 1145 1200 x 1835 1200 x 1835
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 5 5
ordnercapaciteit st. 18 20 28 36 30 42 54 70 35
gewicht kg 29 38 44 55 53 60 76 87 80
binnenafm. B x D mm 763 x 350 2 x 473 x 350 2 x 573 x 350 2 x 773 x 350 2 x 473 x 350 2 x 573 x 350 2 x 773 x 350 2 x 573 x 350 2 x 573 x 350
beuk Bestelnr. 273 425 273 429 259 005 273 433 273 437 259 006 273 441 259 007 259 008
esdoorn Bestelnr. 273 426 273 430 259 009 273 434 273 438 259 010 273 442 259 014 259 015
wit Bestelnr. 273 427 273 431 258 504 273 435 273 439 258 508 273 443 258 506 258 507

€/st. 169,– 199,– 219,– 289,– 249,– 269,– 349,– 399,– 399,–

Schuifdeur-opzetkasten
18 mm legborden hout, scheidings-
wand midden vanaf breedte 1000 mm, 
zichtrugwand, cilinderslot, met  
2 sleutels, incl. kunststof steldoppen,  
diepte 420 mm

d

Schuifdeurkast 
5 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm 
Bestelnr. 259 014, € 399,– 

c

Schuifdeurkast  
met garderobe, 5 ordnerhoogtes,  
breedte 1200 mm, Bestelnr. 259 015, € 399,– 

d

afb. esdoorn
vanaf €169,– 
Schuifdeurkasten

 

e

e
e

breedte x hoogte mm 1200 x 710 1200 x 1055
ordnerhoogtes 2 3 
ordnercapaciteit st. 28 42
gewicht kg 43 59
binnenafm. B x D mm 2 x 573 x 350 2 x 573 x 350
beuk Bestelnr. 271 928 271 932
esdoorn Bestelnr. 271 929 271 904
wit Bestelnr. 271 930 271 933
 €/st. 219,– 269,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Schuifdeur opzetkasten
18 mm legborden hout, scheidingswand  
midden vanaf breedte 1000 mm,  
zichtrugwand, cilinderslot,  
met 2 sleutels, diepte 420 mm



MULTI MODUL – houten meubilair
schuifdeurkasten
beuk, esdoorn, wit

128

b

b

a

ladeblokken

1200 mm

420 m
m

11
45

 m
m

accessoires:  
optioneel:  
ladeblok uit stabiel, lichtgrijs  
kunststof met elk 5 lades,  
buitenafm.:  
B 275 x D 330 x H 320 mm  
hoogte als 1 OH.  
binnenafm. lades:  
B 238 x D 305 x H 45 mm
 

a

U vindt alle schuifdeurkasten van  
MULTI MODUL op pagina 122-129

lichtgrijs
va. p. 122

Pvanaf   € 169,– 
schuifdeurkasten
vanaf pagina 122

 

afb. beuk, 3 ordnerhoogtes 
breedte 1200 x  
hoogte 1145 x  
diepte 420 mm 
gewicht 60 kg
Bestelnr. 259 006 

 
€ 269,– 
pagina 127

SYSTEMATISCH          ARCHIVEREN

oppervlak houtdecor

beuk esdoorn wit

 Uw voordelen: 
• lichtlopende schuifdeuren, 18 mm dik
• slot met wisselcilinder en 2 sleutels
• houten legborden met een dikte van 18 mm
• stabiele rugwand in decorkleur, 12 mm dik

ruimte voor  
42 ordners

met 5 gesloten lades

Bestelnr. 218 579
€/VE 33,–

met 5 open lades

Bestelnr. 218 580
€/VE 35,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



houtdecor

129

ruimte voor  
70 ordners

schuifdeurkasten
beuk, esdoorn, wit  

MULTI MODUL – houten meubilair

18
35

 m
m

afb. esdoorn 
5 ordnerhoogtes 
breedte 1200 x  
hoogte 1835 x  
diepte 420 mm 
gewicht 87 kg
Bestelnr. 259 014 

€ 399,– 
 
Meer informatie over 
schuifdeurkasten,  
zie pag. 126

afb. esdoorn 
2 ordnerhoogtes 
breedte 1200 x  
hoogte 805 x  
diepte 420 mm 
gewicht 44 kg
Bestelnr. 259 009 

€ 219,– 
 
Meer informatie over 
schuifdeurkasten,  
zie pag. 127

legborden 
hout 18 mm

stabiele zichtrugwanden, 
12 mm dik

volmetalen handgrepen 
antraciet gelakt bij decor  
lichtgrijs en wit, aluzilver  
gelakt bij decor beuk en esdoorn

sokkel incl. steldoppen 
van binnenuit instelbaar

ruimte voor  
28 ordners

incl. middenwand 
voor hoge stabiliteit 

80
5 

m
m

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

420 m
m 1200 mm



MULTI MODUL – houten meubilair

130

d    roldeurkast
breedte 800 mm
Bestelnr. 267 201
€ 569,–, pagina 131

11
45

 m
m

18
55

 m
m

71
0 

m
m

420 mm

420 mm

1200 mm

1200 mm

e roldeur-opzetkast 
breedte 1200 mm  
Bestelnr. 271 920
€ 319,–, pagina 131

80
5 

m
m

roldeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 267 197 
€ 369,–, pagina 131

c  

roldeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 267 195 
€ 319,–, pagina 131

a

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

Roldeur- en  
opzetkasten 
lichtgrijs

TOP kwaliteit

EFFICIENTE  
RUIMTEBENUTTING
DOOR ROLDEURKASTEN
Bij het openen van de roldeurkasten verdwijnt de  
roldeur in de kastcorpus.
Dit heeft voor u nog meer voordelen:
• barrièrevrij werken
•  werkoppervlaktes kunnen efficiënter gebruikt worden
•   meer opbergmeubilair kan in dezelfde  

kan toorruimte geplaatst worden

houtdecor

= functionele ruimte

= gebruikersruimte

= verkeersruimte

hoogwaardige 

kunststof  

roldeuren

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



d

Roldeur-opzetkasten
hoogwaardige kunststof roldeuren,  
18 mm legborden hout,  
gelakt in aluzilver, met scheidings-
wand, zichtrugwand,  
cilinderslot met 2 sleutels,  
diepte 420 mm

lichtgrijs

Oppervlak houtdecors

wit vanaf 
p. 132

P P P

esdoorn 
vanaf p. 
132

beuk  
vanaf p. 
132

Schuifdeurkasten
pagina 122-129

Containers
pagina  
108-111

Draaideurkasten 
pagina 114-117 
Rekken  
118-121

Bureautafels 
pagina 84-107

131

afb. lichtgrijs

vanaf   € 229,– 
roldeurkasten

420 mm

MULTI MODUL – houten meubilair
Roldeur- en opzetkasten lichtgrijs

TIP!

breedte x hoogte mm 800 x 805 1000 x 805 1200 x 805 1600 x 805 800 x 1145 1000 x 1145 1200 x 1145 1600 x 1145 800 x 1835
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 3 4
ordnercapaciteit st. 16 18 24 32 24 27 36 48 36
gewicht kg 30  34 38 48 40 46 53  69 77
binnenafm. B x D mm 664 x 362 763 x 362 2 x 503 x 362 2 x 699 x 362 664 x 362 763 x 362 2 x 503 x 362 2 x 699 x 362 763 x 350
lichtgrijs Bestelnr. 272 043 273 408 267 195 273 412 272 047 273 416 267 197 273 420 267 201
 €/st. 229,– 289,– 319,– 349,– 299,– 349,– 369,– 439,– 569,–

TOP kwaliteit

Profi-kwaliteit aan een aantrekkelijke prijs!

Handgreep 
metaal aluzilver

Roldeurkasten 
hoogwaardige kunststof roldeuren in aluzilver, 18 mm legborden hout, 
scheidingswand midden vanaf breedte 1200 mm, zichtrugwand,  
cilinderslot met 2 sleutels,  
incl. kunststof steldoppen  
diepte 420 mm

a b

c  

b

c  

c    

e

f
f

f

1200 mm

1000 mm

1200 mm

Bestelnr. 212 369
 €/st. 2,99breedte x hoogte  mm 1200 x 710 1200 x 1055

ordnerhoogtes 2 3 
ordnercapaciteit st. 24 36
gewicht kg 37 52
binnenafm. B x D  mm 2 x 503 x 362 2 x 503 x 362
lichtgrijs Bestelnr. 271 920 271 924
 €/st. 319,– 369,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

legborden hout 
18 mm 

kasten met stabiele 
zichtrugwand

metalen grepen 
antraciet gelakt bij  
decor lichtgrijs en wit, 
aluzilver gelakt bij  
beuk- en esdoorndecor

sokkel incl. steldoppen  
om oneffenheden in de 
vloer op te vangen



132

b

b

MULTI MODUL – houten meubilair
Roldeur- en opzetkasten beuk, esdoorn, wit

d

d

b

11
45

 m
m

b

roldeurkast, afb. beuk
3 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm
Bestelnr. 259 019
€ 369,–, pagina 133

roldeurkast, afb. wit
3 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm
Bestelnr. 258 510
€ 369,–, pagina 133b

b

420 mm

1200 mm

legborden 
hout, 18 mm

volmetalen hand-
grepen aluzilver gelakt 
bij beuk- en esdoornde-
cor, antraciet gelakt bij 
decor lichtgrijs en wit

houtdecor

hoogwaardige  
kunststof 
roldeuren, gelakt  
en aluzilver

topblad  
25 mm dik

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



rekken 
pagina 120-121

afb. esdoorn

b

c

c

Oppervlak houtdecors

beuk esdoorn wit lichtgrijs
vanaf p. 
130 P

Schuifdeurkasten
pagina 122-129

Containers
pagina 108-111

Draaideurkasten
pagina 114-117
Rekken 
pagina 118-121

133

roldeurkast
3 ordnerhoogtes
breedte 1000 mm
Bestelnr. 273 418
€ 349,–

a

a

breedte x hoogte mm 800 x 805 1000 x 805 1200 x 805 1600 x 805 800 x 1145 1000 x 1145 1200 x 1145 1600 x 1145 800 x 1835
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 3 4
ordnercapaciteit st. 16 18 24 32 24 27 36 48 36
gewicht kg 30  34 38 48 40 46 53 69 77
binnenafm. B x D mm 664 x 362 763 x 362 2 x 503 x 362 2 x 699 x 362 664 x 362 763 x 362 2 x 503 x 362 2 x 699 x 362 763 x 350
beuk Bestelnr. 272 044 273 409 259 018 273 413 272 048 273 417 259 019 273 421 258 990
esdoorn Bestelnr. 272 045 273 410 259 020 273 414 272 049 273 418 259 021 273 422 258 996
wit Bestelnr. 272 046 273 411 258 509 273 415 272 050 273 419 258 510 273 423 258 499
 €/st. 229,– 289,– 319,– 349,– 299,– 349,– 369,– 439,– 569,–
Opzetroldeurkasten 
hoogwaardige kunststof roldeuren in aluzilver,  
18 mm legborden hout, scheidingswand midden  
vanaf breedte 1200 mm,  
zichtrugwand,  
cilinderslot met 2 sleutels,  
diepte 420 mm

vanaf €   229,– 
roldeurkasten

MULTI MODUL – houten meubilair
Roldeur- en opzetkasten  

beuk, esdoorn, wit

d

hoogwaardige  
kunststof roldeuren

breedte x hoogte  mm 1200 x 710 1200 x 1055
ordnerhoogtes 2 3 
ordnercapaciteit  st. 24 36
gewicht kg 37 52
binnenafm. B x D  mm 2 x 503 x 362 2 x 503 x 362
beuk Bestelnr. 271 921 271 925
esdoorn Bestelnr. 271 922 271 926
wit Bestelnr. 271 923 271 927
 €/st. 319,– 369,–

Roldeurkasten 
hoogwaardige kunststof roldeuren in aluzilver,  
18 mm legborden hout, scheidingswand midden  
vanaf breedte 1200 mm, zichtrugwand,  
cilinderslot met 2 sleutels, 
incl. kunststof steldoppen  
diepte 420 mm

Slim combineren!
Onze series PROFI MODUL 

MULTI MODUL en iMODUL zijn in decor 
onderling combineerbaar.

VIDEO
www.delta-v

TIP!

PROFI-KWALITEIT  
aan een attractieve prijs

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Bureautafels
pagina 84-107



Afwerkingspanelen voor kasten
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit
De kasten van MULTI MODUL bieden u een ver-
scheidenheid aan combinatiemogelijkheden. Van 
aparte elementen tot complete kastencombinaties.
De exact aangepaste muur- en plafondpanelen 
bieden u bovendien de mogelijkheid de kasten 
perfect in elke ruimte en hoek te integreren. 

Van wand tot wand. Van vloer tot plafond. Geen 
donkere, vuile hoeken meer. Alles ziet er proper 
uit, wat zorgt voor een optimale sfeer op kantoor.

afb. wit

afb. lichtgrijs

3 Perfect geïntegreerd, zodat er geen plek meer is voor stof en donkere hoeken

1 Kies de passende kasten uit het assortiment MULTI MODUL

2 U creëert extra opbergruimte met de MULTI MODUL opzetelementen

afb. beuk

MULTI MODUL – houten meubilair  
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schuifdeur/ 
roldeurkasten
pagina 122-133

draaideur- 
kasten/rekken
pagina 114-121

lichtgrijs beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

KASTEN PERFECT  
GEÏNTEGREERD

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice



MULTI MODUL – houten meubilair  
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Afwerkingspanelen voor kasten
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

Zijdelingse wandaansluitingselementen
breedte x hoogte mm 200 x 3060
lichtgrijs Bestelnr. 220 488
beuk Bestelnr. 220 489
esdoorn Bestelnr. 220 490
wit Bestelnr. 253 714

€/St. 59,–

Plafondaansluitingselementen
breedte x hoogte                mm 800 x 400 1000 x 400 1200 x 400
lichtgrijs Bestelnr. 220 506 220 509 252 661
beuk Bestelnr. 220 507 220 510 252 662
esdoorn Bestelnr. 220 508 220 511 252 663
wit Bestelnr. 253 742 253 710 256 695

€/St. 49,– 55,– 59,–

Opmerking: wandaansluitingselement wit is tweedelig

afb. esdoornWij raden aan: 
Onze opbouwteams verzagen de elementen op maat volgens uw ruimteafmetingen.

Wij zijn er voor U! 
Wij adviseren u graag en  
uitgebreid voor uw bestelling.

Vakkundig advies 
B Tel. 0800/20 888

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



SPAAR CASH GELD 

PRIJSSENSATIE

MULTI MODUL – houten meubilair
Compleet bureau 
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bureaustoel Mattego 
Bestelnr. 246 727 
€ 379,– 
pagina 333

     Bureau-SET 1 
bestaande uit:
1  bureau Comfort M, 
    B 1600 x D 800 x H 680-840 mm €/st. 279,–
1  rolcontainer met materiaallade  €/st. 249,–
   en 3 lades, H 595 x B 435 x T 600 mm 

advies verkoopprijs 528,–
 
€/SET    449,–
U bespaart € 79,– t.o.v. losse aankoop.

houtdecor

blad onderstel Bestelnr.
lichtgrijs aluzilver 259 627
beuk aluzilver 259 628
esdoorn aluzilver 259 629
wit aluzilver 259 630

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

449,–
 
528,–

TOP-PRIJS

U spaart E 79,–

 
€/SET 1 
 

afb. esdoorn  
Bestelnr. 259 629

TOP-AANBIEDING

afb. beuk

    Bureau-SET 2 
bestaande uit:
1 bureau Basic M, 
   B 1600 x D 800 x H 740 mm                    €/st. 249,–
1  rolcontainer met materiaallade                €/st. 289,– 

en  3 lades, H 595 x B 435 x S 800 mm                    

advies verkoopprijs 538,–

€/SET    439,–
U bespaart € 99,– t.o.v. losse aankoop.

blad onderstel Bestelnr.
lichtgrijs aluzilver 291 562
beuk aluzilver 291 563
esdoorn aluzilver 291 564
wit aluzilver 291 565

bureaustoelen 
vanaf pagina 270



Oppervlak houtdecor

beuk esdoorn witlichtgrijs

houtdecor
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MULTI MODUL – houten meubilair
Compleet bureau

Bureau-SET 3 
bestaande uit:
1  bureau Basic,
   B 1600 x D 800 x H 740 mm,                        €/st. 219,–
1  rolcontainer mit 3 lades                        €/st. 175,– 
   H 585 x B 410 x T 460 mm 

advies verkoopprijs 394,–

€/SET     329,–
U bespaart € 65,– t.o.v. losse aankoop.

blad onderstel Bestelnr.
lichtgrijs antraciet 257 354
beuk aluzilver 257 355
esdoorn aluzilver 257 356
wit antraciet 258 568

  
met aantrekkelijke SET-AANBIEDINGEN

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb. esdoorn 
Bestelnr. 257 356 

afb. beuk 
Bestelnr. 259 624 

329,–
 
394,–

TOP-PRIJS

U spaart E 65,–

  
€/SET 3 
 

TOP-AANBIEDING

 
728,–

TOP-PRIJS

599,–    
 
€/SET 4  
 

Bureau-SET 4  
bestaande uit: 
1  Zit- /statafel Basic,  
 elektromotorisch hoogteverstelbaar van 725-1140 mm 
 B 1600 x D 800 mm    €/st. 439,– 
1 rolcontainer met materiaallade   €/st. 289,–  
 en  3 lades, H 595 x B 435 x D 800 mm

advies verkoopprijs  728,–

€/SET 599,–
U bespaart € 129,– t.o.v. losse aankoop

blad onderstel Bestelnr.
lichtgrijs aluzilver 286 718
beuk aluzilver 286 719
esdoorn aluzilver 286 720
wit aluzilver 286 721

U spaart E 129,–



138 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb. lichtgrijs, aluzilver, 
5 x vergadertafel MODUL, 
Bestelnr. 272 828 
€/st. 249,–

Optioneel: wielen,  
blokkeerbaar VE = 4 stuks

Bestelnr. 263 237 f
€/VE 49, –

breedte x  diepte mm 800 x 800 1200 x 800 1600 x 800 
gewicht kg 17 22 29
blad onderstel
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 272 868 272 870 272 872
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 272 820 272 824 272 828 a
beuk aluzilver Bestelnr. 272 821 272 825 272 829 b
esdoorn aluzilver Bestelnr. 272 822 272 826 272 830
wit antraciet Bestelnr. 272 869 272 871 272 873
wit aluzilver Bestelnr. 272 823 272 827 272 831

€/st. 219,– 239,– 249,–

Vergadertafel MODUL,  
ronde poten met chroom-applicaties,  
antraciet RAL 7016 resp. aluzilver RAL 9006,  
tafelhoogte 745 mm

traploos 
hoogte- 

verstelbaar 
 950-1200 mm

knieschot 
metaal,  
antraciet  
mat gelakt

gelaste  
staalbuis  
onderstel  
aluzilver  
RAL 9006

aflegborden  
B 540 x H 18  
x D 310 mm

d afb. beuk 

c afb.  
lessenaars 
lichtgrijs 
Bestelnr.  
210 108 
va. € 269, –

Vergadertafels en 
lessenaars
lichtgrijs, beuk,  
esdoorn, wit

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
2 mm dik

zwevende 
bladoptiek

Onderstel:
metaal, gepoedercoat 
antraciet RAL 7016  
resp. aluzilver RAL 9006  
 ronde poot met 
chroom-applicaties,  
Ø 43 mm

Technische gegevens
3-laags-kwaliteitsspaanderplaat,  
emissieklasse E1, hoogbelastbare melamine coating, verblindings- en reflectievrij, 
Oppervlak houtdecors lichtgrijs, beuk, esdoorn en wit,  
bladdikte 25 mm

2 metalen  
traversen 
onder elk 
tafelblad  
voor optimale 
stabiliteit

hoogteverstelbare steldoppen  
om vloeroneffenheden op te  
vangen, verstelbaar tot + 20 mm

b afb. beuk
Bestelnr.  272 829 

vanaf € 239,–

e + f afb. wit met wielen

c afb. lichtgrijs 
Bestelnr. 210 108 
vanaf € 199, –

tafelblad  
B 830 x H 25  
x D 560 mm

elegant design 
door het zwe-
vend blad en  
edel onderstel 
met chroom- 
applicaties 

vanaf B 199,–b

hoogteverstelbare  
steldoppen

MODUL – houten meubilair

Lessenaar MODUL, gewicht 26 kg
blad- 
decor

knieschot 
 antraciet

knieschot 
aluzilver

Bestelnr. Bestelnr. €/st.
lichtgrijs 210 108c 290 601 199,–
beuk 210 109 290 602d 249,–
esdoorn 212 752 290 603 249,–
wit 258 475e 290 604 249,–

a



Bootsvormtafel Modul ronde poten ø 43 mm met chroom-applicaties, 
antraciet RAL 7016 resp. aluzilver RAL 9006  
tafelhoogte 745 mm,  
 incl. bodemstelschroeven

tafelblad 
25 mm

l afb.  
beuk/aluzilver

elegant design door het zwevend blad en 
edel onderstel met chroom-applicaties  
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MODUL – houten meubilair
Vergadertafels

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs beuk esdoorn wit

k 
afb. esdoorn/aluzilver
Bestelnr. 272 882
€ 289,–

i  afb. lichtgrijs/aluzilver, 
Ø 1000 mm, 
Bestelnr. 267 203 
va. €/st. 219,–

g afb.  
wit/antraciet

h afb.  
esdoorn/aluzilver

j afb.  
beuk/aluzilver

Elegant en stabiel –  
vergadertafels voor ieder gebruik

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf  B 129,–

breedte x diepte mm 1800 x 800/1000 2200 x 800/1000
gewicht kg 34 41
blad onderstel
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 272 880 272 884
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 273 305 273 306
beuk aluzilver Bestelnr. 272 881 272 885 l
esdoorn aluzilver Bestelnr. 272 882 k 272 886
wit antraciet Bestelnr. 272 883 272 887
wit aluzilver Bestelnr. 279 304 279 305

€/st. 289,– 319,–

Vergadertafel MODUL rond stabiel steunpoot metaal, tafelblad 25 mm
bladdiameter mm 700 800 1000
hoogte mm 720 735 735
gewicht kg 15 25 28
blad onderstel
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 529 275 536 267 203 i
lichtgrijs antraciet Bestelnr. 207 874 – –
beuk aluzilver Bestelnr. 207 875 275 537 267 205 j
esdoorn aluzilver Bestelnr. 212 803 275 538 h 267 204
wit aluzilver Bestelnr. 278 721 275 539 267 206
wit antraciet Bestelnr. 258 567 g – –

 €/st. 139,– 219,– 229,–
va. 2 st. €/st. 129,– 199,– 219,–

bezoekersstoelen 
vanaf pagina 362



Overzicht BASE LINE Metalen meubelsysteem – pagina 140-165
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bureaustoel
Best.-Nr. 248 988
€ 149,–
pagina 285

schuifdeurkast
vanaf pagina 158

roldeurkast
vanaf pagina 156

draaideurkast
vanaf pagina 150

rolcontainer
vanaf pagina 146

bureau
vanaf pagina 142

Combineer uw bureautafel met hoogwaardige  
metalen kasten uit het Base Line systeem.   
Alle kasten uit deze serie zijn gefabriceerd uit extra sterk en 
krasbestendig premiumstaal van DELTA-V en daardoor zeer 
robuust en duurzaam.   
De mooie vorm van de handgrepen in aluzilver onderlijnt de 
esthetiek van de kasten.

BASE LINE antraciet pagina 162-165

Top promokasten in metaal,  
vanaf pagina 166

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

roldeur-/schuifdeurkasten
pagina 156-159

%

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

OFFERTE-
SERVICE 

Een individuele offerte 
van DELTA-V leidt steeds 
tot een betere beslissing.

Wij adviseren U graag:

Vakkundig advies 
tel. 0800/20 888

schuifdeurkasten
vanaf € 279,– 
pagina 159

afb. pagina 157



Overzicht BASE LINE Metalen meubelsysteem – pagina 140-165

141

Het staalmeubelprogramma BASE 
LINE verbindt de beste kwaliteit, 
dankzij het hoogwaardige DELTA-V 
staal, met een aansprekende optiek, 
door topbladen in houtdecor,  

lichtgrijs, beuk en esdoorn.  Met zijn 
uniek assortiment heeft het veel com-
binatiemogelijkheden en laat het zich 
makkelijk uitbreiden.

 

Het systeem heeft een optimale prijs-/
kwaliteitverhouding, die alle wensen 
vervult.

Het professionele bureaumeubelsysteem uit staal

beuk

lichtgrijs

esdoorn

Oppervlak  
houtdecors

draaideurkasten
pagina 150-153 / 160-161

rekken 
pagina 154-155

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf € 119,–
pagina 155 vanaf € 159,– 

pagina 153

BAAR
RECYCLEER-

VOLLEDIG

rolcontainers 
pagina 146-147

Rolcontainers zijn ideale 
opbergmeubelen, zodat uw 
bureautafel vrij blijft voor de 
echt belangrijke zaken.  
2 verschillende modellen, 
2 verschillende dieptes en  
de opdeling tussen lades en 
hangmappenlade bieden u  
de optimale keuze- 
mogelijkheden.

hangmappenkasten 
pagina 148-149

Praktisch ordenen van uw 
mappen. Extreem robuust  
door het kwaliteitsstaal met 
een krasbestendige poeder- 
lakkering in lichtgrijs  
RAL 7035.   
Het slot met centrale  
afsluiting beschermt  
tegen ontoelaatbare  
toegang.

bureau 4-poots 
met hangcontainer
vanaf € 299,– 
pagina 145

bureaus 
pagina 142-165

Voor veel variatie:  
Verschillende onderstelva-
rianten, verschillende blad-
breedtes en een veelvoud 
aan vormen en aanbouwb-
laden maken een individuele 
inrichting van uw werkplek 
mogelijk.

bureau  
vanaf € 95,– 
pagina 142

Bureau 
4-poots met 
rolcontainer 
vanaf € 259,– 
pagina 143

va. € 139,– 
pagina 147

va. € 169,– 
pagina 148



BASE LINE  – staal meubilair
Bureau 4-poots met rolcontainer 
lichtgrijs, beuk, esdoorn

Bureautafel los of als setaanbieding met rolcontainer.
De Base Line 4-poots bureaus in vier breedtes zijn een solide 
basis voor een uiterst belastbare en bovendien zeer aansprekende 
bureau inrichting. Zoals bij alle bureaus uit dit systeem kunt u tussen 
een 25 mm dik melamine blad in de decors  
lichtgrijs, beuk of esdoorn kiezen.
Bovendien worden ze door 2 metalen dragers ondersteund.  
De vierkante 30 x 30 mm metalen poten zijn van steldoppen voorzien. 
Om extra opbergruimte en aflegmogelijkheden te bekomen,  
kan u kiezen voor praktische rolcontainers. Met de attractieve setaan-
biedingen bespaart u bovendien nog geld!

800 mm 2000 mm

499,–
Set-aanbieding
bureau 2000 mm +  
2 rolcontainers 
Bestelnr. 237 342 
pagina 143

b

in plaats van  567,–

hoogwaardige 
poederlak  
lichtgrijs 
RAL 7035

vierkante  
staalbuis 
30 x 30 x 2 mm

72
0 

m
m

2 bijkomende  
verstevings- 
balken  
voor hoge  
belastbaarheid

tafelblad  
25 mm of  
19 mm dik  

afb. lichtgrijs

poten met hoogte- 
stelschroeven tot 
+10 mm verstelbaar

lichtgrijs lichtgrijs
RAL 7035

Corpuskleur

beuk 

Oppervlak houtdecors

esdoorn

blad
houtdecor

diepte mm 600 600 800 800
lades aantal 3 2 3 2
gewicht kg 27 25 34 30
lichtgrijs Bestelnr. 256 433 256 432 256 434 256 435
beuk Bestelnr. 274 129 – 274 139  –
esdoorn Bestelnr. 274 130 – 274 140  –

€/st. 189,  – 189,– 199,– 199,–
vanaf 2 st. €/st. 179,– 179,– 189,– 189,–

25 mm tafelblad
uitvoering rechthoek rechthoek rechthoek rechthoek trapeze hoekcombinatie compact R compact L
breedte mm 1200 1600 1800 2000 1600/800 2000 x 2000 1800 x 1200 1200 x 1800
lichtgrijs Bestelnr. 274 077 238 295 274 088 238 298 217 247 247 180 247 195 247 196
beuk Bestelnr. 274 078 274 060 274 089 274 117 – 274 380 – –
esdoorn Bestelnr. 274 079 274 070 274 090 274 118 – 274 390 – –

€/st. 115,– 139,– 149,- 169,– 175,– 239,– 199,– 199,–

Combineer volgens uw wensen
800 

1600 

80
0 800 

1600 

80
0 

1800 

80
0 

1200 

80
0 

2000 

80
0 

Verdere uitvoeringen  
vindt u vanaf pagina 428

 1  bureau 
diepte 800 mm 

1800

800

12
0080

0

1800

800

12
00 80

0

d

2000 

20
00

80
0

d

142 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

B 460 x H 620 mm

19 mm tafelblad
breedte mm 1200 1600 1800 2000 1600/800
lichtgrijs Bestelnr. 221 717 221 719 221 720 221 721 221 722

€/st. 105,– 125,– 145,– 155,– 155,–
vanaf 2 st. €/st. 95,– 115,– 135,– 145,– 145,–

 2  Rolcontainer 
•  lades volledig uittrekbaar met doorlopende greeplijsten 
•   centraal afsluitbaar, incl. 2 sleutels
•   topblad in melaminedecor, 25 mm dik
•   metalen corpus en lades,  

poedercoating in lichtgrijs RAL 7035
•    indelingsset voor rolcontainer optioneel, pagina 171

compact- 
bureau 
B 2000 mm  
D 2000 mm 
H 720 mm 
Bestelnr. 274 195 



143

bureaustoelen 
vanaf pagina 270

bureau
afb. lichtgrijs
breedte 1600 mm
Bestelnr. 238 296
€/st. 299,–

a

Gewoonweg briljant
onze          aanbiedingen: 

95,–
bureau 1200 mm 
Bestelnr. 221 717 
pagina 142

vanaf €

c
ba

             aanbieding: 1 bureau met tot 2 containers 
tafelblad 25 mm dik, diepte 800 mm 
in set met rolcontainers,  
diepte 800 mm

breedte mm 1200 1600 1600 1800 1800 2000 2000 2000 x 2000 2000 x 2000
rolcontainer aantal 1 1 2 1 2 1 2 1 2
lichtgrijs Bestelnr. 274 080 238 296 238 297 274 097 274 107 238 299 237 342 247 181 247 182
beuk Bestelnr. 274 081 274 083 274 086 274 098 274 108 274 119 274 127 274 400 274 420
esdoorn Bestelnr. 274 082 274 085 274 087 274 099 274 109 274 120 274 128 274 410 274 430
adv.-verkoopprijs €/st. 314,– 338,– 537,– 348,– 547,– 368,– 567,– 438,– 637,–
SET-prijs €/st. 259,– 299,– 499,– 319,– 499,– 319,– 499,– 399,– 589,–

hoekcombinatie 
N                      N

HOEKCOMBINATIES  
bieden u een 

grote werkoppervlakte  
van 2000 x 2000 mm 

 
hoekcombinatie,  
incl. 2 containers,  
afb. beuk 
Bestelnr. 274 420 
E/st. 589,– 

c

Draaideur- 
kasten 
pagina  
152-153 
 

Rekken 
pagina 154-155

Containers
pagina  
146-147

Schuifdeurkasten
pagina 158-159

Roldeurkasten 
pagina 156-157

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Hangmappenkasten
pagina 148-149
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De Base Line 4-poots bureautafels met hang- 
containers hebben het voordeel, dat niets op de 
bodem staat en zijn daardoor makkelijker tijdens 
het poetsen. Voor een betere flexibiliteit kunnen de 
hang-containers zowel links als ook rechts aan het  
onderstel gemonteerd worden.

Roldeur- 
kasten 
pag. 156-157

Draaideur- 
kasten 
pag. 152-153

Containers
pag. 146-147

BASE LINE – staal meubilair

c

Bureau 4-poots met hangcontainer 
lichtgrijs, beuk, esboorn

Zoals bij alle bureaus uit dit systeem kunt u tussen 
een 25 mm dik melamine blad in de decors licht- 
grijs, beuk of esdoorn kiezen. Voor een hoge stabili-
teit zorgen de twee dwarsbalken in het onderstel en 
de tafelpoten met 30x30 mm stabiele vierkante buis  
met hoogtestelschroeven. 

poten met hoogte- 
stelschroeven tot 
+10 mm verstelbaar

a

Jumbo- 
werkplekken  

model
hangcont. aantal 1 1 2 2 2
lichtgrijs Bestelnr. 247 185 247 186 247 187 247 188 247 189
beuk Bestelnr. 274 388 274 398 274 408 274 418 274 428
esdoorn Bestelnr. 274 389 274 399 274 409 274 419 274 429

E/st. 399,– 399,– 589,– 589,– 589,–

a

rekken 
va. pagina 154

25 mm dikke 
tafelbladen 

Rekken 
pagina 
154-155

Schuifdeur- 
kasten
pag. 158-159

25 mm dikke 
tafelbladen 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

hoogwaardige 
poederlak  
lichtgrijs 
RAL 7035

vierkante staalbuis 
30 x 30 x 2 mm

2 bijkomende  
verstevings- 
balken 
voor hoge  
belastbaarheid

draaideurkasten 
va. pagina 152

de containers zijn 
zowel links als rechts  
aan te bouwen

afb. esdoorn 
breedte 2000 mm 
Bestelnr. 273 970
€/st. 499,– 
pagina 145

poten met hoogte- 
stelschroeven tot 
+10 mm verstelbaar

•    hoogte 720 x breedte 2000 x diepte 2000 mm
• in set met hangcontainers uit staal,  
 diepte 800 mm 
• hangcontainers met 1 lade en 1  
 hangmappenlade of hangcontainers  
 met 3 lades

Hoekcombinaties 
met hangcontainers

hoekcombinaties
afb. beuk 
Bestelnr. 247 408 
€/st. 589,–

bureaustoel 
Bestelnr. 215 072 
€/st. 89,90 
pagina 279

Hangmappenkasten
pagina 148-149



145

extra stabiel: 2 extra metalen  
dragers, om de hangcontainer  
links of rechts te monteren

doorlopende greep lijsten en 
dubbel wandige ladefronten

breedte mm 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000
hangcontainer aantal 1 1 2 2 1 1 2 2
lichtgrijs Bestelnr. 256 443 256 442 256 444 256 445 256 474 256 476 256 477 256 478
beuk Bestelnr. 273 949 273 959 273 975 273 977 273 979 273 985 273 987 273 989
esdoorn Bestelnr. 273 950 273 960 273 976 273 978 273 980 273 986 273 988 273 970

€/st. 299,– 299,– 479,– 479,– 329,– 329,– 499,– 499,–

hoogte:  720 mm 
breedte: 1600/2000 mm  
diepte:   800 mm

b

c

b
bureau
afb. lichtgrijs 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 256 443 
€/st. 299,– 

va. €  299,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

bureaustoel 
Bestelnr. 254 508 
€/st. 379,– 
pagina 321

Corpuskleur

beuk

Oppervlak houtdecors

esdoornlichtgrijs lichtgrijs 
RAL 7035

TIP!

Bureau met metalen hangcontainers
•  blad met krasbestendige melaminecoating,  

bladdikte 25 mm

• stabiel vierkante staalbuisonderstel 
•  bijzonder stoot- en krasvast door onderstel met DELTA-V  

poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 
 
Naar keuze: hangcontainers met 1 lade en 1 hangmappenlade 
of hangcontainers met 3 lades. De containers zijn zowel links  
als rechts aan te bouwen, kleur lichtgrijs RAL 7035.



BASE LINE – stalen meubiliar 
Rolcontainer diepte 600/800 mm
topblad lichtgrijs, beuk, esdoorn

146

 6
20

 m
m

afb. lichtgrijs met  
topblad lichtgrijs,diepte 600 mm,  
Bestelnr. 256 432
va. 2 st. € 179,–

M a

Rolcontainers 
diepte 600 / 800 mm 
B 460 x H 620 mm 
lichtgrijs RAL 7035

diepte mm 600 600 800 800
lades aantal 3 2 3 2
gewicht kg 27 25 34 30
topblad
lichtgrijs Bestelnr. 256 433 256 432 a 256 434 b 256 435
beuk Bestelnr. 274 129 – 274 139 c –
esdoorn Bestelnr. 274 130 – 274 140 d – 

€/st. 189,– 189,– 199,– 199,–
va. 2 st. €/st. 179,– 179,– 189,– 189,–

lichtgrijsbeuk

Oppervlak houtdecorscorpus
lichtgrijs 
RAL 7035 esdoorn

M c
rolcontainer 
afb. lichtgrijs  
met topblad beuk,  
diepte 800 mm 
Bestelnr. 274 139 
va. 2 st. €/st. 189

vo
lle

dig
 u
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re

kba
ar

 - 
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t d
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te 

m
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460 mm

volledig uittrekbaar met 
stabiele telescopische geleiders

2 blokkeerbare  
wielen

doorlopende  
handgrepen 
vlak afsluitbaar

centraal afsluitbaar 
incl. 2 sleutels

stabiele telescopi-
sche geleiders

€   239,–

vanaf €179,–
rolcontainer

advies  
verkoopprijs

U spaart € 60,–

Prijzen excl. BTW.
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

d
afb. lichtgrijs  
met topblad  
esdoorn, 
diepte 800 mm,  
Bestelnr.  
274 140
va. 2 st. € 189,–

diepte 600 mm
en 800 mm

Schuifdeur- 
kasten
pagina 158-159 
 
Roldeurkasten 
pag. 156-157

Draaideur- 
kasten 
pagina 152-153 
 

Rekken  
pagina 154-155

Hangmappenkasten
pagina 148-149

Bureau
pagina 
142-145 

afb. lichtgrijs met  
topblad lichtgrijs  
diepte 800 mm,  
Bestelnr. 256 434 
va. 2 st. €/st. 189,–

 b 

M

 

MOBIELE   
ORGANISATIETALENTEN:

ALLES VEILIG OPGEBORGEN

Rolcontainer - diepte 800 mm voor max. 
opbergruimte en een opgeruimd bureau

hoogwaardig kwaliteits- 
plaatstaal, krasvast  

poedergelakt  
in topkwaliteit



BASE LINE – stalen meubiliar 
Rolcontainer diepte 590/790 mm

lichtgrijs, antraciet, aluzilver, reinwit  

147

f  
rolcontainer 

afb. lichtgrijs 
diepte 790 mm 

Bestelnr. 251 564 
va. 2 st. € 149,–

Rolcontainers
diepte 590 mm en 790 mm 
2 blokkeerbare wielen vooraan,  
verdoken zijdelings handgrepen 
hoogte 550 mm, diepte 390 mm 

lades aantal 3 1 3
hangmappenlade – 1 –
diepte mm 590 590 790
gewicht kg 18 17 19
lichtgrijs Bestelnr. 221 765 a 221 768 e 251 564 f
antraciet Bestelnr. 221 766 b 221 769 251 565
aluzilver Bestelnr. 221 767 c 221 770 251 566
reinwit Bestelnr. 221 529 d 221 530 256 088

€/st. 159,– 159,– 179,–
va. 2 st. €/st. 139,– 139,– 149,–

c  
afb. aluzilver 
diepte 590 mm  
Bestelnr. 221 767 
va. € 139,–

d  
afb. reinwit 
diepte 590 mm  
Bestelnr. 221 529 
va. € 139,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

ELEGANT  
-zijdelingse  
handgrepen -

2 blokkeerbare  
wielen

centraal  
afsluitbaar, 
incl. 2 sleutels 
uittrekbeveiliging

va. €139,–
rolcontainer

stabiele 
metalen lades

metalen  
corpus,  
met een  
slijtvaste  
poedercoating

hoogwaardige telescopische  
geleiders, rolgelagerde lades

verdoken  
handgrepen

diepte 790 mm

ruimte voor 
75 hang- 
mappen

hoge  
belastbaarheid 
door 5e wiel

volledig uittrekbaar

b afb. antraciet, diepte 590 mm  
Bestelnr. 221 766 

va. € 139,–

a afb. lichtgrijs, diepte 590 mm  
Bestelnr. 221 765 

va. € 139,–

kleuren
lichtgrijs 
RAL 7035

antraciet 
RAL 7021

aluzilver 
RAL 9006

reinwit 
RAL 9010

e

extra diep 
voor extra veel 
OPBERGRUIMTE
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BASE LINE  – staal meubilair

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice  
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

incl. kunststof spietjes, 
afbreekbaar, de kleine  
helper bij ongelijke vloeren

diepte mm 420 620
Mappencapaciteit stuk 200 320
gewicht kg 40 49

Bestelnr. 208 024 131 082 a
€/st. 219,– 229,–

va. 2 st. €/st. 199,– 219,–
va. 4 st. €/st. 199,– 209,–

Metalen hangmappenkast 4 lades  O   
enkelbanig, DIN A4, 
poedergelakt in lichtgrijs RAL 7035 
B 460 x H 1320 mm, tot 320 stuk

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen 

460 mm

  1
32

0 
m

m

volledig  
uittrekbaar 

incl. kantel-
beveiliging

620 m
m

€209,–
vanaf 4 st. €/st. 
Bestelnr. 131 082

a

O   Metalen  
hangmappenkast  
2 lades, DIN A4,

gewicht 30 kg 
B 460 x H 720 x D 620 mm, 
Mappencapaciteit 
tot 160 stuk
Bestelnr. 131 081  
€/st. 199,–
va. 2 st. 179,–
va. 4 st. 169,–

b 

hangmappenkasten enkelbanig 
diepte 420 en 620 mm
lichtgrijs

va. €169,–
b vanaf 4 st. €/st. 
2 lades, diepte 620 mm 
Bestelnr. 131 081

belast-
baarheid

45 kg
per lade

belastbaarheid  
per lade 45 kg

incl. gesloten  
ladeboden,  
zonder meerprijs

volledig uittrekbaar  
incl. kantelbeveiliging

Duurzaam:  
DELTA-V Premium 
staal Gecertificeerd 
vlgs. DIN 10130  
krasvast poedergelakt

Metalen lades:  
volledig uittrekbaar  
incl. kantelbeveiliging ladeblokkeer-
systeem om te vermijden dat meerdere 
lades tegelijkertijd geopend worden, lades 
onderaan dicht.

Schuifdeur- 
kasten
pagina 158-159 
 
Roldeurkasten 
pag. 156-157

Draaideur- 
kasten 
pagina 152-153 
 

Rekken  
pagina 154-155

Bureau
pagina 
142-145 

Containers
pagina  
146-147 

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

60107344

Metalen hangmappenkast 3 lades, DIN A4,  
gewicht 38 kg, B 460 x H 1020 x D 620 mm,  
Mappencapaciteit tot 240 stuk
Bestelnr. 131 080
€/st. 209,–
vanaf 2 st. 199,–
vanaf 4 st. 179,–

JU
MBO- 

DIEPTE

 d pagina 149

€169,–
vanaf 4 st. €/st. 
Bestelnr. 131 081

b 

O  

a

a

Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen
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BASE LINE – staal meubilair
hangmappenkasten dubbelbanig 

diepte 420 mm en 620 mm
lichtgrijs

149

Het Beste 
 in zijn Klasse

e
vanaf 4 st./st. 
Bestelnr. 236 579

€ 299,–

belastbaarheid  
per lade 80 kg

gesloten zijwanden, 
zonder meerprijs

volledig uittrekbaar 
met kantelbeveiliging

Prijzen excl. BTW.  
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

JUMBO-DIEPTE

620 mm

vanaf 4 st. €/st. 
diepte 420 mm 
Bestelnr. 208 033

€ 279,–vanaf

advies  
verkoopprijs 

425,–

840 mm

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

Duurzaam:  
DELTA-V Premium staal Gecertificeerd 
vlgs. DIN 10130 krasvast poedergelakt

Metalen lades:  
volledig uittrekbaar incl.  
kantelbeveiliging ladeblokkeersysteem  
om te vermijden dat meerdere lades tegelijkertijd 
geopend worden, lades onderaan dicht.

2 lades, gewicht 45 kg, B 840  x H 720 x D 620 mm, 
Mappencapaciteit tot 320 stuk

Bestelnr. 236 664
€/st. 399,–

vanaf 2 st.  €/st. 389,–
vanaf 4 st.  €/st. 369,–

Metalen Hangmappenkast,  
dubbelbanig, DIN A4 
DELTA-V premium staal,  
DIN 10130 gecertificeerd,  
poedergelakt en lichtgrijs RAL 7035

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen 

4 lades, B 840  x H 1320 mm
diepte mm 420 620
Mappencapaciteit stuk 400 640
gewicht kg 62 75

Bestelnr. 208 033 d 236 579 e
€/st. 359,– 379,–

vanaf 2 st. €/st. 319,– 339,–
vanaf 4 st. €/st. 279,– 299,–

3 lades, gewicht 67 kg, B 840  x H 1020 x d 620 mm,  
Mappencapaciteit tot 480 stuk

Bestelnr. 236 665 c
€/st. 419,–

vanaf 2 st.  €/st. 399,–
vanaf 4 st.  €/st. 379,–

topblad
in melaminedecor  
B 840 x H 19 mm

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors

diepte mm 620
gewicht kg 6
lichtgrijs Bestelnr. 274 735
beuk Bestelnr. 274 736
esdoorn Bestelnr. 274 737 f

€/st. 33,90

centraal afsluitbaar 
incl. nummering  
op slot en 2 sleutels

lichtlopende  
geleiders,  

volledig  
uittrekbaar

gesloten zijwanden 
Hier raakt u niets 
kwijt!

doorlopende  
hand-grepen en  
dubbel-wandige  
ladefronten

belast-
baarheid

80 kg
per lade

N

cN

 
vanaf 4 st. €/st. 
Bestelnr. 236 665

€ 379,–

hangmappenkast, diepte 420 mm 
Bestelnr. 208 033
vanaf 4 st. €/st. 279,–

d

f Topbladen afb. esdoorn N 
Bestelnr. 274 737, €/st. 33,90

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

60107344

Ruimte voor tot 
640 Hangmappen

super kwaliteit
! 

75 kg gewicht

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen



BASE LINE – staal meubilair 

150

Overzicht stalen kasten

topblad 
afb. lichtgrijs 
vanaf €/st. 19,90 
pagina 153

Topkwaliteit

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

roldeurkasten 
vanaf pagina 156 schuifdeurkasten 

vanaf pagina 158

Duurzaam

BAAR
RECYCLEER-

VOLLEDIG

DIN 10130 gecert.GarantieVeiligheid

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Base Line staal meubilair 
in Antraciet vindt u op 
pagina 162 

BASE LINE – Staal meubileir

 

Die Highlights

geïntegreerde sokkel
beschermt tegen  
beschadigingen 

 veiligheidscilinderslot, 
incl. 2 sleutels 

legborden  
hoogteverstelbaar per 35 mm

elegante volmetalen  
beugelgrepen aluzilver 

Combineer uw bureau met deze hoogwaardige stalen kasten en 
rekken.  Het BASE LINE corpusmeubilair overtuigt in functionaliteit 
in combinatie met een tijdloos design.  De vele varianten,  
kleuren en afmetingen maakt een individuele oplossing met  
veel opbergruimte steeds mogelijk.

hoogwaardige optiek  
meermaals afgekant  

vlak afsluitende en  
verzonken scharnieren 

zeer stabiel 
extra verstevigde  
deuren decors

optioneel topblad  
in verschillende decors 
leverbaar 

Veelzijdig, belastbaar  
en betrouwbaar



151

vanaf    € 119,– 
rekken

afb. beuk

draaideurkast 
afb. lichtgrijs 
Bestelnr. 220 915
€/st. 299,– 
pagina 153

rekken 
afb. lichtgrijs 
Bestelnr. 220 631
€/st. 199,– 
pagina 155

schuifdeurkast 
afb. lichtgrijs 
Bestelnr.  
220 765
€/st. 489,– 
pagina 159

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Het kastsysteem in  
DELTA-V PREMIUM STAAL

rekken 
va. € 119,– 
vanaf pagina 154 

draaideurkasten, diepte 420 mm 
va. € 159,– 
va. pagina 152 

draaideurkasten diepte: 380 mm 
met professioneel cilinderslot, bijzonder plaats- 
besparend, va. € 129,– , va. pagina 160



incl. kunststof spietjes, 
afbreekbaar, de kleine 
helper bij ongelijke vloeren

Schuifdeurkasten
pagina 158-159 
 

Roldeurkasten 
pagina 152-155 

 

Rekken  
pagina  
154-155

Containers
pagina  
146-147 

Bureau
pagina  
166-169 

Hangmappenkast
pagina  
148-149

draaideurkasten 
Bestelnr. 220 950 
€ 339,–
pagina 153

M
b

c draaideurkasten 
Bestelnr. 220 915
€ 299,– 
pagina 153

d draaideurkasten 
Bestelnr. 220 957
€ 399,–
pagina 153

a
N

draaideurkasten +  
Bestelnr. 220 887  
€ 159,–  
pagina 153

Opbergen in een  
systeem

veelzijdig combineerbaar

in 3 breedtes,  
4 hoogtes en  
3 verschillende deurkleuren

kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

rekken 
va. pagina 155

f Topblad  
Bestelnr. 220 835
€ 19,90
pagina 153

draaideurkasten 
Bestelnr. 220 922 

€ 349,–   
pagina 153

eP

152

BASE LINE – staal meubilair
Draaideurkasten B 800/920/1200 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Kwaliteitskenmerken:
•  Premium staal met hoogwaardige,  

krasvaste poedercoating, gecertificeerd  
DIN 10130 

•  stabiel metalen legborden met 60 kg  
draagvermogen per legbord, per 35 mm  
hoogteverstelbaar

•  de hoogtes tot 1200 mm kunnen optioneel  
met een topblad in melamine uitgerust worden

• volmetalengreep in aluzilver

•  veiligheidscilinderslot, incl. 2 sleutels

•  sterke metalen sokkel be schermt de  
draaideurkast tegen beschadigingen en zorgt  
voor een extra stevigheid 

draagkracht per legbord 60 kg
bij gelijkmatig verdeelde last

incl. hoogteverstelbare,  
stabiele legborden

PREMIUM staal van DELTA-V

volmetalen handgrepen aluzilver 
 

geen zichtbare afkantingen door  
afgewerkte hoeken

bescherming tegen beschadigingen dankzij 
de geïntegreerde sokkel

für Breite mm 800 920 1200
lichtgrijs Bestelnr. 220 813 220 816 220 819
VE = 2 St. €/VE 24,90 29,90 34,90

Legborden metal gelakt,  
diepte 355 mm, hoogte 25 mm

DELTA-V 
Premium 
staal

  420 mm
159,–va.  920 mm

19
50

 m
m

BASE LINE staal meubilair in  

antraciet vindt u op pagina 162.

Draaideurkasten  
corpus en deuren in DELTA-V Premium staal,  
lichtgrijs RAL 7035, grepen metaal aluzilver,  
cilinderslot, diepte 420 mm

breedte mm 800 1200 800 1200 1200 800 920 1200 920
hoogte mm 845 845 1200 1200 1560 1950 1950 1950 1950
ordnerhoogtes 2 2 3 3 4 5 5 5 5+Garderobe
ordnercapaciteit st. 18 28 27 42 56 45 55 70 30
inklusief legborden st. 1 1 2 2 3 4 4 4 4
gewicht kg 22 30 30 41 52 47 51 64 53

Bestelnr. 220 887 220 936 220 894 220 943 220 950 220 908 220 915 220 957 220 922
 €/st. 159,– 219,– 219,– 299,– 339,– 279,– 299,– 399,– 349,–

ec dba

voor breddte mm 800 1200
gewicht kg 5 7
lichtgrijs Bestelnr. 220 834 220 841
beuk Bestelnr. 220 835 f 220 842
esdoorn Bestelnr. 220 836 220 843

€/st. 19,90 29,90

Topbladen melamine decor, T 420 x H 19 mm

153

BASE LINE – staal meubilair
Draaideurkasten  

B 800/920/1200 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

c
draaideurkasten 
Bestelnr. 220 915
€ 299,–
pagina 153 

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors



Boekensteun/ 
legbordverdeler

154

Toebehoren




Schuifdeur- 
kasten
pagina 158-159 
 
Roldeurkasten 
pagina 156-157

Bureaus
pagina  
142-145 

lade-systeemboxen uit sterk, lichtgrijs kunststof  
kader met je 1 x 5 lades.
Buitenafm. box: B 275 x D 330 x H 320 mm 
hoogte zoals 1 ordnerhoogte
binnenafm. lades: B 238 x D 305 x H 45 mm

279,–
rek 5 ordnerhoogtes 
Bestelnr. 220 637
breedte 1200 mm 
pagina 183

c

ruimte voor  
70 ordners

draaideurkast 
vanaf pagina 152

Containers
pagina  
146-147 

Draaideur-
kasten 
pagina  
152-153

extra breed 1200 mm

Hang- 
mappen- 
kast
pagina  
148-149, 

Topbladen 
melamine decor  
D 420 mm x H 19 mm 

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors

schuifdeurkast
vanaf pagina 156

b
rek
afb. lichtgrijs P 
Bestelnr. 220 634
€ 239,– 
pagina 155

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

5 open  
lades 

Bestelnr.        218 579
€/st.                    33,–

5 gesloten  
lades 

Bestelnr.    218 580

€/st.         35,–

voor kastbreedte   mm 800 1200 
gewicht kg 5 7
lichtgrijs Bestelnr. 220 834 220 841
beuk Bestelnr. 220 835  220 842
esdoorn Bestelnr. 220 836 220 843

€/st. 19,90 29,90

VE = 2 st.
lichtgrijs 221 300
 €/VE 12,90

Legborden,
metaal gelakt, diepte 355 mm, hoogte 25 mm
voor rek- of
kastbreedte mm      800 920 1200
lichtgrijs     220 813 220 816 220 819
VE = 2 st.   €/VE     24,90 29,90 34,90



d



  1
95

0 
m

m

  420 mm

Bestelnr. 220 637
155

draagkracht per legbord

60 kg 
bij gelijkmatig verdeelde last

incl. 4 hoogteverstelbare,  
stabiele legborden

PREMIUM staal 
van DELTA-V

Kwaliteitskenmerken:
•  Premium staal met  

hoogwaardige, krasvaste  
poedercoating in lichtgrijs  
RAL 7035

•   incl. 4 hoogteverstelbare,  
stabiele legborden, draagkracht  
per legbord 60 kg 

•  solide afwerking, corpus gelast

•  TOP KWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

e



  920 mm239,– 
rek 5 ordnerhoogtes 
Bestelnr. 220 634
breedte 920 mm

b

geen zichtbare afkantingen door  
afgewerkte hoeken

bescherming tegen beschadigingen dankzij 
de geïntegreerde sokkel

ruimte voor  
50 ordners

e

legborden hoogteverstelbaar 
per 35 mm

199,– 
a

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

BASE LINE – staal meubilair

Archiveren met  

SYSTEEM

Metalen rekken – breedte 800/920/1200 mm
lichtgrijs

119,–vanaf

extra stabiele uitvoering 
tot 46 kg nettogewicht

a c
Rekken
Premium-staal, lichtgrijs 
RAL 7035, diepte 420 mm

breedte mm 800 1200 800 1200 1200 800 920 1200
hoogte mm 845 845 1200 1200 1560 1950 1950 1950
ordnerhoogtes 2 2 3 3 4 5 5 5
ordnercapaciteit stuk 18 28 27 42 56 45 50 70
aant. legborden stuk 1 1 2 2 3 4 4 4
gewicht kg 17 23 22 30 38 34 37 46

 Bestelnr. 220 613 220 616 220 619 220 622 220 628 220 631 220 634 220 637
                    €/st. 119,– 179,– 169,– 229,– 249,– 199,– 239,– 279,–

bd

BASE LINE staal meubilair in antraciet vindt u op pagina 162.

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

rek 5 ordnerhoogtes 
Bestelnr. 220 631
breedte 800 mm



156

Topblad 
optioneel leverbaar

Uw bureau elegant en  
optimaal ontworpen

Schuifdeurkasten
pagina 186-187

Containers
pagina  
170-173 

Bureaus
pagina  
162-169 

Hang- 
mappenkast
pagina  
174-177, 
202-203

Draaideurkast 
pagina 180-181 
 

Rekken  
pagina 182-183 
 
 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

a Afb. 
bestaand uit: 
Roldeurkasten 
B 1200 mm 
Bestelnr. 247 715
€/st. 349,–  
pagina 157

f Topblad 
afb. beuk 
Bestelnr. 220 842
€/st. 29,90 

efficiente ruimtebenutting 
Roldeurkasten hebben  
als voordeelen:
• barrièrevrij werken
•  werkoppervlaktes kunnen efficiënter   

gebruikt worden
•    meer opbergmeubilair kan op dezelfde  

kantoorruimte geplaatst worden

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

Topbladen 
melamine decor, D 420 x H 19 mm
voor breedte       mm 1200
gewicht kg 7
lichtgrijs Bestelnr. 220 841
beuk Bestelnr. 220 842 f
esdoorn Bestelnr. 220 843

€/st. 29,90

Bestelnr. 221 300
€/VE 12,90

Boekensteun,  
legbordverdeler, 
VE = 2 st., voor  
schuif- en 
roldeurkasten

c hangmappenframe d legbord uittrekbaar

toebehoren hangmappen, 
2-banig

legbord 
uittrekbaar

hoogte mm 80 35
breedte mm 1010 986
diepte mm 360 355
gewicht kg 5 6

Bestelnr. 247 746 247 752
 €/st. 89,– 59,–

Uittrekbaar toebehoren, 
vor kastbreedte  
1200 mm, lichtgrijs

d

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

S60107353

e

e

TOP KWALITEIT -  
DELTA-V premium staal
duurzaam en robuust

c

Schuifdeurkasten 
pagina 159



draagkracht per legbord

60 kg 
bij gelijkmatig verdeelde last

incl. hoogteverstelbare,  
stabiele legborden

PREMIUM staal 
van DELTA-V

157

42
0 

m
m

b afb. B 1200 mm 
Bestelnr. 247 727 
€/st. 489,– 

19
50

 m
m

  1200 mm

va. €   349,–

roldeuren uit  
hoogwaardig  
kunststof,  
lichtgrijs

BASE LINE – staal meubilair
Metalen roldeurkasten – breedte 1000/1200 mm

handgrepen uit  
metaal aluzilver

B 1200 x H 845 mm
Bestelnr. 247 715

Kleur 

lichtgrijs 
RAL 7035

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.bew

 de sterke metalen sokkel beschermt  
de schuif-deurkast tegen beschadigingen

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

S60107353
BASE LINE staal meubilair in  
antraciet vindt u op pagina 162.

Roldeurkasten
corpus uit DELTA-V Premium 
staal roldeuren kunststof, 
lichtgrijs RAL 7035, handgreep 
metalen aluzilver, cylinderslot, 
diepte 420 mm
breedte mm 1200 1200 1200 1200 1000
hoogte mm 845 1200 1560 1950 1950
ordnerhoogtes 2 3 4 5 5
hangmappencapaciteit stuk 26 39 52 65 50
incl. legborden stuk 1 2 3 4 4
gewicht kg 26 38 47 57 51

 Bestelnr. 247 715 a 247 719 247 723 247 727 b 247 731
                    €/st. 349,– 399,– 449,– 489,– 439,–

geen zichtbare 
afkantingen door 
mooi afgewerkte 
zijdes



BASE LINE – staal meubilair
Metalen schuifdeurkasten – breedte 1200 mm

158

420 mm

19
50

 m
m

  1200 mm

d afb. lichtgrijs
Bestelnr. 220 765
€/st. 489,– 

draaideurkast
vanaf pagina 152

grepen  
metaal
aluzilver

geen zichtbare 
afkantingen  
door mooi  
afgewerkte zijdes

corpus  
DELTA-V 
premium 
staal

Bestelnr. 221 300
€/st. 12,90

eTopblad
melaminedecor 
B 420 x H 19 mm

voor breedte mm 1200
gewicht kg 7
lichtgrijs Bestelnr. 220 841
beuk Bestelnr. 220 842
esdoorn Bestelnr. 220 843

€/st. 29,90

Toebehoren
Boekensteun, legbordverdeler 
VE = 2 st., voor schuifdeur-  
en roldeurkasten

Efficiente ruimtebenutting  
Schuifdeurkasten hebben  
als voordeel

• barrièrevrij werken

•    werkoppervlaktes kunnen  
efficiënter gebruikt worden

•    meer opbergmeubilair kan  
op dezelfde kantoorruimte  
geplaatst worden

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

draagkracht per legbord

60 kg 
bij gelijkmatig verdeelde last

incl. hoogteverstelbare, 
legborden

PREMIUM staal 
van DELTA-V

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= functionele ruimte

= gebruikersruimte

= verkeersruimte

 de sterke metalen sokkel 
beschermt de schuifdeurkast 
tegen beschadigingen

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors



b afb. lichtgrijs
Bestelnr. 220 755 
€/st. 379,– 

159

e topblad  
afb. beuk
Bestelnr. 220 842 
€ 29,90 

rekken
vanaf pagina 182

c P  

afb. lichtgrijs
Bestelnr. 220 760
€/st. 419,– 

Kleur 

lichtgrijs 
RAL 7035

Roldeur- 
kasten
pagina  
156-157

Containers
pagina  
146-147 
 

bureaus
pagina  
142-145 

Hang- 
mappen- 
kast
pagina  
148-149, 

Draaideur- 
kasten 
pagina 152-153 
 

Rekken  
pagina 154-155 
 
 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

N a afb. lichtgrijs
Bestelnr. 220 750
€/st. 279,–

vanaf   279,–

a
b

c d

Schuifdeurkasten 
 
corpus en deuren uit  
kwaliteitsplaatstaal,  
grepen metaal  
aluzilver, cilinderslot, 
diepte 420 mm 

breedte mm 1200 1200 1200 1200
hoogte mm 845 1200 1560 1950
ordnerhoogte 2 3 4 5
ordnercapaciteit stuk 28 42 56 70
incl. legborden stuk 1 2 3 4
gewicht kg 37 51 65 85

 Bestelnr. 220 750 220 755 220 760 220 765
                    €/st. 279,– 379,– 419,– 489,–

BASE LINE staal meubilair in  
antraciet vindt u op pagina 162.



incl. hoogteverstelbare 
legborden

BASE LINE – staal meubilair – diepte 380 mm
Kantoorkasten

160

Kleur
lichtgrijs 
RAL 7035

vanaf 159,– 
d Bestelnr. 131 166 
afm.: H 1200 x  
B 800 x D 380 mm  
gewicht 32 kg
pagina 189 

i Topblad optioneel

 vanaf 129,– 

vanaf 169,– 
 Bestelnr.  131 167 
afm.: H 1300 x  
B 800 x D 380 mm  
gewicht 34 kg
pagina 189 

i Topblad optioneel

  380 mm

  1
95

0 
m

m

  800 mm

Draaideurkasten 
voor bureau, magazijn  
en archievering...  
 
Universele metalen kasten met draaideuren 
in 6 verschillende hoogtes en 2 breedtes.  
Voor de hoogtes tot 1300 mm is als toebe-
horen een 19 mm dik topblad verkrijgbaar.

Kwaliteitskenmerken:
• solide en uiterst prijsvoordelig
•  kwaliteitsstaal met een krasvrije  

poedercoating lichtgrijs RAL 7035
•   inclusief in de hoogte verstelbare  

legborden
•  draagkracht per legbord 50 kg
•  met stangenslot, 2 sleutels 

ruimte voor  
40 ordners

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

ruimtebesparend 
en universeel

h Bestelnr. 131 124, vanaf €/st. 199,–
afm. H 1950 x B 800 x D 380 mm,  
gewicht 44 kg, pagina 161

hoogwaardig  
cilinderslot  
incl. nummering  
op slot en 2 sleutels

vlak afsluitende  
en verzonken 
scharnieren

i decoratief Topblad  
melamine decor, D 380 mm x H 19 mm

lichtgrijs beuk esdoorn
Oppervlak houtdecors

kastbreedte     mm 800 1200
lichtgrijs Bestelnr. 217 388 217 308
beuk Bestelnr. 273 796 273 798
esdoorn Bestelnr. 273 797 273 799

€/st. 24,90 34,90

legborden VE = 2 st. 
25 mm dik
voor breedte Bestelnr. €/VE
800 mm 131 163 21,90
1200 mm 130 930 32,90

a Bestelnr. 131 164 
afm.: H 750 x B 800 x T 380 mm 
gewicht 24 kg 
pagina 161 

i Topblad optioneel



topblad optioneel

vanaf 229,– 
Bestelnr.  132 151 
afm.: H 1200 x  
B 1200 x D 380 mm  
gewicht 38 kg



i

 Bestelnr.  131 160 
afm.: H 1800 x  
B 800 x D 380 mm  
gewicht 40 kg 

i topblad optioneel 

vanaf 189,– 
 

O

BASE LINE – staal meubilair – diepte 380 mm

 Bestelnr. 131 150, vanaf €/st. 179,– 

afm.: H 750 x B 1200 x D 380 mm, gewicht 25 kg i topblad optioneel

161

 vanaf 139,– 
b Bestelnr. 131 165 
afm.: H 1000 x B 800 x D 380 mm gewicht 28 kg 

i topblad optioneel

extra breed 
1200 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

ruimtebesparend 
en universeel

TIP!

va. € 129,–
universele draaideurkasten 
diepte 380 mm

Metalenkasten 
 kwaliteitsstaal, poedercoating  
lichtgrijs RAL 7035,  
stangenslot, 
diepte 380 mm
hoogte mm 750 1000 750 1200 1300 1200 1800 1950
breedte mm 800 800 1200 800 800 1200 800 800
ordnerhoogtes 2 2 2 3 3 3 4 5
ordnercapaciteit stuk 18 18 28 27 27 42 36 40
incl. legborden stuk 1 2 1 2 3 2 4 4
gewicht kg 24 28 25 32 34 38 40 44
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 131 164 131 165 132 150 131 166 131 167 132 151 131 160 131 124

€/st. 145,– 155,– 189,– 169,– 179,– 239,– 199,– 209,–
2 st. €/st. 129,– 139,– 179,– 159,– 169,– 229,– 189,– 199,–

eb da    h

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

60107353



BASE LINE – metalen meubilair – antraciet

162

schuifdeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 220 757
€/st. 379,–
pagina 165

roldeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 247 721
€/st. 399,–
pagina 165

BASE LINE antraciet

lichtgrijs

Onderstel/ 
corpuskleur

antraciet 
RAL 7021

Bureaus T-poot en rolcontainers
manueel hoogteverstelbaar  
van 680-820 mm

Het BASE LINE metalen 
meubelsysteem in antraciet 
combineert het economische 
met een overtuigend functi-
oneel design – en dat aan een 
uitstekende prijs-/kwaliteits-
verhouding.
De ergonomische bureautafels 
in combinatie met de hoog-
waardige opbergmeubelen 
garanderen u een lange  
levensduur bij intensief  gebruik.  
Een krasbestendige poeder-
lak in antraciet onderstreept 
bovendien zijn tijdloze  
elegantie en zorgt voor een 
zeer bijzondere sfeer in uw 
kantoor. 

Kasten vindt U 
op pagina 165

Oppervlak 
houtdecors

topblad 
afb. lichtgrijs 
pagina 165

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Toebehoren voor bureausBureau T-poot 
25 mm dik tafelblad, decor lichtgrijs, inclusief  
2 metalen kabelkanalen, C-Poot-onderstel  
gepoedercoat in antraciet RAL 7021 
hoogte 680 - 820 mm, diepte 800 mm
breedte mm 1200 1600 a 1800
gewicht kg 43 50 53

Bestelnr. 263 412 263 416 263 420
€/st. 269,– 289,– 299,–

breedte mm 1200 1600 1800
Bestelnr. 263 112 263 113 263 114

€/st. 27,90 29,90 34,90

Kabelkanaal 
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen, 
gepoedercoat metaal, incl. montagemateriaal, 
hoogte 80 x diepte 100 mm, antraciet

breedte mm 1200 1600 1800
Bestelnr. 263 104 263 105 263 106

€/st. 29,90 37,90 39,90

Knieschot 
biedt voldoende privacy, incl. montagemateriaal, 
hoogte 320 x diepte 16 mm, antraciet

diepte mm 590 590 790
gewicht kg 18 17 19

Bestelnr. 221 766 b 221 769 251 565
€/st. 159,  – 159,– 179,–

va. 2 st. €/st. 139,– 139,– 149,–

Rolcontainer 
naar keuze met 3 lades of met 1 lade en hangmappenlade,  
breedte 390,  
hoogte 550 mm 
antraciet RAL 7021

Opbouw-kabelmanager
om te klemmen,  
3 x stekkerdoos,  
2 x LAN,  
B 225 x D 78 x H 78
Bestelnr. 264 018
€/st. 84,90

CPU-houder
metaal antraciet,  
incl. spangordel,  
belastbaarheid 20 kg, gewicht 2,6 kg, 
B 350 x D 200 x H 563 mm

Bestelnr. 263 116
€/st. 54,90

Kabelslurf
voor bevestiging onder 
het tafelblad, incl.  
metalen bodemplaat, 
H 750 x B 55 x D 22 mm
Bestelnr. 285 394
€/st. 39,90

roldeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 247 721
€/st. 399,–
pagina 165



Hoogwaardige afwerking  

tijdloze elegantie
163

a bureau T-poot 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 263 416
€/st. 289,– 
pagina 162

b rolcontainer 
diepte 590 mm 
Bestelnr. 221 766
vanaf 2 st. €/st. 139,– 
pagina 162

draaideur- 
kast 
B 920 mm 
Bestelnr. 
221 134
€/st. 299,–
pagina 165

rek 
breedte 800 mm 
Bestelnr.  
220 633
€/st. 199,–
pagina 165

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf   € 269,– 
bureau



BASE LINE – metalen meubilair – antraciet

164

Tafels 4-poot en rolcontainers

1600 

80
0 

1200 

80
0 

800 

80
0 

2000 

80
0 

800 

1600 

80
0 800 

Tafels 
blad houtdecor, 19 mm dik,    
onderstel:  
kwaliteitsplaatstaal  
antraciet 
tafelhoogte 720 mm

ba

Kabelklembeugel 
voor het bevestigen van losse kabels  
onder de tafels, H 18 x B138 x D 20 mm

vanaf   € 79,– 
tafels

kwaliteitsstaal 

De professionele 
bureau-inrichting in

rolcontainer
diepte 590 mm
Bestelnr. 221 769
vanaf 2 st. €/st. 139,–

bureaustoelen 
vanaf pagina 270

tafel
breedte 2000 mm
Bestelnr. 221 749
vanaf € 145,–

bezoekersstoel
Bestelnr. 130 975
vanaf € 29,99
pagina 369

a

Toebehoren 

Rolcontainer 
diepte 590 en 790 mm, 2 wielen  
blokkeerbaar vooraan,  
verdoken zijdelingse  
handgreep, H 550 x B 390 mm
antraciet RAL 7021

c

rolcontainer
diepte 590 mm
Bestelnr. 221 766
vanaf 2 st. €/st. 139,–

c

c d

Tafelcombinaties
2180

16
00

2580

16
00

16
00

1600

18
00

3600

Kleur  
onderstel

antraciet 
RAL 7021

Oppervlak  
houtdecors

lichtgrijs

Bestelnr. 251 563
€/st. 9,–

breedte mm 800 1200 1600 2000 1600
diepte mm 800 800 800 800 800/800
gewicht kg 16 21 26 30 19

Bestelnr. 221 744 221 745 221 747 221 749 221 750
€/st. 89,– 105,– 125,– 155,– 155,–

vanaf 2 st. €/st. 79,– 95,– 115,– 145,– 145,–

diepte mm 590 590 790
gewicht kg 18 17 19

Bestelnr. 221 766 221 769 251 565
€/st. 159,– 159,– 179,–

vanaf 2 st. €/st. 139,- 139,– 149,–

Bestelnr. 263 217
€/st. 3,90

d

U-profiel 
•  om meerdere tafels met elkaar  

te verbinden
•  materiaal: plaatstaal, poedergelakt  

lichtgrijs Ral 7035
•  B 70-90 x H 30 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

b

stevige  
metalen lades

incl. kunststof 
pennenlade,  
1 scheiding  
per lade

Kabelslurf  
voor bevestiging onder  
het tafelblad, kunststof  
zwart, capaciteit: tot 20 
kabels. lengte: 130 cm 
(gestrekt). 
Bestelnr. 285 394
€/st. 39,90
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BASE LINE – metalen meubilair – antraciet

f

e

d

c

vanaf   € 199,– 
rekken

Kasten

g

Topblad lichtgrijs
optioneel

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

  420 mm

  840 mm

b

breedte mm 1200 1200 1200 1000
hoogte mm  845 1200 1950 1950
ordnerhoogtes 2 3 5 5
ordnercapaciteit st. 26 39 65 50
gewicht kg 26 38 57 51

Bestelnr. 247 717 247 721 247 729 247 733
€/st. 349,– 399,– 489,– 439,–

Roldeurkasten
Corpus DELTA-V premium staal, 
antraciet RAL 7021,  
kunststof roldeuren, 
grepen metaal aluzilver, 
cilinderslot, diepte 420 mm

c

Kleur
antraciet 
RAL 7021

d

Schuifdeurkasten
Corpus en deuren in DELTA-V premium staal,  
antraciet RAL 7021, 
grepen metaal aluzilver, 
cilinderslot, diepte 420 mm
breedte mm 1200 1200 1200
hoogte mm  845 1200 1950
ordnerhoogtes 2 3 5
ordnercapaciteit st. 28 42 70
gewicht kg 37 51 85

Bestelnr. 220 752 220 757 220 767
€/st. 279,– 379,– 489,–

Hangmappenkasten
Corpus en lades in DELTA-V premium staal,  
antraciet RAL 7021, 4 lades,  
centraal afsluitbaar incl.  
2 sleutels, hoogte 1320 mm

a b

type mm dubbel 
banig

dubbel 
banig

enkel 
banig

mappencapaciteit    st. 400 640 320
diepte mm 420 620 620
breedte mm 840 840 460
gewicht kg 49 49 40

Bestelnr. 221 478 236 922 204 273
€/st. 429,– 439,– 279,–

va. 2 st. €/st. 399,– 409,– 269,–
va. 4 st. €/st. 389,– 399,– 259,–

Alle kasten incl.  
hoogteverstelbare legborden

Draaideurkasten 
Corpus en deuren in DELTA-V premium staal,  
antraciet RAL 7021, 
grepen metaal aluzilver, 
cilinderslot, 
diepte 420 mm

e

breedte mm 800 920 1200
hoogte mm 1950 1950 1950
ordnerhoogtes 5 5 5
ordnercapaciteit st. 45 55 70
gewicht kg 47 51 64

Bestelnr. 221 127 221 134 221 176
€/st. 279,– 299,– 399,–

f

Rekken 
Corpus DELTA-V premium staal, 
antraciet RAL 7021,  
grepen metaal aluzilver,  
diepte 420 mm

breedte mm 800 920 1200
hoogte mm 1950 1950 1950
ordnerhoogtes 5 5 5
ordnercapaciteit st. 45 55 70
gewicht kg 34 37 46

Bestelnr. 220 633 220 636 220 639
€/st. 199,– 239,– 279,–

13
20

 m
m

a

f

e

d

a

c

voor breedte mm 800 1200 840
diepte mm 420 420 620
gewicht kg 5 7 6
lichtgrijs Bestelnr. 220 834 220 841 274 735
beuk Bestelnr. 220 835 220 842 274 736
esdoorn Bestelnr. 220 836 220 843 274 737

€/st. 19,90 29,90 33,90

g Topblad  
melamine decor, hoogte 19 mm

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors



Metalen kasten – XXL –  

ab 349,–

maximale  
opbergruimte

  Extra breed 1800 mm

MReuze Jumbo- 
schuifdeurkast 
pagina 172 

166

Metalen hangmappenkasten      

Hoogbelastbare 
hangmappenkasten – metaal
met 80 kg belastbare zwaarlastgeleiders  
en gesloten lades onderaan 
pagina 176

ruimte voor 
640 hang- 
mappen  
en meer

volledig  
uittrekbaar

Extra-diep 

620 mm

va. 169,–

Metalen kasten – in SET  –

Reusachtige JUMBO-draaideur- 
kast voor miniprijs pagina 175

ruimte voor 
70 ordners 
en meer

Extra breed 1200 mm
metalen kast 
met 6 ordnerhoogtes 
pagina 173

Metalen kasten TOP-AANBIEDING

 optimale  
prijs-/  
kwaliteits- 
verhouding

199,–

2 metalen kasten
aan een prijs van 
= U spaart  
€ 100,–

Roldeurkasten      

2 kasten  
in SET
pagina 177

efficiente 
ruimtebenutting

va. 279,–
Metalen 
roldeurkasten 
- in 3 hoogtes 
- ook als opzetkasten
pagina 174

E
X

T
R

A
 H

O
O

G
 2

2
2

8
 m

m

Extra 

voor meer 
opbergruimte

€ 268,–



Metalen draaideurkasten – gelast –  

Tragkraft
je Boden 
50 kg

167

Hoogbelastbare 
hangmappenkasten – metaal
met 80 kg belastbare zwaarlastgeleiders  
en gesloten lades onderaan 
pagina 176

Metalen draaideurkasten – gedemonteerd – 

 
O breedte 
920 mm
pagina 170

%

U SPAART 
TOT

M Duurzaam en robuust:  
metalen draaideurkasten P  
van hoogwaardig kwaliteitsplaatstaal in de drie deurkleuren  
lichtgrijs, donkerblauw en robijnrood aan een attractieve prijs. 
pagina 168-169

9990
va.

149,–ab

Metalen kastenTOP-AANBIEDING

 
M H 1150 mm 
x B 950 mm
pagina 171

draagkracht  
per legbord

50 kg

159,–va.

50%
draaideurkast 
gedemonteerd
voor makkelijk te transporteren  
in smalle doorgangen en  
trappenhuizen

P breedte 
950 mm  

pagina 171
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Metalen draaideurkasten  breedte 920 mm

  920 mm

  1
95

0 
m

m

  420 mm

Corpus Deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

donker-
blauw 
RAL 5011

robijnrood 
RAL 3003

a afb. lichtgrijs RAL 7035 
Bestelnr. 266 433
vanaf 4 st. €/st. 159,–

b afb. donkerblauw RAL 5011 
Bestelnr. 269 522
vanaf 4 st. €/st. 159,–

c afb. robijnrood RAL 3003 
Bestelnr. 269 523
vanaf 4 st. €/st. 159,–

draagkracht per legbord

 50 kg 
bij gelijkmatig verdeelde last

180° te openen

incl. 4 hoogteverstelbare,  
stabiele legborden

hoogwaardig 
kwaliteitsstaal

professioneel cilinder slot incl. 
nummering op slot en sleutels

veelzijdig: incl. 4 hoogte- 
verstelbare legborden, 
draagkracht per legboard 50 
kg, legborden hoogteverstel-
baar per 35 mm

super stabiel: versterkte  
deuren en verzonken  
scharnieren

Advies 
verkoopprijs 

€ 229,–

vanaf 4 st. €/st. 
Bestelnr. 266 433
afm.: H 1950 x B 920 x D 420 mm  
gewicht 46 kg

159,–

U bespaart 80,– €

Lade-systeemboxen 
met 5 open lades

ruimte voor 
55 ordners

Metalen draaideurkasten
afm.: H 1950 x B 920 x D 420 mm 
gewicht 46 kg, corpus poederlak 
in lichtgrijs RAL 7035
ordnerhoogtes 5
ordnercapaciteit       stuks 55
legborden                stuks 4
kleur deuren
lichtgrijs RAL 7035 266 433
donkerblauw RAL 5011 269 522
robijnrood RAL 3003 269 523

€/st. 189,–
vanaf 2 stuks                 €/st. 179,–
vanaf 4 stuks                 €/st. 159,–

a
b
c

Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Bestelnr. 218 579 €/VE 33,–

met 5 gesloten lades

Bestelnr. 218 580 €/VE 35,–

Toebehoren

Metalen kasten TOP-AANBIEDING



Metalen draaideurkasten
breedte 920 mm

169Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Metalen kastenTOP-AANBIEDING

19
50

 m
m

420 m
m

Kwaliteitskenmerken:
•  kwaliteitsstaal met  

hoogwaardige, krasvaste  
poedercoating 

• ruimte voor 55 ordners

• incl. 4 hoogteverstelbare,  
  stabiele legborden, draagkracht     
  per legbord 50 kg

•  professioneel cilinderslot,  
incl. 2 sleutels met  
naleveringsgarantie

•   vlak afsluitende, versterkte deuren  
en verzonken scharnieren

• zeer wijde deuropening, 180°

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

Corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

Deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

donker
blauw  
RAL 5011

robijnrood 
RAL 3003

Toebehoren

Metalen draaideurkasten
afm.: H 1950 x B 920 x D 420 mm 
gewicht 46 kg, corpus poederlak 
in lichtgrijs RAL 7035

U SPAART
TOT

30%

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen

920 mm

Bestelnr. 130 288 €/VE 34,–

incl. kunststof spietjes,  
afbreekbaar, de kleine  
helper bij ongelijke  
vloeren

Extra legborden, metaal gelakt 
lichtgrijs RAL 7035, VE = 2 stuks

a
b
c

ordnerhoogtes 5
ordnercapaciteit   stuks 55
kleur deuren Bestelnr.
lichtgrijs RAL7035 266 433
donkerblauw RAL5011 269 522
robijnrood RAL 3003 269 523

€/st. 189,–
vanaf 2 st. €/st. 179,–
vanaf 4 st. €/st. 159,–

vanaf 4 st. €/st. 
afb. lichtgrijs RAL 7035 
Bestelnr. 266 433

159,–
a

advies  
verkoopprijs 

€ 229,–

U spaart 70,– €

hoogwaardig 
gelaste corpus 

De beste in zijn categorie!

met LAAGSTE PRIJSGARANTIE

Gegarandeerd!



170 Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Metalen kasten TOP-AANBIEDING

  920 mm 42
0 

m
m

Kwaliteitskenmerken:
•  Premium staal met hoogwaardige, krasvaste 

poedercoating, gecertificeerde DIN 10130 

• ruimte voor 55 ordners en meer

•  incl. 4 hoogteverstelbare legborden 
draagkracht per legbord 50 kg

professioneel cilinder slot 
incl. nummering op slot en 
sleutels 

veelzijdig: incl.  
4 hoogteverstelbare 
legborden, draag-
kracht per legboard 
50 kg, legborden 
hoogteverstelbaar 
per 35 mm

super stabiel:  
versterkte deuren  
en verzonken  
scharnieren

uitvoering gemonteerd gedemonteerd
ordnerhoogtes 5 5
ordnercapaciteit stuks 55 55
gewicht kg 53 52

Bestelnr. 131 200 269 008
€/st. 229,– 219,–

va. 2 st. €/st. 199,– 189,–

  1
95

0 
m

m

Metalen draaideurkasten, gedemonteerd of gemonteerd

draagkracht per legbord

 50 kg 
bij gelijkmatig verdeelde last

incl. 4 hoogteverstel- 
bare legborden

Premium staal
van DELTA-V 

va. 2 st. €/st. 
Bestelnr. 269 008

va.189,–

a b

a Metalen draaideurkasten “gemonteerd” P
meervoudig afgekant en versterkt 
  voor een extra lange levensduur 

€ 259,–

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

advies  
verkoopprijs

180° te openen

Metalen draaideurkasten
afn: H 1950 x B 920 x D 420 mm

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen

O b Metalen draaideurkasten  
“gedemonteerd” 
Eenvoudige montage direct ter plaatse voor makkelijk  
te transporteren in smalle doorgangen en trappenhuizen 

Lade-systeemboxen

met 5 gesloten lades

Best.-Nr. 218 579
€/St. 33,–

Bestelnr. 218 580
€/st. 35,–

Toebehoren

met 5 open lades



171Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Metalen kastenTOP-AANBIEDING

950 mm

Metalen draaideurkast  
gedemonteerd

EENVOUDIG  
SCHROEF 
SYSTEEM

400 mm

19
50

 m
m

advies  
verkoopprijs 

199,–

va. 4 st. €/st. 
hoogte 1150 mm  
Bestelnr. 284 823

va. €9990

verzonken draaigreep,  
met professioneel  
BURG-slot

Kwaliteitskenmerken:
•  eenvoudig systeem:  

gemakkelijkere opbouw  
in korte tijd

•  versterkte draaideuren  
door extra kastprofiel

•   incl. 4 verzinkten legborden, stoot- 
en krasbestendig, vloeistofbestendig

•  legborden met 40 kg draagkracht, om 
de 40 mm hoogteverstelbaar

•  milieuvriendelijke poeder coating, 
lichtgrijs RAL 7035

•  deuropening 110°

•  levering gedemonteerd,  
eenvoudige montage

U SPAART 50%
va. 4 st. €/st.

11
50

 m
m

b

a

Metalen materiaalkast Economy 
– gedemonteerd –
B 950 x D 400 mm, met 4 metalen legborden, 
corpus en deuren lichtgrijs RAL 7035
hoogte mm 1150 1950
gewicht kg 41 46

Bestelnr. 284 823 284 822
€/st. 119,90 159,–

va. 2 st.  €/st. 109,90 149,–
va. 4 st. €/st. 99,90 –
Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen    

a b

• weinig delen
• korte opbouwtijd

950 mm

400 mm

Corpus  
en deuren

lichtgrijs 
RAL 7035



172 Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Metalen kasten TOP-AANBIEDING

420 mm

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

Kwaliteitskenmerken:
•  DELTA-V Premium staal met  

hoogwaardige, krasvaste poedercoating 
in lichtgrijs RAL 7035

•  incl. hoogteverstelbare,  
stabiele legborden

•  cilinderslot incl. 2 sleutels

•  de sterke metalen sokkel beschermt de 
schuifdeurkast tegen beschadigingen 
en zorgt voor een extra stevigheid

Premium staal
van DELTA-V 

 incl. hoogteverstel-
bare legborden

Jumbo-kasten
maximale opbergruimte  

a b

vanaf € 499,– 
b afb. lichtgrijs

Bestelnr. 248 022  
H 1950 x B 1800 x D 420 mm

extra breed 1800 mm

extra breed 1600 mm

 1
00

0 
m

m

420 mm

a afb. lichtgrijs,  
Bestelnr. 248 018
H 1000 x B 1600 x D 420 mm  

vanaf € 279,– 
va. 2 st. €/st. 
Bestelnr. 248 018 

O

inclusief 
montage direct  
ter plaatse

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen

 1
95

0 
m

m

O

ruimte voor  
110 ordners

ruimte voor  
38 ordners

Metalen schuifdeurkasten 
Corpus en deuren DELTA-V Premium staal, 
lichtgrijs RAL 7035, handgrepen volmetaal 
aluzilver, cilinderslot, diepte 420 mm 
met scheidingswand

Metalen schuifdeurkasten 
extra breed tot 1800 mm

TIP!

breedte mm 1600 1800
hoogte mm 1000 1950
legborden stuk 1 4
ordnerhoogtes 2 5
gewicht kg 54 110

Bestelnr. 248 018 248 022
€/st. 299,– 549,–

vanaf 2 st. €/st. 279,– 499,–



173Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Metalen kastenTOP-AANBIEDING

draagkracht per legbord

 50 kg 
bij gelijkmatig verdeelde last

incl. 5 hoogteverstel- 
bare legborden

Premium staal
van DELTA-V 

professioneel cilinder slot incl. num-
mering op slot en sleutels 

veelzijdig: incl. 5 hoogteverstelbare 
legborden, draagkracht per leg-
board 50 kg, legborden hoogtever-
stelbaar per 35 mm

super stabiel: versterkte deuren  
en verzonken scharnieren

Kwaliteitskenmerken:
• Meer opbergruimte:  
   extra hoog voor optimaal  
   gebruik opbergruimte
•  DELTA-V Premium staal  

met hoog waardige,  
krasvaste poedercoating,  
gecertificeerde DIN 10130 

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen

ordnerhoogtes 6
ordnercapaciteit stuks 66
gewicht kg 66,3

Bestelnr. 280 890
€/st. 239,–

va. 2 st. €/st. 229,–
va. 4 st. €/st. 199,–

Metalen draaideurkasten
afm: H 2280 x B 920 x D 420 mm

vanaf 4 st. €/st. 

va.199,–

42
0 m

m
  920 mm

6 ordnerhoogtes 
ruimte voor 
66 ordners

incl. kunststof spietjes,  
afbreekbaar, de kleine  
helper bij ongelijke vloeren

ex
tr

a 
ho

og
 2

28
0 

m
m

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035 180° te openen

Extra 

Metalen draaideurkasten - 6 ordnerhoogtes

Advies  
verkoopprijs

299,–



174 Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Metalen kasten TOP-AANBIEDING

Efficiënt plaats besparen

a 
O

afb.  H 1950 mm,  
4 legborden,  
Bestelnr. 287 110  
va. 3 st. €/st. 369,–

afb. opzetkast,  
Bestelnr. 287 113 
va. 3 St. €/st. 189,–

incl. 4 hoogteverstel-
bare legborden

stille en lichtlopende 
roldeuren

OPTIMAAL voor kleinere
ruimtes 

Legborden,  
Gelakt metaal 
lichtgrijs RAL 7035, 
VE = 2 stuks

Bestelnr. 287 114
€/VE 32,90

Toebehoren

19
50

 m
m

460 mm

1200 mm

afb.  H 1050 mm,  
2 lebgorden  
Bestelnr. 287 111 
va. 3 st. €/st. 319,–

afb.  H 750 mm,  
1 legborden  
Bestelnr.  287 112  
va. 3 st. €/st. 279,–

Roldeurkast hoogte 400 mm
zonder sokkel als opzetkast

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen

hoogte mm 1950 1050 750 400      
legborden aantal 4 2 1 -
gewicht kg 78 62 55 38

Bestelnr. 287 110 287 111 287 112 287 113
€/st. 399,– 349,– 319,– 219,–

va. 3 st. €/st. 369,– 319,– 279,– 189,–

a b c d

N opzetkast

Metalen roldeurkasten 
buitenafm.: B 1200 x D 460 mm,
binnenafm.: B 1045 x D 390 mm

Kleur

lichtgrijs
RAL 7035

Met roldeurkasten profiteert u  
van onderstaande voordelen:
•  barrièrevrij werken

•     bureauruimtes kunnen  
efficiënter benut worden

•   er kunnen meer archiefkasten  
in dezelfde bureau- 
ruimte gezet  
worden

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

Kwaliteitskenmerken:
•  lichtlopende en stille roldeuren uit 

kunststof in lichtgrijs, afsluitbaar 
door haakslot met cilinder,  
incl. 2 sleutels

•  corpus uit stevig staal, gepoeder- 
coat in lichtgrijs RAL 7035

•  met legborden lichtgrijs RAL 7035, 
draagkracht elk 50 kg

•  legborden om de 75 mm  
hoogteverstelbaar

•  roldeurkast hoogte 400 mm 
zonder sokkel als opzetkast

M 
c

M 
b

M
d

Metalen roldeurkasten

= functionele ruimte

= bruikbare ruimte

= ruimte doorgang
hoogte 750 mm, va. 3 st. €/st. 
Bestelnr. 287 112

va. €  279,–

draagkracht per legbord

 50 kg 
bij gelijkmatig verdeelde last



175

Metalen kastenTOP-AANBIEDING
voor kleinere
ruimtes 

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

  1
95

0 
m

m

  4
20

 m
m

incl. kunststof spietjes,  
afbreekbaar, de kleine  
helper bij ongelijke vloeren

RAL 7035
lichtgrijs

Kleur

voor miniprijs

TOP! 
afwerking

Metalen draaideurkast
extra breed – 1200 mm 

extra breed 1200 mm

vanaf €249,–
vanaf 4 st. €/st. 
metalen draaideurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 130 355

U spaart 100,– €

Advies  
verkoopprijs

349,–

professioneel cilinder slot 
incl. nummering op slot 
en sleutels  
(naverkoopgarantie)

veelzijdig: incl.  
4 hoogteverstelbare 
legborden, draag-
kracht per legboard 50 
kg, legborden hoogte-
verstelbaar per 35 mm

super stabiel: versterk-
te deuren en verzonken  
scharnieren

ruimte voor 
70 ordners

ordnerhoogtes 5
ordnercapaciteit stuk 70
legborden stuk 4

Bestelnr. 130 355
€/st. 289,–

vanaf 2 st. €/st. 279,–
vanaf 4 st. €/st. 249,–

Metalen draaideurkast 
Extra breed – 1200 mm 
afm.: B 1200 x H 1950 x D 420 mm 
gewicht 68 kg, corpus poedercoating in 
lichtgrijs RAL 7035Lade-systeemboxen  

met 5 gesloten lades

Bestelnr. 218 579
€/VE 33,–

met 5 open lades

Bestelnr. 218 580
€/VE 35,–

Toebehoren

legborden, metaal gelakt  
lichtgrijs RAL 7035, VE = 2 stuk
Bestelnr. 130 930
€/VE 35,– Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen 

incl. 4 hoogte- 
verstelbare  
legborden

Kwaliteitskenmerken:
•   duurzaam: DELTA-V Premium  

kwaliteitsstaal in TOP- 
afwerking, gecertificeerd  
DIN 10130 

•   hoogwaardige, krasvaste  
poedercoating RAL 7035 

•    incl. 4 hoogteverstelbare  
legborden, draagkracht per  
legbord 50 kg

•   professioneel cilinderslot,  
incl. 2 sleutels met  
naleveringsgarantie 

•   zeer wijde deuropening, 180°
•      vlak afsluitende, versterkte  

deuren en verzonken  
scharnieren



volledig uittrekbaar met 
kantelbeveiliging

176

incl. 2 kunststof  
spietjes, afbreek- 

baar, de kleine helper  
bij ongelijke vloeren

RUIMTE VOOR  

640
HANG- 

MAPPEN 
+ MEER

GIGANTISCH

belastbaarheid  
per lade 80 kg

Metalen hangmappenkast, 
DIN A4, 4 lades met greep 
lichtgrijs RAL 7035  
H 1298 x D 620 mm

Top-Techniek  
met zwaarlastgeleiders

  1
29

8 
m

m

840 mm

b

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen

lades onderaan gesloten 
– zonder meerprijs –

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Metalen hangmappenkasten diepte 620 mm

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

 TIP!      Ook geschikt als ladekast voor bureaumateriaal!

JUMBO-DIEPTE

Metalen kasten TOP-AANBIEDING

620 mm

€ 229,–

va. €169,–
va. 4 st. €/st. 
Bestelnr. 251 116

a

lichtlopende, rolgelagerde telescopische 
geleiders, volledig uittrekbaar

greep met  
etiketvenster

b  
afb. dubbelbanig 
Bestelnr. 251 115 
vanaf € 299,–  
pagina 177 

Productvideo 

advies  
verkoopprijs 

Kwaliteitskenmerken:
•  duurzaam: DELTA-V Premium  

staal, krasvast poedergelakt in  
lichtgrijs RAL 7035, gecertificeerd vlgs. DIN 10130

• ruimte voor 320 mappen & meer

•  kantelbeveiliging en ladeblokkeersysteem om te ver-
mijden dat meerdere lades tegelijkertijd geopend worden

•  gesloten zijwanden

•   lichtlopende, rolgelagerde  telescopische
   geleiders volledig uittrekbaar

• belastbaarheid per lade 45 kg

•  centraal afsluitbaar incl. nummering op slot en 2 sleutels

uitvoering enkelbanig dubbelbanig
breedte mm 467 840
gewicht kg 45 81

Bestelnr. 251 116 251 115
€/st. 199,– 379,–

vanaf 2 st. €/st. 189,– 349,–
vanaf 4 st. €/st. 169,– 289,–

O a  
afb. enkelbanig 
Bestelnr. 251 116 
vanaf € 169,–

a



177Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Metalen draaideurkasten – super spaarpakket

professioneel cilinder
slot incl. nummering 
op slot en sleutels

veelzijdig: incl. 4 hoogte 
verstelbaar legborden, 
draagkracht per legboard  
50 kg, legborden hoogte 
verstelbaar per 35 mm

super stabiel:  
versterkte deuren en  
verzonken scharnieren

SET Metalen draaideurkasten-
Corpus poedercoating in lichtgrijs  
RAL 7035 ,elke kast 4 legborden inclusief 
kast a met 5 ordnerhoogtes

ruimte voor 55 ordners en meer 
afm.: B 920 x H 1950 x D 420 mm 

kast b met 4 ordnerhoogtes 
ruimte voor 36 ordners en meer 
B 800 x H 1800 x D 380 mm 

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

Kwaliteitskenmerken:
•  optimale prijs-/kwaliteits- 

verhouding door slim  
verpakken (kast in kast)

•  transportkosten besparend!

•  kwaliteitsstaal krasvaste  
poedercoating lichtgrijs  
RAL 7035

•  incl. 4 hoogteverstelbare  
legborden, draagkracht  
per legbord 50 kg

•  professioneel cilinderslot,  
incl. 2 sleutels

•  180° deuropening voor  
eenvoudige toegang

•  TOP KWALITEIT:  
daarom 5 jaar garantie

  420 mm

  920 mm

  800 mm
  380 mm

diepte 
420 mm

diepte 
380 mm

Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Bestelnr. 204 242
€/SET 268,–

368,–

U spaart € 100,–

Metalen kastenTOP-AANBIEDING

draaideurkast 189,–
+ draaideurkast 179,–

normale prijs 368,–
= aanbieding  € 268,–

U spaart = 100,–

ruimte voor 
55 ordners

ruimte voor 
36 ordners

%
kast a b
breedte mm 920 800

Bestelnr.130 288 131 163
VE = 2 st. €/VE 34,– 21,90

Extra legborden, 
metaal  
gelakt 
lichtgrijs RAL 7035.

Toebehoren (optioneel)

In SET nog 
gunstiger!

U spaart € 100,–

€ 268,–
€/SET



Wij zijn er voor u!

gratis tel.: 
0800 / 20 888

Roldeur-/schuifdeurkasten DELTAFLEXX 
pagina 190-191

„Wij adviseren u graag 
en uitgebreid bij uw 
bestelling.“

4 varianten deuren –  
bijna oneindig veel mogelijkheden

O zit-/stabureautafel 
COMFORT, afb. beuk
Bestelnr. 285 674, 
vanaf € 599,–  
pagina 181 rolcontainer P 

D 600 mm, afb. beuk
Bestelnr. 285 532 
€ 269,–  
pagina 187

Maximale verscheidenheid bij de DELTAFLEXX kasten:

De uniforme kastdiepte van 420 mm, corpusbreedtes  
van 800-1200 mm, 3 verschillende hoogtes en com-
binatiemogelijkheden met opzetkasten alsook vier 
verschillende kastfronten zorgen voor een flexibele 
en individuele inrichtingsoplossing van uw kantoor-
ruimte. 

De dubbelwandige metalen corpus biedt maximale  
stabiliteit, de slanke randen optische elegantie. 
Sluitdempers, zelfsluitsysteem van de deuren, hoogte- 
verstelbare legborden en in de sokkel geïntegreerde 
hoogtestelschroeven ronden de hoogwaardige  
kwaliteit en functionaliteit van de kasten af.

M hangmappenkasten  
B 800 mm, afb. beuk
Bestelnr. 285 564  
€ 559,–  
pagina 186

vanaf € 339, – vanaf € 379, –

Overzicht DELTAFLEXX – hout/metalen meubelsysteem – pagina 178-191

178

staal 
lichtgrijs 

RAL 7035

houtdecor
lichtgrijs 

houtdecor 
beuk

houtdecor 
esdoorn

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

vanaf pagina 190 vanaf pagina 191



      
De tafels van DELTAFLEXX zijn ook 
modern en flexibel. Twee onderstellen  
in verschillende breedtes bieden een  
optimale keuze.

Kies uit een top design 4-poot recht-
hoekig buisonderstel, hoogteverstel- 
baar, met zwevend tafelblad.

Of ga voor de topergonomische  
elektromotorisch hoogteverstelbare  
zit-/statafel in twee uitvoeringen.

Übersicht DELTAFLEXX – Büromöbelsystem – Seite 202-215

Staal is een excellente grondstof!
Het is extreem stabiel, duurzaam en 
flexibel in gebruik. Daarbij accordeert het 
zeer goed met andere materialen, zoals 
hout. Met staal als centraal element gaan 
design en functionaliteit perfect samen. 

Variabel, kwaliteitsvol en modern.
DELTAFLEXX is een professioneel  
meubelsysteem uit staal en hout. 
Elegant design, flexibel en functioneel in 
gebruik. Daarenboven is het uiterst veel-
zijdig dankzij de vijf fronten naar keuze. 
Klassiek design uit staal, geperforeerd 

met geluidsdempend effect, of 3 moder-
ne houtdecors: elk van deze varianten 
heeft een zeer aantrekkelijke prijs.

Bureaus DELTAFLEXX
pagina 180-185

Hangmappenkasten + rolcontainer DELTAFLEXX
pagina 186-187

Draaideurkasten DELTAFLEXX 
pagina 189

kwalitatief  
stangslot met  
sluitcilinder 

stabiele deur- 
scharnieren met  
demping en  
zelfsluiting 
(Softclose)

in sokkel  
geïntegreerde  
stelschroeven 
 

Containers zijn de meest effectieve organisatietalenten op kantoor. 
Ze creëren veel ruimte voor materialen en persoonlijke spullen,  
zorgen voor orde op het bureau en structuur op de werkplek.  
U kunt kiezen uit vier verschillende containers  
en een hangmappenkast.  
Alle varianten beschikken  
over stabiele metalen  
lades met gedempte  
zelfsluiting.  
Daarbij kunnen alle  
containers veilig en  
centraal afgesloten  
worden.

afb. pagina 181

vanaf € 269, –
vanaf pagina 187

afb. pagina 186

afb. pagina 185
vanaf € 299, –

M draaideurkasten  
B 1200 mm, afb. beuk
Bestelnr. 285 508  
€ 379,–  
pagina 189

vanaf € 179, –
afb. pagina 188

Rekken DELTAFLEXX 
pagina 188

vanaf € 249, –
pagina 189
draaideurkasten

vanaf € 419, –

Overzicht DELTAFLEXX – hout/metalen meubelsysteem – pagina 178-191

179

afb. pagina 189

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.



afb. esdoorn 
bureau COMFORT

180

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
metaal pedercoated aluzilver, incl. montagemateriaal, 
hoogte 80 x diepte 100 mm

Knieschot
biedt voldoende privacy, metaal gepoedercoat,  
aluzilver RAL 9006, incl. montagemateriaal
hoogte 320 x diepte 16 mm

kabelslurf
Bestelnr. 285 685
€ 39,90

b
a

voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
Bestelnr. 285 679 285 680 285 681

€/st. 27,90 29,90 34,90

voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
Bestelnr. 285 682 285 683 285 684

€/st. 29,90 37,90 39,90

poten met steldoppen om  
oneffenheden in de vloer  
op te vangen

65
5-

13
05

 m
m

Rugbesparende  

afwisseling

DELTAFLEXX – hout/metalen meubilair
Zit-/stabureautafel
electromotorisch hoogteverstelbaar   
van 655 tot 1305 mm  

lichtgrijs, beuk, esdoorn

DELTA-V

Constant bezig zijn tijdens de kantoorwerkzaamhe- 
den kan op lange termijn voor problemen van de 
wervelkolom zorgen. Onderzoek van de ziekenfond- 
sen geven aan dat rugklachten één van de grootste  
oorzaken van ziekteverzuim is. 
Specialisten en ergonomen raden daarom 
aan om gebruik te maken van bureautafels 
waaraan je zowel zittend als staand kan 
werken.
Deze moderne zit-/statafel is het antwoord tegen  
rugklachten en het toenemende ziekteverzuim.  

traploos hoogteverstelbaar  
met met 2 synchroon  
gestuurde electromotoren  
van 655-1305 mm

25 mm dik blad 
inclusief 2 metalen  
kabeldoervoordoppen

stabiel C-poot-onderstel  
in aluminium en metaal,  
max. belastbaar:  
dynamisch 80 kg

d afb. beuk 
bureau COMFORT 
Bestelnr. 285 674
va. € 599,–

Hang- 
mappen- 
kasten
pag. 186

Containers
pagina  
186-187 

Roldeur-/ 
Schuifdeurkasten 
pagina 190-191Draaideur- 

kasten,  
Rekken 
pag. 188-189 
 

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Oppervlak houtdecors

beuklichtgrijs esdoorn

incl. montage en  
functie-/ kwaliteits - 

test ter plaatse

onderstel Comfort

d



Bureautafel COMFORT 
hoogte 655-1305 mm,  
blad 25 mm dik, 
diepte 800 mm,  
kabelslurf optioneel

d

CPU-houder 
voor breedte tot 180 mm, 
metaal gelakt aluzilver, 
gewicht 3 kg

181

Toebehoren

knieschot
afb. aluzilver
Bestelnr. 285 683
€ 37,90

a M

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 39 44 46
blad decor
lichtgrijs Bestelnr. 285 661 285 664 285 667
beuk Bestelnr. 285 662 285 665 285 668
esdoorn Bestelnr. 285 663 285 666 285 669

€/st. 429,– 459,– 489,–
   vanaf 2 st. €/st. 399,– 439,– 469,–

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 43 48 50
blad decor
lichtgrijs Bestelnr. 285 670 285 673 285 676
beuk Bestelnr. 285 671 285 674 285 677
esdoorn Bestelnr. 285 672 285 675 285 678

€/st. 589,– 629,– 649,–
vanaf 2 st. €/st. 569,– 599,– 619,–

Bureautafel COMFORT:
• traploos hoogteverstelbaar van 655-1305 mm
• stabiel C-poot-onderstel in aluminium en metaal
• C-poot met dubbele telescopische zuil
• 2 synchroon gestuurde electromotoren
• snelheid hoogteverstelling : 40 mm/s 
• motorgeluid: < 50 dB
• max. belastbaar: dynamisch 80 kg

Technische gegevens: 
Bureautafel BASIC:
• traploos hoogteverstelbaar van 725-1140 mm
• stabiel C-poot-onderstel in aluminium en metaal
• C-poot met eenvoudige telescopische zuil
• electromotor
• snelheid hoogteverstelling: 29 mm/s
• motorgeluid: < 50 dB
• max. belastbaar: dynamisch 60 kg

Besteln. 285 686

€/st. 54,90

zit-/stabureautafel 
COMFORT, afb. lichtgrijs
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 285 673  
vanaf € 599,–

O d

c

c P

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

O rolcontainer  
D 600 mm, afb. lichtgrijs
Bestelnr. 285 528, € 269,–  
pagina 187

Bureautafel BASIC 
hoogte 725-1140 mm,  
blad 25 mm dik, 
diepte 800 mm,  
kabelslurf optioneel

Ergonomie  
aan een aantrekkelijke prijs

bureau BASIC  
B 1200 x D 800 mm

vanaf € 399,–

zit-/stabureautafel 
BASIC, afb. lichtgrijs
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 285 664  
vanaf € 439,–

SLIM 
verschuifbare  
schakelaar

ELEGANT 
metalen  
kabeldoorvoer 

Kabelslurf    
geschikt voor zit-/statafel  
incl. tafelbevestiging en  
bodemplaat,  
capaciteit: tot 20 kabel.  
lengte: 175 cm (gestrekt),  
aluzilver RAL 9006

Bestelnr. 285 685

€/st. 39,90

b



DELTAFLEXX – hout/metalen meubilair

Hang- 
mappen- 
kasten
pag. 186

Containers
pagina  
186-187  

Roldeur-/ 
Schuifdeurkasten 
pagina 190-191 

Draaideur- 
kasten,  
Rekken 
pag. 188-189 

Kabelkanaal
biedt optimale opbergruimte voor kabels  
en stekkerdozen, dubbelzijdig klapbaar,  
metaal poedercoating, incl. kabelontlasting  
hoogte 50 mm, diepte 145 mm
voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 289 723 289 724 289 725 291 481
wit RAL 9016 Bestelnr. 289 726 289 727 289 728 291 482
zwart RAL 9005 Bestelnr. 289 729 289 730 289 731 291 483

€/st. 29,90 34,90 39,90 49,90

rolcontainer 
diepte 800 mm 

Bestelnr.  
285 532 
€ 269,–

pagina 187

Oppervlak houtdecors
beuk esdoornlichtgrijs aluzilver

RAL 9006
zwart
RAL 9005

onderstel
wit
RAL 9016

b
bureau 

elektromotorisch hoogteverstelbaar,  
afb. onderstel aluzilver,  

blad esdoorn,  
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 289 693 

€ 669,–, pagina 183

Toebehoren voor zit-/statafels

comfortabel  
Hoogteverstelbaar door 
een druk op de knop

elegant 
2 metalen kabel doorvoer- 
doppen in aluzilver

extra stabil 
T-poot-onderstel met  
hoogtestelschroeven

f Knieschot
biedt optimale kijkbescherming, metaal poedercoating,  
incl. montagemateriaal, hoogte 350 mm, diepte 16 mm
voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 289 732 289 733 289 734 291 484
wit RAL 9016 Bestelnr. 289 735 289 736 289 737 291 485
zwart RAL 9005 Bestelnr. 289 738 289 739 289 740 291 486

€/st. 49,90 59,90 64,90 69,90
CPU-houder
voor towerbreedte 175 - 230 mm  
metaal poedercoating,  
incl. montagemateriaalvoor  
montage onder het tafelblad
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 289 742
wit RAL 9016 Bestelnr. 289 743
zwart RAL 9005 Bestelnr. 289 744

€/st. 59,90

g Kabelslurf
kunststof, incl. tafelbevestiging en  
metalen bodemplaat, capaciteit tot  
20 Kabel, Lengte gestrekt 130 cm
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 289 745
wit RAL 9016 Bestelnr. 289 746
zwart RAL 9005 Bestelnr. 289 747

€/st. 39,90

65
0-

12
50

 m
m

f

optioneel 
Knie- 
schot

g  optioneel 
kabelsurf

c

Handschakelaar  
memory 
4 hoogtes programmeer-
baar, digitaal display

Bestelnr.  288 873
€/st.       49,90

182 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

2/3 
ziten

Specialisten raden aan

1/3 
staan



DELTAFLEXX – hout/metalen meubilair
Zit-/sta bureautafels

elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 650-1250 mm

lichtgrijs, beuk, esdoorn

      Schiebetüren-  
N  schränke pagina 221 

va. €  599,–
bureautafel 
elektromotorisch hoogteverstelbaar
 

Max. comfort: 
2 synchroon  
gestuurde BOSCH-  
elektromotoren incl. 
softstart en -stop  
functie 65

0-
12

50
 m

m

bureau 
elektromotorisch hoogteverstelbaar, afb. onderstel wit, blad esdoorn 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 289 705 
€ 669,– 

bureau 
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar 
afb. onderstel aluzilver, 
blad lichtgrijs 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 289 691 
€ 669,– 

bureau 
elektromotorisch 

hoogteverstelbaar 
afb. onderstel 

zwart, 
blad beuk 

breedte 1600 mm 
Bestelnr. 289 716 

€ 669,– 

onderstel aluzilver  
RAL 9006
breedte mm 1200 1600 1800 2000
gewicht kg 46 50 52 53
lichtgrijs Bestelnr. 289 687 289 691 289 695 290 952
beuk Bestelnr. 289 688 289 692 289 696 290 966
esdoorn Bestelnr. 289 689 289 693 289 697 290 967

€/st. 599,– 669,– 699,– 729,–

a

Zit-/sta bureautafels  
bladdikte 25 mm, met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen, T-poot onderstel,   
elektromotorisch hoogteverstelbaar van 650-1250 mm, 2 synchroon gestuurde    
BOSCH-elektromotoren, incl. softstart & -stop functie, maximale belasting: dynamisch 80 kg,  
snelheid 38 mm/s, motorgeluid < 45 dB,  
stroomverbruik 0,3 W,  
diepte 800 mm  

onderstel wit  
RAL 9016
breedte mm 1200 1600 1800 2000
gewicht kg 46 50 52 53
lichtgrijs Bestelnr. 289 699 289 703 289 707 290 968
beuk Bestelnr. 289 700 289 704 289 708 290 969
esdoorn Bestelnr. 289 701 289 705 289 709 290 970

€/st. 599,– 669,– 699,– 729,–

onderstel zwart  
RAL 9005
breedte mm 1200 1600 1800 2000
gewicht kg 46 50 52 53
lichtgrijs Bestelnr. 289 711 289 715 289 719 290 971
beuk Bestelnr. 289 712 289 716 289 720 290 972
esdoorn Bestelnr. 289 713 289 717 289 721 290 973

  €/st. 599,– 669,– 699,– 729,–

c

e

a

d

e

Voor een optimale 
gezondheid van uw rug

bureau 
elektromotorisch hoogteverstel-
baar, afb. onderstel zwart,  
blad beuk, B 1600 mm 
Bestelnr. 289 716 
€ 669,–

e

Betrouwbaar actief
Blijf in beweging. Wees rugklachten voor. Artsen en ergonomen adviseren 
afwisselend staand en zitten te werken op kantoor. Met de hoogteverstelbare 
DELTAFLEXX tafels kan u simpelweg met een knopdruk de gewenste hoogte 
instellen. Snel en geluidsarm, dankzij 2 synchroongestuurde BOSCH  
electromotoren. En natuurlijk stroombesparend. Tafels zijn traploos  
verstelbaar van 650-1250 mm. Zelfs in de hoogste stand zeer stabiel.

blad
houtdecor

b

d

183Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



184 Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Elegant en  
efficiënt werken

Container
pagina  
186-187 

Roldeur-/ 
Schuifdeurkasten 
pagina 190-191 

Draaideur- 
kasten, 
Rekken  
pagina 188-189 
 
 

Het DELTAFLEXX bureau biedt meer dan u van 
een bureau verwacht.  De tafel is in hoogte ver-
stelbaar van 650-850 mm, zodat u comfortabel 
kan werken.

Naast de hoge afwerkingskwaliteit werd er 
evenzeer veel waarde gehecht aan design.  
De materiaalmix van staal en hout maakt 
het compleet.  Het zwevende blad geeft een 
lluchtige indruk.  Het zware metalen onderstel 
in combinatie met de stevige traversen zorgt 
voor een zeer hoge stabiliteit.  

Bovendien kan u uw kantoor aanvullen met 
de DELTAFLEXX vergadertafels.  De perfecte 
inrichting van uw kantoor.  Zo heeft u de 
nodige ruimte voor vergaderingen en meetings 
met uw collega‘s. c Kabelslurf 

capaciteit: tot 20 kabels ,  
Lengte: 130 cm (gestrekt)
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 289 745

€/st. 39,90

b Knieschot
biedt voldoende privacy, metaal gelakt,  
incl. montagemateriaal, hoogte 350 mm, diepte 16 mm 
voor tafelbreedte             mm 800 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 938 288 940 288 942 288 943 288 944

€/st. 39,90 49,90 59,90 64,90 69,90

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
dubbelzijdig afklapbaar, metaal gelakt, incl. kabelontlasting, 
hoogte 50 mm, diepte 145 mm   
voor tafelbreedte             mm 800 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 917 288 919 288 921 288 922 288 923

€/st. 24,90 29,90 34,90 39,90 44,90

rekken va. 
pagina 188

draaideurkasten   
B 1000 mm  
Bestelnr. 285 510  
€/st. 459,–  
pagina 189

Roldeurkasten  
B 1200 mm  
Bestelnr. 285 557  
€/st. 329,–  
pagina 190

rekken B 800 mm  
Bestelnr. 285 416  
€/st. 239,– pagina 188

bureau 
B 1600 mm   
Bestelnr. 290 176  
€/st. 389,–  
pagina 185

afb. beuk

c
a

bureaustoel  
Bestelnr. 264 601  
€/st. 379,–  
pagina 328

1/4 cirkel 
800 mm

Quadrat  
800 mm

Quadrat  
1225 mm

bladdekor steunpoot Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs aluzilver 290 398 290 406 290 414
beuk aluzilver 290 399 290 407 290 415
esdoorn aluzilver 290 400 290 408 290 416

 €/st. 179,– 179,– 199,–

Verbindingsbladen
bladdikte 25 mm, 
incl. steunpoot en 
montagemateriaal,  
hoogte 650 - 850 mm

Aanbouwbladen 
bladdikte 25 mm, 
incl. steunpoot en 
montagemateriaal,  
hoogte 650 - 850 mm 

aanbouwblad  
1600 mm 

aanbouwblad  
afgerond

aanbouwblad  
3/4 cirkel

bladdekor steunpoot Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs aluzilver 290 374 290 382 290 390
beuk aluzilver 290 375 290 383 290 391
esdoorn aluzilver 290 376 290 384 290 392

€/st. 389,– 259,– 279,–

 

Opbouw-kabelmanager
voor bevestiging onder het  
tafelblad: 3 x Schuko,  
2 x LAN, metalen aluzilver 
te klemmen
aluzilver  Bestelnr.  285 725   €/st. 84,90

d d CPU-houder 
coor towerbreedte 175 - 230 mm 
metaal gelakt,  
incl. montagemateriaal voor  
montage onder het tafelblad
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 289 742

€/st. 59,90

Hang- 
mappen- 
kasten
pagina 186
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DELTAFLEXX – hout/metalen meubilair
Bureaus rechthoekig met 4-poot 

lichtgrijs, beuk, esdoorn

hoogte 650-850 mm

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

e Conferentietafels
bladdikte 25 mm, 4-poot stalen onderstel, tafelhoogte 
instelbaar 650-850 mm, incl. hoogtestelschroeven

breedte x diepte mm 2000 x 1000
gewicht kg 57
lichtgrijs Bestelnr. 290 186
beuk Bestelnr. 290 187
esdoorn Bestelnr. 290 188
                    €/st. 439,–

a 

3-dubbel kwaliteitsblad, emissieklasse E1,  
duurzame melaminelaag, verblindings- en reflectievrij 
Oppervlak houtdecors lichtgrijs, beuk, esdoorn,  
bladdikte 25 mm incl. 2 metalen  

kabel doorvoerdoppen

incl. hoogtestel-
schroeven om  
oneffenheden in  
de vloer op te vangen

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
2 mm dik

T-poot onderstel    
stabiel stalen frame,  

traploos in hoogte  
verstelbaar, 

650-850 mm  
vlgs. DIN EN 527-1

a bureau
B 1600 mm,  
afb. lichtgrijs
Bestelnr. 290 174 
€ 389,–

onder het tafelblad  
dwarsbalken voor  
optimale stabiliteit

stabiele vierkante poten 
uit metaal met  hoogwaardi-
ge DELTA-V poedercoating, 
in aluzilver RAL 9006

va.   € 299,– 
bureau B 800 x D 800 mm

65
0-

85
0 

m
m

4-poot bureaus rechthoekig
bureaublad 25 mm dik met  
2 metalen kabeldoorvoerdoppen,  
4-poot-onderstel, hoogte  
650-850 x diepte 800 mm

breedte                             mm 800 1200 1600 1800 2000
gewicht                            kg 38 42 48 51 54
lichtgrijs                 Bestelnr. 290 168 290 171 290 174 290 180 290 183
beuk                      Bestelnr. 290 169 290 172 290 176 290 181 290 184
esdoor                     Bestelnr. 290 170 290 173 290 178 290 182 290 185
                                     €/st. 299,– 369,– 389,– 399,– 429,–

2000

Schuifdeurkasten B 1200 mm 
Bestelnr. 285 548 €/st. 449,–  
pagina 191

rolcontainer  
D 600 mm  
Bestelnr. 285 532  
€/st. 269,–  
pagina 187

P

afb. beuk

a bureau 
B 1600 mm   
Bestelnr. 290 178  
€/st. 389,– 

brekken en kasten  
va. pagina 188

beuklichtgrijs esdoorn

Oppervlak houtdecors

Onderstel
aluzilver
RAL 9006

blad
houtdecor

elegant 
2 metalen kabel doorvoer- 
doppen in aluzilver

ergonomie op maat
traploos in hoogte verstelbaar

perfecte organisatie 
ruim kabelkanaal zorgt  
voor orde

e

65
0-

85
0 

m
m2000 mm

1000 
mm



Rolcontainers, hangmappenkast
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DELTAFLEXX – hout/metalen meubilair

Kwaliteitskenmerken:
•  Premium staal met hoogwardige,  

krasvaste poedercoating,  
gecertificeerd vlgs. DIN 10130 

•  incl. gedempte zelfsluiting

•  volmetalengreep in aluzilver

2 blokkeer- 
bare wielen

centraal 
afsluitbaar 

Hangmappen  
kunnen horizon-
taal of verticaal 
opgehangen  
worden

volledig uittrekbaar

Incl. gedempte  
zelfsluiting  
(softclose)

JUMBO-diepte 800 mm

 Topbladen
met melaminedecor  
B 800 x D 420 mm 

lichtgrijs Bestelnr. 220 834
beuk Bestelnr. 220 835
esdoorn Bestelnr. 220 836

€/st. 19,90

O d rolcontainer 
afb. houtdecor lichtgrijs 
Bestelnr. 285 531, €/st. 319,– 
pagina 187

afb. esdoorn 

afb. beuk

 decoratieve  
topbladen  
te bestellen

lichtgrijs 
RAL 7035

corpus 
staal

lades 
staal

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs beuk esdoorn

lades 
oppervlak houtdecors

hoogte mm 837 1150
lades aantal 2 3
lades staal
gewicht kg 60 78
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 285 558 285 562

€/st. 419,– 559,–
lades hout
gewicht kg 58 74
lichtgrijs Bestelnr. 285 559 285 563
beuk Bestelnr. 285 560 285 564
esdoorn Bestelnr. 285 561 285 565
                    €/st. 419,– 559,–

ruimte voor 
330 mappen

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

g
h

h

g

Hangmappenkast  
– dubbelbanig 
corpus uit premium staal  
lichtgrijs RAL 7035, Belastbarkeit  
je lade 40 kg, metalen grepen aluzilver,  
cilinderslot, B 800 x D 420 mm,  
gedempte zelfsluiting



DELTAFLEXX – hout/metalen meubilair
Rolcontainers

187

Veel decors –  
veel mogelijkheden 

Bureaus
pagina 180-185

lichtgrijs 
RAL 7035

lades 
staal

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs beuk esdoorn

lades 
oppervlak houtdecors

corpus 
staal

diepte mm 600 600 800 800
lades aantal 4 2+1 hang- 

mappenlade
4 2 +1 hang- 

mappenlade
lades staal
gewicht kg 32 30 35 38
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 285 524 285 525 285 526 285 527

€/st. 269,– 269,– 319,– 299,–
lades hout
gewicht kg 31 28 34 37
lichtgrijs Bestelnr. 285 528 285 529 285 530 285 531
beuk Bestelnr. 285 532 285 533 285 534 285 535
esdoorn Bestelnr. 285 536 285 537 285 538 285 539
                    €/st. 269,– 269,– 319,– 299,–

Rolcontainer
corpus uit premium staal  
lichtgrijs RAL 7035   
metalen grepen aluzilver,  
cilinderslot, 
B 450 x H 600 mm

Topbladen
met melaminedecor voor  
diepte 600 en 800 mm
diepte mm 600 800
lichtgrijs Bestelnr. 285 567 285 727
beuk Bestelnr. 285 568 285 728
esdoorn Bestelnr. 285 569 285 729

€/st. 18,90 23,90

va.   269,–

d

a afb.  
staal lichtgrijs
Bestelnr. 285 525 
€/st. 269,– 

a

e rolcontainer 
D 600 mm, afb. beuk
Bestelnr. 285 533 
€/st. 269,– 

c

Incl. gedempte  
zelfsluiting (softclose)

Draaideur- 
kasten, 
Rekken  
pagina 
188-189 

Roldeur-/ 
Schuifdeurkasten 
pagina 190-191 
 
 
 

b

b

c

e

f

f

rolcontainer 
diepte 600 mm

lichtgrijs
oppervlak houtdecors

esdoornbeuk

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.
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voor breedte mm 800 1000 1200
gewicht kg 5 6 7
lichtgrijs Bestelnr. 220 834 285 640 220 841
beuk Bestelnr. 220 835 285 641 220 842
esdoorn Bestelnr. 220 836 285 642 220 843

€/st. 19,90 24,90 29,90

afb. esdoorn 

Hang- 
mappen-
kasten
pag. 186

Containers
pagina  
186-187 

Bureaus
pagina 180-185

breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200
hoogte mm 837 837 837 1150 1150 1150 1950 1950 1950 800 800 800
ordnerhoogtes 2 2 2 3 3 3 5 5 5 2 2 2
ordnercapaciteit      stuk 18 24 28 27 36 42 45 60 70 18 24 28
incl. legborden stuk 1 1 1 2 2 2 4 4 4 1 1 1
gewicht kg 11 13 15 17 20 23 27 33 38 9 10 12
 Bestelnr. 285 413 285 414 285 415 285 416 285 417 285 418 285 419 285 420 285 421 285 410 285 411 285 412
                    €/st. 179,– 199,– 209,– 239,– 259,– 269,– 279,– 339,– 359,– 159,– 179,– 199,–

N       opzetrekken      N 
  Rekken 

corpus uit premium staal 
lichtgrijs RAL 7035,  
diepte 420 mm

schuifdeurkasten 
pagina 221 

a b

volmetalen  
greep in  
aluzilver 

slanke, meervoudig  
afgekante corpus  
- elegant en sterk

DELTAFLEXX – hout/metalen meubilair
Rekken / draaideurkasten

in sokkel  
geïntegreerde  
stelschroeven 

kwalitatief  
stangslot met  
sluitcilinder 
 

sterke scharnieren 
met sluitdemping 
(Softclose) 
 

 decoratieve  
topbladen  
te bestellen

Roldeur-/ 
Schuifdeurkasten 
pagina 190-191

a rek B 800 mm
Bestelnr. 285 416  
€ 239,– 

a rek   
B 800 mm
Bestelnr. 285 416  
€ 239,–  

c draaideurkasten 
B 1000 mm, 
afb. houtdecor lichtgrijs
Bestelnr. 285 495 
€ 349,– 

lichtgrijs

Oppervlak houtdecor

esdoornbeuk

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

g

modern,  
elegant 

en     flexibel

 Topbladen 
voor rekken en 
draaideurkasten
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Kwaliteitskenmerken:
•  dubbelwandige corpus uit premium staal met een  

innovatief en slank design (slechts 16 mm wanddikte)

•  moderne look met maximale stabiliteit en  
mogelijkheid tot verhuizing

• sterke scharnieren met sluitdemping (Softclose)

•  bodem en leggers uit staal, verstelbaar in  
een raster van 35 mm, draagkracht 60 kg

• hoogwaardige, volmetalen handgrepen

• kwalitatief stangslot met sluitcilinder

•  in de sokkel geïntegreerde hoogtestelschroeven,  
bereikbaar vanuit de binnenkant

Draaideurkasten
corpus uit premium staal 
lichtgrijs RAL 7035 
grepen metalen aluzilver,  
cilinderslot, diepte 420 mm

lichtgrijs 
RAL 7035

Deuren  
staal

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs beuk esdoorn

Deuren 
Oppervlak houtdecor

Corpus 
staal

schuifdeurkasten 
pagina 221 

d e

  420 mm   1200 mm

  1
95

0 
m

m

f draaideurkasten 
B 1200 mm, afb. beuk 
Bestelnr. 285 511  
€ 499,– 

f

va. 179,–

d draaideurkasten 
B 1000 mm,  
afb. houtdecor lichtgrijs
Bestelnr. 285 498 
€ 459,– 

e draaideurkasten 
B 1200 mm, afb. houtdecor lichtgrijs 
Bestelnr. 285 499 
€ 499,–

b rek B 1000 mm
Bestelnr. 285 420, € 339,–  
pagina 188

rek B 800 x H 800 mm  
Bestelnr. 285 413 
pagina 188

c

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

g

110°  
te openen

alle deuren sluiten 
zacht en geruisloos 
(softclose)

N       opzetkasten       N 
  

breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200
hoogte mm 837 837 837 1150 1150 1150 1950 1950 1950 800 800 800
ordnerhoogtes 2 2 2 3 3 3 5 5 5 2 2 2
ordnercapaciteit      stuk 18 24 28 27 36 42 45 60 70 18 24 28
incl. legborden stuk 1 1 1 2 2 2 4 4 4 1 1 1
deuren staal
gewicht kg 34 40 46 47 56 63 74 87 100 34 40 46
lichtgrijs Bestelnr. 285 479 285 480 285 481 285 482 285 483 285 484 285 485 285 486 285 487 285 476 285 477 285 478

€/st. 249,– 279,– 309,– 309,– 349,– 379,– 399,– 459,– 499,– 229,– 259,– 289,–
deuren hout
gewicht kg 31 36 41 42 50 56 67 79 89 31 36 41
lichtgrijs Bestelnr. 285 491 285 492 285 493 285 494 285 495 285 496 285 497 285 498 285 499 285 488 285 489 285 490
beuk Bestelnr. 285 503 285 504 285 505 285 506 285 507 285 508 285 509 285 510 285 511 285 500 285 501 285 502
esdoorn Bestelnr. 285 515 285 516 285 517 285 518 285 519 285 520 285 521 285 522 285 523 285 512 285 513 285 514
                    €/st. 249,– 279,– 309,– 309,– 349,– 379,– 399,– 459,– 499,– 229,– 259,– 289,–



DELTAFLEXX – hout/metalen meubilair
Roldeur- / Schuifdeurkasten

190

420 mm

  1200 mm

Efficiente ruimtebenutting  
Roldeur-/ schuifdeurkasten hebben  
als voordeel

• barrièrevrij werken

•    werkoppervlaktes kunnen  
efficiënter gebruikt worden

•    meer opbergmeubilair kan op dezelfde kan-
toorruimte geplaatst worden

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

19
50

 m
m

O a roldeurkasten 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 285 556 
€/st. 339,–


Topbladen voor roldeur- 
en schuifdeurkasten

voor breedte mm 1200
gewicht kg 7
lichtgrijs Bestelnr. 220 841
beuk Bestelnr. 220 842
esdoorn Bestelnr. 220 843

€/st. 29,90

Roldeurkasten
corpus uit premium staal lichtgrijs 
roldeuren kunststof aluzilver 
grepen metalen aluzilver,  
cilinderslot, 
diepte 420 mm

breedte mm 1200 1200
hoogtes mm 837 1150
ordnerhoogtes 2 3
incl. legborden stuk 1 2
gewicht kg 33 41

 Bestelnr. 285 556 285 557
                    €/st. 339,– 389,–

in sokkel  
geïntegreerde  
stelschroeven 
 

elegante Vollmetall 
Bügelgriffe 

schuifdeurkasten 
met gedempte  
zelfsluiting 
(Softclose)

roldeuren uit hoogwaardig  
kunststof, lichtgrijs

a b

Kwaliteitskenmerken:
•  dubbelwandige corpus uit premium staal met 

een innovatief en slank design (slechts 16 mm 
wanddikte)

•  moderne look met maximale stabiliteit en  
mogelijkheid tot verhuizing

• schuiffunctie met gedempte zelfsluiting

•  in de sokkel geïntegreerde hoogtestelschroe-
ven, bereikbaar vanuit de binnenkant

• hoogwaardige, volmetalen handgrepen

• kwalitatief stangslot met sluitcilinder

•  bodem en leggers uit staal, verstelbaar in een  
raster van 35 mm, draagkracht 60 kg

N  
Topblad afb. beuk

slanke, meervoudig  
afgekante corpus  
- elegant en sterk

M e schuifdeurkast 
B 1200 mm, afb. esdoorn 
Bestelnr. 285 549, €/st. 459,– 
pagina 191

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= functionele ruimte

= gebruikersruimte

= verkeersruimte

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

De oplossing 
voor smalle ruimten



lichtgrijs esdoornbeuk

Oppervlak houtdecor
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 decoratieve  
topbladen  
te bestellen

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren  
staal

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs beuk esdoorn

deuren 
oppervlak houtecors

corpus 
staal

Schuifdeurkasten
corpus uit premium staal lichtgrijs RAL 7035 
grepen metalen aluzilver,  
cilinderslot, met gedempte  
zelfsluiting (Softclose) 
diepte 420 mm

N d Opzet-schuifdeurkast 
afb. houtdecor lichtgrijs 
Bestelnr. 285 552, €/st. 369,– 

M c schuifdeurkast 
afb. houtdecor lichtgrijs 
Bestelnr. 285 547 
€/st. 459,– 

e schuifdeurkast 
B 1200 mm, afb. esdoorn 
Bestelnr. 285 549 
€/st. 459,– 

Hang- 
mappen-
kasten
pag. 186

Draaideur- 
kasten/ 
Rekken  
pag. 188-189

Containers
pagina 
186-187 

Bureaus
pagina 180-185

Opzetkasten 
N  

rek 
pagina 188 

breedte mm 1200 1200 1200
hoogtes mm 837 1150 800
ordnerhoogtes 2 3 2
incl. legborden stuks 1 2 1
deuren staal
gewicht kg 51 65 51
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 285 541 285 546 285 551

€/st. 379,– 459,– 369,–
deuren hout
gewicht kg 46 57 46
lichtgrijs Bestelnr. 285 542 285 547 285 552
beuk Bestelnr. 285 543 285 548 285 553
esdoorn Bestelnr. 285 544 285 549 285 554
                    €/st. 379,– 459,– 369,–

Roldeurkasten 
B 1200 x H 837 mm 
Bestelnr. 285 556 

c d

e

Schuiffunctie met 
gedempte zelfsluiting 
(Softclose)

19
50

 m
m

va.   339,–

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

b roldeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 285 557, €/st. 389,–
pagina 190





knieschot 
Bestelnr. 221 368 
breedte 1600 mm 
€ 89,90 
pagina 195 

bureau 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 221 283 
€ 259,– 
pagina 195

rolcontainer 
diepte 790 mm 
Bestelnr. 270 262
€ 249,– 
pagina 199

afb. front esdoorn
corpus staal aluzilver

roldeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 249 319
€ 369,– 
pagina 203

roldeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 249 319
€ 369,– 
pagina 203

schuifdeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 270 271 
€ 369,–
pagina 202

bureaustoel 
Bestelnr.  
246 738 
€ 249,– 
pagina 307

CONCEPT MODUL – hout/metaal

192 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Hangmappenkasten  
pagina 198

Draaideurkasten
pagina 200-201

De stalen en houten kasten zien er niet alleen 
goed uit, ze overtuigen ook in detail en maken 
het werk lichter. Sterke sluitingssystemen, stel-
doppen, alles om makkelijk te kunnen werken

Tot 300 mappen veilig  
en goed georganiseerd  
opbergen. Dat kan in  
deze hangmappenkasten.  
De sterk gelaste corpus in  
harmonie met de houten  
fronten. Zo voelt u zich  
goed in uw bureau.

Hangmappenkasten 
pagina 198

619,–

Draaideurkasten 
pagina 201

va. 279,–



Bureau 
pagina 194-197

Bij het bureaumeubelsysteem CONCEPT 
MODUL worden de voordelen van hout 
en metaal op elegante wijze met elkaar  
 

gecombineerd. De corpussen zijn in 
kwaliteitsstaal gefabriceerd en hoog-
waardig poedergelakt in aluzilver 
RAL9006. 

Samen met de krasbestendige melamine 
fronten in lichtgrijs, beuk- of esdoorn-
decor, verkrijgt u een kwaliteitsmeubel 
met een aantrekkelijk design.

Kies bij de bureaus uit een 
4-pootsysteem, manueel hoog-
teverstelbaar van 680-820 mm 
of een ergonomische zit-/statafel 
met elektromotorische hoogte-

verstelling van 640-1300 mm. Dit 
programme kan u uitbreiden met 
toebehoren zoals knieschotten, 
CPU-houder en aanbouwbladen.

Het operatieve bureaumeubelsysteem uit hout en metaal

beuk

lichtgrijs

esdoorn

Oppervlak 
houtdecors

bureau 4-poot 
pagina 195

Schuifdeur- / roldeurkasten 
pagina 202-203

Roldeur- en schuifdeurkasten zijn zeer 
ruimtebesparend. U kan uw bureauvlak 
optimaal benutten en bovendien van 
extra opbergruimte genieten. De volledig 
gelaste metalen corpus zorgt voor een 
hoge stabiliteit. En de poederlakkering in 
aluzilver RAL 9006 voor een mooi uitzicht 
en duurzaamheid.

va. 259,–
zit-/stabureautafel 
pagina 197

va. 449,–

elektromotorisch 
hoogteverstelbaar 

va. 279,–
pagina 203

afb. pagina 202

193

CONCEPT MODUL – hout/metaal

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

draaideurkasten 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 270 247
€ 449,– 
pagina 201     

Containers 
pagina 198-199

De containers bieden de  
perfecte ondersteuning  
voor de organisatie van  
uw kantoor. Ook om uw  
werkoppervlak te vergroten.  
U heeft de keuze uit 2  
verschillende dieptes en  
verscheidene opdelingen  
van lades en hangmappenlades. 
Ook zijn er meerdere decors te 
verkrijgen. 

va. 199,–
container
pagina 198-199



CONCEPT MODUL – hout/metaal
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bureau,  
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 221 285 
€ 279,–

a

d
CPU-houder 
Bestelnr. 219 446 
€ 54,90

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 270 261 
€ 249,–, pagina 199

68
0-

82
0 

m
m

1600-2000 mm

c optioneel: knieschot  
voor optimale zicht-afscherming en  
kabelkanaal voor kabeldoorvoeren

geraffineerde  
constructie  
voor een licht 
„zwevend“ effect  
van het tafelblad

3 kabeldoorvoerdoppen 
tot B 1600 mm  
2 kabeldoorvoerdoppen

vierkante stalen buis,  
kwaliteitsplaatstaal,  
50 x 50 mm, poedercoating 
in aluzilver RAL 9006

eenvoudige  
hoogte-instelling  
met inbussleutel  
en meetschaal

lichtgrijs esdoornbeuk

Oppervlak houtdecors

HET OPTIMALE CONCEPT   
VOOR GEZOND WERKEN

blad  
houtdecor

Schuifdeur- 
kasten
pagina  
202

Roldeur- 
kasten
pagina  
203

Hangmappen- 
kasten
pagina 198

Containers
pagina  
198-199

roldeurkast
breedte 1200 mm  
Bestelnr.  
249 318 
va. € 369,– 
pagina 203

hangmappenkast 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 270 252
€ 619,– 
pagina 198

Bureautafels met 4-pootsonderstel, vierkant metaal
manueel hoogteverstelbaar
hoogte 680-820 mm

lichtgrijs, beuk, esdoorn

afb. beuk

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

b afb. esdoorn
bureau  
breedte 2000 mm 
Bestelnr. 221 289 
€ 289,–
pagina 195

va.  €  259,–
bureaus  
B 1600 mm

 
opvangen van  

vloeroneffenheden 
door + 20 mm verstelbare  

stelschroeven

Draaideur- 
kasten
pagina  
200-201



195Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a

CPU-houder
metaal aluzilver  
RAL 9006, incl. spangordel,  
belastbaarheid 20 kg 

d

a
tabletvorm rechthoekig rechthoekig rechthoekig
breedte mm 1600 1800 2000
diepte  mm 800 800 800
kabeldoorvoeren  st. 2 3 3
gewicht     kg 43 46 49
lichtgrijs Bestelnr. 221 281 221 284 221 287
beuk Bestelnr. 221 282 221 285 221 288
esdoorn Bestelnr. 221 283 221 286 221 289
 €/st. 259,– 279,– 289,–

Kabelkanaal
metaal aluzilver RAL 9006
voor tafelbreeedte mm 1600 1800 2000
breedte mm 1190 1390 1590
 Bestelnr. 219 436 219 437 219 438
 €/st. 27,90 29,90 34,90

B 500 x D 400 x H 290 mm
Bestelnr.  219 446 €/st. 54,90

rolcontainer 
diepte 790 mm 
Bestelnr. 270 260  
€ 249,– 
pagina 199

bureau 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 221 284 
€ 279,–

CPU-houder 
Bestelnr. 219 446 
€ 54,90

hangmappenkast 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 270 251
€ 619,– 
pagina 198

a

d

Stekkerdoos
3-voudige stekkerdozenlijst  
uit zeer breukbestendig  
kunststof, 3 bescherm contact-dozen in  
45° stelling, verlichte veiligheidsschakelaar,  
incl. 300 cm kabel
Bestelnr.  214 315 €/st. 11,90

breedte mm 1600
kabeldoorvoeren st. 2
gewicht kg. 41
lichtgrijs Bestelnr. 221 351
beuk Bestelnr. -
esdoorn Bestelnr. 221 353

€/st. 249,–

Aanbouwtafel 4-poot
onderstel aluzilver RAL 9006,  
hoogte 680-820 mm,  
incl. bodemsteldoppen, 
diepte 600 mm

bureaustoel 
vanaf pagina 270

roldeurkast
breedte 1200 mm  
Bestelnr. 249 317  
 € 369,– 
pagina 203

Knieschot c
biedt voldoende privacy, voor bureautafels, geperforeerd  
aluzilver RAL 9006, incl. houders, hoogte 360 mm
voor tafelbreeedte mm 1600 1800 2000
 Bestelnr. 221 368 221 369 221 370
 €/st. 89,90 94,90 99,90

b

Bestelnr. 285 643
€/st. 39,90

Kabelslurf  
kunststof, incl. tafelbevestiging en metalen 
bodemplaat, capaciteit tot  
20 Kabel, Lengte gestrekt 130 cm

e

afb. lichtgrijs

Bureautafels 4-poot 
blad 25 mm dik, onderstel aluminiumkleur RAL 9006, incl.  
bodemsteldoppen,  
hoogte 680-820 mm, 
hoogtverstelbaar

e

draaideurkast 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 270 239
€ 279,– 
pagina 200

draaideurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 270 245
€ 449,– 
pagina 201



lichtgrijs esdoornbeuk

Oppervlak houtdecors

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 47 49 51
lichtgrijs Bestelnr. 289 644 289 647 289 650
beuk Bestelnr. 289 645 289 648 289 651
esdoorn Bestelnr. 289 646 289 649 289 652

€/st. 619,– 669,– 689,–

Zit-/stabureautafel Comfort 
blad 25 mm dik, incl. 2 metalen kabeldoervoordoppen, 
T-poot onderstel in aluzilver, elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 640 - 1300 mm, 2 synchroon gestuurde motoren, incl. soft start & 
stopfunctie, max. belastbaar  
dynamisch: 80 kg,  
diepte 800 mm

a

comfortabel  
Hoogteverstelbaar door een 
druk op de knop

elegant 
2 metalen kabeldoorvoer- 
doppen in aluzilver

Kabelkanaal
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm 
voor tafelbreedte     mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 289 654 289 655 289 656

€/st. 27,90 29,90 34,90

Ergonomisch werken- met het 
hoogste bedieningscomfort

Met een knopdruk kan u de tafel op de  
gewenste hoogte brengen. Zo kan u snel  
en comfortabel wisselen tussen zittend en 
staand werken.   Dit wordt door ergonomen  
en artsen aanbevolen.  Ook in de hoogste  
stand behoudt de tafel zijn stabiliteit.   
Het stroomverbruik in standby-modus is  
minimaal, slechts 0,2 W.

a bureau 
elektromotorisch hoogteverstelbaar, 
afb. beuk 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 289 648 
€ 669,–

extra sterk precisiestaal 
voor hoge stabiliteit, 
poedercoating in  
aluzilver

Bestelnr. 289 661      €/st. 69,90

Handschakelaar memory
voor uitvoering Comfort, 4 hoogtes 
programmeerbaar, digitaal display

64
0-

13
00

 m
m

a bureau 
hoogteverstelbaar  
met elektromotoren 
afb. lichtgrijs 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 289 647 
€ 669,–

bureaustoel  
Bestelnr. 254 508 
€ 379,– 
pagina 319

afb. lichtgrijs

 Container 
afb. lichtgrijs 

Bestelnr. 270 260 
va. € 249,–
pagina 199

CPU-houder 
voor towerbreedte tot 180 mm, 
metalen aluzilver  
gelakt, gew. 3 kg
Bestelnr. 289 660
€/st. 54,90

Knieschotten
metaal, gepoedercoat, incl. montagemateriaal,  
Metall pulverbeschichtet, hoogte 320 x diepte 16 mm 
voor tafelbreedte    mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 289 657 289 658 289 659

€/st. 29,90 37,90 39,90

Bestelnr. 289 653
€/st. 39,90

Kabelslurf  
kunststof, incl. tafelbevestiging en  
metalen bodemplaat, capaciteit tot  
20 Kabel, lengte gestrekt 130 cm, 
aluzilver RAL 9006

64
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196

Zit-/stabureautafel 
elektromotorisch hoogteverstelbaar
hoogte 640-1300 mm

lichtgrijs, beuk, esdoorn

CONCEPT MODUL – hout/metaal

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



ERGONOMISCH werken

bureaustoel  
Bestelnr. 249 672 
€ 369,– 
pagina 395

incl. montage en functie-/ 
kwaliteits test ter plaatse

b

a bureau 
hoogteverstelbaar  
met elektromotoren 
afb. esdoorn 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 289 639 
€ 479,–

comfortabel  
Hoogteverstelbaar  
door een druk op  
de knop

elegant 
2 metalen kabel
doorvoerdoppen  
in aluzilver

va. €  449,– 
bureaue  
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar

afb. esdoorn

71
5
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05

 m
m

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 40 45 47
lichtgrijs Bestelnr. 289 633 289 637 289 641
beuk Bestelnr. 289 634 289 638 289 642
esdoorn Bestelnr. 289 635 289 639 289 643

€/st. 449,– 479,– 499,–

Zit-/stabureautafel Basic 
blad 25 mm dik, incl. 2 metalen kabeldoervoordoppen, 
Tpoot ondestel in aluzilver, traploos hoogteverstelbaar  
van 7151205 mm,  
max. belastbaar 
dynamisch: 60 kg 
diepte 800 mm TIP!

CPU-houder 
voor towerbreedte tot 180 mm, 
metalen aluzilver  
gelakt, gew. 3 kg
Bestelnr. 289 660
€/st. 54,90

Bestelnr. 289 653
€/st. 39,90

Kabelslurf  
kunststof, incl. tafelbevestiging en  
metalen bodemplaat, capaciteit tot  
20 Kabel, Lengte gestrekt 130 cm, 
aluzilver RAL 9006 Kabelkanal

metaal poedercoating,  
incl. montagemateriaal, hoogte 80 x diepte 100 mm
voor tafelbreedte    mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 289 654 289 655 289 656

€/st. 27,90 29,90 34,90

b Knieschot
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm
voor tafelbreedte    mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 289 657 289 658 289 659

€/st. 29,90 37,90 39,90

Container 
afb. esdoorn/aluzilver 

Bestelnr. 270 256  
va. € 199,– 
pagina 199
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 CONCEPT MODUL – hout/metaal
Zit-/stabureautafel

elektromotorisch hoogteverstelbaar 
hoogte 715-1205 mm 

lichtgrijs, beuk, esdoorn

voor uw gezondheid en werktevredenheid

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

2/3 
ziten

Specialisten raden aan

1/3 
staan



Topplatte
CONCEPT MODUL – hout/metaal

Containers
lichtgrijs, beuk, esdoorn

199

volmetalen hand
grepen, aluzilver

59
5 

m
m

a

COMBINATIE VAN  
METAAL EN HOUT topblad en fronten  

in melaminedecor,  
18 mm dik

lichtgrijs esdoornbeuk

Oppervlak houtdecors Corpus staal

aluzilver 9006

sterke telescopische  
geleiders

vanaf   €199,– 
rolcontainer

 

590/790 mm

396 mm

afb. lichtgrijs/aluzilver
diepte 790 mm
Bestelnr. 270 260 
€ 249,–

corpus:
hoogwaardig  
kwaliteitsplaatstaal, 
aluzilver RAL 9006,  
gepoedercoat

 
stabiele metalen lades 
incl. dwarsverdeler  

incl. hoogtestelschroeven

afb. lichtgrijs/ 
aluzilver
diepte 790 mm
Bestelnr. 270 278 
€ 339,–

c

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premiumlevering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Onlineshop: deltav.be

cba

Rol en standcontainers 
Incl. metalen  
telescoopgeleiders  
en zelfsluitsysteem,  
breedte 396 mm  
hoogte mm 595 595 595 720 720
diepte mm 590 790 790 790 790

uitvoering
rolcontainer

met 
3 lades

rolcontainer
met  

3 lades  

rolcontainer
met lade

+ hangmappenlade 

standcontainer
met 

 4 lades

standcontainer
met 2 lades + 

hangmappenlade
gewicht kg 24 29 35 35 43
lichtgrijs Bestelnr. 270 254 270 260 270 257 270 278 270 275
beuk Bestelnr. 270 255 270 261 270 258 270 279 –
esdoorn Bestelnr. 270 256 270 262 270 259 270 280 –
 €/st. 199,– 249,– 249,– 339,– 339,–

Staan en bijzetcontainer ter vergroting  
van het werkoppervlak

TIP!



Containers en hangmappenkasten
lichtgrijs, beuk, esdoorn

198

afb. esdoorn/aluzilver
diepte 790 mm
Bestelnr. 270 262
€ 249,– 
pagina 199

a

afb. beuk/aluzilver
diepte 790 mm
Bestelnr. 270 258
€ 249,– 
pagina 199

b

volledig uittrekbare hangmappenlade op  
hoogbelastbare metalen telescoopgeleiders

afb. beuk/
aluzilver
Bestelnr. 
270 252
€ 619,– 

Hangmappenkasten
corpus aluminiumkleur,  
RAL 9006, melaminedecor  
voor ladefront en topblad  
incl. tegengewicht voor  
hoge stabiliteit, 
diepte 420 mm

d

d     

ruimte voor 
300 mappen

wielen  
blokkeerbaar

materiaallade incl.  
hoogwaardig 
slot, incl. 2 sleutels

hoogtestelschroeven om  
oneffenheden in de  
vloer op te vangen

CONCEPT MODUL – hout/metaal

hoogte x breedte  mm 1160 x 800
uitvoering dubbelbanig

met 3 lades
gewicht  kg 70
lichtgrijs Bestelnr. 270 251
beuk Bestelnr. 270 252
esdoorn Bestelnr. 270 253
 €/st. 619,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

JUMBO-diepte  
790 mm voor extra  
veel opbergruimte



Draaideurkast 
afb. esdoorn/aluzilver 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 270 247
€ 449,–  
pagina 201

Individueel aangepaste 
hoogtestelschroeven om oneffenheden in de vloer 
op te vangen, inbussleutel wordt meegeleverd

c

b Draaideurkast, afb. esdoorn/aluzilver 
breedte 800 mm, Bestelnr. 270 244, 
€ 349,– 
pagina 201

kwaliteitsstaal en hout 
perfect gecombineerd

stabiele scharnieren 
90° openingshoek

hoogwaardige 
stangslot 
met wisselcilinder, 
incl. 2 sleutel

Schuifdeurkast 
afb. esdoorn/aluzilver 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 270 271  
€ 369,– 
pagina 202

TOP-kwaliteit

stabiel metalen  
legbordsteuntjes
hoogteverstelbaar

De kasten uit staal en hout zien niet enkel mooi uit maar zullen u ook van binnenin met veel details overtuigen, die het 
kantoorleven vergemakkelijken. 

incl. topblad bij  
kasten tot een  
hoogte van 1160 mm

CONCEPT MODUL – hout/metaal

200

Draaideurkasten
lichtgrijs, beuk, esdoorn

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



1200 mm

Draaideurkasten
corpus staal     
aluzilver RAL 9006,  
gepoedercoat  
deuren hout,  
diepte 420 mm a b c

TIPP!

uitvoering 3 OH 5 OH 5 OH
breedte x hoogte  mm 800 x 1160 800 x 1900 1200 x 1900
ordnerhoogtes 3 5 5
ordnercapaciteit st. 27 45 70
topblad
melamindecor incl. – –
gewicht kg 39 55 75
lichtgrijs   Bestelnr. 270 239 270 242 270 245
beuk   Bestelnr. 270 240 270 243 270 246
esdoorn   Bestelnr. 270 241 270 244 270 247
   €/st. 279,– 349,– 449,–

va. €    279,– 
Draaideurkast

volmetalen 
handgrepen  
aluzilver

stabiele metalen  
legbordsteuntjes
hoogteverstelbaar

corpus:  
hoogwaardig  
kwaliteitsstaal 
volledig gelast, 
aluzilver  
RAL 9006,  
gepodercoat

veiligheids- 
cilinderslot 
met 2 sleutels

c afb. 
lichtgrijs/aluzilver  
hoogte 1900 mm
Bestelnr. 270 245  
€ 449,–

plaats voor 
70 ordners

a

Draaideurkast 
afb. esdoorn/aluzilver 
breedte 800 mm
Bestelnr. 270 241 
€ 279,– 

metalen sokkel 
aluzilver gelakt  
RAL 9006, met van  
binnenuit verstelbare 
hoogtesteldoppen 
beschermt voor 
beschadigingen

Deuren uit 
krasvaste 
decorfronten 
uit melamine

42
0 m

m

lichtgrijs

esdoorn

beuk

Oppervlak  
houtdecors

Corpus staal

aluzilver 
9006

draaideurkast 
afb. beuk/aluzilver, Bestelnr. 270 240  
€ 279,–

a

CONCEPT MODUL – hout/metaal

201

Draaideurkasten
lichtgrijs, beuk, esdoorn

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



CONCEPT MODUL – hout/metaal
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Combinatie  
metaal en hout

schuifdeurkast 
hoogte 800 mm 
Bestelnr. 270 268 
€ 299,–

a

b schuifdeurkast, hoogte 1160 mm 
Bestelnr. 270 271  
€ 369,–

Schuifdeurkasten 
lichtgrijs, beuk, esdoorn

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

OPTIMAAL 
voor smalle  
ruimtes

roldeurkast 
hoogte 1160 mm 
Bestelnr. 249 319  
va. € 369,–
pagina 203

Topkwaliteit

Schuifdeurkasten
metalen corpus, gepodercoat 
in aluzilver RAL 9006, deuren 
in hout, diepte 420 mm a b c
breedte x hoogte mm 1200 x 800 1200 x 1160 1200 x 1900
orderhoogtes 2 3 5
ordnercapaciteit st. 28 42 70
topblad melaminedecor incl. incl. –
gewicht kg 40 53 75
lichtgrijs  Bestelnr. 270 266 270 269 270 272
beuk  Bestelnr. 270 267 270 270 270 273
esdoorn  Bestelnr. 270 268 270 271 270 274
 €/st. 299,– 369,– 469,–

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= functionele ruimte
= gebruikersruimte
= verkeersruimte

19
00

 m
m

1200 mm

420 mm

corpus:  
hoogwaardig  
kwaliteitsstaal  
aluzilver  
RAL 9006,  
gepodercoat

volmetalen  
aluzilver  
handgrepen

veiligheids- 
cilinderslot

Schuifdeurkasten hebben als voordeel, dat 
reeds bij de bureauplanning geen rekening 
gehouden moet worden met het wer-
koppervlak, zoals dat wel het geval is bij 
draaideurkasten.
Dit heeft voor u nog meer voordelen 
• barrièrevrij werken
•  werkoppervlaktes kunnen  

efficiënter gebruikt wordenn
•   meer opbergmeubilair kan op dezelfde 

kantoorruimte geplaatst worden

lichtlopende  
rolgeleiders met 
dubbele rollagers

individueel aangepast 
van binnenuit instelbaar

stabiel metalen 
legbordsteuntjes

afb.  
esdoorn/aluzilver

plaats voor  
70 ordners

oppervlakte houtdecors

lichtgrijs esdoornbeuk

metalen  
corpus

aluzilver  
9006

c
afb. lichtgrijs/aluzilver 
hoogte 1900 mm
Bestelnr. 270 272
€ 469,–

vanaf   €   299,– 
schuifdeurkasten



203Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

CONCEPT MODUL – hout/metaal

afb.  
beuk / aluzilver

Stabiel 
metalen legbordsteuntjes

Individueel aangepaste 
hoogtestelschroeven om oneffenheden in de vloer  
op te vangen, inbussleutel wordt meegeleverd

ruimte voor  
24 ordners

roldeurkasten, breedte 1200 mm, afb. beuk/aluzilver,  
Bestelnr. 249 315, va. € 279,–  

incl. topblad 
bij kasten tot 

een hoogte  
van 1160 mm

De PERFECTE  
   OPLOSSING
voor elke ruimtesituatie

schuifdeurkasten, hoogte 1900 mm
Bestelnr. 270 273, € 459,– pagina 202

roldeurkast, hoogte 1900 mm
afb. aluzilver, Bestelnr. 270 263 
va. € 399,–

bhoogwaardige  
kunststof roldeuren, 
aluzilver gelakt

Roldeurkasten lichtgrijs, beuk, esdoorn

oppervlakte houtdecors

lichtgrijs esdoornbeuk

metalen corpus

aluzilver  
9006

schuifdeurkast
breedte 1200 mm
Bestelnr. 270 270
€ 369,– 
pagina 202

ruimte voor  
60 ordners

a

Roldeurkasten
metalen corpus, gepodercoat  
in aluzilver RAL 9006, hoog- 
waardige kunststof roldeuren, 
aluzilver gelakt, diepte 420 mm 

TIP!

b

hoogte mm 800 1160 1900
ordnerhoogtes 2 3 5
ordnercapaciteit st. 24 36 60
topblad melaminedecor inkl. inkl.  –
gewicht kg 37 49 57
corpus/topblad
aluzilver/lichtgrijs Bestelnr. 249 314 249 317 –
aluzilver/beuk Bestelnr. 249 315 249 318 –
aluzilver/esdoorn Bestelnr. 249 316 249 319 –
aluzilver/– Bestelnr. – – 270 263

€/st. 289,– 379,– 409,–
va. 2 st. €/st. 279,– 369,– 399,–

a

vanaf   €    279,– 
roldeurkasten
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MANAGEMENTBUREAUS pagina 204-243

Representatieve directiebureaus voor hoge vereisten

EVO pagina 206-211 voor professionele vereistenhout

bureautafel  

vanaf € 229,–
pagina 206

iMODUL pagina 214-223 Ergonomie en kwaliteit van topklassehout

bureautafel

vanaf € 349,–
pagina 214

Voor alle  
DELTA-V 
management- 
bureaus:

afb. antraciet/wit

afb. lichtgrijs



205Ergonomisch en modern in een stijlvolle sfeer

overzicht – Managementbureaus

PROFI Bicolour pagina 224-231 stijlvol inrichten hout

bureautafel  

vanaf € 299,–
pagina 224

MANAGEMENT 2 pagina 232-235 hout

bureautafel  

vanaf €  599,–

DELUXE pagina 236-239 hout

       bureautafel  

vanaf €  799,–

BOSSINO pagina 242-243 hout

bureautafel  

vanaf €  379,–
bureautafel

vanaf €  599,–

EXECUTIVE pagina 240-241 hout

afb. noot/wit

afb. noot donker afb. calvados

afb. noot
afb. 
eik donker/wit



draaideurkast 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 271 040 
€ 379,– 
pagina 211

rek 
breedte 800 mm 
Bestelnr.  
271 048 
€ 249,– 
pagina 210

EVO – houtdecor
Bureaumeubelprogramma  
bureautafel en rolcontainer

Attractieve kleurcombinaties, aansprekend design en een top afwerkingskwaliteit – 
dat zijn de eigenschappen van EVO. 

Krasbestendig melaminedecor in antraciet en eik contrastreren met witte corpussen.  
Daar bovenop komen professionele details, bv. gedempte deuren en lades,  
die door hoogwaardige wisselcilindersloten afgesloten kunnen worden. 

Wat u ook verkiest, met EVO heeft u steeds voor professionaliteit gekozen, waar  
u vele jaren vreugde van heeft.

206

klassevol 
extra dun  
tafelblad met  
schaduwvoeg

comfortabel 
incl. 2 kabeldoor- 
voeren in aluzilver

bureaufafel 
breedte  
1600 mm 
Bestelnr.  
275 156
€ 339,–

b

ergonomische 
bureautafel comfort  
met traploze  
hogteverstelling

comfortabel 
incl. 2 kabeldoorvoeren  
in aluzilver

Oppervlak houtdecors
antraciet wildeiklichtgrijs wit

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

breedte mm 1200 1600 1800 2000
lichtgrijs Bestelnr. 275 146 275 147 275 148 275 151
antraciet Bestelnr. 271 024 271 026 275 149 271 028
wildeik Bestelnr. 271 025 271 027 275 150 271 029
wit Bestelnr. 280 665 280 666 280 667 280 668

€/st. 229,– 269,– 289,– 299,–

breedte mm 1200 1600 1800 2000
lichtgrijs Bestelnr. 275 152 275 155 275 158 275 161
antraciet Bestelnr. 275 153 275 156 275 159 275 162
wildeik Bestelnr.   275 154 275 157 275 160 275 163
wit Bestelnr. 280 669 280 670 280 671 280 672

€ /st. 299,– 339,– 359,– 379,–

Bureautafel comfort 
tafelblad 12 mm dik, incl. 2 metalen-kabeldoorvoerdoppen,  
stabiel 4-poots onderstel in aluzilver RAL 9006,  
hoogteverstelbaar tot 730 - 855 x diepte 800 mm

Bureautafel basic 
tafelblad 12 mm dik, incl. 2 metalen-kabeldoorvoerdoppen,  
stabiel 4-poot onderstel in aluzilver RAL 9006, 
hoogte 730 x diepte 800 mm a

b

Kabelslurf
voor bevestiging onder het  
tafelblad, incl. bodemplaat, 
Lengte: 130 cm  
H 750 x B 55 x D 22 mm
Bestelnr. 264 621  €/st. 39,90 

Knieschot 
biedt voldoende privacy, metaal gelakt,  
incl. montagemateriaal, hoogte 350 mm, diepte 16 mm 
voor tafelbreedte                mm 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 940 288 942 288 943 288 944

€/st. 49,90 59,90 64,90 69,90

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
dubbelzijdig afklapbaar, metaal gelakt, incl. kabelontlasting,  
hoogte 50 mm, diepte 145 mm   
voor tafelbreedte               mm 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 919 288 921 288 922 288 923

€/st. 29,90 34,90 39,90 49,90

c



aantal lades 
hangmappenlades

1+3
–

1+1 
1

1+3
–

diepte                mm 600 600 600
front / corpus Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs / lichtgrijs 290 521 290 524 290 527
antraciet / wit 290 522 290 525 290 528
wildeik / wit 290 523 290 526 290 529
                         €/st. 329,– 329,– 369,–

d

TOP DESIGN

c

voor professioneel gebruik

bureau

vanaf € 229,–

afb. antraciet / wit

rek, breedte 800 mm 
Bestelnr. 271 047
€ 169,– 
pagina 210

schuifdeurkasten  
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 271 044
€ 289,– 
pagina 211

d
rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 522
€ 329,–

a
bureau 
breedte 1600 mm 
Bestelnr.  
271 026
€ 269,–

bureaustoel
Bestelnr. 260 800 
€ 389,–
pagina 326

afb.  
wildeik / wit

afb.  
lichtgrijs

d rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 521
€ 329,–

d rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 523
€ 329,–

Lade-indelingset bestaande uit: 2 x scheidingen,  
2 x vakverdelers DIN A5, 3 x vakverdelers DIN A6

comfortabel 
metalen lades met 
gedempte zelfs-
luiting

600
600 800

207Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Bestelnr. 290 559 €/set 39,–

Rolcontainer 
incl. materiaallade, metalen lades met gedempte zelfsluiting, 
centraal afsluitbaar met  
uittrekbeveiliging, slot  
met wisselcilinder  
hoogte 590 mm, 
breedte 435 mm
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64
0-

13
00

 m
m

a zit-/sta bureautafel 
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar 
afb. blad antraciet 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 278 678 
€ 689,–

 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice

tafelblad 25 mm  
dik incl. 2 metalen 
kabeldoorvoerdoppen

extra dik precisiestaal  
voor hoge stabiliteit, 
poedercoated in  
aluzilver

maximum comfort: 
Softstart en -stop functie

Verdere ergonomische zit-/statafels:

EVO – houtdecor
Zit-/sta bureautafels 
elektromotorisch hoogteverstelbaar  
hoogte 640-1300 mm
blad lichtgrijs, antraciet, wildeik

vanaf € 599,– 
zit-/sta bureautafels 
elektromotorisch hoogteverstelbaar 

 

hoogteverstelbaar  
met 2 synchroon  
gestuurde 
elektromotoren

rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 522
€ 329,–
pagina 207

b

MULTI MODUL  
vanaf pagina 84 

iMODUL 
vanaf pagina  
218/225

PROFI MODUL  
pagina 14-27

Management 2 
pagina 235

onderstel:

 Zit-/statafels met onderstel wit  
vindt u in onze online-shop.TIP!

Dynamisch  
werken  
comfortabel door  
1 druk op de knop



EVO – houtdecor
Zit-/sta bureautafels 

elektromotorisch hoogteverstelbaar  
hoogte 640-1300 mm

blad lichtgrijs, antraciet, wildeik

209

comfortabel  
hoogteverstelbaar door een 
druk op de knop

elegant 
2 metalen kabeldoor- 
voerdoppen in aluzilver

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Kabelslurf  
inclusief  
tafelbevestiging  
en bodemplaat,  
capaciteit:  
tot 20 kabels.  
lengte: 130 cm  
(gestrekt),  
aluzilver RAL 9006

a

b

Knieschot
metaal poedercoated, incl. montagemateriaal,
hoogte 350 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte             mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 288 940 288 942 288 943

€/st. 49,90 59,90 64,90

Kabelkanaal
metaal poedercoated, incl. montagemateriaal,
hoogte 50 x diepte 145mm
voor tafelbreedte            mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 288 919 288 921 288 922

€/st. 29,90 34,90 39,90

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 45 50 52
lichtgrijs Bestelnr. 278 671 278 674 278 677
antraciet Bestelnr. 278 672 278 675 278 678
wildeik Bestelnr. 278 673 278 676 278 679
wit Bestelnr. 275 265 275 269 275 273

€/st. 599,– 669,– 689,–

Zit-/sta bureautafels Comfort 
bladdikte 25 mm met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen, T-poot onderstel in aluzilver,  
2 synchroon gestuurde electromotoren, hoogteverstelbaar van 640 - 1300 mm,  
incl. softstart & -stop functie, 
belastbaarheid: 80 kg,  
diepte 800 mm

Bestelnr. 264 621
€/st.       39,90

schuifdeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 271 044
€ 289,– 
pagina 211

draaideurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 275 225
€ 349,– 
pagina 211

Handschakelaar memory 
4 hoogtes programmeer-
baar, digitaal display
Bestelnr. 278 220
€/st.       69,90

Management 2 
pagina 235

Oppervlak houtdecors
antraciet

wildeik

lichtgrijs

wit



210

afb. wildeik / wit

knieschot 
breedte 1600 mm 
Bestelnr.  
288 942
€ 59,90
pagina 206

rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr.  
290 523
€ 329,– 
pagina 207

bureau 
breedte 1600 mm 
Bestelnr.  
271 027
€ 269,– 
pagina 206

b
rek 
breedte  
800 mm 
Bestelnr.  
275 193 
€ 249,–

c
draaideur- 
kast 
breedte  
800 mm 
Bestelnr.  
275 219 
€ 249,–

hoogte mm 785 785 1125 1125 2215 2215
breedte mm 800 1200 800 1200 800 1200
ordnerhoogtes 2 2 3 3 6 6
ordnercapaciteit st. 16 28 24 42 48 84
lichtgrijs Bestelnr. 275 191 275 194 275 192 275 196 275 193 275 198
wit Bestelnr. 271 046 275 195 271 047 275 197 271 048 275 199

€/st. 129,– 189,– 169,– 229,– 249,– 369,–

a

rek 
met stabiele legborden in hout,  
scheidingswand, zichtrugwand, 
hoogteverstelbare steldoppen,  
diepte 420 mm b

d
draaideurkast 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 271 041 
€ 379,–

a
rek  
breedte 800 mm 
Bestelnr. 271 047
€ 169,–

elegant 
metalen grepen en aluzilver

afb.  
lichtgrijs discreet 

topblad extra dun, 12 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

Oppervlak houtdecors
antraciet wildeiklichtgrijs wit



hoogte mm 785 785 1125 1125 2215 2215
breedte mm 800 1200 800 1200 800 1200
ordnerhoogtes 2 2 3 3 6 6
ordnercapaciteit st. 16 28 24 42 48 84
front / corpus
lichtgrijs / lichtgrijs Bestelnr. 275 218 275 221 275 219 275 224 275 220 275 227
antraciet / wit Bestelnr. 271 036 275 222 271 038 275 225 271 040 275 228
wildeik / wit Bestelnr. 271 037 275 223 271 039 275 226 271 041 275 229

€/st. 199,– 299,– 249,– 349,– 379,– 519,– 

hoogte mm 785 1125
ordnerhoogtes 2 3
ordnercapaciteit st. 24 36
front/corpus
lichtgrijs / lichtgrijs Bestelnr. 275 230 275 231
antraciet / wit Bestelnr. 271 042 271 044
wildeik / wit Bestelnr. 271 043 271 045

€/st. 229,– 289,–

Schuifdeurkasten 
enkelbanige schuifdeur, slot met wissel- 
cilinder, stabiel legborden in hout, 
hoogteverstelbare steldoppen,  
breedte 1200 x diepte 420 mm

e

Draaideurkasten 
met gedempte deuren (softclose), stangslot  
met wisselcilinder, stabiel legborden in hout,  
hoogteverstelbare steldoppen  
diepte 420 mm d

211

e
schuifdeurkast  
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 271 045
€ 289,–

rek  
breedte 800 mm 
Bestelnr. 271 047
€ 169,–

comfortabel 
premium-deurscharnieren
incl. sluitdempers (softclose)

rek

vanaf € 129,–   

afb. lichtgrijs

afb. antraciet / wit 

EVO – houtdecor
Bureaumeubelprogramma  

corpusmeubilair

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

c



bureau  
breedte 1800 mm
Bestelnr. 258 814
€ 429,– 
pagina 214

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 270 105
€ 319,–
pagina 219

Oppervlak houtdecors

Materiaal:  
krasbestendige melaminecoating  
in verblindings- en reflectievrije  
uitvoering volgens DIN 86765

lichtgrijs beuk esdoorn

iMODUL – houten meubilair
 

onderstel
met een hoogbelastbare 
poedercoating 
RAL 9006 aluzilver

iMODUL, PROFI MODUL  
en MULTI MODUL zijn 
in decor onderling  
combineerbaar.

Slim combineren!

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Auf Anfrage: Schnell-Lieferservice 

Premium-Lieferung: professionell schneller Aufstellservice kostenfrei  
am Arbeitsplatz und Entsorgung der Verpackung,  
innerhalb 10 Arbeitstagen, frei Haus. 

212 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



schuifdeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 270 174
€ 299,–
pagina 223

Doordacht systeem 
• praktisch toebehoren alsook talrijke  
verbindings- en aanbouwmogelijkheden   
garanderen een individuele en toekomstgerichte 
werkplekinrichting

Onverwisselbaar design 
• organisch gevormde C-poot met  
 traploze hoogteverstelling 
 van 650-850 mm of 650-1250 mm  
 bij electromotorische  
 bureautafels

Uitstekend toebehoren 
• verhoog uw productiviteit door    
intelligent toebehoren: alle gangbare   
toebehoren bij de hand op de werkplek

Metalen afboording 
• 2 mm ABS-rand met  
 aluminiumcoating,  
 uniek design ontworpen  
 voor intensief gebruik

Zonder compromis  
•  Hoogwaardige materialen in verbinding met 

een modern, toekomstgericht design garande-
ren een goede investering in uw individuele 
bureauinrichting 

2 mm ABS-rand met echt  
aluminium afgewerkt. 

ERGONOMIE 
KWALITEIT op TOP-NIVEAU

iMODUL – houten meubilair

bureaus
pagina 214

scheidingswand
pagina 256-257

Het iMODUL bureautafelsysteem is meer als een tafelsysteem!  
Het verenigd een modern, toekomstgericht design met een 
maximum aan ergonomie en functionaliteit.  
Een hoge product- en variantendiversiteit garanderen bovendien een  
individuele bureauinrichting volledig naar uw behoeftes – zowel voor  
een moderne werkplek, een professionele hoekcombinatie of bijzonder  
ergonomische zit-sta-oplossingen.

iMODUL corpusmeubelen vindt U op pagina 220.

bureaustoel 
Bestelnr.  
246 738 
€ 249,– 
vanaf  
pagina 307

afb. lichtgrijs

zit-/statafels
motorisch hoogteverstelbaar
pagina 218

213Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

en

elegant c-poot  
onderstel



 

plaat vorm rechthoek rechthoek rechthoek rechthoek rechthoek cockpitvorm cockpitvorm
breedte mm 800 1200 1600 1800 2000 1800 2000
diepte mm 800 800 800 800 800 950/800/950 950/800/950
kabeldoorvoerdoppen st. 2 2 2 3 3 3 3
gewicht kg 32 38 44 47 51 49 53
lichtgrijs Bestelnr. 258 807 258 809 258 810 258 814 258 815 258 819 258 820
beuk Bestelnr. 259 822 259 824 259 825 259 826 259 827 259 831 259 832
esdoorn Bestelnr. 259 857 259 859 259 860 259 861 259 862 259 866 259 867
 €/st. 349,– 379,– 399,– 429,– 449,– 449,– 469,–

a

65
0-

85
0 

m
m

800-2000 mm

roldeurkasten 
3 ordnerhoogtes 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 270 197 
€ 409,–
pagina 222

800 mm

Toebehoren    stroombox  
    te plaatsen 
    in de kabeldoorvoerd,
 stekkerdoos verticaal kabelkanaal CPU-houder 1 x stekkerdoos, 
 3 x stekkerdoos incl. magneten   voor binnen en buiten 1 x USB, 1 x LAN

vanaf 349,–
bureaus

bevestiging te klemmen
metaal aluzilver Bestelnr. 264 018

€/st. 84,90

Aanbouw-kabelmanager 
Alle aansluitingen binnen  
handbereik op de werkplek
3 x stekkerdoos, 2 x LAN

Kabelslurf
voor bevestiging onder het tafelblad,  
incl. metalen bodemplaat 
H 750 x B 55 x D 22 mm

2 kabeldoorvoerdoppen,  
in kunststof aluzilver  

3 kabeldoorvoerdoppen vanaf B 1800 mm 

ERGONOMIE
op topniveau   

Kabelkanaal 
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen, 
voor bevestiging aan het tafelblad, incl. kabelblokkering, metaal gelakt,
aluzilver RAL 9006, hoogte 80 x diepte 130 mm     
voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800 2000
aluzilver Bestelnr. 260 325  260 327 260 328 260 329 260 330  
 €/st. 22,90  27,90 32,90 34,90 39,90

Knieschot 
biedt voldoende privacy, metaal gelakt 
in aluzilver RAL 9006, hoogte 400 x diepte 16 mm 

voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800 2000
aluzilver Bestelnr. 260 547 260 549 260 550 260 554 260 555  
 €/st. 59,90 69,90 79,90 89,90 99,90

Bureaus
lichtgrijs, beuk, esdoorn

manueel hoogtverstelbaar  
van 650-850 mm

214

iMODUL – houten meubilair

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs beuk esdoorn noot 
vanaf p. 226

P

breedte mm 252 90 195 75
hoogte mm 41 500 435 68
diepte mm 60 16 400 75

kleur zwart aluzilver aluzilver zwart

 Bestelnr. 230 973 258 931 260 318 258 869

 €/st.  35,– 24,90  79,90 79,90

Bestelnr.  264 621  €/st. 39,90

950

1800/2000

950

Bureau-aanbouwblad            
25 mm dik,  
inclusief  
montage toebehoren

aanbouwblad

breedte mm 600
diepte mm 1600
gewicht kg 23
steunpoot st. 2
kabeldoorvoerdoppen st. –
lichtgrijs Bestelnr. 258 834  
beuk Bestelnr. 259 846  
esdoorn Bestelnr. 259 881    

€/st. 299,– 

blad houtdecor

hoogwaardige  
aluminium randen,  

2 mm, afgeronde  
hoeken en kanten 

C-poot onderstel 
poedercoating 

in aluzilver RAL 9006

kunststof steldoppen  
 om oneffenheden in  

de vloer op te vangen

hoogte- 
verstelling 

traploos  
met  

inbus- 
sleutel

 afb. lichtgrijs

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Bureaus
blad 25 mm dik 
incl. kabeldoorvoerdoppen,
onderstel aluzilver RAL 9006,
hoogte 650-850 mm

Scheidings- 
wand
pagina  
256

a

Containers
pagina  
219

Roldeur-/ 
Schuifdeur- 
kasten
pagina  
222-223

Draaideur- 
kasten/ 
Rekken
pagina  
220-221

VIDEO
www.delta-v



b

b

c
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 afb. esdoorn 

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 270 107
€ 319,–
pagina 219

draaideurkast 
6 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 270 149 
€ 369,–
pagina 221

b afb. esdoorn
bureau jumbovorm 
linkszijdig
Bestelnr. 259 864 
€ 729,–

c

Bureau  
Jumbo-vrijvorm    
bureau blad 25 mm dik  
incl. kabeldoorvoerdoppen, 
onderstel aluzilver RAL 9006,
hoogte 650-850 mm linkszijdig rechtszijdig

breedte mm 1800 1800
diepte mm 1600 1600
kabeldoorvoerdoppen st. 3 3
gewicht kg 73 73
lichtgrijs   Bestelnr. 258 817 258 816
beuk   Bestelnr. 259 829 259 828
esdoorn   Bestelnr. 259 864 259 863

  €/st. 729,– 729,–

1800

1600

800

800

800

800

1800

1600

TIP!

c afb. lichtgrijs
bureau jumbovorm 
rechtszijdig
Bestelnr. 258 816
€ 729,–

Kabelkanaal voor bureau Jumbo-vrijvorm 
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen, incl. 
kabelblokkering, metaal gelakt, aluzilver  
RAL 9006, hoogte 80 x diepte 130 mm
voor tafelbreedte mm 1600 1800

  Bestelnr. 260 327 260 329
  €/st. 27,90 34,90

Knieschot voor bureau Jumbovorm
biedt voldoende privacy, metaal gelakt 
in aluzilver RAL 9006, hoogte 400 x diepte 16 mm 
voor tafelbreedte mm 1600 1800

  Bestelnr. 260 549 260 554
  €/st. 69,90 89,90

aanbouwblad

breedte mm 600
diepte mm 1600
gewicht kg 23
steunpoot st. 2
kabeldoorvoerdoppen st. –
lichtgrijs Bestelnr. 258 834  
beuk Bestelnr. 259 846  
esdoorn Bestelnr. 259 881    

€/st. 299,– 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

bureaustoel winSIT 
Bestelnr. 260 805 
€ 409,–
pagina 326



schuifdeurkasten 
2 ordnerhoogtes 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 270 170
€ 249,–
pagina 223

C-poot onderstel 
poedercoating 

in aluzilver RAL 9006

individuele 
hoogteverstelling

traploos met inbussleutel

kunststof 
steldoppen 

om oneffenheden in 
de vloer op te vangen

hoogwaardige 
aluminium randen, 2 mm, 
afgeronde hoeken en kanten 

 afb. lichtgrijs 

65
0-

85
0 

m
m

800 mm

800 mm
800 mm

a

c

1600 mm

f

c afb. lichtgrijs 
bureaublad 
breedte 1600 mm
Bestelnr. 260 654 
€ 199,–
pagina 217

h

i

g

blad houtdecor

 Wij zijn er voor U! 
 Wij adviseren u graag  
 en uitgebreid voor uw  
 bestelling. 
 Vakkundig advies 
 B Tel. 0800/20 888 
NL Tel. 0800/0 22 22 67

216

 afb. beuk 

e
a

CPU-houder 
Bestelnr. 260 318 
€ 79,90
pagina 217

knieshot 
Bestelnr. 260 550  
€ 79,90

c

g i

h

j

j

Kabelkanaal        
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
voor bevestiging aan het tafelblad, incl. kabelontlasting,  
metaal gelakt, aluzilver RAL 9006, hoogte 80 x diepte 130 mm

Knieschotten 
biedt voldoende privacy, geperforeerd metaal,  
gelakt, aluzilver RAL 9006, hoogte 400 x diepte 16 mm

voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800 2000

aluzilver   Bestelnr. 260 325 260 327 260 328 260 329 260 330

€/st.  22,90  27,90 32,90 34,90 39,90

voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800 2000

aluzilver Bestelnr. 260 547 260 549 260 550 260 554 260 555

 €/st. 59,90 69,90 79,90 89,90 99,90

Uw individuele 
ERGONOMIE-

WERKPLEK
Aanbouwelementen
lichtgrijs, beuk, esdoorn

iMODUL – houten meubilair

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Scheidings- 
wand
pagina  
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Containers
pagina  
219

Roldeur-/ 
Schuifdeur- 
kasten
pagina  
222-223

Draaideur- 
kasten/ 
Rekken
pagina  
220-221



 afb. esdoorn

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 270 110 
€ 349,–
pagina 219

e

b

bureaustoelen 
vanaf
pagina 270

g

i

d

217

Verticaal 
kabelkanaal     
incl. magneten  

CPU-houder  
voor binnen en buiten 

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs beuk esdoorn

Bestelnr. 230 973 €/st. 35,–

Bestelnr. 260 318  €/st. 79,90

Bestelnr. 258 931  €/st. 24,90

a b c d

        C-poot

metaal gelakt, 
RAL 9006 aluzilver 
hoogte instelbaar 
650-850 mm, breedte 
60 mm

lange voet 
rechts 
1 stuk

lange voet 
links 

1 stuk

korte voet 
rechts/links 

1 stuk
diepte mm 800 800 600
gewicht kg 9 9 8
aluzilver Bestelnr. 260 705 260 706 260 588
 €/st. 100,– 100,– 100,–

g h i

         Bureau- 
aanbouwbladen
incl. montage-
toebehoren, 
hoogte 25 mm

Wij  
adviseren: 

       A

B

voor meer beenvrijheid

C

Stel hier uw individuele ergonomie-werkplek samen uit stap       -    –A C

breedte mm 800 1200 1600 1800 2000
kabeldoorvoerdoppen st. 2 2 2 3 3
gewicht kg 15 21 27 30 34
lichttgrijs    Bestelnr. 260 648 260 650 260 654 260 655 260 656
beuk     Bestelnr. 260 661 260 663 260 664 260 665 260 666
esdoorn      Bestelnr. 260 671 260 673 260 674 260 675 260 676
  €/st. 149,– 179,– 199,– 229,– 249,–

vierkant 1/4 cirkel
incl. steunpoot

breedte mm 1000 800
diepte mm 1000 800
steunpoot st. 1 –
gewicht kg 21 13
lichtgrijs Bestelnr. 258 825 258 826
beuk Bestelnr. 259 837 259 838
esdoorn Bestelnr. 259 872 259 873
 €/st. 249,– 199,–

Kabelkanaal        
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
voor bevestiging aan het tafelblad, incl. kabelontlasting,  
metaal gelakt, aluzilver RAL 9006, hoogte 80 x diepte 130 mm

Knieschotten 
biedt voldoende privacy, geperforeerd metaal,  
gelakt, aluzilver RAL 9006, hoogte 400 x diepte 16 mm

voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800 2000

aluzilver   Bestelnr. 260 325 260 327 260 328 260 329 260 330

€/st.  22,90  27,90 32,90 34,90 39,90

voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800 2000

aluzilver Bestelnr. 260 547 260 549 260 550 260 554 260 555

 €/st. 59,90 69,90 79,90 89,90 99,90

Stekkerdoos
3-voudige stekker-dozenlijst uit  
zeer breukbestendig kunststof,  
3 bescherm contactdozen in  
45° stelling, verlichte veiligheids- 
schakelaar, incl. 300 cm kabel

e f

• korte voet binnen
• lange voet buiten

Clever combineren! 
Onze series PROFI MODUL,

MULTI MODUL en iMODUL zijn 
in decor onderling combineerbaar.

Bureautafelcombinatie in esdoorndecor, (zoals afb.) 
bestaand uit:
b 1 x bureaublad breedte 1200 mm,

Bestelnr. 260 673 €/st. 179,–
d 1 x bureaublad breedte 1800 mm,

Bestelnr. 260 675 €/st. 229,– 
e 1 x bureauaanbouwbladen vierkant 
      Bestelnr. 259 872 €/st. 249,–
g 1 x lange voet rechts

Bestelnr. 260 705 €/st. 100,–
h 1 x lange voet links

Bestelnr. 260 706 €/st. 100,– 
i 2 x korte voet

Bestelnr. 260 588 €/st. 100,– 
totaalprijs €    1.057,–

         Bureau blad rechthoekig
 25 mm starke bureaublad 
incl. kabeldoorvoerdoppen 
Gelieve de poten apart te bestellen.      

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Op aanvraag: enkel onderstel leverbaar

verticaal 
kabelkanaal

 

CPU-houder stroombox 
 te plaatsen in de 
      kabeldoorvoerdop,
voor binnen 1 x stekkerdoos, 

incl. magneten en buiten 1 x USB, 1 x LAN

breedte mm 90 195 75
hoogte mm 500 435 68
diepte mm 16 400 75

kleur aluzilver aluzilver zwarz

 Bestelnr. 258 931 260 318 258 869

 €/st.  24,90  79,90 79,90

a 

Kabelslurf 
incl. tafel  bevestiging en bodem-
plaat, capaciteit: tot 20 kabels,  
lengte 130 cm (gestrekt) 
aluzilver RAL 9006

218

Kabelkanaal 
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen  
op te bergen voor bevestiging aan het tafelblad,  
incl. kabelontlasting,  metaal gelakt aluzilver RAL 9006, 
hoogte 80 x diepte 130 mm

iMODUL – houten meubilair

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs beuk esdoorn

noot vanaf  
pagina 227

Pbladform rechthoek rechthoek rechthoek cockpit cockpit

breedte  mm 1600 1800 2000 1800 2000
diepte                                mm 800 800 800 950/800/950 950/800/950
kabeldoorvoerdoppen st. 2 3 3 3 3
gewicht kg 54 57 61 58 62

lichtgrijs Bestelnr. 258 835 258 836 258 800 258 837 258 838
beuk Bestelnr. 259 847 259 848 259 849 259 850 259 854
esdoorn Bestelnr. 259 882 259 883 259 884 259 885 259 886

 €/st. 949,– 999,– 1.049,– 1.049,– 1.099,–

voor tafelbreedte mm 1600 1800 2000

aluzilver Bestelnr.  260 328 260 329 260 330

 €/st. 32,90 34,90 39,90

voor tafelbreedte mm 1600 1800 2000

aluzilver Bestelnr.  260 550 260 554 260 555

 €st. 79,90 89,90 99,90 Bestelnr. 230 973   €/st. 35,–

Stekkerdoos
3-voudige stekkerdozenlijst uit  
zeer breukbestendig kunststof,  
3 bescherm contactdozen in 45° stelling, 
verlichte veiligheids- 
schakelaar, incl. 300 cm kabel

Knieschot 
biedt voldoende privacy,  incl. houders,  
geperforeerd, metaal, gelakt, aluzilver RAL 9006, 
incl. montagemateriaal, hoogte 400 x diepte 16 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

65
0-

12
50

 m
m

1600-2000 mm

 afb. esdoorn 

kunststof steldoppen  
om oneffenheden in  

de vloer op te vangen

C-poot onderstel  
stabiel vierkant  

metaal incl. verticaal  
kabelkanaal  

RAL 9006 aluzilver

kabelslurf 
sterk nylon

hoogwaardige  
aluminium randen,  

2 mm, afgeronde  
hoeken en kanten

a 

DE PREMIUM  
OPLOSSING

exclusief bij DELTA-V

a afb. esdoorn
bureau breedte 1800 mm
Bestelnr. 259 883 
999,–

blad houtdecor

Zit-/sta bureautafel
lichtgrijs, beuk, esdoorn
elektromotorisch hoogteverstelbaar

MULTI MODUL 
vanaf pagina 84

PROFI Bicolour 
vanaf pagina 225

PROFI MODUL  
vanaf pagina 14

Verdere ergonomische zit-/statafels:

stabiele C-poot onderstellen
maximale beenvrijheid omdat 
er geen storende dwarsdragers 
zijn

belastbaarheid  
tot 100 kg

hoogteverstelbaar  
met 2 synchroon  
gestuurde Bosch 
elektromotoren65

0-
12

50
 m

m

65
0-

12
50

 m
m

a 

Zit-/sta bureautafel 
bladdikte 25 mm, C-poot onderstel,  
poedercoating in aluzilver RAL 9006,  
elektromotorisch hoogteverstelbaar 
650 - 1250 mm, 
inclusief 1 verticaal kabelkanaal 

TIP!

MANAGEMENT 2 
pagina 235

Bestelnr. 278 220      €/st. 69,90

Handschakelaar memory 
4 hoogtes programmeerbaar, digitaal 
display

Bestelnr. 264 621      €/st. 39,90



 afb. lichtgrijs

rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 270 099 
€ 299,–

a bureau  
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 258 836 
€ 999,– 
pagina 218

a 

219

Rolcontainer 
diepte 600 en 800 mm   
metalen lades met sluitdempers, 
zelfsluitsysteem,  
2 geremde wielen  
vooraan en slot met  
wisselcilinder   
H 590 x B 435 mm

c

b

b

Lade indelingsset 
bestaande uit: 
4 scheidingen 330 x 73 x 7 mm,  
3 vakverdelers A5, 
2 vakverdelers A6

diepte mm 600 600 800 800

aantal lades 1 + 3 1 + 1 1 + 3 1 + 1
hangmappenlades – 1 – 1

gewicht kg 29 29 38 43

lichtgrijs Bestelnr. 270 099 270 102 270 105 270 108
beuk Bestelnr. 270 100 270 103 270 106 270 109
esdoorn Bestelnr. 270 101 270 104 270 107 270 110

€/st. 299,– 299,– 319,– 349,–

Bestelnr. 290 559  €/st. 39,– Bestelnr. 290 560  €/st. 29,–
b afb. beuk 
diepte 600 mm
Bestelnr. 270 100 
€ 299,–

Schuine verdelerset
bestaande uit:  
4 uittrekbare  
vakken DIN A4

c afb. esdoorn 
diepte 600 mm
Bestelnr. 270 104 
€ 299,–

draaideurkasten en rekken  
pagina 220-221

vanaf   € 299,– 
rolcontainer

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Scheidings- 
wand
pagina  
256

Roldeur-/ 
Schuifdeur- 
kasten
pagina  
222-223

Draaideur- 
kasten/ 
Rekken
pagina  
220-221



rekken
incl. legborden in hout, scheidings-
wand midden bij breedte 1200 mm,  
zichtrugwand, verstelbare kunst-
stofsteldoppen, 
diepte 420 mm b c

TIP!
TIP!

a

iMODUL – houten meubilair
Rekken
lichtgrijs, beuk, esdoorn

220

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs beuk esdoorn

afb. lichtgrijs

a rek
afb. beuk 
3 ordnerhoogtes 
breedte 1000 mm
Bestelnr. 270 115 
€ 179,–

INRICHTEN  
    met SYSTEEM

vrije ruimte-inrichting 
door 12 mm dikke zicht-
rugwand in decorkleur

a

c

montagemateriaal

rekken met 2 of 3 ordnerhoogtes  
kunnen als opzetrek gebruikt worden!

Bestelnr. 216 000   € 7,–

Ho
og

te
 1

89
0 

m
m

420 mm 800  mm 

b rek
afb. esdoorn 
5 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm
Bestelnr. 270 119 
€ 209,–

vanaf   129,– 
rekken

breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200
hoogte mm 780 780 780 1140 1140 1140 1890 1890 1890 2250 2250 2250
corpushoogte                  mm 750 750 750 1110 1110 1110 1860 1860 1860 2220 2220 2220
lichtgrijs Bestelnr. 278 040 278 043 278 046 270 111 270 114 278 049 270 117 270 120 278 052 270 123 270 126 278 055
beuk Bestelnr. 278 041 278 044 278 047 270 112 270 115 278 050 270 118 270 121 278 053 270 124 270 127 278 056
esdoorn Bestelnr. 278 042 278 045 278 048 270 113 270 116 278 051 270 119 270 122 278 054 270 125 270 128 278 057

€/st. 129,– 149,– 169,– 149,– 179,– 209,– 209,– 239,– 279,– 249,– 289,– 329,–

Metalen sokkel 
incl. verstelbaar hoogtestelschroeven, poedercoated in  
aluzilver RAL 9006, hoogte 50 mm, diepte 400 mm 

breedte mm 800 1000 1200
aluzilver Bestelnr. 270 210 270 211 270 212

€/st. 59,90 69,90 79,90

d

d

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid



TIP!
TIP!

iMODUL –  houten meubilair

221

Draaideurkasten
lichtgrijs, beuk, esdoorn

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs beuk esdoorn

vanaf   219,– 
draaideurkast

comfortabele  
sluit- 
dempers  
(softclose)

tot 8
ordnerhoogtes
opbergruimte  
door opzetkasten

afb. esdoorn
PROFESSIONELE  

ZEER
OPBERGOPLOSSINGEN

a

c
e

d

b

breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200
hoogte mm 780 780 780 1140 1140 1140 1890 1890 1890 2250 2250 2250
corpushoogte                  mm 750 750 750 1110 1110 1110 1860 1860 1860 2220 2220 2220
lichtgrijs Bestelnr. 278 040 278 043 278 046 270 111 270 114 278 049 270 117 270 120 278 052 270 123 270 126 278 055
beuk Bestelnr. 278 041 278 044 278 047 270 112 270 115 278 050 270 118 270 121 278 053 270 124 270 127 278 056
esdoorn Bestelnr. 278 042 278 045 278 048 270 113 270 116 278 051 270 119 270 122 278 054 270 125 270 128 278 057

€/st. 129,– 149,– 169,– 149,– 179,– 209,– 209,– 239,– 279,– 249,– 289,– 329,–

Draaideurkasten
Deuren met sluitdempers, incl. legborden in hout,  
scheidingswand midden bij breedte 1200 mm,  
zichtrugwand, verstelbare 
kunststof steldoppen,
diepte 420 mm

a b
breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200
hoogte mm 780 780 780 1140 1140 1140 1890 1890 1890 2250 2250 2250
corpushoogte                  mm 750 750 750 1110 1110 1110 1860 1860 1860 2220 2220 2220
lichtgrijs Bestelnr. 278 058 278 061 278 064 270 129 270 132 270 135 270 138 270 141 270 144 270 147 270 150 270 153
beuk Bestelnr. 278 059 278 062 278 065 270 130 270 133 270 136 270 139 270 142 270 145 270 148 270 151 270 154
esdoorn Bestelnr. 278 060 278 063 278 066 270 131 270 134 270 137 270 140 270 143 270 146 270 149 270 152 270 155

€/st. 219,– 249,– 269,– 259,– 299,– 319,– 349,– 399,– 429,– 369,– 429,– 499,–

Draaideur-opzetkasten
Deuren met sluitdempers, incl. legborden in hout, scheidingswand  
midden bij breedte 
1200 mm, zichtrugwand,
diepte 420 mm d ec

breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200
corpushoogte                  mm 750 750 750 1110 1110 1110
lichtgrijs Bestelnr. 270 156 270 159 270 162 278 067 278 070 278 073
beuk Bestelnr. 270 157 270 160 270 163 278 068 278 071 278 074
esdoorn Bestelnr. 270 158 270 161 270 164 278 069 278 072 278 075

€/st. 219,– 249,– 269,– 259,– 299,– 319,–

 

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Metalen sokkel
incl. verstelbaar hoogtestelschroeven,  
hoogte 50 mm, diepte 400 mm

breedte mm 800 1000 1200
aluzilver Bestelnr. 270 210 270 211 270 212

€/st. 59,90 69,90 79,90

Clever combineren! 
Onze series PROFI MODUL en  
MULTI MODUL zijn in decor  
onderling combineerbaar.



Roldeurkasten
hoogwaardige kunststof roldeuren  
gelakt in aluzilver, incl. legborden,  
scheidingswand breedte  
1200 mm, zichtrugwand, 
kunststof meubelglijders,
diepte 420 mm 

Roldeur-opzetkasten
hoogwaardige kunststof roldeuren  
gelakt in aluzilver, incl. legborden,  
scheidingswand breedte  
1200 mm, zichtrugwand,
diepte 420 mm 

TIP!

TIP!

a roldeurkast 
afb. esdoorn, 2 ordnerhoogten, breedte 1200 mm
Bestelnr. 270 191
€ 359,–

TIP!

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs beuk esdoorn

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

vanaf   329,–
roldeurkasten

afb. lichtgrijs

hoogwaardige  
kunststof  
roldeuren

e
d

c

b

a
b c

d e

Clever combineren! 
Onze series PROFI MODUL, 

MULTI MODUL en iMODUL zijn  
in decor onderling combineerbaar.

Roldeurkasten
lichtgrijs, beuk, esdoorn

222

iMODUL – houten meubilair

breedte mm 1000 1200 1600 1000 1200 1600
hoogte mm 780 780 780 1140 1140 1140
corpushoogte              mm 750 750 750 1110 1110 1110
lichtgrijs Bestelnr. 270 186 270 189 278 091 270 192 270 195 278 094
beuk Bestelnr. 270 187 270 190 278 092 270 193 270 196 278 095
esdoorn Bestelnr. 270 188 270 191 278 093 270 194 270 197 278 096

€/st. 329,– 359,– 409,– 389,– 409,– 499,–

Metalen sokkel voor roldeurkasten 
voor een veilig stand, incl. verstelbare hoogte- 
stelschroeven, hoogte 50 mm, diepte 400 mm

breedte mm 1000 1200 1600
aluzilver Bestelnr. 270 213 270 214 278 104

€/st. 69,90 79,90 89,90

breedte mm 1000 1200 1600 1000 1200 1600
corpushoogte              mm 750 750 750 1110 1110 1110
lichtgrijs Bestelnr. 270 198 270 201 278 097 270 204 270 207 278 100
beuk Bestelnr. 270 199 270 202 278 098 270 205 270 208 278 101
esdoorn Bestelnr. 270 200 270 203 278 099 270 206 270 209 278 102

€/st. 329,– 359,– 409,– 389,– 409,– 499,–

d

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be



Schuifdeurkasten
incl. legborden uit hout,  
scheidingswand,  
zichtrugwand, verstelbare 
kunststof meubelglijders, 
diepte 420 mm

a b

Schuifdeur-opzetkasten
incl. legborden uit hout,  
scheidingswand,  
zichtrugwand, 
diepte 420 mm

TIP!

TIP!

c

COMBINATIE
IN TOPKWALITEIT

hoogwaardige optiek 
kunststof-afboording,  
topblad 25 mm sterk

houten legborden, 
25 mm dik, om de 
32 mm verstelbaar

kasten met stevige  
zichtrugwanden  
in decorkleur 

individuele sluiting  
cilinderslot met  
wisselcilinder

Oppervlak houtdecor

lichtgrijs beuk esdoorn

vanaf   199,–
schuifdeurkasten

afb. esdoorn

b

c

a

b

Metalen sokkel voor roldeurkasten 
voor een veilig stand, incl. verstelbare hoogtestelschroeven,  
hoogte 50 mm, diepte 400 mm

breedte mm 800 1000 1200 1600
aluzilver Bestelnr. 270 210 270 211 270 212 278 103

€/st. 59,90 69,90 79,90 89,90

breedte mm 1000 1200 1600 1000 1200 1600
corpushoogte              mm 750 750 750 1110 1110 1110
lichtgrijs Bestelnr. 278 082 270 177 278 085 270 180 270 183 278 088
beuk Bestelnr. 278 083 270 178 278 086 270 181 270 184 278 089
esdoorn Bestelnr. 278 084 270 179 278 087 270 182 270 185 278 090

€/st. 229,– 249,– 349,– 289,– 299,– 409,–
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Schuifdeurkasten
lichtgrijs, beuk, esdoorn

iMODUL – houten meubilair

d

d

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

breedte mm 800 1000 1200 1600 1000 1200 1600
hoogte mm 780 780 780 780 1140 1140 1140
corpushoogte              mm 750 750 750 750 1110 1110 1110
lichtgrijs Bestelnr. 280 169 270 165 270 168 278 076 270 171 270 174 278 079
beuk Bestelnr. 280 170 270 166 270 169 278 077 270 172 270 175 278 080
esdoorn Bestelnr. 280 171 270 167 270 170 278 078 270 173 270 176 278 081

€/st. 199,– 229,– 249,– 349,– 289,– 299,– 409,–

ruimte voor  
42 ordners

b schuifdeurkast
afb. lichtgrijs, breedte 1200 mm
Bestelnr. 270 174
€ 299,–



a

Kabelkanaal   
ruim bemeten om alle kabels en  
stekkerdozen op te bergen, 
incl. kabelblokkering, metaal gelakt,  
aluzilver RAL 9006, 
hoogte 50 x diepte 299 mm

Knieschot 
biedt voldoende privacy,  incl. houders,  
geperforeerd, metaal, gelakt, aluzilver RAL 
9006, hoogte 400 x diepte 16 mm

a bureautafel  
breedte 1600 mm 
incl. zijpanelen
Bestelnr. 256 824
€ 389,–

MODERN EN STIJLVOL 
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PROFI Bicolour – houten meubilair

c

b

b

vanaf   299,– 
bureautafel 

TOP-DESIGN 
noot/wit decor

3-voudige stekkerdozenlijst
uit zeer breukbestendig kunststof,  
3 bescherm contactdozen in 45°  
stelling, verlichte veiligheidsschakelaar,  
incl. 300 cm kabel

Bureautafel C-poot 
noot

manueel hoogteverstelbaar
van 680-820 mm

   aanbouwblad 
   3/4 cirkel voor  
  diepte 800 mm

bureautafel-aanbouw-blad 
met steunpoot
incl. toebehoren  
voor de aanbouw 
hoogte 25 mm  verbinding    

  90°-vierkant  
  B 1000 mm 

Bureau-
aanbouwbladen
incl. toebehoren 
voor de aanbouw, 
hoogte 25 mm

c

  

rechthoek rechthoek rechthoek rechthoek cockpitvorm
breedte x diepte  mm 800 x 800 1600 x 800 1800 x 800 2000 x 800 2000 x 950/800/950
gewicht kg 33 47 52 55 59
kabeldoorvoerdoppen    st. 2 2 3 3 3
noot            Bestelnr. 256 821 256 824 256 825 256 826 256 832
 €/st. 299,– 389,– 399,– 449,– 499,–

breedte mm 1000
diepte   mm 1000/800
gewicht   kg 24
steunpoot st. 1
kabeldoorvoerdoppen          st. 1
noot             Bestelnr. 256 842
 €/st. 249,–

v. tafelbreedte      mm 1600 1800 2000
breedte mm 1390 1590 1790
 Bestelnr. 224 536 224 537 224 538
 €/st. 89,90 109,90 119,90

v. tafelbreedte      mm 1600 1800 2000
breedte mm 2 x 500 2 x 600 2 x 700
 Bestelnr. 251 979 214 008 214 009
 €/st. 52,90 55,90 59,90

 Bestelnr. 230 973 €/st. 35,–

(rechts/links aanbouwbaar)

breedte mm 1200
diepte mm 800
gewicht kg 22
steunpoot st. 2
noot Bestelnr. 256 850
 €/st. 269,–

a

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Bureaus 
blad 25 mm dik,  
bureaublad comfortabel  
verschuifbaar, C-poot onderstel   
incl. zijpanelen, aluzilver RAL 9006, 
hoogte 680-820 mm



bedrijfsartsen adviseren:  
2/3 zitten – 1/3 staan

blad houtdecor

a

rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 490
€ 299,– 
pagina 228

WERKEN MET SYSTEEM 
–   ERGONOMISCH  

MODERN EN STIJLVOL 
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Zit-/sta bureautafels 
blad 25 mm dik, bureaublad comfortabel verschuifbar, C-poot onderstel met 2 Bosch  
elektromotoren, incl. zijpanelen, 2 kabelkanalen en 1 kabelspiraal, aluzilver RAL 9006,  
hoogteverstelbaar van 720-1180 mm  
diepte 800 mm

Zit-/sta bureautafels  
noot

elektromotorisch  
hoogteverstelbaar  
van 720-1180 mm

PROFI Bicolour – houten meubilair

Knieschot 
biedt voldoende privacy 
incl. houders, geperforeerd metaal, gelakt,  
aluzilver RAL 9006, hoogte 400 x diepte 16 mm

Bureautafelcombinatie jumbovorm 
manueel hoogteverstelbaar van 680-820 mm
met 3 kabeldoor voerdoppen (tafelblad zonder schuiffunctie),  
onderstel bestaat uit C-poten: 2 lange C-poten en  
1 korte C-poot, inclusief zijpanelen,   
B 1800/800 x  
D 1600/600 x  
H 680-820 mm

1600

600

R400

1800

800

1800

R400

1600

800

600

Knieschot voor jumbovorm
biedt voldoende privacy, incl. houders,  
geperforeerd metaal, gelakt,  
aluzilver RAL 9006, hoogte 400 x diepte 16 mm

Kabelkanaal voor bureautafelcombinatie jumbovorm   
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen  
op te bergen, afklapbaar 

d

d

EASY CONNECT 
De premium oplossing voor  
een comfortabele toegang naar de 
elektro- en netwerkaansluitingen aan 
uw bureau, 2 kabelkanaal 
incl. 

Tafelblad  
comfortabel  
verschuifbaar

hoogteverstelbaar 
met 2 synchroon 
gestuurde Bosch 
elektromotoren

e

e

jumbo vrije vorm 
linkszijdig  
Bestelnr. 256 834 
€ 699,– 

Maximaal  

werkvlak – 

meer beenruimte

rechtszijdig linkszijdig
gewicht kg 70 70
noot Bestelnr. 256 833 256 834
 €/st. 699,– 699,–

v. tafelbreedte mm 1600 1800
 Bestelnr. 260 327 238 158
 €/st. 27,90 69,90

v. tafelbreedte mm 1600 1800
breedte mm 990 1590
 Bestelnr. 269 382 224 537
 €/st. 89,90 109,90

voor tafelbreedte 1600 1800 2000
breedte mm 1390 1590 1790
 Bestelnr. 224 536 224 537 224 538
 €/st. 89,90 109,90 119,90

breedte x diepte mm 1600 x 800 1800 x 800 2000 x 800 2000 x 950/800/950
gewicht kg 61 67 70 74
noot Bestelnr. 257 096 257 097 257 098 257 100 
 €/st. 899,– 969,– 999,– 1.099,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

TIP!

inclusief zijpanelen 
voor verticale kabel- 
geleiding

e bureautafel
motorisch hoogteverstelbaar 
breedte 1800 mm, incl. zijpanelen
Bestelnr. 257 097, € 969,–

noot

Oppervlak 
houtdecors

aluzilver

RAL 9006

onderstel
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PROFI Bicolour – houten meubilair  
Bureaus C-poot  
noot

manueel hoogteverstelbaar 
van 650-850 mm

Kabelkanaal        
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen, 
incl. kabelblokkering, metaal gelakt, aluzilver RAL 9006, 
hoogte 80 x diepte 130 mm
voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800 2000

aluzilver Bestelnr. 260 325 260 327 260 328 260 329 260 330

€/st. 22,90  27,90 32,90 34,90 39,90

Knieschot 
biedt voldoende privacy, incl. houders,  
geperforeerd, metaal, gelakt, aluzilver RAL 9006,  
hoogte 400 x diepte 16 mm 

voor tafelbreedte mm 800 1200 1600 1800 2000

aluzilver  Bestelnr. 260 547 260 549 260 550 260 554 260 555

€/st. 59,90 69,90 79,90 89,90 99,90

Bureautafel- 
verbindingsblad 
25 mm dik, incl. steunpoot 
hoogte 25 mm

 

breedte mm 1000
diepte mm 1000

steunpoot st. 1
gewicht kg 21

noot Bestelnr. 259 939
€/st. 249,–

Bureau 
blad 25 mm dik, 
incl. kabeldoorvoerdoppen, elegante  
C-poot onderstel aluzilver RAL 9006, 
hoogte 650-850 x diepte 800 mm

bladform rechthoek rechthoek rechthoek rechthoek rechthoek

breedte mm 800  1200 1600 1800   2000

diepte            mm  800 800 800 800   800
kabeldoorvoerdoppen st. 2  2 2 3   3
gewicht kg 32  35 44 47   51

noot Bestelnr. 259 924 259 926 259 927 259 928   259 929

€/st. 349,– 379,– 399,– 429,– 449,–

Bureau- 
aanbouwblad 
incl. montagemateriaal, 
hoogte 25 mm

 

breedte mm 600
diepte mm 1600
gewicht kg. 23
steunpoot st. 2
noot Bestelnr. 259 948

€/st. 299,–

*incl. korte poot

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a

DE PREMIUM  
BUREAUOPLOSSING

exclusief bij DELTA-V

65
0-

85
0 

m
m

2000 mm

800 mm

a

blad houtdecor

noot

Oppervlak  
houtdecors

aluzilver

RAL 9006

onderstel

metalen C-poot onderstel 
poedercoating in  
aluzilver RAL 9006

vanaf €   349,–
bureaus

hoogwaardige  
aluminium randen,  
2 mm, afgeronde  
hoeken en kanten  

a bureau 
breedte 2000 mm
afb. noot
Bestelnr. 259 929 
€ 449,–

Individuele  
hoogteverstelling 
traploos met  
inbussleutel

kunststof steldoppen  
om oneffenheden in  
de vloer op te vangen

Bureautafel  
jumbovorm  
blad 25 mm dik, 
incl. kabeldoorvoerdoppen, 
onderstel aluzilver RAL 9006, 
hoogte 650-850 mm linkszijdig rechtszijdig

breedte mm 1800 1800
diepte mm 1600 1600
kabeldoorvoerdoppen St. 3 3
gewicht kg 73 73

noot Bestelnr. 259 931 259 930

€/st. 729,– 729,–

1800

1600

800

800

800

800

1800

1600

TIP!



Kabelkanaal  
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
incl. kabelblokkering, metaal gelakt, aluzilver RAL 9006, 
hoogte 80 x diepte 130 mm

voor tafelbreedte mm 1600 1800 2000
aluzilver Bestelnr. 260 328 260 329 260 330

€/st. 32,90 34,90 39,90

Knieschot 
biedt voldoende privacy, incl. houders,  
geperforeerd, metaal, gelakt, aluzilver RAL 9006,  
hoogte 400 x diepte 16 mm

227

bevestiging om te klemmen
metaal aluzilver Bestelnr. 264 018

€/st. 79,90

Opbouw datamanager 
Alle aansluitingen binnen  
handbereik op de werkplek. 
3 x stekkerdoos, 2 x LAN

  verticaal  CPU-houder stroombox 
  kabelkanaal   te plaatsen in de  
    kabeldoorvoerdop,  
   voor binnen  1 x stekkerdoos,  
  incl. magneten en buiten 1 x USB, 1 x LAN

Bestelnr.   258 931 260 318 258 869

€/st. 24,90  79,90 79,90

voor tafelbreedte mm 1600 1800 2000
aluzilver Bestelnr. 260 550 260 554 260 555

€/st. 79,90 89,90 99,90

Zit-/sta bureautafels 
blad 25 mm dik, C-poot onderstel,  
poedercoating in aluzilver RAL 9006,  
2 synchroon gestuurde Bosch elektromotoren, 
hoogteverstelbaar van 650-1250 mm, 
incl. 1 verticaal kabelkanaal
breedte  mm 1600  1800 2000
diepte  mm 800 800 800
kabeldoorvoerdoppen  st. 2  3 3
gewicht kg 54  57 61
noot   Bestelnr. 259 949 259 950 259 954

  €/st. 949,– 999,– 1.049,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb. noot/wit 

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 500
€ 319,–
pagina 228

b Zit-/sta bureautafel 
breedte 1800 mm
afb. noot 
Bestelnr. 259 950 
€ 999,–

b 

GEZONDE 
MEDEWERKERS ZIJN 
PRODUCTIEVER!

TOP-DESIGN 
noot/wit decor

Stekkerdoos
uit zeer breukbestendig kunststof, 3 bescherm  
contactdozen in 45° stelling, verlichte  
veiligheidsschakelaar, incl. 300 cm kabel
Bestelnr. 230 973 €/st. 35,–

TOP-KWALITEIT! 
hoogteverstelbaar  
met 2 synchroon  
gestuurde elektro- 
motoren

c

c

bedrijfsartsen  
adviseren:  
2/3 zitten –  
1/3 staan

65
0-

12
50

 m
m

Zit-/sta bureautafels 
noot

elektromotorisch hoogteverstelbaar 
van 650-1250 mm

PROFI Bicolour – houten meubilair



800 mm

435 mm

i

g h

b rek
6 ordnerhoogtes, breedte 800 mm
Bestelnr. 256 860, € 249,–, pagina 229
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m

800 mm

houtdecor

d  
draaideurkast 
5 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm
Bestelnr. 256 870
€ 349,–
pagina 229
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PROFI Bicolour  – houten meubilair 
Draaideurkasten en rekken 
Rol- en standcontainers
noot/wit

PROFESSIONELE 
OPBERGRUIMTE- 
OPLOSSINGEN

420 mm
800 mm

i

h g

ruimte voor 
45 ordners

ruimte voor 
54 ordners

Uitvoering rolcontainer rolcontainer rolcontainer rolcontainer standcontainer standcontainer
aantal lades 1+3 1+1 1+3 1+1 1+4 1+2
hangmappenlades – 1 – 1 volledig 

uittrekbaar
– 1 volledig  

uittrekbaar
hoogte x diepte mm 590 x 600 590 x 600 590 x 800 590 x 800 720 x 800 720 x 800
gewicht kg 29 29 38 43 45 56
noot/wit            Bestelnr. 290 490 290 495 290 500 290 505 290 515 290 520

  €/st. 299,– 299,– 319,– 349,– 399,– 419,–

Rol- en standcontainers 
met sluitdempers,  
zelfsluitsysteem, 2 geremde  
wielen vooraan resp.  
4 kunststof geleiders,
breedte 425 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

elegante optiek 
kunststof steldoppen om 
oneffenheden in de 
vloer op te vangen

metalen sokkel 
aluzilver gelakt  
RAL 9006, met van  
binnenuit verstelbare 
hoogtesteldoppen

houten legborden 
25 mm dik, om de  
32 mm verstelbaar 

zichtrugwanden in 
decorkleur, 12 mm dik  

premium-deurschar-
nieren incl. sluit-
dempers  
110° openingshoek

hoogwaardig  
stangslot  
met wisselcilinder 
en 2 sleutels

volmetalen 
handgrepen  
aluzilver

incl. hoog- 
waardige  
sluitdempers 
(Softclose)

Toebehoren

Stempelhouder 
tot 7 stempels inhangbaar
Bestelnr. 290 558      €/st. 19,–

Lade-indelingsset  
bestaand uit: 
4 scheidingen 330 x 73 x 7 mm,  
3 vakverdelers A5,  
2 vakverdelers A6
Bestelnr. 290 559 €/st. 39,–

Bestelnr. 290 560 €/st. 29,–

Schuine verdelerset
bestaand uit: 4 uittrekbare vakken 
DIN A4 

59
0 

m
m



f
draaideurkasten 
6 ordnerhoogtes, breedte 1000 mm 
Bestelnr. 256 874, € 429,–

ARCHIVEREN OM ZICH
GOED TE VOELEN

vanaf €   149,– 
rekken 

a

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

a

c

c

e

Draaideurkasten en rekken 
noot/wit

PROFI Bicolour – houten meubilair
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Metalen sokkel voor rekken und draaideurkasten
voor een veilig stand, incl. regelbare hoogtesteldoppen, aluzilver RAL 9006 gepoedercoat,  
hoogte 50 x diepte 400 mm

breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200
hoogte mm 1140 1140 1140 1890 1890 1890 2250 2250 2250
corpushoogte mm 1110 1110 1110 1860 1860 1860 2220 2220 2220
ordnerhoogtes 3 3 3 5 5 5 6 6 6
ordnercapaciteit St. 27 36 42 45 60 70 54 72 84
binnenafm. B/d mm 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 44 53 66 69 83 99 84 99 121
noot/wit         Bestelnr. 256 918 256 868 256 869 256 870 256 871 256 872 256 873 256 874 256 875

 €/st. 259,– 299,– 319,– 349,– 399,– 429,– 369,– 429,– 499,–

hoogte incl. sokkel mm 1160 1160 1160 1910 1910 1160 2270 2270 2270
aluzilver     Bestelnr. 238 274 238 275 238 276 238 274 238 275 238 276 238 274 238 275 238 276

 €/st. 59,90 69,90 79,90 59,90 69,90 79,90 59,90 69,90 79,90

c

TIP!

TIP!

a

TIP!

1000 mm
420 mm
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og
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0 

m
m

ruimte voor 
36 ordners

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Rekken
houten legborden, scheidingswand in het midden  
voor breedte 1200 mm,  
zichtrugwand,  
incl. instelbare  
kunststof steldoppen, 
diepte 420 mm

Draaideurkasten 
deuren met sluitdempers, legborden hout,  
scheidingswand in het midden vanaf 1200 mm,  
zichtrugwand,  
incl. instelbare  
kunststof steldoppen,  
diepte 420 mm

a

c

ed

b

f

breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200
hoogte mm 1140 1140 1140 1890 1890 1890 2250 2250 2250
corpushoogte mm 1110 1110 1110 1860 1860 1860 2220 2220 2220
ordnerhoogtes 3 3 3 5 5 5 6 6 6
ordnercapaciteit st. 27 36 42 45 60 70 54 72 84
binnenafm. B/D mm 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 33 40 51 52 62 78 62 73 89
noot/wit        Bestelnr. 256 915 256 916 272 530 256 858 256 859 272 573 256 860 256 861 272 583

 €/st. 149,– 179,– 209,– 209,– 239,– 279,– 249,– 289,– 329,–

42
0 m

m1000 mm
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Roldeurkasten
noot/wit

breedte x corpushoogte mm 800 x 1110
lades st. 3
mappencapaciteit st. 330
 gewicht kg 62
noot/wit Bestelnr. 268 339
 €/st. 549,–
Metalen sokkel
incl. regelbare steldoppen, 
H 50 x B 800 x D 400 mm 
hoogte incl. sokkel mm 1160
aluzilver Bestelnr. 238 274
 €/st. 59,90

Roldeur-opzetkasten
hoogwaardige kunststof roldeuren gelakt in aluzilver,
incl. legborden, 
zichtrugwand,
diepte 420 mm

kwaliteitsgetest
voor uw veiligheid

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

PROFI Bicolour – houten meubilair

Roldeurkasten
houten legborden, 
hoogwaardige kunststof roldeuren
gelakt in aluzilver, incl. instelbare 
kunststof steldoppen
diepte 420 mm
breedte mm 1000 1200 1000 1200 1000 1200
hoogte mm 780 780 1140 1140 1500 1500
corpushoogte mm 750 750 1110 1110 1470 1470
ordnerhoogtes 2 2 3 3 4 4
ordnercapaciteit st. 20 24 30 36 40 48
binnenafm B/D mm 764/355 2x473/355 764/355 2x473/355 764/355 2x473/355
gewicht kg 34 38 49 53 61 68
noot/wit Bestelnr. 256 929 256 876 256 931 256 877 256 933 256 878

€/st. 329,– 369,– 389,– 419,– 469,– 499,–
Metalen sokkel
incl. regelbare steldoppen, poedercoated in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 400 mm
hoogte incl. metalen sokkel       mm 800 800 1160 1160 1520 1520
metaal aluzilver Bestelnr. 256 805 256 816 256 805 256 816 256 805 256 816

€/st. 69,90 79,90 69,90 79,90 69,90 79,90
Hangmappenkast
dubbelbanig met gedempte zelfsluiting 
en uittrekbeveiliging, belastbaarheid 
per lade 45 kg, 
kunststof steldoppen,
diepte 420 mm

breedte mm 1000 1200 1000 1200
corpushoogte mm 750 750 1110 1110
ordnerhoogtes 2 2 3 3
ordnercapaciteit st. 20 24 30 36
binnenafm B/D  mm 764/355 2x473/355 764/355 2x473/355
gewicht kg 34 38 49 53

noot/wit Bestelnr. 256 943 256 944 256 946 256 947

€/st. 329,– 369,– 389,– 419,–

a

houtdecor

TIP!

b 

OPBERGRUIMTE 

VOOR PROFESSIONALS
= Funktionsfläche

= Benutzerfläche

= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

a roldeurkast 
3 ordnerhoogtes, breedte 1000 mm 
Bestelnr. 256 931, € 389,–

TIP!

incl. hoogwaardige  
sluitdemper (softclose)  
en zelfsluitsysteem

vanaf € 329,– 
roldeurkasten

 hoogwaardige  

 kunststof  

 roldeuren

c 

c hangmappenkast
3 lades, breedte 800 mm 
Bestelnr. 268 339, € 549,–

b roldeurkast 
3 ordnerhoogtes, breedte  1200 mm 
Bestelnr. 256 877, € 419,–

Efficiente ruimtebenutting   
door roldeurkasten
Bij het openen van de roldeurkasten verdwijnt 
de roldeur in de kastcorpus.

Dit heeft voor u nog meer voordelen:
• barrièrevrij werken
•  werkoppervlaktes kunnen efficiënter  

gebruikt worden
•    meer opbergmeubilair kan in dezelfde  

kantoorruimte geplaatst worden

= functionele ruimte

= gebruikersruimte

= verkeersruimte
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GEEN PLAATSVERLIES
BIJ OPENSTAANDE DEUREN

houtdecor

231

Schuifdeur-opzetkasten
met scheidingswand, 
legborden in hout,  
zichtrugwand,
diepte 420 mm

1200 mm

1200 mm

1000 mm

a

a

c 

c 

hoogwaardige optiek  
kunststof afboording,  
topblad 25 mm sterk 

houten legborden 
25 mm dik, om de  
32 mm verstelbaar 

b

b

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

schuifdeurkasten

vanaf € 229,–d

d

d

metalen kastsokkel  
optioneel aluzilver  
RAL 9006, incl. 
hoogtestelschroeven

elegante optiek 
kunststof steldoppen  
om oneffenheden in de  
vloer op te vangen

ho
og

te
 1

50
0 

m
m

 

e

f e

f

f

ho
og

te
 7

50
 m

m
 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

TIP!

TIP!

TIP!

PROFI Bicolour – houten meubilair

Schuifdeurkasten
met scheidingswand,  
legborden in hout,  
incl. instelbare 
kunststof steldoppen,  
diepte 420 mm
breedte mm 1000 1200 1000 1200 1000 1200
hoogte mm 780 780 1140 1140 1500 1500
corpushoogte mm 750 750 1110 1110 1470 1470
ordnerhoogtes 2 2 3 3 4 4
ordnercapaciteit st. 20 28 30 42 40 56
binnenafm. B/B x D mm 475/475 x 350 575/575 x 350 475/475 x 350 575/575 x 350 475/475 x 350 575/575 x 350
gewicht kg 40 47 56 65 73 84
noot/wit                      Bestelnr. 256 920 256 921 256 922 256 923 256 924 256 925

€/st. 229,– 249,– 289,– 319,– 349,– 399,–
Metalen sokkel
incl. regelbare steldoppen, poedercoated in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 400 mm 
hoogte incl. sokkel mm 800 800 1160 1160 1520 1520
metaal aluzilver    Bestelnr. 238 275 238 276 238 275 238 276 238 275 238 276

€/st. 69,90 79,90 69,90 79,90 69,90 79,90

breedte mm 1000 1200 1000 1200
corpushoogte mm 750 750 1110 1110
ordnerhoogtes 2 2 3 3
ordnercapaciteit st. 20 28 30 42
binnenafm. B/B x D mm 475/475 x 350 575/575 x 350 475/475 x 350 575/575 x 350
gewicht kg 40 47 56 65
noot/wit                      Bestelnr. 256 938 256 939 256 940 256 941

€/st. 229,– 249,– 289,– 319,–

Schuifdeurkasten 
noot/wit
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Directiebureau
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kabeldoorvoerdoppen 
metaal aluzilver

bureautafel 
breedte 2400 mm 
afb. wengé
Bestelnr. 287 784
€ 629,–
pagina 233

65
0-

85
0 

m
m

staalbuisonderstel  
tafelpoten uiterst 
stabiel  
70 x 65 mm  
aluzilver poedercoating 

in rooster per 10 mm  
verstelbare poten

tafelpoten met  
hoogtestelschroeven 
+ 15 mm

Een hoogwaardige en zeer stabiele verwerking van de 
materialen hout en metaal in elegante
en tijdloze vormgeving.
De beste vereiste voor wie de norm hoog legt.
Aangepast aan het design van al ons meubilair bieden 
wij u passende directiezetels, vergaderstoelen en  
elegante sofa‘s aan.

Mooi design verbonden met  
functionaliteit en flexibiliteit,  
dat is Management 2 van DELTA-V.

1000 mm

blad
houtdecor

d

geïntegreerde kabelmanager  
in vergadertafel, dichtgeklapt

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

„Presentatiemid-
delen kan ik snel 
en eenvoudig 
aansluiten door 
de geïntegreerde  
kabelmanager“

h

form bootsvorm bootsvorm rond
breedte mm 2000 2400 Ø 1000
diepte mm 1000/1100/1000 1000/1100/1000 –
hoogte mm 650-850 650-850 745
kabelmanager inkl. inkl. –
gewicht kg 56 66 34
wengé       Bestelnr. 287 788 287 789 287 770
noot donker Bestelnr. 264 944 264 946 266 818

€/st. 849,– 899,– 279,–

geïntegreerde kabelmanager geopend, 
eenvoudige toegang door opklappen.  
3 x schuko, 2 x LAN
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Hoge container  
op wielen 
met hoogwaardige  
roldeuren in aluzilver
hoogte mm 1190
breedte mm 480
diepte mm 600
gewicht kg 32 
wengé Bestelnr. 287 774
noot donker Bestelnr. 264 916

€/st. 449,–

h

Vergadertafels 
blad 18 mm dik,  
onderstel aluzilver 
RAL 9006

afb. wengé
Bestelnr 
290 534
€ 399,–

b

afb. noot donker
Bestelnr. 
290 530
€ 399,–

a
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afb. noot donker

wengé noot donker

Oppervlak houtdecors

aanbouwtafel
breedte 1200 mm
Bestelnr. 264 938 
€ 349,–

e

bureau
breedte 2000 mm
Bestelnr. 264 934 
€ 599,–

c

Aanbouwtafel  
hoogteverstelbaar  
van 650-850 mm

800800
600

diepte mm 600 800 800
materiaallade incl. incl. incl.
aantal lades 3 3 1
hangmappenlade – – 1 volledig uittrekbaar 

gewicht kg 30 37 45
wengé Bestelnr. 290 535 290 533 290 534
noot donker Bestelnr. 290 532 290 530 290 531
 €/st. 349,– 399, – 399, –

a b

Rolcontainer 
incl. zelfsluitsysteem met sluitdempers,  
slot met wisselcilinder en  
2 sleutels, 2 geremde  
wielen vooraan
hoogte 590 mm
breedte 435 mm

tafelhoogte 
650-850 mm

kabelslurf
Bestelnr.  
264 621 
€ 39,90 

f

Bureautafel 
blad 18 mm dik incl. 2 kabel-
doorvoeren, hoogteverstelbaar  
van 650-850 mm

EN REPRESENTATIEF
ELEGANT ELEGANT 

EN REPRESENTATIEF

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

breedte mm 1200
diepte mm 600
gewicht kg 25

wengé Bestelnr. 287 785
noot donker Bestelnr. 264 938

€/st. 349,–

c

breedte mm 2000 2400
diepte mm 1000 1000
gewicht kg 55 60
wengé Bestelnr. 287 783 287 784
noot donker Bestelnr. 264 934 264 936

€/st. 599,– 629,–

ed

Knieschot 
aluzilver Bestelnr. 288 944 290 357

€/st. 69,90 89,90

Kabelkanaal 
aluzilver Bestelnr. 260 330 260 330

€/st. 39,90 39,90

aluzilver Bestelnr. 288 940
€/st. 49,90

aluzilver Bestelnr. 260 327
€/st. 27,90

Knieschot 

Kabelkanaal 

Kabelslurf 
inclusief tafel-bevestiging en  
bodemplaat, capaciteit: tot  
20 kabels.  
Lengte: 130 cm (gestrekt),  
aluzilver RAL 9006

Bestelnr. 264 621 €/st. 39,90

f

Lade-indelingsset 
bestaand uit: 
4 scheidingen 
3 vakverdelers A5, 
2 vakverdelers A6

Bestelnr.  290 559         €/st. 39,–



Sitz-/Stehschreibtisch
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Kasten en kastcombinaties    
met gedempte draaideuren, 
incl. houten legborden,  
slot met wissel- 
cilinder,   
zichtrugwand in  
corpuskleur, 
diepte 420 mm   archiefkast garderobekast vitrinekast vitrinekast kastencombinatie vitrinekast 
   met draaideuren met draaideuren archief-rek-archief archief-rek-garderobe archief-rek-archief archief-rek-archief 
     binnenin antraciet   binnenin antraciet rek antraciet binnenin antraciet

hoogte incl. voetjes mm 1888 1888 1888 1888 1138 1138
breedte mm 800 800 2400 2400 1600 1600
ordnerhoogtes 5 - 5 5 3 3
gewicht    kg 72 70 320 310 105 101
wengé                     Bestelnr. 287 775 287 776 287 777 287 778 287 779 287 780
noot donker         Bestelnr. 264 918 264 920 264 922 264 924 264 926 264 928

€/st. 399,– 369,– 1.299,– 1.299,– 629,– 799,–
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DE JUISTE BESLISSINGEN  
WORDEN HIER GENOMEN 

lederen directiezetel
Bestelnr. 263 264
€ 749,–
pagina 352
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m e

Zit-/statafels
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 287 792
€ 669,–
pagina 235

afb. wengé

a b

kastencombinatie 
breedte 2400 mm 
Bestelnr. 287 777 
€ 1.299,–

a

comfortabele 
hoogteverstelling  
door druk op de knop

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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MANAGEMENT 2 

Schuif- en roldeurkasten 
incl. legborden,  
slot met wisselcilinder,  
zichtrugwand in  
corpuskleur, 
diepte 420 mm

Metalen poten  
met hoogtestelschroeven
H 70 x B 60 x D 60 mm 
Gewicht 0,5 kg, aluzilver
Bestelnr.  263 675              €/st. 5,–

77
8 77
8

houtdecor

schuifdeurkasten roldeurkasten

hoogte incl.voetjes mm 778 778
breedte mm 1200 1200
ordnerhoogtes  2 2
gewicht kg 57 40
wenge         Bestelnr. 287 781 287 782
noot donker       Bestelnr. 264 930 264 932

 €/st. 279,– 379,–

Toebehoren voor kasten

Kabelslurf
voor bevestiging onder het  
tafelblad, incl. metalen  
bodemplaat,  
capaciteit: tot 20 kabels.  
Lengte: 130 cm  
gestrekt, aluzilver RAL 9006

Bestelnr.  264 621 €/st. 39,90Bestelnr. 264 018 €/St. 79,90

 
Datamanagement 
Alle aansluitingen binnen  
handbereik op de werkplek, 3 x schuko,  
2 x LAN, voor het klemmen

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 533
€ 399,–
pagina 233

wengé noot donker

Oppervlak houtdecors

64
0-

13
00
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m

kastencombinatie 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 287 780
€ 799,–

2 synchroon gestuurde  
BOSCH elektromotoren 
Softstart en -stop functie

comfortabele 
hoogteverstelling  
door druk op de knop

extra sterk premiumstaal 
voor hoogte stabiliteit, 
poedercoating  
in aluzilver

b

metalen poten 
Bestelnr. 263 675
€/St. 5,–

d

d

afb. noot donker

Kabelkanaal
klapbaar, metaal poedercoating, incl. kabelontlasting,
hoogte 50 x diepte 145 mm
voor tafelbreedte               mm 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 288 921 288 922

€/st. 34,90 39,90

Knieschotten
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 350 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte                mm 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 288 942 288 943

€/st. 59,90 64,90

Zit-/statafel
25  mm dik tafelblad met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen, T-poot onder-
stel in aluzilver, elektromotorisch hoogteverstelbaar van 640-1300 mm,
Incl. softstart & -stop functie,
Maximale belasting dynamisch: 80 kg, diepte 800 mm
breedte                              mm 1600 1800
gewicht                               kg 49 51
wengé Bestelnr. 287 792 287 793
noot donker Bestelnr. 278 668 278 670

€/st. 669,– 689,–

e

c

c
d

Handschakelaar memory 
4 hoogten programmeerbare, digitale display

Bestelnr. 278 220 €/st. 69,90

Zit-/statafel  
wengé, noot donker

elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 640-1300 mm

e
Zit-/statafel 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 278 670
€ 689,–
afb. noot donker

afb. noot donker

e

64
0-

13
00

 m
m

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



bureau 
tafelblad 25 mm dik incl. 2 kabel- 
doorvoerdoppen in aluzilver,  
verchroomd 4-poots onderstel, 
hoogte 735 x diepte 1000 mm
breedte mm 1600 2000
calvados Bestelnr. 280 736 280 739
wengé Bestelnr. 280 737 280 740
wit Bestelnr. 280 738 280 741

€/St. 799,– 899,–

kabelkanaal 
klapbaar, metaal poedercoated,  
incl. kabelontlasting, 
hoogte 50 mm,  
diepte 145 mm 
voor tafelbreedte      mm 1600 2000
zwart                 Bestelnr. 288 935 288 937
                             €/st. 34,90 44,90

blad
houtdecor

DELUXE

236

vanaf € 799,–  bureau

Directiebureau

Een grandioos optreden! – met DELUXE  
uw nieuw bureau representatief inrichten.
Zorg voor een bijzondere sfeer. Glanzend chroom,  
gecombineerd met 3 verschillende decors. 
 

Kies voor een lichte, moderne atmosfeer in wit,  
een aangenaam warme omgeving in calvados  
of een edel lijkend omgeving in wengé

c

knieschot 
hoogte 310 mm, diepte 18 mm  
in hout, incl. montagemateriaal 

breedte mm 1600 2000
calvados Bestelnr. 280 742 280 745
wengé Bestelnr. 280 743 280 746
wit Bestelnr. 280 744 280 747

€/St. 59,– 69,–

draaideurkast 
breedte 800 mm
Bestelnr. 280 769 
€ 369,–
pagina 239

afb. calvados
rolcontainer 
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 539 
€ 349,–, pagina 237

bureau  
breedte 2000 mm
Bestelnr. 280 739 
€ 899,–

c

b

edel &  
representatief 

Hoogwaardig 
25 mm dik tafelblad 
op dubbel verchroomd 
onderstel 

Elegant
verchroomde  
steldoppen

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



b      afb. wengé

b      afb. wit

b      afb. calvados

uitvoering rolcontainer rolcontainer standcontainer
Aantal lades 1+3 1+3 1+4
diepte mm 600 800 800
hoogte mm 590 590 720
calvados Bestelnr. 290 536 290 539 290 542
wengé Bestelnr. 290 537 290 540 290 543
wit Bestelnr. 290 538 290 541 290 544

€/st. 319,– 349,– 399,–

237

DELUXE
Directiebureau

breedte mm 1600 2000
calvados Bestelnr. 280 742 280 745
wengé Bestelnr. 280 743 280 746
wit Bestelnr. 280 744 280 747

€/St. 59,– 69,–

schuifdeurkast  
breedte 1200 mm
Bestelnr. 280 808 
€ 349,–
pagina 239

b

Container 
incl. materiaallade, metalen 
lades met sluitdempers  
(softclose), central afsluitbaar-
met uittrekbeveiliging, slot met  
wisselcilinder, breedte 435 mm

vanaf € 319,–  rolcontainer

rolcontainer 
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 539 
€ 349,–

b

a
bureau  
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar 
afb. calvados 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 285 405 
€ 899,–

 

breedte mm 1600 1800
calvados Bestelnr. 285 404 285 405
wengé Bestelnr. 285 406 285 407
wit Bestelnr. 285 408 285 409

€/st. 869,– 899,–

zit-/statafel 
25 mm bureaublad dik met 2 metaal-kabeldoervoordoppen,  
T-poot stalen onderstel in chroom en zwart, 2 synchroon gestuurde  
elektromotoren, hoogteverstelbaar van  
640 - 1300 mm, incl. softstart &-stop functie, 
max. belasting dynamisch: 80 kg,  
diepte 800 mm a

voor tafelbreedte mm 1600 1800
zwart Bestelnr. 288 956 288 957

€/st. 59,90 64,90

knieschot 
metaal poedercoated in zwart 
RAAL 9005, hoogte 350 mm

inkl. 2 synchroon  
gestuurde  
elektromotoren 

specialisten raden aan:  
2/3 ziten – 1/3 staan

Kabelslurf  
voor zit-/statafel, inclusief tafelbevestiging en 
bodemplaat, capaciteit: tot 20 kabels.  
Lengte: 130 cm (gestrekt),  
aluzilver RAL 9006
Bestelnr. 285 394 €/st. 39,90

Handschakelaar  
memory 
4 hoogtes programmeer- 
baar, digitaal display

Bestelnr. 278 220
€/st.       69,90

stahulp Sitness 
Bestelnr. 275 309 
vanaf € 129,99 
pagina 343 
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Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

onderstel:

kabelkanaal 
klapbaar, metaal poedercoated,  
incl. kabelontlasting, 
hoogte 50 mm, diepte 145 mm 

voor tafelbreedte       mm 1600 2000
zwart                 Bestelnr. 288 935 288 937

                             €/st. 34,90 44,90

Lade-indelingsset 
bestaand uit: 
4 scheidingen 
3 vakverdelers A5, 
2 vakverdelers A6

Bestelnr.  290 559         €/st. 39,–



houtdecor

DELUXE

238

Directiebureau
Kasten en rekken

rolcontainer 
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 540 
€ 349,–
pagina 237

bureau 
breedte 2000 mm
Bestelnr. 280 740 
€ 899,–
pagina 236

rolcontainer, diepte 800 mm
Bestelnr. 290 541,  
€ 349,–, pagina 237

bureau 
breedte 2000 mm
Bestelnr. 280 741 
€ 899,–
pagina 236

afb. wengé

afb. wit

draaideurkast 
breedte 800 mm
Bestelnr. 280 770 
€ 369,–

d

c

a
f

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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TIJDLOOS, ELEGANT

DESIGN

DELUXE
Directiebureau

Kasten en rekken

schuifdeurkasten  
breedte 1200 mm
Bestelnr. 280 809 
€ 349,–

f

draaideurkasten 
breedte 1000 mm
Bestelnr. 280 773 
€ 419,–

e

Schuifdeurkasten 
deuren met sluitdempers 
(softclose), slot met wissel-
cilinder, volmetalen hand-
grepen, 25 mm dikke houten 
legborden, scheidingswand,  
zichtrugwand, hoogtever-
stelbare bodemsteldoppen, 
diepte 420 mm

hoogte mm 780 780 1140 1140 1890 1890
breedte mm 800 1000 800 1000 800 1000
ordnerhoogtes 2 2 3 3 5 5
ordnercapaciteit St. 18 24 27 36 54 72
calvados Bestelnr. 280 757 280 760 280 763 280 766 280 769 280 772
wengé Bestelnr. 280 758 280 761 280 764 280 767 280 770 280 773
wit Bestelnr. 280 759 280 762 280 765 280 768 280 771 280 774

€/st.  229,–   249,–   269,–  299,–   369,–  419,–  

Draaideurkasten 
deuren met sluitdempers (softclose),  
stangslot met wisselcilinder,  
volmetalen handgrepen, verchroomd,  
25 mm dikke houten legborden,  
zichtrugwand, hoogteverstelbare  
bodemsteldoppen, diepte 420 mm

hoogte mm 780 780 1140 1140 1890 1890
breedte mm 800 1000 800 1000 800 1000
ordnerhoogtes 2 2 3 3 5 5
ordnercapaciteit St. 18 24 27 36 54 72
calvados Bestelnr. 280 781 280 784 280 787 280 790 280 793 280 796
wengé Bestelnr. 280 782 280 785 280 788 280 791 280 794 280 797
wit Bestelnr. 280 783 280 786 280 789 280 792 280 795 280 798

€/st.  129,–   149,–   149,–  189,–   199,–   249,–  

Rekken 
25 mm dikke houten legborden  
zichtrugwand, hoogteverstelbare 
bodemsteldoppen, 
diepte 420 mm

afb. calvados

rek 
breedte 800 mm
Bestelnr. 280 794 
€ 199,–

b

d
a

f

calvados wengé wit

Oppervlak houtdecors

a
b

c
d e

vanaf €129,– 
rek 

 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

hoogte mm 780 780 1140 1140
breedte mm 1000  1200 1000 1200
ordnerhoogtes 2 2 3 3
ordnercapaciteit st. 20 28 30 42
calvados Bestelnr. 280 871 280 805 280 874 280 808
wengé Bestelnr. 280 872 280 806 280 875 280 809
wit Bestelnr. 280 873 280 807 280 876 280 810

€/st. 269,–  299,– 319,–  349,– 

f



Knieschotten 
biedt voldoende privacy, 
hoogte 280 mm, diepte 18 mm

comfortabele 
kabeldoorvoerdoppen,  
verschuifbaar,  
metaal, aluzilver

Lade-indelingsset 
bestaande uit: 4x scheidingen, 
3x vakverdelers DIN A5 
2x vakverdelers DIN A6

EXECUTIVE
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Bureau- en vergadertafels    
Tafelblad nootdecor 
onderstel antraciet 
poedergelakt, 
hoogte 732 mm

Kabelkanaal 
voor verticale kabelvoering 
hoogte 140 mm, 
diepte 110 mm

vanaf € 599,–
bureau

draaideurkast 
breedte 1250 mm 
Bestelnr. 258 132
€ 999,– 
 

bureautafel incl.  
kabeldoorvoerdoppen 
breedte 1800 mm
Bestelnr. 260 280
€ 649,–

a 

c

a 

bureautafel bureautafel bureautafel bureautafel vergadertafel vergadertafel
incl. kabeldoorvoerdop incl. kabeldoorvoerdop incl. kabeldoorvoerdop

breedte mm 1800 2000 1800 2000 2470 2470
diepte mm 900 900 900 900 1150 1150
gewicht kg 77 81 77 81 112 112

noot Bestelnr. 258 007 258 008 260 280 260 281 258 009 259 966

€/st. 599,– 629,– 649,– 669,– 799,– 1.299,–

voor tafelbreedte mm 1800 2000
breedte mm 1440 1640

gewicht kg 5,4 6,2

noot Bestelnr. 258 010 258 011

€/st. 49,90 59,90

voor tafelbreedte mm 1800 2000
breedte mm 1400 1610

gewicht kg 4,9 5,6
metaal antraciet Bestelnr. 258 012 258 013

€/st. 49,90 59,90

Bestelnr. 290 559 €/set 39,–

Directiebureau
Strakke lijnen – strikt statement.   
Dat is het meubelprogramma voor  
besluitnemers en leidinggevenden.  
Een hoogwaardige materiaalmix uit  
hout, metaal en glas met hoge  
functionaliteit en attractief design.  
  

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

noot
blad

antraciet

onderstel

 afb. noot 

container 
diepte 800 mm 
afb. noot 
Best.-Nr. 290 546
€ 449,–

b

Rolcontainer   
incl. materiaallade, 
stevige metalen lades met  
gedempt zelfsluitsysteem,  
cilinderslot met wisselcilinder,  
2 sleutels, 
2 geremde wielen vooraan 
H 590 x B 435 x T 800 mm

Container Container 
mit 3 lades-  1 lade en

1 hangmappenlade

aantal lades  St. 3 1

antaal hangmappenlade St. – 1 (volledig  
uittrekbaar)

gewicht kg 41 38

noot   Bestelnr. 290 545 290 546

 €/st. 449,– 449,–

800800

b

Kabelslurf 
voor bevestiging onder het tafelblad,  
incl. bodemplaat, Lengte: 130 cm  
H 750 x B 55 x D 22 mm
Bestelnr. 264 621  €/st. 39,90 
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Kasten 
frontglas antraciet gelakt,  
greeplijsten metaal aluzilver,  
binnenzijde corpus antraciet,  
sokkel antraciet poedergelakt 
diepte 435 mm c d e

draaideurkast 
met glasdeuren 
breedte 2330 mm
Bestelnr. 258 133 
€ 2.199,–

d

schuifdeurkast 
met glasdeuren 
breedte 2330 mm 
Bestelnr. 258 134
€ 1.499,– 

e

discrete aluminium  
greeplijst 

Bestelnr. 258 132 
€ 999,–

c

draaideurkast draaideurkast schuifdeurkast draaideurkast

hoogte mm 800 1150 1150 1500
breedte mm 1250 2330 2330 2330
ordnerhoogtes st. 2 3 3 4
gewicht kg 60 158 159 207
noot Bestelnr. 258 132 258 133 258 134 258 135

€/st. 999,– 2.199,– 1.499,– 2.599,–

REPRESENTATIEF
ELEGANT &

EXECUTIVE
Directiebureau

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

blad
houtdecor



i draaideurkast 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 282 829
€/st. 499,–, pagina 243

h rek 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 282 831
€/st. 279,–, pagina 243

a zit-/stabureautafel 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 283 071
€/st. 669,–, pagina 243

d rolcontainer 
Bestelnr. 290 547
€/st. 369,–, pagina 243

vanaf € 669,–  
bureaus  
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar 

 

oppervlak houtdecor

donker eik licht eik

Fronten 
wit  
glanzend

onderstel
wit

maximaal comfort: 
Softstart en -stop  
functie

64
0-

13
00

 m
m

i draaideurkast 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 282 820
€/st. 499,–, pagina 243

e schuifdeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 282 817
€/st. 449,–, pagina 243

c bureau 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 288 645
€/st. 379,–
pagina 243

b

242

elegant design  
in wit

deuren  
wit glanzend 

afb. donker eik / wit glanzend

afb. licht eik wit glanzend

d

g

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



BOSSINO 
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breedte mm 1600 1800
gewicht kg 48 51
licht eik     Bestelnr. 288 645 288 653
donker eik    Bestelnr. 288 646 288 654

€/st. 379,– 399,–

Bureau 
bladdikte 25 mm, met 2 kabeldoorvoer- 
doppen, stabiel stalen T-poot onderstel,  
poedercoated in wit RAL 9016, 
manueel hoogteverstelbaar van 650-850 mm 

breedte mm 1600 1800
gewicht kg 50 52
blad onderstel Bestelnr. Bestelnr.
licht eik wit 283 070 283 072
donker eik wit 283 071 283 073

€/st. 669,– 689,–

Zit-/stabureautafel 
bladdikte 25 mm, met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen, 
T-poot onderstel in wit, met 2 elektromotoren  
hoogteverstelbaar van 640 - 1300 mm,  
incl. softstart &-stop functie,  
maximale belasting dynamisch: 80 kg, 
diepte 800 mm

materiaallade st. 1
aantal lades mm 3
gewicht kg 29
corpus front Bestelnr.
licht eik wit 290 547
donker eik wit 290 548

€/st. 369,–

Rolcontainer 
Front wit glanzend, lades incl. sluitdempers  
en zelfsluiting, centraal afsluitbaar,  
cilinderslot met wisselcilinder,  
2 geremde wielen vooraan
H 590 x B 435 x D 600 mm hoogte mm 1175 1175 1175 1900 1900 1900

breedte mm 1200 1500 1500 1000 1000 1000
ordnerhoogtes st. 3 3 3 5 5 5
gewicht kg 80 84 87 118 117 117
corpus deur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
licht eik wit 282 817 282 818 282 819 282 822 282 820 282 821
donker eik wit 282 826 282 827 282 828 282 831 282 829 282 830

€/st. 449,– 389,– 399,– 279,– 499,– 499,–

Kasten 
deuren wit glanzend,  
incl. sluitdempers (softclose),  
hoogteverstelbare  
meubelgeleiders  
in aluminium,
diepte 420 mm

voor tafelbreedte mm 1600 1800
wit Bestelnr. 288 949 288 950

€/st. 59,90 64,90

Knieschotten 
voor zit-/statafel,  
metaal poedercoated, hoogte 350, diepte 16 mm  

Kabelkanaal 
metaal poedercoated, hoogte 50 mm, diepte 145 mm
voor tafelbreedte mm 1600 1800
wit Bestelnr. 288 928 288 929

€/st. 34,90 39,90

DESIGN
SCHITTEREND 

Specialisten raden aan: 2/3 zitten – 1/3 staan

Designbureau

64
0-

13
00

 m
m

bureaustoel 
winSIT NET 
Bestelnr. 264 601
€/st. 379,–, pagina 328

a

b

f  combikast 
breedte 1500 mm 
Bestelnr. 282 827
€/st. 389,–

CPU-houder 
voor towerbreedte 
 175-230 mm, metaal  
wit gelakt,  
gewicht 5 kg

Bestelnr. 288 960
€/st. 59,90

Handschakelaar memory 
4 hoogtes programmeer-
baar, digitaal display
Bestelnr. 278 220
€/st.       69,90

Kabelslurf  
voor zit-/statafel, 
inclusief tafelbevestiging, en 
bodemplaat: tot 20 kabels.  
Lengte: 130 cm (gestrekt),  
wit

Bestelnr. 285 393
€/st. 39,90

c

d

i

e f g

incl. garderobe h

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

onderstel:



244 Moderne en elegante bureaumeubelprogramma's aan een attractieve prijs

DELTA RIO  pagina 246-247 hout fris & modern

FUNCTIONELE BUREAUS pagina 244-251

bureautafels   

vanaf  219,–

COMBI LINE pagina 248-249 hout

bureautafels  

vanaf  219,–

fris & modern

bureautafels  

vanaf  219,–
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Overzicht – Functionele bureaumeubelsystemen

Prijsgunstige bureau-oplossingen en ergonomische tafels

Zit-/stabureautafels  pagina 250-251 hout  ergonomisch werken

zit-/stabureautafel   

vanaf  299,–

Overzicht – scheidingswanden, balies en ontvangstmeubilair

scheidingswand  

vanaf  99,–

Scheidingswand systemen  pagina 252-261

basiselement  

vanaf  249,–

Balies  pagina 262-263

zetel  

vanaf 9990

Zetels, sofa‘s, bijzettafels  pagina 264-269

Rugsparend door 
afwisselende houdingen

1 3/2 3/



Bureautafels 
tafelblad 25 mm dik, incl. 2 metalen kabeldoorvoerdoppen,  
stabiel A-poot onderstel, poedercoating in wit, 
hoogte 735 x diepte 800 mm

voor tafelbreedte                   mm 1200 1600 1800
 wit                                  Bestelnr. 282 793 282 794 282 795

€/st. 27,90 29,90 34,90

Kabelkanaal 
metaal poedercoated, incl. montagemateriaal, 
hoogte 80 mm, diepte 100 mm 

DELTA RIO – houten meubilair
Bureaumeubelprogramma 

246

voor tafelbreedte                   mm 1200 1600 1800
wit Bestelnr. 282 789 282 790 282 791

€/st. 29,90 37,90 39,90

Knieschot  
metaal wit poedercoated, incl. montagemateriaal, 
hoogte 350 mm

breedte mm 1200 1600 1800
lichtgrijs Bestelnr. 275 460 275 464 275 468
beuk Bestelnr. 275 461 275 465 275 469
esdoorn Bestelnr. 275 462 275 466 275 470
lichteik Bestelnr. 275 463 275 467 275 471
wit Bestelnr. 278 388 278 389 278 390

€/st. 219,– 249,– 269,–

a

Passende vergadertafels vindt u op pagina 446.

b

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Bestelnr. 282 796
€/st. 54,90

Bestelnr. 264 621
€/st. 39,90

Het bureaumeubelprogramma DELTA 
RIO brengt frisse wind in uw bureau!
Bureautafels met elegante A-poot 
onderstel in wit alsook rekken in 3 en  
6 ordnerhoogtes bieden u zeer veel 
ruimte. Door de optionele deuren  
kan u de rekken ten gepaste tijden 
ombouwen.  

Bovendien heeft u de keuze uit  
5 moderne oppervlak decors,  
die vrij met elkaar combineerbaar zijn.  
Of klassiek lichtgrijs of heel modern in  
tweekleurige combinatie, met witte  
rekken en lichteiken deuren.   
Hier plaatst u accenten aan een zeer 
aantrekkelijke prijs.

a
bureau 
afb. lichteik 
breedte 1600 mm 
Bestelnr.  
275 467
€ 249,–

b
knieschot 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 282 790
€ 37,90

incl. 2 kabel- 
doorvoerdoppen  
in aluzilver

optioneel knieschot
in wit

comfortabel 
incl. kabeldoorvoer- 
doppen in aluzilver

CPU-houder 
voor towerbreedte  
tot 180 mm, metalen  
wit gelakt, gew. 3 kg

Kabelslurf 
inclusief tafelbevestiging en bodemplaat,  
capaciteit: tot 20 kabels. Lengte: 130 cm 
(gestrekt), aluzilver RAL 9006

h k+

e k+

afb. lichtgrijs/beuk

c

c

Oppervlak houtdecors
lichtgrijs lichteikesdoornbeuk wit

Onderstelkleur
wit

Rolcontainer 
incl. 1 materiaallade, 3 lades  
met metalen rollagers,  
centraal afsluitbaar,  slot  
met wisselcilinder,  
2 geremde wielen vooraan, 
B 432 x H 595 x D 580 mm

Corpus / Front Bestelnr. 

lichtgrijs / lichtgrijs 275 653
beuk / beuk 275 654
esdoorn / esdoorn 275 655
wit / wit 275 656
wit / lichteik 275 657
€/st. 219,–
vanaf 2 st. €/st. 199,–



FRIS &  
MODERN

bureaus 

vanaf  € 219,–

afb. wit/lichtgrijs

a
bureau 
breedte 1600 mm 
Bestelr. 275 464
€ 249,–
pagina 246

bureaustoel  
Sitness 40 Net
Bestelnr. 258 259 
€ 189,90 
pagina 337

b

247

c
rolcontainer 
diepte 580 mm 
Bestelnr. 275 653
vanaf € 199,–
pagina 246

 TIP !     Combineer witte rekken met gekleurde houten deuren!

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

i

breedte x hoogte     mm 427 x 1145 810 x 1145 427 x 2214 810 x 2214
ordnerhoogtes 3 3 6 6
ordnercapaciteit        st. 12 27 24 54
lichtgrijs          Bestelnr. 275 449 275 450 275 451 275 452
beuk               Bestelnr. 264 952 264 955 264 958 264 961
esdoorn           Bestelnr. 264 953 264 956 264 959 264 962
wit                  Bestelnr. 264 954 264 957 264 960 264 963

€/st. 89,– 129,– 129,– 179,–

rekken 
houten legborden 25 mm dik,  
zichtrugwand,  
kunststof steldoppen, 
diepte 350 mm 

f

e

breedte x hoogte       mm 750 x 1063 750 x 2130
passend voor ordnerhoogtes 3 en 6 6
lichtgrijs            Bestelnr. 275 453 275 455
beuk                 Bestelnr. 264 964 275 456
esdoorn             Bestelnr. 264 965 275 457
wit                    Bestelnr. 264 966 275 458
lichteik              Bestelnr. 275 454 275 459

€/st. 59,– 119,–

deuren 
18 mm dik, incl. volmetalen handgrepen  
in aluzilver, passend voor  
rekbreedte  
810 mm

g

j l
h

d

k

e afb. lichtgrijs

g

d

+f j

+i l



afb. lichtgrijs

AANTREKKELIJK DESIGN  
voor een goede prijs

a

a
bureau 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 275 667
€ 239,–

bureaustoel
Bestelnr. 258 281
€ 149,–
pagina 293

b
rolcontainer 
diepte 580 mm 
Bestelnr. 275 684
€ 179,–

c+c e

248

COMBI LINE – houten meubilair
bureaumeubelprogramma

voor tafelbreedte         mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 100 263 101 263 102

€/st. 29,90 37,90 39,90

Knieschot  
hoogte 320 mm, diepte 16 mm, metaal gepoedercoat  
in aluzilver, incl. montagemateriaal

Bureautafels  
blad 25 mm dik, stabiel C-poot onderstel,  
gepoedercoat in aluzilver,  incl. horizontale  
en verticale kabelkanalen, 
hoogte 740 x diepte 800 mm
breedte mm 1200 1600 1800
lichtgrijs Bestelnr. 275 665 275 667 275 669
walnoot Bestelnr. 275 666 275 668 275 670

€/st. 219,– 239,– 249,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

bureautafels 

vanaf € 219,–



lichtlopende 
lades

d
c

f

+c e

+d fa
bureau 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 275 668
€ 239,–

Welkom bij COMBI LINE – het moderne, functionele bureau aan een sensationele prijs.

Deze meubels overtuigen met doordachte functies.  Zo is er bijv. de tafel met  
geïntegreerde kabelgeleiding en de afsluitbare kasten zijn voorzien van  
stelschroeven en zichtrugwanden.

Inrichten kan u in klassiek lichtgrijs of in  
een moderne combinatie uit de decors  
wit en walnoot.  

e

dc

bureaumeubelprogramma

afb. walnoot/wit

afb. walnoot/wit

afb. lichtgrijs

b

b

b

+d f

d

249

Rolcontainer 
incl. materiaallade, lades met metalen  
rollagers, centraal afsluitbaar,  slot met  
wisselcilinder, 2 geremde wielen vooraan,  
B 430 x H 595 x D 580 mm
corpus / front
lichtgrijs / lichtgrijs Bestelnr. 275 684
wit / walnoot Bestelnr. 275 685

€/st. 179,–

voor ordnerhoogtes 3 6
lichtgrijs Bestelnr. 275 694 275 696
walnoot Bestelnr. 275 695 275 697

€/st. 59,– 99,–

Deuren 
Draaideuren 18 mm dik, incl. elegant volmetalen 
handgrepen in aluzilver, incl. slot met wisselcilinder, 
combineerbaar met  
rekbreedte 800 mm

Oppervlak houtdecors
lichtgrijs walnoot wit

Onderstelkleur
aluzilver

TIP!     Combineer witte rekken met walnoot deuren!

B x H                   mm 400 x 1140 800 x 1140 400 x 2250 800 x 2250
ordnerhoogtes 3 3 6 6
ordnercapaciteit      st. 12 27 24 54
lichtgrijs        Bestelnr. 275 686 275 688 275 690 275 692
wit                 Bestelnr. 275 687 275 689 275 691 275 693

€/st. 89,– 115,– 115,– 169,–

Rekken 
houten legborden 18 mm dik,  
zichtrugwand, regelbare  
steldoppen, 
diepte 350 mm 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

COMBI LINE – houten meubilair
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25 mm dikke  
kwaliteits- 
spaanderplaat,  
melamine- 
coating,  
rondom met  
3 mm dikke  
kunststof  
afboording

traploos hoogteverstelbaar,  
elektrisch verstelbaar 
715-1205 mm door een  
druk op de knop

metalen C-poot-onderstel,  
poedercoated in  
aluzilver RAL 9006 
belastbaarheid tot 60 kg

maximale beenruimte,  
doordat er geen storende  
dwarsbalk is

OPTIMALE 
ERGONOMIE 
op de werkplek

Kabelslurf 
inclusief tafelbevestiging  
en bodemplaat,  
Capaciteit: tot 20 kabels.  
Lengte: 130 cm (gestrekt),  
aluzilver RAL 9006

Bestelnr. 264 621 €/st. 39,90

71
5-

12
05

 m
m

elektromotorisch hoogteverstelbaar hoogte 715-1205 mm

b bureau 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. esdoorn 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 268 997 
€ 479,–
pagina 251 b bureau 

elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. beuk 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 269 000 
€ 499,–
pagina 251

 

Bewegen is belangrijk! Echter, de meeste mensen hebben niet  
de mogelijkheid om tijdens de kantooruren te gaan sporten.  
Meer en meer mensen beschadigen door een monotone houding  
hun spierstelsel. Artsen en ergonomen raden daarom bureaus aan  
waar zowel staand als zittend kan gewerkt worden. 

Zit-/statafels MODUL

800 mm

1600 mm 

Uw voordeel:
· activering van het cardiovasculaire –en zenuwstelsel
· het welzijn verhoogt de werkvreugde en de potentiële  
 prestaties
· het vermijden van een monotone houding;
· op lange termijn een vermindering van afwezigheden  
 wegens ziekte  

comfortabel  
hoogteverstelbaar  
door een druk op  
de knop

elegant 
2 metalen kabel-
doorvoerdoppen  
in aluzilver

2 3/

1/3 staan en 2/3 zitten  
verhogen merkelijk het  
lichamelijk en geestelijk  
prestatievermogen aan de 
beeld scherm  arbeidsplaats.

Toebehoren

71
5-

12
05

 m
m

Zit-/statafel 
25 mm dik tafelblad met 2 metalen kabeldoor- 
voerdoppen, T-poot onderstel in aluzilver,
Mechanisch hoogteverstelbaar via slinger van  
705-1115 mm, maximale belasting dynamisch: 60 kg,  
incl. 4 wielen en 4 stelvoeten
diepte 800 mm 

breedte mm 800 1200

gewicht kg 30 34
lichtgrijs Bestelnr. 277 758 277 762
beuk Bestelnr. 277 759 277 763
esdoorn Bestelnr. 277 760 277 764
wit Bestelnr. 277 761 277 765

€/st. 319,– 339,–

vanaf 2 st. €/st. 299,– 319,–

vanaf € 299,– 70
5-

11
15

 m
m

Slinger  
afneembaar

Mobiel 
incl. 4 wielen, waarvan 
2 blokkeerbaar

DE IDEALE 
AANVULLING

Bureautafel mechanisch  
hoogteverstelbaar

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

MULTI MODUL 
vanaf pagina 84

PROFI MODUL 
vanaf pagina 14

iMODUL 
vanaf pagina 218

Verdere ergonomische zit-/stafels:

Rugsparend door afwisselende 
houdingen

1 3/

CPU-houder 
voor towerbreedte  
tot 180 mm, metalen  
wit gelakt, gewicht 3 kg

Bestelnr. 263 115    €/st. 54,90



Meer BEWEGING  
en WELZIJN 

door 1 druk op de knop

versterkt uw rug en  
verhoogt de  
arbeidsprestaties

incl. montage  
en functie-/ 
kwaliteits test  
ter plaatse

71
5-

12
05

 m
m

vanaf €  449,–
bureau  
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 

elektromotorisch hoogteverstelbaar
hoogte 715-1205 mm

a bureautafel
elektromotorisch
hoogteverstelbaar 
afb. lichtgrijs 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 268 995 
€ 479,–

 

Kabelkanaal
metaal poedercoated, incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm
voor tafelbreedte  mm 1200 1600 1800
aluzilver        Bestelnr. 263 108 263 109 263 110

€/st. 27,90 29,90 34,90

Oppervlak  
houtdecors

beuklichtgrijs

esdoorn wit

Knieschot
metaal poedercoated, incl. montagemateriaal,
hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
aluzilver        Bestelnr. 263 100 263 101 263 102

€/st. 29,90 37,90 39,90

Zit-/statafel 
tafelblad 25 mm dik  
met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen. 
elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 715-1205 mm,  
diepte 800 mm,  
kabelslurf optioneel

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 47 53 55
lichtgrijs Bestelnr. 268 991 268 995 268 999
beuk Bestelnr. 268 992 268 996 269 000
esdoorn Bestelnr. 268 993 268 997 269 001
wit Bestelnr. 268 994 268 998 269 002

€/st. 449,– 479,–  499,–

ba  

hoge stabiliteit 
door stabiel  
metalen onderstel

TIP!

251

Zit-/statafels MODUL

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Scheidingswand Systeem MIAMI

252

voor bladdikte Bestelnr. €/st.
10-28 mm 272 424 19,90  
20-38 mm 272 425 19,90

Kledinghaak  
•  optimaal voor plaatsbesparende 

ophanging van jassen
•  metaal, zwart, om aan de  

scheidingswand te hangen 
Bestelnr. 272 427 h
€/st. 9,90

Schotelvoet  
•  nodig bij lineaire opbouw
• metaal, aluzilver  
• incl. montagemateriaal

Bestelnr. 272 426 g
€/st. 29,90

Modern scheidingswandsysteem voor inrichting van grote ruimten, 
call-centers, werkplekken of wachtruimten.
Steeds de juiste oplossing:
Opbouw van de scheidingswanden in iedere hoekopstelling mogelijk.
Hoge stabiliteit door geëpoweerd aluminium kader.

Oppervlak houtdecor 
3-laags-kwaliteitsspaanderplaten
(19 mm) robuust en krasbestendig door 
melaminecoating,  
decor lichtgrijs.

Tussenwand: 
breedte 800/ 1200/ 1600 mm

Scheidingswand: 
breedte 810/ 1210 mm

Stof met akoestische  
eigenschappen
3-laags-kwaliteitsspaanderplaten 
(10 mm) dubbelzijdig voorzien van 5 mm 
dik akoestisch schuim en stofbespanning, 
kleur blauw, grijs, zwart of wit

Tussenwand: 
breedte 800/ 1200/ 1600 mm

Scheidingswand: 
breedte 810/ 1210 mm

Stof met akoestische  
eigenschappen en  
acrylglasvenster  
3-laags-kwaliteitsspaanderplaten 
(10 mm) dubbelzijdig voorzien van
5 mm dik akoestisch schuim en
stofbespanning, kleur blauw, grijs, zwart 
of wit. In het bovenste deel  
met venster in acrylglas

Scheidingswand: 
breedte 810/ 1210 mm

Toebehoren voor scheidingswanden

Toebehoren voor  
scheidingswand

Verkrijgbaar in 5 uitvoeringen: 

e

f

i

l m n

o
k

c

d 

b

a

j

j
m

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Tafelklemmen
•  metaal, te bevestigen  

op het uiteinde van  
de scheidingswand

Scheidingswand MIAMI
Stabiele wanden door de voeten met stelschroeven (bij lineaire opbouw een schotelvoet meebestellen).  
Incl. montage- en verbindingsmateriaal, H 1600 x D 22 mm

breedte 810 mm breedte 1210 mm
uitvoering Bestelnr. gew. kg €/st. va. 4 st. €/st. Bestelnr. gew. kg €/st. va. 4 st. €/st.
melamine decor lichtgrijs 272 405 a 18 229,– 199,– 272 406 b 26 299,– 279,–
doek blauw, geluidsabsorberend 272 407 12 299,– 279,– 272 409 c 18 399,– 379,–
doek grijs, geluidsabsorberend 272 408 12 299,– 279,– 272 410 d 18 399,– 379,–
doek antraciet, geluidsabsorberend 293 965 12 299,– 279,– 293 967 18 399,– 379,–
doek wit, geluidsabsorberend 293 966 12 299,– 279,– 293 968 18 399,– 379,–
helder acrylglas / doek blauw, geluidsabsorb. 272 411 10 359,– 339,– 272 413 e 15 499,– 479,–
helder acrylglas / doek grijs, geluidsabsorberend 272 412 10 359,– 339,– 272 414 f 15 499,– 479,–
helder acrylglas / doek zwart, geluidsabsorb. 293 969 10 359,– 339,– 293 971 15 499,– 479,–
helder acrylglas / doek wit, geluidsabsorberend 293 970 10 359,– 339,– 293 972 15 499,– 479,–

Tafelscheidingswand MIAMI
voor optimale zicht- en akoestische bescherming, incl. verbindingsmateriaal, H 350 x D 22 mm,  
(metalen klemmen voor bladbevestiging apart bestellen aub)

breedte 800 mm breedte 1200 mm breedte 1600 mm
uitvoering Bestelnr. gew.  

kg
€/st. va. 4 st.  

€/st.
Bestelnr. €/st. va. 4 st.  

€/st.
gew.  
kg

Bestelnr. gew.  
kg

€/st. va. 4 st.  
€/st.

melamine decor lichtgrijs 272 415 i 4,3 109,– 99,– 272 416 l 135,– 129,– 6,3 272 417 8,2 159,– 149,–
doek blauw, geluidsabsorb. 272 418 3,1 155,– 145,– 272 419 m 199,– 189,– 4,5 272 420 5,9 209,– 199,–
doek grijs, geluidsabsorberend 272 421 3,1 155,– 145,– 272 422 n 199,– 189,– 4,5 272 423 o 5,9 209,– 199,–
doek zwart, geluidsabsorb. 293 973 j 3,1 155,– 145,– 293 975 199,– 189,– 4,5 293 977 5,9 209,– 199,–
doek wit, geluidsabsorberend 293 974 k 3,1 155,– 145,– 293 976 199,– 189,– 4,5 293 978 5,9 209,– 199,–

j k



levering incl. verbindingsmateriaal

Hoge stabiliteit door het statt de 
geëpoxeerde alu- 
minium kader

d

Voorbeeld voor hoekopstelling

diepte 1210 mm
incl.  
bodemstelschroeven

ho
og

te
 1

60
0 

m
m Hoek-/opbouwvoorbeelden:

Scheidingswand Systeem Miami –  
zonder afleiding, effectiever werken.
• flexibele hoekopstelling  
• elementen met geluidsabsorptie  
• hoogwaardig aluminium kader

Scheidingswand met stof:

Scheidingswand Systeem Miami

253

vanaf  € 99,–
tafelscheidingswand

schotelvoet voor 
stabiele stand bij 
lineaire opbouw

c

c

c

c

helder acrylglas 
en stof, blauw

e

g

c

In de RUST   
ligt uw KRACHT!

e

j

m

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

goede  
geluidsdemping

melamine decor
lichtgrijs

stof

blauw grijs zwart wit



Scheidingswand MIAMI PLUS

254

Scheidingswand MIAMI 
PLUS – zorgt voor een 
goede akoestiek en 
maakt geconcentreerd 
werken mogelijk

•  elementen met zeer  
hoge geluidsdemping

• flexibele hoekopstellingen
•  hoogwaardig, stabiel  

aluminium frame

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen of *4 weken, franco gelijkvloers. Op aanvraag :  
professionele snelle opbouwservice op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Toebehoren voor  
scheidingswanden

voor bladdikte Bestelnr. €/st.
10-28 mm 272 424 19,90  
20-38 mm 272 425 19,90

c
b

Tafelklemmen

•  metaal, te bevestigen  
op het uiteinde van  
de scheidingswand

Technische gegevens: 
•  rondom aluminium kader, zilver geëpoxeerd

•  40 mm dikke wand, bestaand uit 10 mm dikke 3-laags 
kwaliteitsspaanderplaten en dubbelzijdig 15 mm dikke 
akoestische vezels, met stof bespannen

•  incl. stelvoeten met stelschroeven om  
oneffenheden in de vloer op te vangen

•  incl. verbindingsmateriaal voor verschillende  
hoekopstellingen

j  

e

i

l

a 

d d d 

l

e

k

l
l

l

i

ef

g gh f

Tafelscheidingswand MIAMI PLUS - stofbespannen 
geluidsdempend vlgs. DIN EN ISO 354, incl. verbindingsmateriaal, H 350 x D 40 mm.  
(metalen klemmen voor bladbevestiging apart bestellen aub)

breedte mm gewicht kg kleur blauw grijs zwart wit €/st. va. 4 st. €/st.
800 4,0 Bestelnr. 280 034 280 035 b 293 959* 293 960* 159,– 149,–
1200 5,5 Bestelnr. 280 038 280 039 c 293 961* 293 962* 229,– 219,–
1600 7,2 Bestelnr. 280 042 a 280 043 293 963* 293 964* 249,– 219,–

Tussenwand MIAMI PLUS

Functionele tussenwand met zeer hoge 
geluidsdemping, getest vlgs. DIN EN ISO354.

De extra dikke tussenwand biedt een hoge geluids-
demping en veelvuldige inzetmogelijkheden, bijv.  

 
ter afscherming van werkplekken, zodat de medewer-
kers rustig en geconcentreerd kunnen werken of  
als ruimteverdeler voor verhoogde discretie. Door  
de verschillende hoekopstellingsmogelijkheden kan  
u de wand steeds naar uw behoeften opbouwen.

doek

blauw grijs zwart wit



Scheidingswand MIAMI PLUS

255

Deze WANDEN    
maken een einde aan LAWAAI!

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen of *4 weken, franco gelijkvloers. Op aanvraag :  
professionele snelle opbouwservice op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Bestelnr. 272 427
€/st. 9,90

Kledinghaak
•  optimaal voor plaatsbespa-

rende ophanging van jassen
•  metaal, zwart, om aan de 

scheidingswand te hangen

Bestelnr. 272 426 l
€/st. 29,90

Toebehoren voor scheidingswanden
Schotelvoet 
•  nodig bij lineaire 

opbouw
• metaal, aluzilver  
• incl. montagemateriaal

e

k

k

ff 

ff

e

Hoek-/opbouwvoorbeelden:

Tafelscheidingswand

vanaf    €159,–

zeer hoge  
geluidsabsorpte

Tussenwand MIAMI PLUS - stofbespannen 
geluidsdempend vlgs. DIN EN ISO 354, incl. stelvoeten met stelschroeven (bij lineaire opbouw of vrijstaande wand 
schotelvoet meebestellen aub), incl. verbindingsmateriaal, H 1600 x D 40 mm 

breete mm gewicht kg kleur blauw grijs zwart wit €/st. va. 4 st.€/st.

810 14,5 Bestelnr. 280 018 d 280 019 e 293 951* g 293 952* i 399,– 379,–

1210 21,0 Bestelnr. 280 022 280 023 f 293 953* h 293 954* j 459,– 439,–

Tussenwand MIAMI PLUS - stofbespannen/acrylglas 
geluidsdempend vlgs. DIN EN ISO 354, incl. stelvoeten met stelschroeven (bij lineaire opbouw of vrij-
staande wand schotelvoet meebestellen aub), incl. verbindingsmateriaal, acrylglas H 585 mm, stofbe-
spannen element H 1015 mm, totaalafm. H 1600 x D 40 mm 

breedte mm gewicht kg kleur blauw grijs zwart wit €/st. va. 4 st.€/st.

810 12,0 Best.-Nr. 280 026 280 027 k 293 955* 293 956* 419,– 399,–

1210 17,0 Best.-Nr. 280 030 280 031 293 957* 293 958* 559,– 549,–



256

iMODUL

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

rolcontainer
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 496
€ 319–
pagina 42

bureaustoel
vanaf pagina 270

bureau
breedte 1600 mm
Bestelnr. 258 810
€ 399,–
pagina 214

b plooibare  
scheidingswand
breedte 2400 x  
hoogte 1600 mm
afb. stof blauw
Bestelnr. 268 669
€ 1.349,–

c

velcrosluiting maakt flexibele 
hoekopstellingen mogelijk

Eenvoudigweg geniaal
prikbaar

donker-
grijs

blauw

scheidingswand,  
afb. stof donkergrijs,  
breedte 2400 x hoogte 1600 mm  
Bestelnr. 268 668 
€ 1.349,–

a

Geluidsdempende plooibare scheidingswand
geluidsabsorberend vlgs. ISO 354 en ISO 11654, 3-delig, dankzij verbinding 
met velcrosluiting in verschillende hoeken opbouwbaar, stofbespannen, 
massief houten frame met akoestisch vlies, geschikt voor priknaalden, incl. 
4 metalen voetn om te schroeven, aluzilver, diepte van de poten 505 mm
breedte x hoogte x diepte mm 2400 x 1600 x 40
gewicht kg 26
stof donkergrijs Bestelnr. 268 668 a
stof blauw Bestelnr. 268 669 b

€/st. 1.349,–

bijzonder  
geluidsabsorberend 

b
afb. stof blauw



257Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Hoogwaardige zicht- en scheidingswand- 
elementen in modern design en met zeer hoge  
geluidsdemping, vlgs.ISO 354 en EN ISO 11654.
Gebruik de ruimten efficiënt, bv. Door teamwerk-
plekken. De zicht- en scheidingswandelementen 
zorgen voor een goede ruimte-akoestiek. Dit zorgt 
voor een verhoogde concentratie, productiviteit en  
welzijn van de medewerker. Als extra kan ze als 
prikbord gebruikt worden.
 

bijzonder  
geluidsabsorberend 

Geluidsdempende scheidingswand
geluidsabsorberend vlgs. ISO 354 en ISO 11654, stofbespannen, massief houten frame met akoestisch vlies, 
geschikt voor priknaalden, incl. 2 metalen voeten, aluzilver, diepte poten 505 mm, diepte wand 40 mm
breedte x hoogte mm 800 x 1600 800 x 1800 1000 x 1600 1000 x 1800
gewicht kg 11 12 12 13
stof donkergrijs Bestelnr. 268 661 268 663 d 268 665 268 667
stof blauw Bestelnr. 268 660 268 662 e 268 664 268 666

€/st. 429,– 479,– 499,– 599,–
vanaf 4 st. €/st. 399,– 449,– 479,– 579,–

HOGERE PRODUCTIVITEIT
door geluidsabsorberende scheidingswand-oplossing

zicht- en geluidsbescherming

c tafelopzetelement 
afb. stof blauw 
breeedte 1600 mm 
Bestelnr. 268 654
€ 329,–

donker-
grijs

blauw

iMODUL 

•  bijzonder  
geluidsabsorberend  
vlgs. ISO 354 en EN ISO 11654

•  modern design 
•  hoogwaardige  
afwerking

• variabel inzetbaar

vanaf €  249,– 

ook als  
prikwand  
te gebruiken

bureau 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 258 810 
€ 399,–
pagina 214

Geluidsabsorberende tafelopzetelementen
geluidsabsorberend vlgs. ISO 354 en ISO 11654, stofbespannen, massief houten frame met akoestisch vlies, geschikt 
voor priknaalden, incl. 2 metalen houders om de wand onder het blad te schroeven, hoogte 650 x diepte 40 mm
breedte mm 800 1200 1600 1800 2000
gewicht kg 11 12 13 14 15
stof donkergrijs Bestelnr. 268 649 268 653 268 655 c 268 657 268 659
stof blauw Bestelnr. 268 648 268 652 268 654 c 268 656 268 658

€/st. 269,– 319,– 349,– 369,– 399,–
vanaf 4 st €/st. 249,– 299,– 329,– 349,– 379,–

c

d

e

extra lange poten voor 
hoogste stabiliteit

zeer hoge  
geluidsabsorptie flexibel, 

individueel 

instelbaar



in 10 Ausführungen

akoestisch element  
als zicht- en  
geluidsbescherming

  acryl element  
voor transparante 
privacy 

f akoestisch element 
Bestelnr. 272 642 
vanaf € 409,–

e acryl element  
Bestelnr. 239 888 
vanaf € 335,–

f

f

akoestisch 
element, 

geluidsab-
sorberend

optioneel
met wielen

b whiteboard-element 
Bestelnr. 239 887  
vanaf € 289,–

i
beschrijf-  
en  
reinigbaar

magneet-
bord

m

Scheidingswandsysteem MOBILE

c Holz-Sichtschutz-Element, 
weiß, Bestelnr. 273 357 
ab € 149,–c

c hout-scheidingswand- 
element wit,  
Bestelnr. 273 357 
vanaf € 149,–

d hout-scheidingswand- 
element, groen  
Bestelnr. 273 356 
vanaf € 149,–

i  afsluitprofiel 
Bestelnr. 239 889 
vanaf €/st. 99,90

c

textielwand, naar believen plaats- en draaibaar

Multifunctioneel  
scheidingswand- 
systeem 

•  akoestische  
bescherming 

• zichtbescherming

• presentatiewand

•  moderatie- en  
informatiewand

k j
j

258 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

in 10 uitvoeringen

GECONCENTREERD  
werken



Scheidingswandsysteem MOBILE
in 10 uitvoeringen

FLEXIBEL COMBINEREN

uitvoering
geperforeerd  
element 

 whiteboard- 
element

hout-element
wit

hout-element
groen

 acryl- 
element

 akoestisch- 
element

functies 
(dubbelzijdig)

magneethoudend  
en eelvoudig  
uitrustbaar

met witbordstiften 
beschrijfbaar of als 
magneetbord bruikbaar   

voor optimale  
privacy

voor optimale  
privacy

voor transparante  
privacy

geluidsabsorberend, 
vlgs. DIN ISO 11654  
en ISO 354

gewicht kg 16,5 17,0 16,0 16,0 16,0 17,7
Bestelnr. 239 886 a 239 887 b 273 357 c 273 356 d 239 888 e 272 642 f
€/st. 259,– 319,– 179,– 179,– 359,– 419,–
va. 3 st. €/st. 249,– 289,– 149,– 149,– 335,– 409,–

  magneethoudend

l

l

magnet-

haftend

i

aa

i a  geperforeerd 
element 
Bestelnr. 239 886 
vanaf € 249,–

i afsluitprofiel 
Bestelnr. 239 889 
vanaf €/st. 99,90

Scheidingswandsysteem, H 1750 x B 800 x D 450 mm

hout-element  
vanaf € 149,–         

uitvoering
 textielwand 
grijs

 textielwand
blauw

  afsluit- 
profiel

textielwand  
grijs 

textielwand  
blauw 

functies 
(dubbelzijdig)

zicht- en geluids-
dempend

zicht- en geluids- 
dempend

voor het uiteinde  
van de wand 

zicht- en geluids-
dempend

zicht- en geluids- 
dempend

gewicht kg 3,5 3,5 3,5 16,5 16,5
Bestelnr. 293 331 g 293 332 h 239 889 i 293 329 j 293 330 k
€/st. 269,– 269,– 109,– 379,– 379,–
va. 3 st. €/st. 249,– 249,– 99,90 349,– 349,–

textielwand, 
draaibaar

k textielwand 
Bestelnr. 293 330 
vanaf € 349,–

 draaibaar draaibaar

259Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Multifunctioneel scheidings-
wand-systeem voor opdelen van  
bureaus, werkplekken, wachtruimten, enz. 
•  elementen zijn simpel met elkaar  

te verbinden
•  elementen laten zich lineair of in  

3 hoekstellingen (45°,90° of 135°)  
in gekozen lengte en combinatie opstellen

•  aan het einde van de wand komt er  
een eindprofiel 

•  er kunnen vaste en rolbare wanden  
opgebouwd worden

Uitvoeringen: 
•  geperforeerd element, welke samen 

met het optioneel te verkrijgen toebehoren 
ook als folderhouder dienst kan doen

•  whiteboard-element, met witbordstiften 
beschrijfbaar of als magneetbord bruikbaar

•  hout-element voor optimale  
privacy in wit of groen

•  acryl-element voor transparante  
privacy

•  akoestisch-element, geluidsabsor-  
berend vlgs. DIN ISO 11654 en ISO 354.

• draaibare textielwand,  
   multifunctioneel inzetbaar.  
   de geluidsabsorberende akoestische vlies- 
   vulling zorgt voor hoge geluidsdemping.   
   Stof in grijs of blauw is vlamvertragend

  Zuil 80° draaibaar

  
Afm.: H 1750 x B 800 x D 450 mm,  
Breedte totaalwand =  
nominale breedte + 55 mm

Toebehoren voor scheidingswand

Wielenset 
VE= 4 blokkeerbare wielen
Bestelnr. 239 890 m
€/VE 21,99

  magneethoudend



Voordelen:
•  de ideale oplossing voor eilanden, kantines, vergaderruimten  

en overal werd storingsvrij gewerkt dient te worden

• veelzijdig inzetbaar voor individuele inrichting

•  door de combinatie van wandelementen in verschillende  
kleuren en vormen laten zich oneindig veel inrichtingsideeën  
omzetten - meer kleuren op www.delta-v.be

•  door de extra dikke panelen (38 mm) heeft dit systeem  
een uitstekende geluidsdemping

•  plafondpanelen incl. bevestigingsmateriaal.   
Lengte 2 m, hoogteverstelbaar

Elementen voor wandmontage

H x B mm 600 x 600 600 x 1000 600 x 1200 1000 x 1000 1000 x 1200 1000 x 1800 1200 x 1000

gewicht kg 1,8 2,5 2,8 3,1 3,7 4,9 3,7

kleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

grijs RAL 7030 289 102 289 111 289 120 289 147 289  156 289 165 289 183

lcihtgrijs RAL 7035 289 103 289 112 289 121 289 148 289 157 289 166 289 184

blauw RAL 5002 289 105 289 114 289 123 289 150 289 159 289 168 289  186

turkoois RAL 5021 289 106 289 115 289 124 289 151 289 160 289 169 289 187

oranje RAL 2004 289 107 289 117 289 126 289 152 289 161 289 170 289 188

lichtgroen Pantone 2304 289 109 289 119 289 127 289 154 289 163 289 172 289 190

e/st. 149,– 249,– 259,– 359,– 379,– 569,– 379,–

va. 4 st. e/st. 135,– 229,– 239,– 339,– 359,– 539,– 359,–

De aangegeven RAL/ Pantone-kleuren dienen enkel ter oriëntering.  Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk

Elementen voor plafondmontag

H x B mm 600 x 600 1000 x 1000 1200 x 1200 600 x 1000 600 x 1200 600 x 1800 1000 x 1200

gewicht kg 1,8 3,3 4,3 2,3 2,9 3,9 3,6

kleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

grijs RAL 7030 289 210 289 219 289 228 289 237 289 246 289 255 289 264

lichtgrijs RAL 7035 289 211 289 220 289 229 289 238 289 247 289 256 289 265

blauw RAL 5002 289 213 289 222 289 231 289 240 289 249 289 258 289 267

turkoois RAL 5021 289 214 289 223 289 232 289 241 289 250 289 259 289 268

oranje RAL 2004 289 215 289 224 289 233 289 242 289 251 289 260 289 269

lichtgroen Pantone 2304 289 217 289 226 289 235 289 244 289 253 289 262 289 271

e/st. 249,– 449,– 489,– 339,– 349,– 469,– 469,–

va. 4 St. e/st. 239,– 429,– 469,– 319,– 329,– 449,– 449,–

De aangegeven RAL/ Pantone-kleuren dienen enkel ter oriëntering.  Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk

Geluidsdiagram plafondpaneel

Hz

Geluidsdiagram wandpaneel

Hz

Akoestische elementen Addenda voor wand- en plafondmontage:
Akoestische wand- en plafond elementen zorgen voor een reducering van geluid en storend 
lawaai.  De mogelijkheden kent geen grenzen - zwevende plafondconstruc-ties, wandmon-
tage, deze akoestische elementen overtuigen in optiek en functionaliteit.

Akoestische elementen ADDENDA 
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perfect in harmonie
Optiek en functionaliteit

Stel zelf uw elementen 
samen.
Combineer kleur en  
grootte volledig naar  
uw wensen.

wandpaneel 600 x 600 mm
vanaf   € 135,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



h afb. gras 
Bestelnr. 289 016 
€ 329,– 

a afb. gras 
Bestelnr. 289 016 
€ 249,– 

Stelwand  
breedte 940 mm

vanaf  € 249,–

b afb. zand 
Bestelnr. 289 031 
€ 329,– 

g afb. papieroptiek 
Bestelnr. 289 022 
€ 249,– 

e afb. houtoptiek 
Bestelnr. 289 020 
€ 249,– 

c afb. betonoptiek 
Bestelnr. 289 018 
€ 249,– 

f afb. donkergrijs  
gemarmerd 
Bestelnr. 289 021 
€ 249,– 

d afb. roestoptiek 
Bestelnr. 289 019 
€ 249,– 

a afb. gras 
Bestelnr. 289 016 
€ 249,– 

Met het scheidingswandsysteem NAPLES kent 
uw creativiteit geen grenzen.

De wanden zijn dubbelzijdig in stof overtrokken, 
zodat ze als ruimteverdeler gebruikt kunnen 
worden.  Optioneel kan u ze voorzien van een 
geluidsdempend vlies, en u zo een oase van rust 
krijgt. 

Overtuigend in optiek en functionaliteit

Kwaliteitskenmerken:
•    als attractieve ruimteverdeler of optioneel 

geluidsdemping

•  standpoten in aluminium, wit gelakt

•  wit aluminium frame, stof vlamvertragend  
vlgs. DIN 4102

•  talrijke kleuren en motieven maken deze  
wanden zo bijzonder

•  gedemonteerde aanlevering, eenvoudige 
montage

• everbaar in 2 breedtes:  
   B 940 oder 1600 x D 390 x H 1740 mm

ruimteverdeler of 
geluidsdemping

DISCREET&MODERN 

Stelwand Naples 
dubbelzijdig in stof overtrokken

breedte 940 mm 1600 mm
gewicht 9,5 kg 11,5 kg
kleur / design Bestelnr. Bestelnr.

zwart 289 009 289 023
antraciet 289 010 289 024

oranje 289 011 289 025
blauw 289 012 289 026

groen 289 013 289 027
beige 289 014 289 028
rood 289 015 289 029
gras 289 016 289 030
zand 289 017 289 031
betonoptiek 289 018 289 036
roestoptiek 289 019 289 032
houtoptiek 289 020 289 033
donkergrijs gemarmerd 289 021 289  034
papieroptiek 289 022 289 035

E/st. 249,– 329,–

meerprijs 
geluidsdempend vlies 
geluidsabsorberend

289 037 289 038

E/st. 89,90 99,90

a
b

c

d
e
f
g

zwart
PANTONE 
Black C

antraciet
PANTONE 
431 C

oranje
PANTONE 
Hexachrome

blauw
PANTONE 
306 C

groen
PANTONE
397 C

beige
PANTONE
481 C

rood
PANTONE
186 C

Geluidsdemping:  
simpele montage in  
minder dan 5 minuten

Akoestische elementen  NAPLES 

261Levering: binnen 15 werkdagen, 
franco gelijkvloers

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

h



10
85

 m
m

1980 mm

350 mm

1580 mm

Balie-elemente
Basiselement in decor wit,  
naar keuze in 5 decoren
incl. bodemstelschroeven,
25 mm dik tafelblad, 
diepte 780 mm 
steunpoot apart  
bestellen aub! 

incl. bodemstel-
schroeven,  

om vloeroneffenheden 
op te vangen

kabelkanaal
hoogte 90 mm, diepte 150 mm, metaal aluzilver, gewicht 0,5 kg
voor breedte mm 800 1200 1400 1600 1200

    Bestelnr. 260 033 251 120 238 748 260 034 251 120
   €/st. 32,90 35,90 39,90 42,90 35,90

afb. antraciet 
Bestelnr. 277 749 
€/st. 249,–

a

b

Bei uns kaufen Sie 
Ihre Thekeneinrichtung 

bezugsfertig am Arbeitsplatz mon-
tiert, ohne Mehrpreis!

a b

Holzdekore

houtdecor

ELINUS
Balies hout

262

Voordelen:
• strakke lijnen in tijdloos design
•  een veelvoud van losse elementen zorgen  

voor een eindeloos bouwsysteem
• combinerbaar met PROFI MODUL, 
  MULTI MODUL en EVO
• gebruik uw ruimte optimaal -  
 specifieke afmetingen verkrijgbaar  
 met 30% meerprijs

c

steunpoot
Ø 60 mm, metaal wit poedergelakt
Opletten aub: 
Aantal steunpoten = aantal balie-elementen + 1
steunpoot (1 st.)  Bestelnr. 257 961 €/st. 37,–

      DE EERSTE  
         INDRUK TELT!

lichtgrijs esdoornbeuk nootantraciet 

recht  
element

recht  
element

recht 
element

recht 
element

laag  
element

hoekelement 
links

hoekelement 
rechts

hoekelement 
buiten 

afgerond

hoekelement 
binnen 

afgerond
breedte mm 800 1200 1400 1600 1200 780 780 780 780
hoogte mm 1085 735 1085 1085 1085 1085
kabeldoorvoerdoppen st. 2 - - - - -
gewicht kg 38 50 56 62 41 54 54 32 32
lichtgrijs     Bestelnr. 257 926 257 933 257 940 257 947 257 954 280 235 280 245 - -
beuk     Bestelnr. 257 924 257 931 257 938 257 945 257 952 280 233 280 243 - -
esdoorn     Bestelnr. 257 923 257 930 257 937 257 944 257 951 280 232 280 242 - -
noot     Bestelnr. 257 925 257 932 257 939 257 946 257 953 280 234 280 244 - -
antraciet     Bestelnr. 277 749 277 751 277 752 277 753 277 754 280 236 280 246 - -
wit     Bestelnr. - - - - - - - 257 958 257 959

   €/st. 249,- 279,- 289,- 299,- 279,- 429,- 429,- 319,- 319,-

afb. binnen

a

d

afb. antraciet 
Bestelnr. 280 236 
€/st. 429,– 

d

afb. antraciet 
Bestelnr. 277 752 
€/st. 289,–

b

wit

d e f

g

vanaf   € 249,– 
Basiselement

 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 20 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Bestelnr. 285 393 €/st. 39,90

Kabelslurf  
voor zit-/statafel, inclusief tafel- 
bevestiging en bodemplaat, 
capaciteit: tot 20 kabels.  
Lengte: 130 cm (gestrekt),  
aluzilver RAL 9006



afb. lichtgrijs

afb. binnen

c

afb. noot

COMBINEERBAAR MET 

PROFI MODUL  
MULTI MODUL EN EVO

a

b

afb. balie bestaande uit: 
1 x    breedte   800 mm,  Bestelnr. 257 925 
2 x    breedte 1400 mm,  Bestelnr. 257 939 
1 x    breedte 1200 mm,  Bestelnr. 257 953 
1 x    hoekelement,  Bestelnr. 257 958 
6 x    steunpoot,  Bestelnr. 257 961 
complete prijs:  € 1.659,–

a
b
c
e
g

b

ELINUS
Balies hout
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g

g g

g g
g

a

      DE EERSTE  
         INDRUK TELT!

a b

recht  
element

recht  
element

recht 
element

recht 
element

laag  
element

hoekelement 
links

hoekelement 
rechts

hoekelement 
buiten 

afgerond

hoekelement 
binnen 

afgerond
breedte mm 800 1200 1400 1600 1200 780 780 780 780
hoogte mm 1085 735 1085 1085 1085 1085
kabeldoorvoerdoppen st. 2 - - - - -
gewicht kg 38 50 56 62 41 54 54 32 32
lichtgrijs     Bestelnr. 257 926 257 933 257 940 257 947 257 954 280 235 280 245 - -
beuk     Bestelnr. 257 924 257 931 257 938 257 945 257 952 280 233 280 243 - -
esdoorn     Bestelnr. 257 923 257 930 257 937 257 944 257 951 280 232 280 242 - -
noot     Bestelnr. 257 925 257 932 257 939 257 946 257 953 280 234 280 244 - -
antraciet     Bestelnr. 277 749 277 751 277 752 277 753 277 754 280 236 280 246 - -
wit     Bestelnr. - - - - - - - 257 958 257 959

   €/st. 249,- 279,- 289,- 299,- 279,- 429,- 429,- 319,- 319,-

c

e

e

c
f

b

e

f
c

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 20 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Gegevens: zetel sofa
Totaalhoogte 770 mm 770 mm 
Totaalbreedte 690 mm 1290 mm
Totaaldiepte 630 mm 630 mm
Zithoogte 455 mm 470 mm
Zitbreedte 480 mm 1010 mm
Zitdiepte 490 mm 495 mm
Gewicht 18 kg 34 kg

Elegant zitmeubel voor ontvangstruimtes
Op ontelbare plaatsen te gebruiken en dit met het hoogste zitcomfort. 

Als meubel in uw wacht- of ontvangstruimte of als  
vergaderzetel. Door de vele keuzemogelijkheden aan  
kleuren, kan u ze plaatsen in vrijwel iedere ruimte.  

Een klassiek elegante en comfortabele sofa of zetel, 
veelvuldig inzetbaar. 

Een massief houten constructie met aan gename schuimbedekking en 
met hoogwardige echt leder of imitatieleder bekleed.

a afb. CLUB-zetel 
imitatieleder zwart 
Bestelnr. 227 115 
vanaf € 99,90 

a afb. CLUB-zetel 
imitatieleder zwart 
Bestelnr. 227 115 
vanaf € 99,90 

e afb. CLUB-zetel 
echtleder zwart  
Bestelnr. 210 844 
vanaf € 199,90

Een briljante 

Elegant, gezellig en  
uitnodigend om te vertoeven 
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Ontvangstmeubilair 

h afb. bijzettafel SITU  
Bestelnr. 228 349 
€ 79,90

ONTVANGST 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Glastafel SITU 
ESG-veiligheidsglas,  
hoogwaardig verchroomd onderstel 
hoogte 540 mm,  440 mm

Bestelnr. 228 349 h  €/st. 79,90   

CLUB-sofa + CLUB-zetel bekleding imitatieleder

bekleding 
imitatieleder

kleur zwart donkerblauw beige
uitvoering Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
zetel 227 115 227 116 227 117
€/st. 129,90 129,90 129,90
vanaf 2 st. €/st.119,90 119,90 119,90
vanaf 4 st. €/st.99,90 99,90 99,90
sofa 227 274 227 275 227 276
€/st. 219,90 219,90 219,90
vanaf 2 st. €/st.199,90 199,90 199,90

a

d

b

c

e

f

CLUB-sofa + CLUB-zetel  
bekleding echt leder

bekleding  
echt leder

kleur zwart 
uitvoering Bestelnr.
zetel 210 844
€/st. 229,90
vanaf 2 st. €/st. 199,90
sofa 212 893
€/st. 329,90
vanaf 2 st. €/st. 299,90

g
afb. glastafel XITTA 
plaat transparant 
Bestelnr. 292 213 
€ 159,–

Glastafel XITTA
ESG-veiligheidsglas,  
hoogwaardig verchroomd onderstel 
H 400 x B 820 x D 820 mm, Gewicht 9 kg

Bestelnr. 292 213 g €/st. 159,–

t



f afb. CLUB-sofa 
echtleder zwart  
Bestelnr. 210 893  
vanaf € 299,90

c afb. CLUB-sofa 
imitatieleder donkerblauw  
Bestelnr. 227 275  
vanaf € 199,90

d  afb. CLUB-sofa 
imitatieleder beige  
Bestelnr. 227 276  
vanaf € 199,90 

b afb. CLUB-zetel 
imitatieleder donkerblauw  
Bestelnr. 227 116  
vanaf € 99,90

vanaf € 7990
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g afb. glastafel XITTA 
plaat transparant 
Bestelnr. 292 213 
€ 159,–

bijzettafel SITU 

DELTA-V bekleding  
met hoogwaardig  
bekledingsmateriaal  
in echt leder

DELTA-V  
bekleding met hoogwaardig  
bekledingsmateriaal  
in imitatieleder

onderhoudsvriendelijk 
en afwasbaar

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



6 Glastafel XENIA, verchroomd onderstel.
Plaat van transparant  
ESG-veiligheidsglas. 
HxBxD 450 x 500 x 500 mm. gewicht 5 kg

Bestelnr. 279 190* €/st. 49,90   

7 Glastafel XABI, verchroomd onderstel.
Plaat van transparant  
ESG-veiligheidsglas. 
HxBxD 450 x 550 x 550 mm. gewicht 5 kg

Bestelnr. 279 191* €/st. 49,90   

stof 
antraciet

echt leder 
zwart

kunstleder 
zwart

Onvangstmeubilair AREZZO
Zetel 2-zit 3-zit

kunstleder Bestelnr. 285 377 285 378 285 379
€/st. 279,– 499,– 799,–

stof Bestelnr. 285 380 285 381 285 382
€/st. 299,– 579,– 879,–

echt leder Bestelnr. 281 453 281 454 281 455
€/st. 699,– 999,– 1.399,–

3

1 2

4 5

Onvangstmeubilair AREZZO

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking (behalve artikelen gemarkeerd met *) 
binnen 10 werkdagen, franco..

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

DE IDEALE 
ONTVANGST
modern & elegant 
uit hoogwaardig leder

Gegevens: Zetel 2-zit 3-zit
Totaalhoogte 870 mm 870 mm 870 mm
Totaalbreedte 800 mm 1350 mm 1820 mm
Totaaldiepte 830 mm 830 mm 830 mm
Zithoogte 460 mm 460 mm 460 mm
Zitbreedte 540 mm 1090 mm 1535 mm
Zitdiepte 530 mm 530 mm 530 mm
gewicht 36 kg 49 kg 57 kg
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afb. glastafel CARAS 
Bestelnr. 285 339 
€ 159,–

a afb. zetel 
kunstleder, zwart 
Bestelnr. 285 377 
€ 279,– 

b afb. 2-zit 
kunstleder, zwart 
Bestelnr. 285 378 
€ 499,– 

c afb. zetel 
stof antraciet 
Bestelnr. 285 380 
€ 299,– 

d afb. 2-zit 
echt leder, zwart 
Bestelnr. 281 454 
€ 999,– 

e afb. 3-zit 
echt leder, zwart 
Bestelnr. 281 455 
€ 1.399,– 

f afb. glastafel XENIA 
Bestelnr. 279 190 
€ 49,90 

g afb. glastafel XABI 
Bestelnr. 279 191 
€ 49,90 

Stijvol en comfortabel, als zetel of sofa past  
dit ontvangstmeubilair in elke ontvangstruimte.  
Of professionele stofbekleding, hoogwaardig kunstleder of  
soepel leder, met de beste afwerking zorgt dit ontvangstmeubilair 
gegarandeerd voor een representatieve eye-catcher.

zetel

vanaf € 279,–

voor uw veiligheid  
DELTA-V ESG- 
veiligheidsglas



Empfangsmöbel ZÜRICH

Een exclusief, stijlvol zitmeubel  
voor de perfecte ontvangst!
Het ontvangstmeubilair Zürich biedt bijzonder  
hoog zitcomfort door nosagvering en hoogwaardig  
kwaliteitsschuim op een massief houten frame.

De voor dagelijks gebruik perfecte geschikte  
bekleding garandeert een lange gebruiksduur en een  
perfecte optiek.

Stijlvol zitmeubilair met  
RONDOM-WELZIJN-COMFORT

Gegevens: zetel sofa
Totaalhoogte 700 mm 700 mm
Totaalbreedte 700 mm 1250 mm
Totaaldiepte 700 mm 700 mm
Zitdiepte 420 mm   420 mm
Gewicht 29 kg    36 kg

Onvangstmeubilair ZÜRICH

267Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking (behalve artikelen gemarkeerd met *) 
binnen 10 werkdagen, franco..

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

MGlastafel XENIA
Plaat van transparant ESG-veiligheidsglas,  
verchroomd onderstel. 
HxBxD 450 x 500 x 500 mm. gewicht 5 kg

Bestelnr. 279 190* €/st. 49,90   

Onvangstmeubilair ZÜRICH

 

bekleding kunstleder kunstleder stof echt leder
kleur zwart wit antraciet zwart
zetel ZÜRICH
Bestelnr. 275 298* a 286 809* c 281 439* e 285 383
€/st. 199,– 199,– 249,– 499,–
sofa ZÜRICH
Bestelnr. 275 302 b 286 811 d 281 440 f 285 384
€/st. 379,–  379,– 399,– 799,–

e afb. zetel 
stof antraciet 
Bestelnr. 281 439* 
€ 249,– 

f afb. sofa 
stof antraciet 
Bestelnr. 281 440 
€ 399,– 

c

Kwaliteitskenmerken:
•  perfecte DELTA-V stoffering   

biedt bijzonder zitcomfort

•  Profi-bekleding uit Kaiman kunst-
leder, edel leder of hoogwaardig 
stofbekleding voor een lange  
gebruiksdoor en een perfecte optiek

•  40 mm schuimstof op nosagvering biedt 
bijzonder hoog zitcomfort

•  stabile poten of roestvrij staal 
geborsteld benadrukt de  
waardigheid

d

afb. glastafel CARAS 
Bestelnr. 285 336* 
€ 139,–

a afb. zetel 
kunstleder, zwart 
Bestelnr. 275 298* 
€ 199,– 

b afb. sofa 
kunstleder, zwart 
Bestelnr. 275 302 
€ 379,– 

vanaf €199,–
zetel, kunstleder

voor uw veiligheid  
DELTA-V ESG- 
veiligheidsglas



Akoestisch meubilair SILENZIO

Akoestisch meubilair 
SILENZIO

stof  

kleur antraciet
zetel
Bestelnr. 287 726 a 

€/st. 499,–
sofa
Bestelnr. 287 729 b
€/st. 949,–

afb. bijzettafel
XENIA TRI
Bestelnr. 287 272 
€ 169,–

b afb. sofa
stof antraciet
Bestelnr. 287 729 
€ 949,– 

Kwaliteitskenmerken:
•  perfecte DELTA-V polstering biedt 

bijzonder hoog zitcomfort

•  kwalitatief materiaal uit hoogwaardi-
ge bekledingsstof die geluiden van 
buitenaf absorbeert en een lange  
gebruiksduur en mooi effect garandeert

•  ergonomisch gevormde rugleuning voor 
perfect zitcomfort

•  40 mm schuimstof met extra gewatteerd 
vezelmateriaal op nosagvering biedt het 
perfecte zitcomfort

•  verchroomde, stabiele voetjes  
benadrukken het luxueuze uitzicht

Een flexibele (rust-)ruimte voor de receptie of het kantoor:

De collectie gepolsterd meubilair SILENZIO is een rechtlijnige  
sofacollectie met geluidsabsorberende, hoge zijkanten en rugleuning  
met een kubusvormig design. Open ontvangst- en kantoorruimtes hebben 
nood aan rustige plekken waar men geconcentreerd kan lezen en werken, 
alsook discreet gesprekken kan voeren en ongestoord kan telefoneren. 

SILENZIO biedt een creatieve en flexibele werkomgeving met zicht- 
scherm en afscherming tegen omgevingsgeluiden. De ergonomisch  
gevormde polstering, hoogwaardige stoffen en het akoestische effect  
aan een aantrekkelijke prijs maken deze akoestische zetels bijzonder.

Afmetingen: zetel sofa
totale hoogte 1.320 mm 1.320 mm
totale breedte 880 mm 1.390 mm
totale diepte 730 mm   730 mm
zithoogte 500 mm   500 mm
gewicht 59 kg 76 kg

b afb. sofa
stof antraciet
Bestelnr. 287 729 
€ 949,– 

a afb. zetel
stof antraciet
Bestelnr. 287 726 
€ 499,– 

Rust, concentratie en ontspanning
op het hoogste niveau

b

sofa en zetel met geluids-
absorberende wanden

verchroomde metalen 
voetjes voor een  
hoogwaardige en  
luxueuze look

Extra lange gebruiks- 
duur door hoogbelast-
bare bekledingsstof:  
100% Polyester 
30.000 schuurbewegingen

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 
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vanaf € 499,–

a  afb. zetel
stof antraciet
Bestelnr. 287 726 
€ 499,– 



2-zitsbank incl. tafel,  gewicht 24,5 kg
onderstel Bestelnr. €/st.   
zwart 256 747 b 329,–
aluzilver 256 748 c 329,–

3-zitsbank, gewicht 25,5 kg
onderstel Bestelnr. €/st.
zwart 254 453 359,–
aluzilver 254 456 d 359,–

levering gedemonteerd

De bezoekersbank TIBO is een hoogwaardige en elegante  
oplossing voor wacht- en ontvangstruimten, ruimten waar  
men veel zitgelegenheid nodig heeft.
De zitschalen uit 7-voudig verlijmd beukmultiplex overtuigen door de  
hoogwaardige afwerking en diirzaamheid.  Het stabiele, metalen  
onderstelsysteem is in zwart of aluzilver gelakt leverbaar en is perfect  
geschikt voor intensief gebruik in openbare gebouwen en inrichtingen.

bezoekersbank TIBO 
2-zitsbank, gewicht 18,5 kg
onderstel Bestelnr. €/st.
zwart 254 441 299,90
aluzilver 254 455 a 299,90

afb. 3-zitsbank 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 254 456 
€ 359,–

d

afb. 2-zitsbank 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 254 455 
€ 299,90

a

c afb. 2-zitsbank incl. tafel 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 256 748 
€ 329,– 

afb. bijzettafel CARAS 
Bestelnr. 285 341 
€ 149,–

b afb. 2-zitsbank incl. tafel 
onderstel zwart 
Bestelnr. 256 747 
€ 329,– 

afb. 3-zitsbank 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 254 456 
€ 359,–

d

Gegevens: 2-zitsbank 3-zitsbank 2-zitsbank 
incl. tafel

Totaalhoogte 840 mm 840 mm 840 mm
Totaalbreedte 935 mm 1450 mm 1450 mm
Totaaldiepte 620 mm  620 mm  620 mm
Zithoogte 420 mm 420 mm 420 mm
Zitbreedte 445 mm 445 mm 445 mm
Zitdiepte 430 mm 430 mm 430 mm

Bezoekersbanken TIBO

afb. 2-zitsbank 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 254 445 
€ 299,90 

a

vanaf € 29990

269Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

bezoekersbank TIBO, 2-zitsbank



Bureaustoelen
Prijscategorie: 

van 6990 tot 149,–
pagina 276-295

COMFORT I
vanaf € 89,90
pagina 278-281

DV 10
vanaf € 139,–
pagina 290-291

Bureaustoelen  
met exclusieve uitrusting

P		wip-, permanent-, of  
synchroonmechanisme

P slijtvaste bekledingsstof

	
P kruisvoet bijv. polyamide zwart  
 of metalen aluzilver

P  vaste hoogte en hoogteverstelbare  
armleggers

COMPETENTIE 
OVERZICHT

BUREAUSTOELEN pagina 276-357

270 Functionele bureaustoelen van 6990 tot 149,–

gezond zitten aan een topprijs

COMFORT NET
vanaf € 119,–
pagina 284-285

COMFORT P 
pagina 277

SOFTEX MAGIC II
vanaf € 79,90 
pagina 276

COMFORT S
vanaf € 129,–  
pagina 288-289

vanaf € 6990 vanaf € 79,90

vanaf € 119,– vanaf € 129,–

voorbeelden uit  

ons assortiment

COMFORT R 
vanaf € 119,–
pagina 286-287

BASE ART 
vanaf € 99,90
pagina 282-283



COMFORT  
NET DELUXE
vanaf € 169,–
pagina 300-301

Bureaustoelen
Prijscategorie: 

van 150,– tot 249,–
pagina 296-311

  kruisvoet verchroomd

COMPETENTIE 
OVERZICHT

      topkwaliteit en ergonomie

271Ergonomische bureaustoelen van 150,– tot 249,–

Bureaustoelen  
met exclusieve uitrusting

P		wip-, permanent-, of  
synchroonmechanisme

P slijtvaste bekledingsstof

	
P kruisvoet bijv. polyamide zwart  
 of metalen aluzilver

P  vaste hoogte en hoogteverstelbare  
armleggers

COMFORT R  
BIG DELUXE
vanaf € 179,–
pagina 299

UNIQUE
vanaf € 199,90 
pagina 304

voorbeelden uit  

ons assortiment

DV 30
vanaf € 249,– 
pagina 311

vanaf € 199,90

vanaf € 169,–
vanaf € 169,–

  kruisvoet verchroomd

COMFORT I 
DELUXE PLUS 
€ 169,– 
pagina 297

COMFORT NET SOFTEX
€ 179,–
pagina 298

COMFORT NET 
PLUS DELUXE 
vanaf € 229,– 
pagina 305

  kruisvoet verchroomd

PROFI ART
vanaf € 199,90
pagina 306-307



DV 35
vanaf € 299,90 
pagina 319

272 Hoogwaardige bureaustoelen van 250,– tot 399,–

exclusief en professioneel

P		wip-, permanent-, of  
synchroonmechanisme

P slijtvaste bekledingsstof

	

P kruisvoet bijv. polyamide zwart  
 of metalen aluzilver

P  vaste hoogte en hoogteverstelbare  
armleggers

Bureaustoelen
Prijscategorie: 

van 250,– tot 399,–
pagina 312-333

voorbeelden uit  

ons assortiment

winSIT
vanaf € 369,–
pagina 324-329

winSIT NET
vanaf € 359,– 
pagina 328-329

MATTEGO
vanaf € 299,–
pagina 332-333

PISA
€ 269,– 
pagina 313

ErgoNET
vanaf € 269,– 
pagina 316

bewegend zitten

gewichts
automatic

Bureaustoelen met exclusieve uitrusting

SINAMO
vanaf € 299,90 
pagina 320-321

gewichts
automatic

vanaf € 269,–
vanaf pagina 313

vanaf € 269,–
vanaf pagina 316

vanaf € 359,–
vanaf pagina 324

vanaf € 299,–
vanaf pagina 332

COMPETENTIE 
OVERZICHT



DELTA- 
FORMULA
vanaf € 199,–
pagina 344

Directiezetels, 
XXL-Bureaustoelen en
24-uur directiestoelen
Prijscategorie: van 199,– tot 999,–

pagina 344-356

• elegant design
•  met hoogwaardige stofbekleding  

of echt leder

•  speciaal ontwikkelde zwaarlaststoelen 
tot 150 kg lichaamsgewicht

273Bewegend zitten - Directiezetels - XXL

Toebehoren 
pagina 358-361

Beschermmatten
pagina 359-361

Voetensteunen 
pagina 358

Bureaustoelen met driedimensioneel  
bewegend Body-Balance-Tec®

• bevordering van bewegend zitten

• be- en ontlasten van de  wervelkolom

• versterkt de spieren

Bewegend zitten   pagina 334-343 
Serie SITNESS      

voorbeelden uit  

ons assortiment

SITNESS 40
vanaf € 179,– 
pagina 335

Werkstoelen
pagina 680-687

PARLANDO
vanaf € 399,–
pagina 351

BIG STAR
vanaf € 469,–
pagina 350

SITNESS 
70 NET
vanaf € 299,– 
pagina 336

vanaf € 199,–
vanaf pagina 351

vanaf € 9999

COMPETENTIE 
OVERZICHT

SITNESS 
40 NET
vanaf € 189,90
pagina 337

SICURO
vanaf € 379,–
pagina 349

SITNESS MEETING 2.0  
€ 379,– 
pagina 340

SITNESS 
33/37

pagina 343



WEGWIJZER voor gezond zitten en werken:

De voortdurende toename van langere, zittende bezigheden samen 
met het algemeen tekort aan beweging zorgt in stijgende mate voor 
rugklachten.  
 
Inmiddels lijdt 80% van de bevolking aan rugklachten.

Studies hebben aangetoond, dat een mens gedurende zijn werkbezig
heden tot 80.000 uren zittend doorbrengt. Bij meer dan 70% in een 
foutieve zithouding. Daaruit resulteren steeds hogere belastingen.  
Des te belangrijker is het juiste zitten in combinatie met  
een wisselende lichaamshouding.

Een ziektedag van een werknemer kan werkgevers gemiddeld  
400, euro kosten. Deze kosten zijn bovendien economisch onver 
standig, want een ergo   nomisch hoogwaardige bureaustoel en  
een hoogteverstelbare bureautafel zijn reeds goedkoper  
dan 1 ziektedag.

Wij bieden u hiervoor de juiste bureaustoelen (vanaf pag. 270), 
stahulpen (vanaf pag. 343) en individueel hoogteverstelbare 
zit-/sta werkplekken aan (vanaf pag. 4).

Meer gezondheid en productiviteit door 
ergonomisch ontworpen werkplekken
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GOEDE ZITHOUDING FOUTE ZITHOUDING

Aandacht besteden aan dit  
ERGONOMIE-LABEL:

90°

90°

Stel de zithoogte zo in,  
dat de hoek tussen  
boven en onderbeen  
als ook tussen  
boven en onderarm  
juist 90° bedraagt.

De rugleuning moet 
in iedere positie  
aanleunen en de  
rug permanent  
onder 
steunen.

De armleggers  
ontlasten boven 
 dien de schouders 
en de nek en dienen 
bijkomend voor een 
gezonde houding.

Het zitvlak  
moet 2/3 van 
het bovenbeen 
ondersteunen. 
Gebruik het  
volledige zivlak.

Spanningen in de rug, 
schouder en nek

Hoofdpijn,  
duizeligheid en  
een troebel  
zichtveld

Stijve gewrichten

Doorbloedings
storingen

Bureaustoelen met hogere uitrusting

P		 wip, permanentcontact of synchroonmechanisme

P slijtvaste bekledingsstof

P kruisvoet bijv. polyamide zwart resp. metaal aluzilver

P  vaste of hoogteverstelbare armleggers

Bureaustoelen met TOP-uitrusting

P synchroonmechanisme

P	 zitdiepteverstelling resp. zitneigingsverstelling 

P		 lendensteun

P	hoogteverstelbare armleggers

P	 uiterst belastbare bekledingsstof

P		 kruisvoet bijv. aluminium gepolijst of aluzilver

2/3 
zitten

bedrijfsartsen adviseren

1/3 
staan

Breng beweging  
in uw kantoor! 

In de praktijk hebben  
zich elektromotorisch  
hoogteverstelbare 
bureautafels met  
zit-/stafunctie  
bewezen
(vanaf pagina 2).

Verricht 1/3  
van uw werktijd  
staande uit en  
2/3 zittend.

Hiermee verhoogt  
uw aantoonbaar  
uw lichamelijke en  
mentale prestatie  
aan uw beeldscherm 
werkplek.

Informatie en raadgever over het onderwerp ergonomische werkplekken:
Online-shop: delta-v.be/nl/raadgever



RUGLEUNING: ZITVLAK:

KWALITEIT:

Kwaliteit

Al onze stoelen voldoen aan de hoogste  
kwaliteitsstandaards met een product
garantie tot 5 jaar.  
Het GSteken voor “geprüfte Sicherheit”  
omvat alle technische komponenten.  
Stoelen met een GSteken zijn  
tot 110 kg belastbaar.
Voor extra veiligheid zorgen de  
TÜVgeteste gasveerpompen.

Voorzieningen van de rugleuning: Voorzieningen van het zitvlak:

Vormgeven van de zitvlak:

Deze symbolen kan u op iedere bureaustoelpagina terugvinden:
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MECHANISMES:

Vormgeven van de rugleuning:

„Wij advi seren u graag en  
uitgebreid bij uw bestelling.“

Individueel advies door uw gecer tificeerde werkplek expert: 
Vakkundig advies: gratis tel. 0800/20888

gratis tel. 0800/20888 
Gecer tificeerde werkplek expert (EOA certified)

Uw adviseur 
is er voor U!

Rugleuning driedimensioneel 
beweegbaar  
(Body-Balance-Tec gewricht) 
Welzijn voor heel het lichaam door 
beweegbare rugleuning  zo traint  
u uw rugspieren tijdens het zitten.

Rugleuning 
driedimen-
sioneel 
beweegbaar 
(Body-Balance-
Tec gewricht)

Zitvlak driedimensioneel  
beweegbaar  
(Body-Balance-Tec gewricht) 
Welzijn voor heel het lichaam door 
beweegbare rugleuning  zo traint  
u uw rugspieren tijdens het zitten.

Zit drie-
dimensioneel 
bewegbaar 
(Body-Balance-
Tec) 

Synchroonmechanisme met  
gewichtsautomatick 
Bij neiging van de rug naar achter  
zakt het zitvlak synchroon met de  
neigingsgraad mee. De tegendruk van 
de rugleuning past zich automatisch 
aan iedere gebruiker aan. Ideaal voor 
wisselende gebruikerwerkplekken.

Synchroon-
mechanisme met 
automatische 
     tegen-
     kracht-
instelling

Synchroon-mechanisme 
Bij neiging van de rug naar achter  
zakt het zitvlak synchroon met de  
neigingsgraad mee. De tegendruk  
van de rugleuning is passend aan  
het lichaamsgewicht instelbaar. 

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning hoogte instelbaar 
De hoogte van de rugleuning is  
instelbaar. De geïntegreerde  
lendensteun kan zo optimaal  
gepositioneerd worden.

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun 
Deze moet voor optimale  
ondersteuning vlak boven de  
broeksriem te zitten.

Lendensteun

Wip-mechanisme
met tegenkrachtinstelling 
Het zitvlak en de rug bewegen zich 
bij neiging van de rug gelijkmatig 
wippend naar achter. De tegendruk 
van de rugleuning is passend aan 
het lichaamsgewicht instelbaar. 

Wip-mechanisme
met tegenkracht-
instelling

Permanent-contact-mechanisme 
met tegenkrachtinstelling 
De rugleuning beweegt zich naar  
achter, het zitvlak is vast.  
De tegendruk van de rugleuning 
wordt passend op het lichaams
gewicht ingesteld.

Permanent-
contact-
mechanisme

Wieltjes

Al onze bureaustoelen zijn standaard met 
wielen voor tapijtvloer (zachte vloer) uitgerust. 
Optioneel kunnen wieltjes voor harde vloer 
(steen, parket, laminaat, tegels,..) verkregen 
worden.wielen voor  

zachte vloer

Bekleding

Kwalitatief hoogwaardige bekledings 
stoffen en membraamweefsel (netweefsel) 
in vele kleuren zorgen voor een hoog  
zitkomfort en een lang levensduur.  
Informatie over scheurvastheid of brand
veiligheid (voor nog meer veiligheid)  
vindt u op elke pagina.

ARMLEGGERS:

Armleggers inclusief 
De bureaustoel wordt incl. armleggers  
geleverd. Deze vermijden rugspanningen 
door ontlasting van de spieren.

Armleggers in optie 
Armleggers kunnen bij deze  
bureaustoel gemonteerd worden.

Armleggers
inclusief

Comfortzit-polstering 
Perfect zit voor  
hoogste zitcomfort.

Comfortzit-
polstering

Exclusieve zit-polstering 
Exclusieve zit van de hoogste  
kwaliteitsklasse, ook geschikt  
voor langdurig zitten.

Exclusieve 
zit-polstering

Rugleuning met  
vormschuimpolstering 
Contourgevormde rugleuning 
zorgt voor optimale en intuïtieve 
oriëntering van het bovenlichaam.

Rugleuning 
met vorm-
schuim-
polstering

Rugleuning met  
comfortpolstering 
Perfecte rugleuningpolstering  
voor een hoog comfort.

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Rugleuning met  
exclusieve polstering 
Exclusieve polstering van  
de hoogste kwaliteitsklasse,  
ook geschikt voor langdurig zitten.

Rugleuning 
met exclusieve 
polstering

Rugleuning met  
ademingsactief netweefsel 
Ergonomisch gevormd rugleuning  
met klimatiserend netweefsel.

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Zithoogteverstelling 
De zithoogte laat zich d.m.v. een  
veiligheidstoplift individueel instellen. 
TIP: De zit dient zo ingesteld  
te worden, dat de hoek van het  
dijbeen 90° is.

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepteverstelling 
De zitdiepte laat zich via het ver
schuiven van het zitvlak individueel 
instellen, passend aan de beenlengte 
van de gebruiker.

Zitdiepte-
verstelling

Zitneigingverstelling 
Het zitvlak laat zich naar voor 
aflopen en ondersteunt de voorste 
zithouding. De neiging naar voor 
voorkomt bovendien druk op het 
dijbeen en het naar voor kippen van 
het bekken.

Zitneiging-
verstelling

Zadelzitting 
Aangename zit met  
ergonomisch gevormd zitvlak.

Zadelzitting

Ergonomische zitting 
Zitvlak met gevormde polstering  
en bekkensteun.

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Kuipzitting 
Kuipvormig zitvlak met  
bijkomende bekkensteun.

Kuipzit
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Extra lange gebruiksduur door slijtvast  
en afwasbaar bekledingsmateriaal: 
80% katoen met 
20% polyurethaan 

d armleggers
Bestelnr. 215 075 
€ 29,90

b afb. blauw
zonder armleggers
Bestelnr. 227 128 
vanaf € 79,90

Gegevens:
Zithoogte 410-530 mm
Zitbreedte 450 mm
Zitdiepte 410 mm
Rugleuninghoogte 485-580 mm
Gewicht 13,5 kg

Kwaliteitskenmerken:
•  perfect zitten door de bijzondere  

DELTA-V polstering
•  1ste klasse zitcomfort door  

permanent-contact-mechanisme
•  voor uw gezondheid en veiligheid:  

GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer  
TÜV-getest

• lendensteun
• ergonomische kuipzit
• stabiele polyamide kruisvoet zwart

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

ONDERHOUDS- 
VRIENDELIJK &  
AFWASBAAR

a afb. zwart 
zonder armleggers   
Bestelnr. 227 125

Onontbeerlijk
•  in klinieken en  

dokterspraktijken
• productieafdelingen
•  in afdelingen met hoge  

hygiënische vereisten
•  in labo's enz.

met softex-bekleding

SOFTEX MAGIC II: : Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag.  274

SOFTEX MAGIC II
Bureaustoel

Bureaustoel SOFTEX MAGIC II 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

bekleding 
Softex

kleur zwart blauw rood
Bestelnr. 227 125 a 227 128 b 278 889 c
€/st. 99,90  99,90  99,90  
vanaf 2 st. €/st. 79,90 79,90 79,90

Vaste armleggers, zwart  
breedte 50 mm
Bestelnr. 215 075 d
€/paar 29,90

Permanent-
contact-
mechanisme

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

LendensteunRugleuning 
met comfort-
polstering

Kuipzit Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

d armleggers
Bestelnr. 215 075 
€ 29,90

c afb. rood
zonder armleggers
Bestelnr. 278 889 
vanaf € 79,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

vanaf € 7990



Tel.: 02339/909850
www.delta-v.de

afb. antraciet
zonder armleggers 
kruisvoet verchroomd
Bestelnr. 284 531
vanaf € 79,90

b

inclusief  
vaste 
armleggers

277Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen 
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Bureaustoel 

COMFORT P

COMFORT P: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                 verdere toelichtingen zie pagina 274

afb. zwart
inkl. vaste armleggers 
kruisvoet zwart
Bestelnr. 284 660 
vanaf € 79,90

a

De voordeligste prijs

in zijn klasse!

hoog zitcomfort  
door comfortabele  
DELTA-V 
polstering

Bureaustoel COMFORT P 
inclusief vaste armleggers

stof  
Basic UP

kleur zwart antraciet
kruisvoet zwart
Bestelnr. 284 660 a 284 661
€/st. 89,90 89,90
vanaf 5 st. €/st.79,90 79,90
kruisvoet verchroomd
Bestelnr. 284 663 284 664 
€/st. 99,90 99,90
vanaf 5 st. €/st.89,90 89,90

Bureaustoel COMFORT P 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

stof 
Basic UP

kleur zwart antraciet
kruisvoet zwart
Bestelnr. 284 527 284 528
€/st. 79,90 79,90
vanaf 5 st. €/st.69,90 69,90
kruisvoet verchroomd
Bestelnr. 284 530 284 531 b 
€/st. 89,90 89,90
vanaf 5 st. €/st.79,90 79,90

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen

Bestelnr. 284 659 
€/Paar 29,90

Hoogteverstelbare 
armleggers, zwart 
breedte 70 mm, 70 mm 
hoogtverstelbaar

Bestelnr. 284 658
€/Paar 24,90

Vaste armleggers, 
zwart, breedte 70 mm

Gegevens:
Zithoogte 450-580 mm 
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte 390 mm
Rugleuninghoogte 600-670 mm
Gewicht 12 kg

Bekledingsstof: hoogbelastbaar 
100% polyolefine, 60.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed, EN 1021-2 lucifers

Kwaliteitskenmerken:
•  aangenaam en gezond zitten zonder  

rugklachten door een bekken steun met  
comfortabele DELTA-V zitpolstering

•  hoge, ergonomisch gevormde  
hoogteverstelbare rugleuning

• onvermoeibaar zitten door lenden 
     wervelsteun
•  relaxed werk door  

permanent-contact-mechanisme
•  voor uw gezondheid en veiligheid:  

veiligheidsgas veer TÜV-getest
•  traploze zithoogteverstelling
•  stabiele polyamide kruisvoet,  

zwart of metalen verchroomd
•  optioneel vaste of hoogteverstelbar  

armleggers
•  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

€ 139,–

advies  
verkoopprijs

TOP-PRIJS

va. € 6990
U spaart 50% 

Bestelnr. 285 832 €/VE 14,90

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Permanent-
contact met
tegenkracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Comfortzit-
polstering

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

TOP-AANBIEDING

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid



Kwaliteitskenmerken:
•  geconcentreerd werken door het  

hoogwaardig individueel aanpasbaar 
synchroonmechanisme

•  onvermoeibaar zitten door  
bijzondere Delta-V comfort polstering 
van zit- en rugvlak

•  edele optiek door verchroomde  
metalen kruisvoet

•  voor uw gezondheid en veiligheid: 
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜV-getest

•  optimale ondersteuning van uw rug door  
de hoogteverstelbare rugleuning  
met geïntegreerde lenden steun

•  perfecte ondersteuning van uw  
bekken door een top bekkensteun  
met zithoogteverstelling

•  armleggers steeds naleverbaar  
(vaste hoogte en hoogteverstelbaar)

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde  
vloer

DE BESTE IN ZIJN KLASSE

b
afb. donkerblauw
zonder armleggers
Bestelnr. 268 227 
vanaf € 109,90

vanaf € 9990

Bekledingsstof:  
vlamvertragend,  

extra slijtvast en duurzaam 
100% polyolefine 

40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed

                   EN 1021-2 lucifers 
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hoogwaardige  
optiek door  
verchroomde  
metalen kruisvoet
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Bureaustoel
zonder armleggers

ru
g 

ho
og

te
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te

lb
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r

extra stabiele polyamide schaal
Bureaustoel COMFORT I met synchroonmechanisme 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

stof 
Basic G

kleur antraciet blauw donkerblauw zwart bordeaux
metalen kruisvoet verchroomd
Bestelnr. 268 226 a 268 224 268 227 b 268 228 268 229
€/st. 139,90 139,90 139,90 139,90 139,90 
va. 2 st. €/st. 129,90 129,90 129,90 129,90 129,90 
va. 4 st. €/st. 99,90 99,90 109,90 109,90 109,90 
Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen 
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Hoogteverstelbare 
armleggers, zwart 
breedte 95 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar

Bestelnr. 254 615
€/paar 44,90

Vaste armleggers, 
zwart, breedte 50 mm
Breite 50 mm
Bestelnr. 215 075 c  
€/paar 29,90

Wielen voor harde vloer, VE = 5 
stuks (bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 118 360 €/VE 13,50

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

de ergonomische  
zitting onder
steunt uw rug  
perfect 

rugleuning 
traploos blokkeer
baar voor veilige 
zitpositie

incl. synchroon 
mechanisme,  
vermijdt foutieve  
houding

Synchroonmechanisme –  
voor het welzijn van uw  
werknemers

TOP-AANBIEDING

carmleggers
Bestelnr. 215 075
€ 29,90

met synchroonmechanisme! 

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

VIDEO
www.delta-v

Gegevens:
Zithoogte 420-540 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 585-665 mm
Gewicht 14 kg

U spaart

€ 110,–
op de originele 

prijs

a
afb. antraciet
zonder armleggers
Bestelnr. 268 226
vanaf € 99,90



Bekledingsstof: 
vlamvertragend,  
extra slijtvast en duurzaam 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers  

COMFORT I: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie        verdere toelichtingen zie pag. 274

hoogwaardig 
synchroon-
mechanisme
voorkomt 
foutieve 
zithouding
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c
afb. bordeaux
zonder armleggers
Bestelnr. 250 592
vanaf € 89,90

hoogteverstelbare  
armleggers 
Bestelnr. 254 615
€ 49,90

d

a afb. antraciet
zonder armleggers
Bestelnr. 215 071

vanaf € 8990
€189,–

advies  
verkoopprijs 

Kwaliteitskenmerken: 

•  ontspannen werken door de zeer  
aangename DELTA-V comfort- 
polstering van zit- en rugvlak

•  voor uw gezondheid en veiligheid :  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgas- 
veer TÜV-getest

•  optimale ondersteuning van uw rug  
door de hoogteverstelbare rug- 
leuning met geïntegreerde  
lendensteun

•  perfecte ondersteuning van uw  
bekken door een top bekkensteun  
met zithoogteverstelling

•  stabiele polyamide kruisvoet,  
zwart

•  armleggers steeds  
naleverbaar (vaste  
hoogte en hoogtever- 
stelbaar)

•  lastafhankelijk geremde  
wielen voor tapijtvloer,  
optioneel voor harde  
vloer

Bureaustoel
zonder armleggers

comfortabele 
bekken steun  
ondersteunt  
het bekken

ergonomisch  
gevormde zit  
en rug

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen 
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Vaste armleggers, 
zwart, breedte 50 mm
Breite 50 mm
Bestelnr. 215 075
€/paar 29,90

Hoogteverstelbare 
armleggers, zwart 
breedte 95 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar

Bestelnr. 254 615 d
€/paar 44,90

Wielen voor harde vloer, VE = 5 
stuks (bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

Bureaustoel COMFORT I met synchroonmechanisme 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

stof 
Basic G

kleur antraciet blauw donkerblauw zwart bordeaux
kruisvoet polyamide zwart
Bestelnr. 215 071 a 215 072 b 254 641 215 073 250 592 c
€/st. 109,90 109,90 109,90 109,90 109,90
va. 4 st. €/st. 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 

door Intertek geprüfte
Sicherheit

TOP-AANBIEDING

  de hele dag comfortabel zitten  
door het hoogwaardig individueel  
aanpasbaar synchroonmechanisme

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

VIDEO
www.delta-v

Gegevens:
Zithoogte 420-540 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 585-665 mm
Gewicht 13,5 kg

bafb. blauw
zonder armleggers
Bestelnr. 215 072
vanaf € 89,90



COMFORT I – kruisvoet verchroomd

Bureaustoel 
inclusief armleggersTOP-UITRUSTING    

representatief en prijsgunstig

Kwaliteitskenmerken: 
•  succesvol werken door hoogwaardig  

en individueel aanpasbaar synchroon-
mechanisme 

•  hoogst zitcomfort door  
bijzondere DELTA-V comfort- 
bekleding van zit- en rugvlak

•  edele optiek door het verchroomd  
onderstel

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheids- 
gasveer TÜV-getest

•  optimale ondersteuning van uw rug door 
de hoogteverstelbare  
rugleuning met geïntegreerde  
lendensteun

•  perfecte ondersteuning van uw bek-
ken door een top bekken steun met 
zithoogteverstelling

• inclusief armleggers
•  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

Übersicht: Ausstattung und Ergonomie                                   weitere Erklärungen siehe Seite 338

Bekledingsstof:  
vlamvertragend,  

extra slijtvast en duurzaam 
100% polyolefine 

40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed

EN 1021-2 lucifers 

vanaf €11990
€ 249,–

advies  
verkoopprijs 

280

comfortabele  
bekkensteun onder-
steunt het bekken

Bureaustoel COMFORT I met synchroonmechanisme, incl. vaste armleggers

Stof 
Basic G

kleur antraciet blauw donkerblauw zwart bordeaux
metalen kruisvoet  verchroomd
Bestelnr. 268 231 268 232 a 268 233 268 234 b 268 235
€/st. 149,90 149,90 149,90 149,90 149,90 
va. 2 st. €/st. 139,90 139,90 139,90 139,90 139,90 
va. 4 st. €/st. 119,90 119,90 129,90 129,90 129,90 

hoogwaardige  
optiek door  
verchroomde  
metalen kruisvoet 

ru
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ho
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extra stevige polyamideschaal

hoogwaardig 
synchroon- 
mechanisme
voorkomt 
foutieve 
zithouding

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen 
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen

COMFORT I: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                 verdere toelichtingen zie pag. 274
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extra stabiele  
DELTA-V  
uitvoering  
(16 kg  
eigen gewicht)

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

synchroonmechaniek – 
voor de gezondheid van  
uw medewerkers

TOP-AANBIEDING

afb. blauw
incl. armleggers
Bestelnr. 268 232 
vanaf  € 119,90

a

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Gegevens:
Zithoogte 420-540 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 585-665 mm
Gewicht 16 kg

VIDEO
www.delta-v

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

afb. zwart
incl. armleggers
Bestelnr. 268 234
vanaf € 129,90

b



COMFORT I – kruisvoet zwart

COMFORT I: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

b

Bekledingsstof:  
vlamvertragend,  
extra slijtvast en duurzaam 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers 

281

comfortabele  
bekkensteun onder-
steunt het bekken

Bureaustoel 
inclusief armleggers

Kwaliteitskenmerken:
•  excellente ondersteuning van  

uw rug door hoogwaardig en  
individueel instelbaar synchroon- 
mechanisme

•  onvermoeibaar zitten door  
bijzondere DELTA-V comfort- 
bekleding van zit- en rugvlak 

•  voor uw gezondheid en veiligheid :  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜV-getest

•  optimale ondersteuning van uw rug  
door de hoogteverstelbare rugleuning  
met geïntegreerde lendensteun

•  perfecte ondersteuning van uw bekken  
door een top bekkensteun met  
zithoogteverstelling

• inclusief armleggers
• stabiele polyamide kruisvoet, zwart
•  lastafhankelijk geremde wielen  

voor tapijtvloer, optioneel voor  
harde vloer

Bureaustoel COMFORT I met synchroonmechanisme, incl. vaste armleggers 

Stof 
Basic G

kleur antraciet blauw donkerblauw zwart bordeaux
kruisvoet polyamide zwart
Bestelnr. 209 919 a 209 920 254 644 b 246 949 249 011 c
€/st. 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90
va. 4 st. €/st. 99,90 99,90 109,90 109,90 109,90

c

hoogwaardig 
synchroon- 
mechanisme
voorkomt 
foutieve 
zithouding

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen 
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

pagina 278-281

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 

door Intertek geprüfte
Sicherheit

synchroonmechaniek – 
voor de gezondheid van  
uw medewerkers

TOP-AANBIEDING

TOP-PRIJS

va. € 9990
U spaart € 100,–

a afb. antraciet
incl. armleggers
Bestelnr. 209 919

ONZE  
BESTSELLER  
voor gezond zitten

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Gegevens:
Zithoogte 420-540 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 585-665 mm
Gewicht 16,5 kg

VIDEO
www.delta-v

originele prijs

€ 19990
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Bureaustoel 
met kuipzit

BASE ART 60

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
bekledingsstof in 
natuurvezel: 
60% viscose, 40% wol
60.000 schuurbewegingen

c afb. antraciet
inclusief armleggers
Bestelnr. 246 749

Tijdloos design en een uniek zitcomfort tekenen de  
BASE ART modellen 60 en 70.  
2 bureaustoelen met een verschillend voorgevormd  
zitvlak bieden steeds de juiste oplossing.
• BASE ART 60: comfortabele kuipzit voor  
     comfortabel zitten 
• BASE ART 70: TOP bekkensteun  
 door de ergonomische lendensteun

Ergonomie onklopbaar gunstig!

ergonomisch  
voorgevormde  
rug

elegante, mooi  
gevormde rug in  
neiging traploos 
aanpasbaar

extra dik  
opgepolsterde  
rug voor 
hoog zitcomfort

Bekleding uit 
NATUURMATERIAAL
aangenaam bij iedere temperatuur

e afb. zwart

zonder armleggers
Bestelnr. 215 040
D/st. 99,90 

d  afb. blauw
zonder armleggers
Bestelnr. 215 042
€/St. 99,90 

BUREAUSTOEL BASE ART 60

stof 
Basic M

kleur antraciet blauw zwart
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
Bestelnr. 215 041 215 042 d 215 040 e
€/st. 99,90  99,90   99,90  
incl. armleggers, vaste hoogte 
Bestelnr. 246 749 c 246 750 246 751
€/st. 119,90 119,90 119,90
incl. hoogteverstelbare armleggers 
Bestelnr. 254 629 254 630 254 631 
€/st. 139,90 139,90 139,90

TIP!

`

Armleggers,  
vaste hoogte, zwart 

Bestelnr. 215 075
€/paar 29,90

Hoogteverstelbare 
armleggers, zwart 
breedte 90 mm, 60 mm  
hoogteverstelbaar

Bestelnr. 254 615
€/paar 44,90

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

BASE ART 60: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                        verdere toelichtingen zie pagina 274

Permanent-
contact-
mechanisme

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Kuipzit
Gegevens:
Zithoogte   410-530 mm 
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 460 mm
Rugleuninghoogte   545-620 mm
Gewicht 15 kg

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

vanaf € 9990



BASE ART 70
Bureaustoel 

met zitting  
met bekkensteun
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door de ergonomische zitting  
en gepolsterde bekkensteun

EXTRA COMFORTABEL

•  perfecte ondersteuning van uw bekken  
door een top bekkensteun met  
zithoogteverstelling

•  eerste klasse zitcomfort door een  
comfortabel permanent-contact- 
mechanisme 

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer  
TÜV-getest

•  rugleuning in hoogte en neiging traploos 
verstelbaar

•  optimeele ondersteuning van uw rug  
door de ergonomische lendensteun

• polyamide kruisvoet zwart
•  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvl oer, optioneel voor harde vloer

Kwaliteitskenmerken:

onvermoeibaar zitten door  
de speciale DELTA-V  
comfortpolstering

uitermate lange gebruiksduur 
door een natuurvezel bekle-
dingsstof van DELTA-V

b afb. zwart
incl. hoogteverstel-
bare armleggers
Bestelnr. 254 635 
€ 159,90

Extra lange gebruiksduur door 
hoogbelastbare bekledingsstof 
in natuurvezel:  
60% viscose, 40% wol
60.000 schuurbewegingen

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

BUREAUSTOEL BASE ART 70

stof 
Basic M

kleur antraciet blauw zwart
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
Bestelnr. 215 045 215 046 a 215 044 
€/st. 119,90  119,90    119,90  
incl. armleggers, vaste hoogte 
Bestelnr. 246 757 246 758 246 759
€/st. 139,– 139,– 139,–
incl. hoogteverstelbare armleggers 
Bestelnr. 254 633 254 634 254 635 b
€/st. 159,90 159,90 159,90

TIP!

`

Armleggers,  
vaste hoogte, zwart 

Bestelnr. 215 075
€/paar 29,90

Hoogteverstelbare 
armleggers, zwart 
breedte 90 mm, 60 mm  
hoogteverstelbaar

Bestelnr. 254 615
€/paar 44,90

BASE ART 70: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                        verdere toelichtingen zie pagina 274

Permanent-
contact-
mechanisme

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling Gegevens:

Zithoogte   410-530 mm 
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 450 mm
Rugleuninghoogte    570-610 mm
Gewicht 16 kg

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

ergonomische zitting  
met bekkensteun

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

onvermoeibaar zitten  
door speciale DELTA-V  
comfortpolstering

a afb. blauw
zonder armleggers
Bestelnr. 215 046

€11990



COMFORT NET
Bureaustoel 
zonder armleggers
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Gegevens:
Zithoogte 420-540 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 620-685 mm
Gewicht 13 kg

Kwaliteitskenmerken:
•  werken door hoogwaardig en  

individueel aanpasbaar synchroon- 
mechanisme (optioneel bestelbaar  
met permanentcontact-mechanisme)

•  U bent rugklachten voor en ontlast  
uw bekken door een bekkensteun  
met comfortabele DELTA-V  
zit polstering

•  hoge, ergonomisch gevormde  
rugleuning uit ademingsactief  
en hoogteverstelbaar netweefsel

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜV-getest

•  extra stabiele DELTA-V uitvoering 
(13 kg eigen gewicht)

•  traploze zithoogteverstelling
•  stabiele polyamide kruisvoet, zwart

•  armleggers steeds naleverbaar  
(vaste hoogte of hoogteverstelbaar)

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde  
vloer

a

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  

bekledingsstof: 
100% polyolefine 

40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed

EN 1021-2 lucifers 

afb. blauw
zonder armleggers
Bestelnr. 250 760 
€ 139,–

vanaf €119,–

Wielen voor harde vloer
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

COMFORT NET: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

€169,–

advies  
verkoopprijs 

COMFORT NET

 

Hoogteverstelbare 
armleggers,  
zwart, breedte 90 mm, 
60 mm hoogteverstelbaar

Bestelnr. 254 615
€/paar 44,90

 

Vaste armleggers,  
zwart, breedte 50 mm

Bestelnr. 215 075
€/paar 29,90

hoogwaardig  
synchroon- 
mechanisme
voorkomt 
foutieve  
zithoudingen 

ademings-
actieve,  
ergono-
misch  
gevormde 
netweefsel-
rug

hoogste  zit- 
comfort door 
de bijzondere
aangename  
polstering

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren resp. *15 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice op de werkplek en terugname 
van de verpakking (behalve met * gemarkeerde artikelen).

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

afb. bordeaux
zonder armleggers
Bestelnr. 275 649*
€ 119,–

b

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

VIDEO
www.delta-v

Bureaustoel COMFORT NET met synchroonmechanisme  
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
rug:
net Basic 
zit:
stof Basic G

kleur zwart/
antraciet 

zwart/
blauw

zwart/
donkerblauw

zwart/
zwart

zwart/
bordeaux

met permanentcontact-mechanisme
Bestelnr. 275 645 275 646*  275 647* 275 648* 275 649*b
€/st. 119,– 119,– 119 ,– 119,– 119,–
             met synchroomechanisme – onze aanbeveling
Bestelnr. 250 768 250 760 a 254 645 250 762 250 767
€/st. 139,– 139,– 139 ,– 139,– 139,–

TIP!
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COMFORT NET
Bureaustoel 
inclusief armleggers

pagina 284-285

Extra lange gebruiksduur door 
hoogbelastbare bekledingsstof: 
100% polyolefine 
40.000 schuurtouren 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers   

UW KLIMAAT 
SPECIALIST

d afb. antraciet
incl. armleggers
Bestelnr. 248 988 
€ 149,–

Gegevens:
Zithoogte 420-540 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 620-685 mm
Gewicht 16 kg

Kwaliteitskenmerken:
•  geconcentreerd werken door het  

hoogwaardig individueel aanpasbaar 
synchroonmechanisme 
(optioneel bestelbaar met  
permanentcontact-mechanisme)

•  aangenaam en gezond zitten  
zonder rugklachten door een bekken-
steun met comfortabele DELTA-V 
zitpolstering

•  hoge, ergonomisch gevormde  
rugleuning uit ademingsactief  
en hoogteverstelbare netweefsel

•  ondersteuning van uw rug  
door een lendensteun

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheids- 
gasveer TÜV-getest

•  extra stabiele DELTA-V uitvoering 
(16 kg eigen gewicht)

•  traploze zithoogteverstelling
•  sterke, zwarte polyamide kruisvoet of 

                        verchroomde kruisvoet
•  inclusief armleggers

•  lastafhankelijk geremde wielen voor 
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

Wielen voor harde vloer
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

COMFORT NET: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

€179,–

advies  
verkoopprijs 

COMFORT NET

Bureaustoel COMFORT NET  
met synchroonmechanisme, incl. vaste armleggers
rug: 
net Basic
zit:
stof Basic G

kleur zwart/
antraciet 

zwart/
blauw

zwart/
donkerblauw

zwart/
zwart

zwart/
bordeaux

met permanentcontact-mechanisme – kruisvoet polyamide zwart
Bestelnr. 275 602 275 641* 275 642* 275 643* 275 644* 
€/st. 129,– 129,– 129 ,– 129,– 129,–
met permanentcontact-mechanisme – kruisvoet  verchroomd
Bestelnr. 289 356 – – 283 502 c –
€/st. 149,– – – 149,– –
             met synchroomechanisme – kruisvoet polyamide zwart
Bestelnr. 248 988 d 248 989  254 646 250 668 250 706* 
€/st. 149,– 149,– 149 ,– 149,– 149,–

hoogwaardig  
synchroon- 
mechanisme
voorkomt foutieve  
zithoudingen 

ademings-
actief,  
ergonomisch  
gevormd  
netweefsel

TIP!

hoogste zitcomfort  
door bijzonder  
aangename polstering

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren resp. *15 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice op de werkplek en terugname 
van de verpakking (behalve met * gemarkeerde artikelen).

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 

door Intertek geprüfte
Sicherheit

c
afb. zwart 
met permanentcontact- 
mechanisme
kruisvoet verchroomd 
Bestelnr. 283 502 
€ 149,–

vanaf €129,–



COMFORT R
Bureaustoel  
zonder armleggers
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Gegevens:
Zithoogte 420-500 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuninghoogte 490-560 mm
Gewicht 15 kg

b
afb. donkerblauw
zonder armleggers
Bestelnr. 258 274   
€ 119,–

c
afb. bordeaux
zonder armleggers
Bestelnr. 258 276
€ 119,–

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 stuks.

COMFORT R: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
bekledingsstof: 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers  

mooi gevormde rug,  
tijdloos en klassiek

perfect comfort door  
de ergonomisch  
gevormde rugleuning

€ 139,–

advies  
verkoopprijs 

286

COMFORT R

 

Hoogteverstelbare 
armleggers, zwart 
breedte 90 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar
Bestelnr. 258 423
€/paar 44,90

 

Vaste armleggers, 
zwart 
Bestelnr. 258 422
€/paar 29,90

Bureaustoel COMFORT R met synchroonmechanisme 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

stof 
Basic G

kleur antraciet blauw donkerblauw
Bestelnr. 258 270 258 272 a 258 274 b
€/st. 119,–  119,–    119,–  

stof 
Basic G

kleur zwart bordeaux 
Bestelnr. 258 268 258 276 c
€/st. 119,– 119,–

synchroonmechanisme 
individueel instelbaar 
door manuele tegenkracht- 
instelling 

Kwaliteitskenmerken:
•  succesvol werken door hoogwaardig  

en individueel aanpasbaar  
synchroonmechanisme 

•  zitcomfort door bijzondere  
DELTA-V comfortbekleding

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜV-getest

•  optimale ondersteuning van uw rug door 
de hoogtverstelbare rugleuning  
met geïntegreerde lenden steun

• traploze zithoogteverstelling
• stabiele polyamide kruisvoet, zwart
•  hoogbelastbare bekledingsstof voor  

extra lange gebruiksduur
•  armleggers steeds naleverbaar (vaste 

hoogte of hoogteverstelbaar)
•  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde  
vloer

synchroonmechaniek – 
voor de gezondheid van uw  
medewerkers

voor uw gezondheid en  
veiligheid: GS-gecertificeed

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Comfortzit-
polstering

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

€119,–
a afb. blauw

zonder armleggers
Bestelnr.  
258 272

VIDEO
www.delta-v



COMFORT R
Bureaustoel 

 inclusief armleggers
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Gegevens:
Zithoogte 420-500 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuninghoogte 490-560 mm
Gewicht 16 kg

f
afb. bordeaux
incl. armleggers
Bestelnr. 258 277
va. € 129,–

e
afb. zwart
incl. armleggers
Bestelnr. 258 269
va. € 129,–

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

COMFORT R: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
bekledingsstof: 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers  

perfect  
comfort door de  
 ergonomisch 

gevormde  
rugleuning 

d afb. antraciet
incl. armleggers
Bestelnr. 258 271 

va. €129,–
€149,–

advies  
verkoopprijs 

287

COMFORT R

Bureaustoel COMFORT R met synchroonmechanisme, incl. vaste armleggers,  
(optioneel bestelbaar) hoogteverstelbare armleggers vindt u op pagina 326

stof  
Basic G

kleur antraciet blauw donkerblauw zwart bordeaux
Bestelnr. 258 271 d 258 273 258 275 258 269 e 258 277 f
€/st. 139,– 139,– 139,– 139,– 139,–
va. 2 st. €/st. 129,– 129,– 129,– 129,– 129,–

Kwaliteitskenmerken:
•  de hele dag comfortabel zitten door  

het hoogwaardig en individueel  
aanpasbaar synchroonmechanisme

•  voor onvermoeibaar zitten  
door bijzondere comfortabel  
DELTA-V speciale bekleding  
van zit- en rugvlak

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜV-getest

•  ergonomisch zitten door het  
lendensteun

•  traploze zithoogteverstellng
•  inclusief armleggers
• polyamide kruisvoet, zwart
•  hoogbelastbare bekledingsstof voor  

extra lange gebruiksduur
•  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel  
voor harde vloer

•   TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Comfortzit-
polstering

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 

door Intertek geprüfte
Sicherheit

VIDEO
www.delta-v

met synchroonmechanisme



Gegevens:
Zithoogte 420-540 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 415 mm
Rugleuninghoogte 605-665 mm
Gewicht 14 kg

b  afb. blauw 
incl. armleggers   
Bestelnr. 259 994 

COMFORT S: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                        verdere toelichtingen zie pag. 274

COMFORT S inclusief armleggers 

Bureaustoel 
inclusief armleggers

288

ONDERHOUDS- 
VRIENDELIJK & 
AFWASBAAR

 met softex bekleding

Kwaliteitskenmerken:

 

•  hoogste zitcomfort door de bijzondere 
DELTA-V ziteigenschappen  
van zit- en rugvlak

•  ondersteuning van de rug door een  
lendensteun

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜV-getest

•  bekkensteun ondersteunt het bekken
•  traploze hoogteverstelling
• polyamide kruisvoet zwart
•  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

synchroonmechanisme voor  
een optimale zithouding

onderhoudsvriendelijke softex- 
bekleding, afwasbaar

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof:
80% katoen, 20% polyurethaan 
(slijtvast en afwasbaar bekledingsmateriaal)

Bureaustoel COMFORT S 
met synchroonmechanisme 
incl. vaste armleggers

bekleding  
Softex S 

kleur zwart blauw
Bestelnr. 259 993 a 259 994 b
€/st. 149,–  149,–    

De optimale 
oplossing:
•  in klinieken en  

dokterspraktijken
• productieafdelingen
•  in afdelingen met hoge  

hygiënische vereisten
• voor labo‘s enz

€149,–

a afb. zwart 
incl. armleggers  
Bestelnr. 259 993
€ 149,– 

pagina 288-289 COMFORT S

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

Wielen voor harde vloer
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90



Seite 324-325 

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Gegevens:
Zithoogte 420-540 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 415 mm
Rugleuninghoogte 605-665 mm
Gewicht 14 kg

€129,–

Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof:
80% katoen, 20% polyurethaan 
(slijtvast en afwasbaar bekledings- 
materiaal)

Kwaliteitskenmerken:
•  zachte en optimale onder- 

houds eigenschappen met  
softex materiaal

•   synchroonmechanisme geeft u 
een uitstekende steun in de rug 

•  onvermoeibaar zitten door  
bijzondere DELTA-V comfort-
polstering van zit- en rugvlak 

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

• lendensteun
•  bekkensteun ondersteunt het  

bekken
•  traploze zithoogteverstellng
• polyamide kruisvoet zwart
•  lastafhankelijk geremde wielen  

voor tapijtvloer, optioneel voor  
harde vloer

COMFORT S: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

COMFORT S zonder armleggers

Bureaustoel  
zonder armleggers 

289

COMFORT S pagina 288-289

ONDERHOUDSVRIENDELIJK 

EN AFWASBAAR
 met softex bekleding

d afb. blauw 
zonder armleggers 

Bestelnr. 219 740 
 € 129,– 

advies  
verkoopprijs 

€149,–
Bureaustoel COMFORT S  
met synchroonmechanisme 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

bekleding  
Softex S 

kleur zwart blauw
Bestelnr. 219 737 c 219 740 d
€/st. 129,– 129,–

hoogwaardig  
synchroome-
chanisme
voorkomt 
foutieve zit-
houdingen

bekkensteun  
ondersteunt  
het bekken

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 

door Intertek geprüfte
Sicherheit

c afb. zwart 
zonder armleggers   
Bestelnr. 219 737

Vaste armleggers,  
zwart, 50 mm 

Bestelnr. 215 075
€/paar 29,90

Hoogteverstelbare 
armleggers, zwart 
breedte 90 mm, 60 mm  
hoogteverstelbaar

Bestelnr. 254 615
€/paar 44,90



DV 10
Bureaustoel  
zonder armleggers 

290

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Kwaliteitskenmerken:
•  wipmechanisme – zelfs na een lange 

werkdag komt u uitgerust naar huis

•  perfect zitten door de bijzondere 
DELTA-V polstering

• extra hoge en brede rugleuning

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  ondersteuning van uw rug zorgt  
de lendensteun

•  ergonomisch zitvlak met knierol 

• traploze hoogteverstelling

•  polyamide kruisvoet zwart 

•  lastafhankelijk geremde wielen  
voor tapijtvloer, optioneel voor  
harde vloer

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

Extra lange gebruiksduur door hoog-
belastbare Delta V bekledingsstof met  
30.000 schuurbewegingen 
(100% polyolefine) 

zitcomfort aan een 
attractieve prijs

ONGELOOFLIJK

DV 10: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

extra d
iep

Toebehoren: 
Beschermmatten,  L 1200 x B 1500 mm 

Uitvoering zonder noppen  
voor harde vloer
Bestelnr.  215 447 59,90

Uitvoering met noppen  
voor tapijtvloeren

Bestelnr.  215 458 59,90
Meer matten vanaf pagina 359

TIP!

wipmechanisme  
voor ontspannen 
achterover leunen

a afb. antraciet
zonder armleggers
Bestelnr. 254 558
€ 139,–

extra hoge en 
brede ruglening 
past zich perfect 
aan uw rug aan

DV 10

extra breed

ex
tr

a 
ho

og

Bureaustoel DV 10 zonder armleggers

stof 
Basic C

kleur antraciet zwart blauw
Bestelnr. 254 558 a 254 573 b 254 575 c 
€/st. 139,–  139,–  139,–  

TIP!

afb. zwart 
zonder armleggers
Bestelnr. 254 573

€139,–
b

langdurig zitten wordt  
plezant door comfortabel 
wipmechanisme 
individueel instelbaar

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Wip-mechanisme
met tegenkracht-
instelling

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Comfortzit-
polstering

Zithoogte-
verstelling Gegevens:

Zithoogte    445-575 mm
Zitbreedte 485 mm
Zitdiepte 460 mm
Rugleuninghoogte 555 mm
Gewicht 13 kg Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

pagina 290-291

c afb. blauw
zonder armleggers
Bestelnr. 254 575
€ 139,–



DV 10
Bureaustoel 
inclusief armleggers

291

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Kwaliteitskenmerken:
•    de hele dag aangenaam zitten  

door  wipmechanisme
•  goed en aangenaam zitten door de  

perfecte DELTA-V polstering
• extra hoge en brede rugleuning

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  voor optimale ondersteuning van uw  
rug zorgt de lendensteun

•  ergonomisch zitvlak met knierol 

• traploze hoogteverstelling

•  polyamide kruisvoet zwart 

•  lastafhankelijk geremde wielen  
voor tapijtvloer, optioneel  
voor harde vloer

a afb. antraciet 
incl. armleggers 
Bestelnr. 221 646

Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare Delta V bekledingsstof  
met 30.000 schuurbewegingen 
(100% polyolefine) 

b afb. blauw 
incl. armleggers 
Bestelnr. 221 644 
€ 149,–

ook voor grote  
personen geschikt

€149,–
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extra diep 460 mm 

extra breed 485 mm

wipmechanisme 
voor ontspannen 
achterover  
leunen

DV 10

Bureaustoel DV 10 incl. vaste armleggers

stof 
Basic C

kleur antraciet zwart blauw
Bestelnr. 221 646 a 221 642 b 221 644
€/st. 149,–  149,–    149,–

TIP!

langdurig zitten 
wordt plezant door 
comfortabel 
wipmechanisme 
individueel  
instelbaar

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Wip-mechanisme
met tegenkracht-
instelling

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Comfortzit-
polstering

Zithoogte-
verstelling

Armleggers
inclusief

Gegevens:
Zithoogte      445-575 mm
Zitbreedte 485 mm
Zitdiepte 460 mm
Rugleuninghoogte 555 mm
Gewicht 14 kg

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

AANGENAAM &  
COMFORTABEL

VIDEO
www.delta-v

b afb. zwart 
incl. armleggers 
Bestelnr. 221 642 
€ 149,–



comfortabele zachte 
polstering voor 
ontspannen zitten

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Kwaliteitskenmerken:
•  gezond zitten dankzij  

comfortabele zachte  
polstering en klassiek  
doorstikt design

•  hoogwaardig afgewerkt  
kunstleder

•  lang zitten wordt een plezier  
dankzij het ergonomische  
wip-mechanisme met  
tegendrukinstelling

•  hoge, ergonomisch gevormde  
rugleuning met comfortabele  
hoofdsteun

• traploze zithoogteverstelling
•  incl. armleggers (vaste hoogte)  

in verchroomde uitvoering voor  
een kwalitatieve look

• stabiel voetkruis, verchroomd
•  lastafhankelijk geremdde wielen  

voor tapijt, optioneel voor harde  
vloer

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 2 jaar garantie

Bureaustoel CONTEA
inclusief hoofdsteun
inclusief armleggers 

kunstleder

  
kleur zwart 
Bestelnr. 279 176
€/st. 149,–  

Bestelnr. 136 455 €/VE 14,90

Expressief en comfortabel voor 
een blijvende indruk

292

CONTEA
Bureaustoel

Gegevens:
zithoogte 460-560 mm 
zitbreedte 480 mm
zitdiepte 510 mm
hoogte rugleuning 730 mm
gewicht 15 kg

CONTEA: exclusieve DELTA-V uitvoering en ergonomie                                                                 meer info zie pagina 274

design 
rugleuning  

inclusief 
comfort hoofdsteun

afb. zwart
incl. armleggers
inclusief hoofdsteun 
Bestelnr. 279 176

originele prijs 

€ 269,–
€ 149,–de bijpassende 

bezoekersstoel 
vindt u op 
pagina 385

Wip-mechanisme
met tegenkracht-
instelling

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Comfortzit-
polstering

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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Kwaliteitskenmerken:
•  hoge en brede rugleuning in  

ademingsactief netweefsel, 
hoogteverstelbaar voor een  
perfecte houding

•  de hele dag comfortabel zitten door   
hoogwaardig en individueel aan- 
pasbaar synchroonmechanisme

•  onvermoeibaar zitten door   
zeer aangename DELTA-V  
speciale bekleding 

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜV-getest

• traploze zithoogteverstelling

•  stabiele  polyamide kruisvoet, zwart
•  armleggers steeds naleverbaar   

(vaste hoogte en hoogteverstelbaar)
•  zelfremmende wielen voor tapijtvloer,  

optioneel voor harde vloer

Gegevens :
Zithoogte  420-520 mm
Zitbreedte  470 mm
Zitdiepte  455 mm
Rugleuninghoogte  515-595 mm
Gewicht  18 kg

Wielen voor harde vloer  
VE = 5 stuks (bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 118 360  €/VE 14,90

Extra lange gebruiksduur 
door slijtvaste bekledingsstof: 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers  

b afb. antraciet 
incl. armleggers 
Bestelnr. 258 281 
€ 149,–

BETERE WERKOMGEVING
voor uw rug dankzij  
rugleuning met netweefsel

COMFORT R NET: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pagina 274

COMFORT R NET
Bureaustoel

 

Hoogteverstelbare 
armleggers, zwart 
breedte 90 mm, 60 mm  
hoogtevertelbaar

Bestelnr. 258 423
€/paar 44,90

Armleggers,  
vaste hoogte, zwart 
breedte 50 mm
Bestelnr.      258 422
€/paar 29,90

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Zithoogte-
verstelling

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Armleggers
in optie

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Kuipzit

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertek

geprüfte
Sicherheit

a afb. zwart 
zonder armleggers  
Bestelnr. 258 278 
€ 139,–

c afb. zwart 
incl. armleggers   
Bestelnr. 258 279

€149,–

vanaf €139,–extra stabiele  
DELTA-V  
uitvoering 
(18 kg  
eigengewicht)

Bureaustoel COMFORT R NET  
met synchroon-mechanisme
rug:
net Basic 
zit:
stof Basic G

kleur
zwart/
antraciet 

zwart/
zwart

zonder armleggers  
(optioneel bestelbaar)

Bestelnr. – 258 278 a
€/st. –  139,–  
incl. armleggers, vaste hoogte
Bestelnr. 258 281 b 258 279 c
€/st. 149,– 149,–

ergonomische rugleuning met 
ademingsactief netweefsel 



294 Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 261 528 €/VE 19,90

d hoogteverstelbare 

armleggers
Bestelnr. 268 470 
€ 44,90

b afb. rood/zwart 
zonder armleggers  
Bestelnr. 268 472

vanaf €149,–

betere werkomgeving  
dankzij de rugleuning  
in netweefsel

DOORADEMENWAVE
Bureaustoel

getailleerde  
rugvorm voor  
hoogst mogelijke 
armvrijheid

rugleuning  
in hoog-
waardig 
materiaal  
voor intensief  
gebruik

hoge contourgevormde rugleuning 
met wervelvriendelijke lendensteun

c

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 

door Intertek geprüfte
Sicherheit

Extra lange gebruiksduur 
door slijtvaste  
bekledingsstof: 
(zit)100% polyester 
(zit) 20.000 schuurbewegingen
(net) 80.000 schuurbewegingen

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Zithoogte-
verstelling

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Armleggers
in optie

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Kuipzit Gegevens:
Zithoogte         450-580 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 450 mm
Rugleuninghoogte 605-680  mm
Gewicht 16 kg

WAVE: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

Hoogteverstelbare  
armleggers 
breedte 90 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar

Bestelnr. 268 470 d
€/paar 44,90

 hoge ergonomische rug- 
leuning met ademingsactief 
netweefsel

Kwaliteitskenmerken: 
•  hoge ergonomisch gevormde  

rugleuning met ademingsactief  
netweefsel, uiterst comfortabel en  
zacht zittend 

• hoogteverstelbare rug 
•  comfortabel zitten door bijzondere  

DELTA-V bekleding
•  voor uw gezondheid en veiligheid:  

GS-gecertificeerd, veiligheids- 
gasveer TÜV-getest

•  grote en comfortabele bureau- 
stoel met orthopedische vorming 

•  geconcentreerd werken door  
het hoogwaardig  
synchroonmechanisme 

• lendensteun
• traploze zithoogteverstelling
•  stabiele polyamide kruisvoet, zwart
•  armleggers steeds naleverbaar  
•  zelfremmende wielen voor tapijt- 

vloer, optioneel voor harde vloer

Bureaustoel WAVE  
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
rug: 
net 

zit: 
stof Basic BU

kleur zwart/
zwart

rood/
zwart

blauw/
zwart

groen/
zwart

Bestelnr. 268 471 a 268 472 b 268 473 c 276 901
€/st. 169,–  169,–    169,–  169,–  
vanaf 2 st.€/st. 149,–  149,–  149,–  149,–  

a 
afb. zwart
zonder armleggers
Bestelnr. 268 471 
vanaf € 149,–
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COMFORT R SOFTEX
Kwaliteitskenmerken:
•  zachte en optimale onderhoudseigen- 

schappen met softex, afwasbaar

•   synchroomechanisme geeft u  
een uitstekende steun in de rug 

•  onvermoeibaar zitten door 
bijzondere DELTA-V  
comfortpolstering van  
zit- en rugvlak 

•   voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheids- 
gasveer TÜV-getest

•  voor iedere lichaamsgrootte geschikt  
dankzij de hoogteverstelbare rug

•  voor een optimale ondersteuning  
van uw rug zorgt de ergonomische 
lendensteun

•  extra lange gebruiksduur door 
slijtvaste bekledingsstof:  
met 100.000 schuurbewegingen

•  traploze zithoogteverstelling
•  stabiele  polyamide kruisvoet, zwart

•  zelfremmende wielen voor tapijtvloer,  
optioneel voor harde vloer

Extra lange gebruiksduur door 
slijtvaste bekledingsstof:
80% katoen, 20% polyurethaan 
(slijtvast met afwasbaar   
PU-oppervlak)
100.000 schuurbewegingen

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

b afb. blauw 
zonder armleggers 
Bestelnr. 258 326

149,–

a afb. zwart 
zonder armleggers
Bestelnr. 258 325 
€ 149,–

COMFORT R SOFTEX: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie      verdere toelichtingen zie pag. 274

Bureaustoel

Bureaustoel COMFORT R SOFTEX 
met synchroonmechanisme 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

bekledings- 
stof 
Softex S 

kleur zwart blauw
Bestelnr. 258 325 a 258 326 b
€/st. 149,– 149,–

Hoogteverstelbare 
armleggers, zwart 
breedte 90 mm, 60 mm  
hoogteverstelbaar
Bestelnr. 258 423  
€/paar 44,90

synchroonmechanisme dient 
voor de aanpassing van  
rug- en zitneiging

top polstering 
en bekleding  
met 100.000 
schuurbewegingen 

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Zithoogte-
verstelling

Armleggers
in optie

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Comfortzit-
polstering

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

Gegevens:

Zithoogte 440-530 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 585-560 mm
Gewicht 16 kg

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

VIDEO
www.delta-v

 
Vaste armleggers,  
zwart 
Bestelnr. 258 422 c 
€/paar 29,90

c armleggers, vaste hoogte 
Bestelnr. 258 422 
€/paar 29,90
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ook voor grote  
personen geschikt

COMFORT R BIG: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pagina 274

Extra lange gebruiksduur  
door slijtvaste bekledingsstof: 

100% exclusieve 
40.000 schuurbewegingen
EN 1021-1 sigarettengloed 

EN 1021-2 lucifers

COMFORT R BIG
Bureaustoel

Hoogteverstelbare  
armleggers, zwart 
breedte 90 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar
Bestelnr. 258 423
€/paar 44,90

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Zithoogte-
verstelling

Armleggers
in optie

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Comfortzit-
polstering

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

Gegevens:
Zithoogte        435-565 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 485 mm
Rugleuninghoogte 585-665 mm
Gewicht 16 kg

b afb. antraciet 
inclusief armleggers 
Bestelnr. 258 386 
€ 179,– 

a afb. blauw 
zonder armleggers   
Bestelnr. 284 496 
€ 159,–

Kwaliteitskenmerken:

•  voor uw gezondheid en  
veiligheid: GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  gezond zitten door extra  
hoge en dikke rugleunig

• lendensteun
•   armleggers steeds naleverbaar 
• traploze zithoogteverstelling
• polyamide kruisvoet, zwart
•   lastafhankelijk geremde  

wielen voor tapijtvloer,  
optioneel voor  
harde vloer

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertek

geprüfte
Sicherheit

Bureaustoel COMFORT R BIG 
met synchroon-mechanisme

stof
Basic G

kleur antraciet donkerblauw zwart
kruisvoet zwart
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
Bestelnr. 284 495 284 496 a –
€/st. 159,– 159,– –  
incl. hoogteverstelbare armleggers
Bestelnr. 258 386 b 258 384 260 568
€/st. 179,– 179,– 179,–

ex
tr

a 
ho

og
 

extra diep 

exclusieve  
DELTA-V 
polstering 

voor optimeel  
zitcomfort

60 mm  
hoogteverstelbaar

hoogwaardig  
synchroonmechanisme 
vermijdt foutieve houding

extra hoge rugleuning

zithoogte extra hoog  
instelbaar

 zelfs langdurig zitten zorgt 
voor plezier door een 
ergonomisch synchroon-
mechanisme

traploze  
zithoogteverstelling, 
extra hoog instelbaar

vanaf € 159,–

VIDEO
www.delta-v



Bureaustoel I DELUXE PLUS met synchroonmechanisme 
incl. hoogteverstelbare armleggers, kruisvoet verchroomd

stof  
Basic G

kleur antraciet blauw donkerblauw zwart bordeaux
Bestelnr. 258 054 a 258 056 258 057 b 258 055 c 258 058 d
€/st. 169,– 169,– 169,– 169,– 169,–

Gegevens:
Zithoogte 400-550 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 450 mm
Rugleuninghoogte 585-665 mm
Gewicht 18 kg

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Kwaliteitskenmerken: 
 
 
 
 
 
 

•  lendensteun
•  perfecte ondersteuning van uw 

bekken door een bekkensteun  
met zithoogteverstelling

•  voor uw gezondheid en  
veiligheid: GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

• metalen kruisvoet verchroomd
•  lastafhankelijk geremde wielen  

voor tapijtvloer, optioneel voor  
harde vloers

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

COMFORT I DELUXE PLUS 
Bureaustoel 

incl. hoogteverstelbare 
armleggers

297

Comfort I DELUXE PLUS: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                 verdere toelichtingen zie pag. 274

synchroonmechanisme voor 
een optimale zithouding

ergonomisch zitten door het 
DELTA-V speciale polster

inclusief hoogteverstelbare 
armleggers 

Extra lange gebruiksduur  
door slijtvaste   
DELTA-V bekledingsstof: 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed 
EN 1021-2 lucifers

TOP UITRUSTING
met glansrijke optiek
aan een kleine prijs

hoogwaardig 
synchroon- 
mechanisme
voorkomt foute 
zithoudingen 

comfortabele  
bekkensteun 
ondersteunt  
het bekken

hoogwaardige  
optiek door een  
verchroomde kruisvoet 
en gaslift

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Zithoogte-
verstelling

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Armleggers
inclusief

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

a afb. antraciet 
incl. armleggers   
Bestelnr. 258 054

€ 169,–

incl. hoogteverstel-
bare armleggers

extra stabiele  
DELTA-V uitvoering 

(18 kg eigen gewicht)

b afb. donkerblauw
incl. armleggers 
Bestelnr. 258 057 
€ 169,–

d afb. bordeaux
incl. armleggers 
Bestelnr. 258 058 
€ 169,–

c afb. zwart
incl. armleggers  
Bestelnr. 258 055 
€ 169,–
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a abf. zwart 
zonder armleggers 
Bestelnr. 258 321 
€ 179,– 

€179,–

COMFORT NET SOFTEX
Bureaustoel

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

bekkensteun  
ondersteunt  
het bekken

ONDERHOUDS- 
VRIENDELIJK & 
AFWASBAAR

Kwaliteitskenmerken:

 

•  hoogste zitcomfort door de bijzondere 
DELTA-V ziteigenschappen  
van zit- en rugvlak

•  ondersteuning van de rug door een  
lendensteun

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgas- 
veer TÜV-getest

•  bekkensteun ondersteunt het  
bekken

•  traploze hoogteverstelling
• polyamide kruisvoet zwart
•  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

synchroonmechanisme  
vermijdt foutieve houding

onderhoudsvriendelijke softex- 
bekleding, en afwasbaar

COMFORT NET SOFTEX: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie         verdere toelichtingen zie pag. 274

Gegevens:
Zithoogte 420-550 mm
Zitbreedte 480 mm
Zitdiepte 480 mm
Rugleuninghoogte 605-665 mm
Gewicht 16 kg

a abf. zwart 
zonder armleggers 
Bestelnr. 258 321 
€ 179,– 

b armleggers,  
vaste hoogte 
Bestelnr. 215 075 
€ 29,90

 met Softex-bekleding

Wielen voor harde vloer
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof:
80% katoen, 20% polyurethaan 
(slijtvast en afwasbaar bekledingsmateriaal)

 

Hoogteverstelbare  
armleggers, zwart 
breedte 90 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar

Bestelnr. 254 615
€/paar 44,90

 
Vaste armleggers,  
zwart 
Bestelnr. 215 075 b  
€/paar 29,90

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

Bureaustoel  
COMFORT NET SOFTEX  
met synchroonmechanisme 
zonder armleggers (optioneel bestebaar)
rug: 
net
zit: 
stof Softex S 

kleur zwart/
zwart

Bestelnr. 258 321 a
€/st. 179,–
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Bureaustoel
ook voor  
grote personen 

PERFECT
ZITCOMFORT

ex
tr

a 
ho

og
 

extra diep 

traploze  
zithoogteverstelling, 
extra hoog instelbaar

Extra lange gebruiksduur  
door slijtvaste bekledingsstof: 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers  

hoogwaardige optiek 
door een verchroomde 
kruisvoet

COMFORT R BIG DELUXE

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

COMFORT R BIG DELUXE: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pagina 274

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Zithoogte-
verstelling

Armleggers
in optie

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Comfortzit-
polstering

Gegevens:
Zithoogte       450-580 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 505 mm
Rugleuninghoogte 600-675 mm
Gewicht 16 kg

VIDEO
www.delta-v

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertek

geprüfte
Sicherheit

b afb. donkerblauw 
inclusief armleggers   
Bestelnr. 258 393 
€ 199,– 

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

 
Hoogteverstelbare armleggers, 
verchroomd, breedte 90 mm,  
60 mm hoogteverstelbaar
Bestelnr. 258 377
€/paar 44,90

Bureaustoel COMFORT R BIG DELUXE  
met synchroonmechanisme
metalen kruisvoet verchroomd
 
stof 
Basic G 

kleur antraciet donkerblauw zwart
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
Bestelnr. 258 366 a 284 494 –
€/st. 179,–  179,–   –  
incl. hoogteverstelbare armleggers
Bestelnr. 258 390 258 393 b 258 389
€/st. 199,– 199,– 199,–

vanaf € 179,–

Kwaliteitskenmerken: 
 
 
 
 

•  extra hoge ergonomische  
rugleuning,  
hoogteverstelbaar

•  een gezonde rug door de  
comfortabele lendensteun

•  voor uw gezondheid en  
veiligheid: GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  hoogwaardige optiek door een  
verchroomde kruisvoet

•  u ervaart eerste klasse zitcomfort  
door de comfortzit 

•  zelfremmende wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor  
harde vloer

ontlasten van de wervelkolom 
door het synchroonmechanisme

traploze zithoogteverstelling 
extra hoog instelbaar

perfect zitten door de  
bijzondere DELTA-V polstering

a afb. antraciet 
zonder armleggers 
Bestelnr. 258 366 
€ 179,–



COMFORT NET DELUXE
Bureaustoel 
zonder armleggers

pagina 300-301

Gegevens:
Zithoogte 400-550 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 450 mm
Rugleuninghoogte 615-695 mm
Gewicht 18 kg 

Kwaliteitskenmerken:
•  excellente ondersteuning van uw rug  

door hoogwaardig en individueel  
instelbaar synchroonmechanisme

•  perfecte ondersteuning van uw  
bekken door een bekkensteun met 
hoogwaardige DELTA-V polstering 

•  hoge, ergonomisch gevormde  
rugleuning in ademingsactief  
netweefsel, hoogteverstelbaar

•  voor uw bijzonder zitcomfort zorgt 
een lendensteun 

•  voor uw gezondheid en  
veiligheid: GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest 

•   traploze zithoogteverstelling 
•  elegante optiek door een  

verchroomde kruisvoet 
•  armleggers steeds naleverbaar   

(vaste hoogte en hoogteverstelbaar)
•  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

b afb. zwart
Bestelnr. 257 078 
€ 169,–

Synchroonmechanisme voor 
een optimale zithouding

comfortabele gepolsterde 
bekkensteun ondersteunt het 
bekken

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

COMFORT NET DELUXE: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

a afb. donkerblauw
Bestelnr. 257 077

€169,–

ademingsactieve, ergonomisch 
gevormde netweefselrug

Bekledingsstof: 
extra lange gebruiksduur  
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers  

300

COMFORT NET DELUXE

 

Hoogteverstelbare  
armleggers, verchroomd,  
breedte 90 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar
Bestelnr. 283 287
€/paar 44,90

hoogwaardige optiek 
door een verchroomde 
kruisvoet en gaslift

Vaste armleggers,  
zwart, breedte 50 mm

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Zithoogte-
verstelling

Armleggers
in optie

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Bestelnr. 215 075
€/paar 29,90

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

VIDEO
www.delta-v

Bureaustoel COMFORT NET DELUXE  
met synchroonmechanisme 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

rug: 
net 
zit: 
stof Basic G

kleur zwart/
antraciet

zwart/
donkerblauw

zwart/
zwart

 kruisvoet verchroomd
Bestelnr. 257 075 257 077 a 257 078 b 
€/st. 169,–  169,–    169,–  

met synchroonmechanisme 

en lendensteun! 

Voor uw  gezondheid



COMFORT NET DELUXE
Bureaustoel 

inclusief armleggers

pagina 300-301

Kwaliteitskenmerken:
•  geconcentreerd werken door het  

hoogwaardig individueel aan- 
pasbaar synchroonmechanisme

•  u bent rugklachten voor en ontlast uw  
bekken door een bekkensteun met  
comfortabele DELTA-V zitpolstering

•  hoge, ergonomisch gevormde  
rugleuning in ademingsactief  
netweefsel, hoogteverstelbaar

•  een gezonde rug door een  
lendensteun

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheids- 
gasveer TÜV-getest

•   traploze zithoogteverstelling
•   prachtige optiek door een  

verchroomde kruisvoet
•  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

Gegevens:
Zithoogte 400-550 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 450 mm
Rugleuninghoogte 615-695 mm
Gewicht 21 kg

60 mm  
 hoogteverstelbaar

COMFORT NET DELUXE: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

d afb. bordeaux 
incl. armleggers
Bestelnr. 254 676 
€ 189,–

ademingsactieve, ergonomisch 
gevormde netweefselrug

Bekledingsstof:  
extra lange gebruiksduur  
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers  

301

COMFORT NET DELUXE

c afb. zwart 
incl. armleggers   
Bestelnr.  254 674 

€189,–
€249,–

advies  
verkoopprijs

hoogwaardige optiek 
door een verchroomde 
kruisvoet en gaslift

hoogwaardig  
synchroonmechanisme  
vermijdt foutieve  
houding

RUG  
STERKER

Deze maakt uw

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Zithoogte-
verstelling

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Armleggers
inclusief

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 

door Intertek geprüfte
Sicherheit

VIDEO
www.delta-v

Bureaustoel COMFORT NET DELUXE met synchroonmechanisme  
incl. hoogteverstelbare armleggers

rug:
net
zit: 
stof Basic G

kleur zwart/
antraciet 

zwart/
blauw

zwart/
donkerblauw

zwart/
zwart

zwart/
bordeaux

 kruisvoet verchroomd
Bestelnr. 254 672 254 673 254 675 254 674 c 254 676 d
€/st. 189,– 189,– 189,– 189,– 189,–

met synchroonmechanisme 

en lendensteun! 

Voor uw  gezondheid

COMFORT NET 
incl. armleggers
Bestelnr. 283 502 
€ 149,– 
Pagina 285
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COMPITO

Gegevens:
Zithoogte 470-600 mm

Zitbreedte 460 mm

Zitdiepte  430-480 mm

Rugleuning- 
hoogte

 
540-620 mm

Gewicht 16 kg

COMPITO: exclusieve DELTA-V uitvoering en ergonomie                                                                     meer info zie pagina 274

stabiel zwart 
polyamide voetkruis

c armleggers 
Bestelnr. 285 353 
€ 39,90

Kwaliteitskenmerken:
•  naar keuze rug-, zitschaal en voetkruis 

in zwart of tijdloos wit verkrijgbaar -  
bijpassend bij veel tafelonderstellen

•  de extra hoge, comfortabel gepolsterde  
en hoogteverstelbare rugleuning  
zorgt voor de perfecte ondersteuning

•  hoogwaardig, individueel instelbaar  
synchroonmechanisme voor optimale  
zithouding

•  extra duurzame stofbekleding met  
160.000 schuurtoeren

•  zithoogte- en zitdiepteverstelling  
voor een optimale ergonomie

• ergonomisch gevormde zitting
• stabiel polyamide voetkruis zwart
•  lastafhankelijk geremde, grote wielen voor tapijt, 

optioneel voor harde vloer

Bekledingsstof: 
hoogbelastbaar en duurzaam 
100% polyester 
160.000 schuurbewegingen
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers 

zitcomfort 
met net dat beetje meer

a afb. zwart
polyamide zwart
zonder armleggers
Bestelnr. 285 347 
€ 189,–

vanaf € 189,–

hoog zitcomfort door 
comfortabele DELTA-V 
polstering

Bestelnr.        285 353 c
€/paar 39,90

hoogteverstelbare 
armleggers, zwart 
breedte 80 mm, 90 mm 
hoogteverstelbaar

hoogwaardig 
synchroonmechanisme 
voor een optimale 
zithouding

Bureaustoel

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 222 008  €/VE 19,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Zithoogte-
verstelling

Armleggers
in optie

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Comfortzit-
polstering

Zitdiepte-
verstelling

COMPITO

b afb. blauw
zonder armleggers 
Bestelnr. 285 349 
€ 189,–

Bureaustoel COMPITO
met synchroonmechanisme
zonder armleggers (optioneel te bestellen)

stof 
Basic SM 

kleur zwart blauw
Bestelnr. 285 347 a 285 349 b
€/st. 189,–  189,–    

b afb. blauw
zonder armleggers 
Bestelnr. 285 349 
€ 189,–

c armleggers 
Bestelnr. 285 353 
€ 39,90



Gegevens: 
Zithoogte    460-590 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 515 mm
Rugleuninghoogte 600-680 mm
Gewicht 14 kg

a afb. zwart 
zonder armleggers   
Bestelnr. 258 342 
€ 169,–

Kwaliteitskenmerken:
•  steeds de juiste zitpositie door  

het hoogwaardig synchroon- 
mechanisme

•  extra hoge en dikke rugleunig  
in ademingsactief netweefsel,  
hoogteverstelbaar 

•  extra dikke comfortzit met knierol
•  voor uw gezondheid en veiligheid:  

GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜV-getest

• lendensteun
•  traploze zithoogteverstelling
•  stabiele polyamide kruisvoet, zwart
•  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Extra lang gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
bekledingsstof: 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers  

b afb. antraciet 
incl. armleggers 
Bestelnr. 258 404 
€ 199,–
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COMFORT R NET BIG: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

Bureaustoel COMFORT R NET BIG  
met synchroonmechanisme
rug:
net Basic 
zit:
stof Basic G

kleur zwart/
antraciet 

zwart/
zwart

zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

Bestelnr. 258 345  258 342 a
€/st. 169,–  169,–    
incl. hoogteverstelbare armleggers
Bestelnr. 258 404 b 258 401 
€/st. 199,– 199,–

 

Hoogteverstelbare  
armleggers, zwart 
breedte 95 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar
Bestelnr. 258 423
€/paar 44,90
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extra breed 460 mm

extra diepte 460 mm

traploze zithoogte-
verstelling, extra 
hoog instelbaar

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Comfortzit-
polstering

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

COMFORT R NET BIG
Bureaustoel

vanaf € 169,–

ook voor grote personen
De OPTIMALE OPLOSSING

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90
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a afb. grijs
zonder armleggers 
Bestelnr. 269 081 
€ 239,–

Kwaliteitskenmerken:

• zitvlak en rugleuning met exclusieve  
 polstering voor eerstklas zitcomfort
•  u zit perfect op de op u perfect afgestemde  

behoeftes door zitneiging- en  
zitdiepteverstelling

•  de sychroonmechaniek geeft  
uw rug excellente ondersteuning

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-getest, veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  de hoogteverstelbare rugleuning met  
lendensteun past zich uitstekend aan uw rug aan

•  bekkenzitting, ondersteunt uw bekken

•  keuze uit aluminium kruisvoet of polyamide zwart

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

synchroonmechaniek,  
vermijdt foutieve  
zithouding

bekkenzitting,  
ondersteunt het bekken

UNIQUE: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie              verdere toelichtingen zie pag. 274

Bureaustoel

Stijlvol 
zitten

c armleggers
Bestelnr. 288 965
€ 39,90

Bureaustoel UNIQUE zonder armleggers  
met synchronmechaniek

stof
DELTA1

kleur zwart grijs blauw bordeaux
polyamide kruisvoer zwart
normale rugleuning
Bestelnr. 269 076 269 077 269 078 269 079
€/st. 199,90 199,90 199,90 199,90
hoge rugleuning
Bestelnr. 271 650 271 651 271 652 271 653 b
€/st. 229,– 229,– 229,– 229,–
aluminium kruisvoet aluzilver
normale rugleuning
Bestelnr. 269 080 269 081 a 269 082 269 083 
€/st. 239,– 239,–  239,– 239,–  
hoge rugleuning
Bestelnr. 271 644 271 645 271 646 271 647
€/st. 259,– 259,– 259,– 259,–

d armleggers
Bestelnr. 288 964
€ 69,90
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extra  
comfortabel 
gepolsterd, voor 
meer zitcomfort

synchroonmechaniek  
met comfortabele  
tegengewichtinstelling

Gegevens:
Zithoogte 420-550 mm 
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 420-480 mm
Rugleuninghoogte:
Hoge rugleuning 640-720 mm
Normale rugleuning 510-580 mm
Gewicht 20,5 kg

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen resp. *4 weken,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Zitneiging-
verstelling

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Armleggers
in optie

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Lendensteun Rugleuning 
met exclusieve 
polstering

UNIQUE

Armleggers vaste hoogte, 
zwart, breedte 50 mm

Bestelnr. 288 965 c
€/paar 39,90

Bekledingsstof: 
extra lange gebruiksduur  

100% polyester 
50.000 schuurbewegingen 

EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

Wielen voor harde vloer  
VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels enz.)

Bestelnr. 271 654
€/VE 19,90

Bestelnr. 288 964 d
€/paar 69,90

Armleggers hoogteverstel-
baar, zwenkbaar 
60 mm hoogte- en  
90 mm breedteverstelbaar  

ID
 1
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0

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

b afb. bordeaux 
zonder armleggers 
Bestelnr. 271 653 
€ 229,–

vanaf €19990



a afb. zwart 
Bestelnr. 258 334 
vanaf € 229,–

Kwaliteitskenmerken:

•  hoge, ergonomisch gevormde  
rugleuning uit ademingsactief  
netweefsel in combinatie met het  
rugpolster, hoogteverstelbaar

•  slijtvaste geribbelde stof voor  
betere luchtcirculatie

•  uitermate lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare speciale  
bekledingsstof van DELTA-V  
met 50.000 schuurbewegingen

•  blijf gezond en in beweging door  
ergonomisch synchroonmechanisme 

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer  
TÜV-getest

•  stabiele polyamide kruisvoet, zwart

•  traploze zithoogteverstelling
•  inclusief hoogteverstelbare  

armleggers

•  edele optiek door verchroomde  
metalen kruisvoet

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

Gegevens:
Zithoogte  400-550 mm
Zitbreedte  465 mm
Zitdiepte  450 mm
Rugleuninghoogte 615-695 mm
Gewicht  18 kg

b afb. blauw 
Bestelnr. 258 332 
vanaf € 229,–

langdurig zitcomfort door de 
ergonomisch gevormde  
DELTA-V polstering

bekkensteun ondersteunt  
het bekken

ademingsactieve rugleuning 
met lendensteun

armleggers en 60 mm hoogteverstelbaar

COMFORT NET PLUS DELUXE: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                   verdere toelichtingen zie pag. 274

COMFORT NET PLUS DELUXE
Bureaustoel

verchroomde kruisvoet 

PERFECT  
ZITCOMFORT

Bureaustoel COMFORT NET PLUS DELUXE 
incl. hoogteverstelbare armleggers,  
met synchroonmechanisme  
verchroomde krusvoet
rug:
net Basic 
zit:
stof Basic BI

kleur zwart/
zwart 

zwart/
blauw

Bestelnr. 258 334 a 258 332 b
€/st. 249,– 249,–
vanaf 2 st. €/st. 229,– 229,–

hoogwaardige optiek  
door verchroomde 
kruisvoet   
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Uitermate lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare speciale  
bekledingsstof  
van DELTA-V:  
100% polyester  
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers 

admings-
actieve, 

ergonomisch 
gevormde

netweefselrug

hoogwaardig  
synchroomechanisme
voorkomt foute  
zithoudingen

Wielen voor harde vloer,  
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Grote verchroomde 
universele wielen, VE = 5 st.
Bestelnr. 281 457  €/VE 24,90
 

ergonomische  
bekkensteun  
ondersteunt het 
bekken

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

vanaf € 229,–

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Zithoogte-
verstelling

Armleggers
inclusief



Wegweiser Sitzen Pagina 300

a afb. blauw
zonder armleggers
Bestelnr. 216 113

b afb. zit zwart/
rug zwart/ruit grijs  
zonder armleggers
Bestelnr. 216 106

PROFI ART
Bureaustoel 
zonder armleggers

PROFI ART: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274
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PROFI ART

extra breed 485 mm
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Kwaliteitskenmerken:
•  extra hoge en brede rugleuning 

zorgt voor een excellente  
rughouding

•  ontspannen werken door de zeer  
comfortabele DELTA-V polstering

•  langdurig zitten is een plezier met een 
ergonomisch kniematic-mechanisme

•  een gezonde rug door de  
DELTA-V lendensteun

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜV-getest

•     traploze zithoogteverstelling 

•  sterke, aluzilverkleurige kruisvoet 
•  zelfremmende wielen voor tapijt vloer, 

optioneel voor harde vloer

UITZONDERLIJK ZITPLEZIER
door de extra hoge 
en brede rugleuning

Uitermate lange  
gebruiksduur door de 
hoogbelastbare speciale  
bekledingsstof BASIC T: 
100% polyacryl 
30.000 schuurbewegingen

Bureaustoel PROFI ART 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

stof 
Basic T

kleur zwart blauw
Bestelnr. 216 112 216 113 a
€/st. 199,90  199,90    

Bureaustoel PROFI ART  
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
rug: 
 
stof  
Basic A

kleur zwart/ 
ruit grijs

blauw/ruit 
zwart

zwart/ 
ruit wit

zit: 
 
stof 
Basic T
kleur zwart zwart zwart
Bestelnr. 216 106 b 216 111 216 110 
€/st. 199,90  199,90  199,90  

TIP!

Hoogteverstelbare  
armleggers, zwart 
breedte 70 mm, 100 mm  
hoogteverstelbaar

Bestelnr. 216 116
€/paar 99,90

Armleggers,  
vaste hoogte,  
aluzilver breedte 70 mm

Bestelnr. 216 115
€/paar 59,90

extra diep 450 mm

bekledingsstof BASIC A: 
100% polyester, Trevira CS 
55.000 schuurbewegingen

langdurig zitcomfort door de 
DELTA-V comfortpolstering

Wip-mechanisme
met tegenkracht-
instelling

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Comfortzit-
polstering

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st.  
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

Gegevens:
Zithoogte 480-570 mm
Zitbreedte 485 mm
Zitdiepte 450 mm
Rugleuninghoogte 560 mm
Gewicht 16 kg

€ 19990

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

VIDEO
www.delta-v

Dubbelzijdig 
gepolsterd voor 
een hoog-
waardige look

pagina 306-307
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extra breed 485 mm
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extra diep 450 mm

pagina 306-307
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PROFI ART

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Wip-mechanisme
met tegenkracht-
instelling

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Comfortzit-
polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Bureaustoel 
inclusief armleggers
Kwaliteitskenmerken:
•  extra hoge en brede rugleuning 

zorgt voor een excellente  
rughouding 

•  ontspannen werken door de zeer  
comfortabele DELTA-V polstering

•  bewegingsrijk zitcomfort door het  
ergonomisch wipmechanisme

•  een gezonde rug door de  
DELTA-V lendensteun

•  voor uw gezondheid en  
veiligheid: GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  traploze zithoogteverstelling

•  stabiel aluminium kruisvoet  
aluzilver

•  lastafhankelijk geremde wielen  
voor tapijtvloer, optioneel voor  
harde vloer

GEZOND ZITTEN 
zonder toegevingen

a afb. zwart 
incl. armleggers 
Bestelnr. 246 744
€ 289,–

vanaf € 249,–

hoogtever-
stelbare 

armleggers

b afb. zit zwart/ 
rug blauw/ruit zwart
Bestelnr. 246 746
€ 289,–

wipmechanisme  
voor ontspannen  
achterover leunen

Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof BASIC T: 
100% polyacryl 
30.000 schuurbewegingen
 
bekledingsstof BASIC A: 
100% polyester, Trevira CS 
55.000 schuurbewegingen

Gegevens:
Zithoogte 480-570 mm
Zitbreedte 485 mm
Zitdiepte 450 mm
Rugleuninghoogte  560 mm
Gewicht 18 kg 

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

PROFI ART: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag.274 

Bureaustoel PROFI ART 
rug: 
 
stof  
Basic A

kleur zwart/ 
geruit grijs

blauw/geruit 
zwart

zwart/  
geruit wit

zit: 
 
stof 
Basic T
kleur zwart zwart zwart
incl. vaste armleggers
Bestelnr. 246 738 246 742 246 741 
€/st. 249,–  249,–    249,–  
incl. hoogteverstelbare armleggers
Bestelnr. 246 743 246 746 b 246 748
€/st. 289,– 289,– 289,–

Bureaustoel PROFI ART

stof 
Basic T

kleur zwart blauw
incl. vaste armleggers 
Bestelnr. 246 739 246 740
€/st. 249,–  249,–    
incl. hoogteverstelbare armleggers
Bestelnr. 246 744 a 246 745 
€/st. 289,– 289,–

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

VIDEO
www.delta-v

TIP!
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2-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg  
100 mm hoogte- en  
70 mm breedteverstelbaar
Bestelnr. 268 109 c
€/paar 49,90

Kwaliteitskenmerken:

•  rugleuning met hoogbelastbare  
bekledingsstof

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  voor een optimale ondersteuning  
van uw rug zorgt de ergonomische 
lendensteun

•  extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof 
met 100.000 schuurbewegingen

•  zithoogte- en zitdiepteverstelling

•  stabiele polyamide kruisvoet in zwart 

•  optioneel armleggers, naar  
keuze 2- of 4-dimensioneel

•  zelfremmende wielen voor tapijtvloer,  
optioneel voor harde vloer

ecoSIT
Bureaustoel 

ecoSIT: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                      verdere toelichtingen zie pag. 274

comfortzitpolstering voor  
nog meer zitcomfort

synchroonmechanisme voor 
een optimale zithouding

armleggers 
werktuigloos  
breedteverstelbaar

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Zithoogte-
verstelling

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Armleggers
in optie

Zitdiepte-
verstelling

Comfortzit-
polstering

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

4-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg 
100 mm hoogte- en  
70 mm breedte- en  
45 mm diepteverstelbaar
Bestelnr. 268 110
€/paar 69,90

Gegevens:
Zithoogte   400-520 mm 
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte   410-460 mm 
Rugleuninghoogte         580 mm
Gewicht 18 kg

€ 279,–

aangenaam  
gevoel door  
softtouch  
armleggers

Extra lange gebruiksduur door slijtvaste 
bekledingsstof: 100% polyester 
100.000 schuurbewegingen

a afb. zwart
zonder armleggers
Bestelnr. 268 025

Bureaustoel ecoSIT  
met synchroonmechanisme 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
rug:
net
zit: 
stof DELTA 1 Plus

kleur zwart/
zwart 

zwart/
blauw

met gestoffeerde rug
Bestelnr. 268 025 a 268 028 b 

€/st. 279,– 279,–

b afb. blauw 
zonder armleggers
Bestelnr. 268 028 
€ 269,–

c armleggers 
hoogteverstelbaar 
Bestelnr. 268 109 
€ 49,90
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ecoSITpagina 308-309ecoSIT

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

TOPPRESTATIE  
aangaande ergonomie 

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Zithoogte-
verstelling

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Armleggers
in optie

Zitdiepte-
verstelling

Comfortzit-
polstering

Kwaliteitskenmerken:

•  hoge, ergonomisch gevormde  
rugleuning in ademingsactief  
netweefsel, hoogteverstelbaar

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  voor een optimale ondersteuning  
van uw rug zorgt de ergonomische 
lendensteun

•  extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof 
met 100.000 schuurbewegingen

•  zithoogte- en zitdiepteverstelling

•  stabiele polyamide kruisvoet in zwart 

•  optioneel armleggers, naar  
keuze 2- of 4-dimensioneel

•  zelfremmende wielen voor tapijtvloer,  
optioneel voor harde vloer

comfortzitpolstering voor  
nog meer zitcomfort

synchroonmechanisme voor 
een optimale zithouding

Bureaustoel ecoSIT  
met synchroonmechanisme 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
rug:
net
zit: 
stof DELTA 1 Plus

kleur zwart/
zwart 

zwart/
blauw

met netweefselrug (zwart)
Bestelnr. 268 021 a 268 024 b
€/st. 249,–  249,– 

Extra lange gebruiksduur door slijtvaste 
bekledingsstof: 100% polyester 
100.000 schuurbewegingen

4-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg 
100 mm hoogte- en  
70 mm breedte- en  
45 mm diepteverstelbaar
Bestelnr. 268 110
€/paar 69,90

2-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg  
100 mm hoogte- en  
70 mm breedteverstelbaar
Bestelnr. 268 109 c
€/paar 49,90

ecoSIT: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                         verdere toelichtingen zie pag. 274

Gegevens:
Zithoogte   400-520 mm 
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte   410-460 mm 
Rugleuninghoogte         580 mm
Gewicht 18 kg

b afb. blauw
zonder armleggers
Bestelnr. 268 024 

c armleggers 
hoogteverstelbaar 
Bestelnr. 268 109 
€ 49,90

€ 249,–

advies  
verkoopprijs

€ 399,–

Bureaustoel 
a afb. zwart
zonder armleggers
Bestelnr. 268 021 
€ 239,–



Gegevens:
Zithoogte 430-530 mm
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte 440 mm
Rugleuninghoogte 520 mm
Gewicht 13 kg

Extra lange gebruiksduur: 
100% polyester, 40.000 schuurbewegingen

Bureau- en vergaderstoel
Kwaliteitskenmerken: 
Het unieke, in de zit geïntegreerd, synchroon- 
mechanisme met gewichtsautomatic, zorgt voor  
de perfecte ergonomische ondersteuning.

•   voor een bijzonder zitcomfort zorgt  
de DELTA-V exclusieve bekleding

• rugleuning en comfortzit met  
 comfortabele polstering

•  synchroonmechanisme met gewichtsauto-
matic ideaal voor wisselende gebruikers

•  traploze zithoogteverstelling

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
TÜV-getest vlgs. ANSI/BIMFA XS.1_2017

•   inclusief armleggers

•  polyamide voetkruis in zwart, wit of grijs

•  grote lastafhankelijk geremde universele wielen  
voor harde en zachte vloeren

in de zit  
geïntegreerde  
hoogteverstelling -  
design en ergonomie  
in perfectie

Bureau- en vergaderstoel MAGRO
met synchroonmechanisme

stof 
Basic AT 

kleur stof antraciet lichtblauw zwart 
kleur voetkruis zwart wit grijs
Bestelnr. 292 232 a 292 233 b 292 234
€/st. 289,– 289,– 289,–

MAGRO De hoogste technische  
ontwikkeling

afb. stof antraciet,
voetkruis zwart
Bestelnr. 292 232
€ 289,–

a

comfortabele, extra ergo- 
  nomische  Design-rugleuning 

ademingsactieve 
bekleding voor  
een aangenaam  
zitgevoel

€ 289,–

310 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

MAGRO

Exclusieve 
zit-polstering

Armleggers
inclusief

MAGRO: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                 verdere toelichtingen zie pag. 274                                                           

afb. stof lichtblauw,
voetkruis wit
Bestelnr. 292 233
€ 289,–

b

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Rugleuning 
met exclusieve 
polstering

Zithoogte-
verstelling



Optimaal ZitComfort

a afb. donkerblauw
zonder armleggers

kruisvoet aluzilver 
Bestelnr. 210 892

€ 249,–

met synchroonmechanisme

311Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

DV 30

Gegevens:
Zithoogte    453-583 mm
Zitbreedte 480 mm
Zitdiepte 445 mm
Rugleuninghoogte 555 mm
Gewicht 18 kg

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare DELTA-V 
bekledingsstof met 50.000  
schuurbewegingen 
(100% polyester) 
EN 1021-1 sigarettengloed 
EN 1021-2 lucifers

DV 30: exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                                                                                                           verdere info zie pag. 274
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extra diep 445 mm

ergonomisch gevormd  
zitvlak met knierol voor 
onvermoeibaar zitcomfort

Bureaustoel
inclusief armleggers

advies  
verkoopprijs

€ 319,–
vanaf € 249,–

Comfortzit-
polstering

Zithoogte-
verstelling

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Lendensteun Armleggers
inclusief

om houdingsproblemen te vermijden

Kwaliteitskenmerken:
•  voor langdurig zitcomfort zorgt de  

speciale DELTA-V polstering
•  de hele dag comfortabel zitten  

door  synchroonmechanisme
•  rugleuning met geïntegreerde  

lendensteun
•  ergonomisch zitvlak met knierol 

voor onvermoeibaar zitten 
• traploze zithoogteverstellng
•  stabiele kruisvoet aluzilver  

of verchroomd
•  voor uw gezondheid en veiligheid: 

GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

•   TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

Bureaustoel DV 30  
met synchroonmechanisme

stof 
DELTA1

kleur zwart donkergrijs donkerblauw
kruisvoet aluzilver
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
Bestelnr. 228 648 210 894 210 892 a
€/st. 249,– 249,– 249,–
kruisvoet aluzilver
incl. armleggers, vaste hoogte
Bestelnr. 246 842 247 011 246 840 b
€/st. 289,–  289,–    289,–  
incl. hoogteverstelbare armleggers
Bestelnr. 247 016 247 017 c 247 018
€/st. 299,90 299,90 299,90
kruisvoet verchroomd
incl. armleggers, vaste hoogte
Bestelnr. 277 555 – –
€/st. 299,90  –    –  

 

vaste armleggers,  
zwart, breedte 50 mm

Bestelnr. 204 468
€/paar 39,90

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 136 455 €/VE 14,90

b afb. donkerblauw
inkcl. armleggers, vaste hoogte

kruisvoet aluzilver 
Bestelnr. 246 840 

€ 289,–

c afb. donkergrijs
incl. hoogteverstelbare  
armleggers
kruisvoet aluzilver
Bestelnr. 247 017
€ 299,90



Bekledingsstof: 
extra lange gebruiksduur  
100% polyester 
30.000 schuurbewegingen

FlexPRO
Bureaustoel
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FlexPRO:  Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                  verdere toelichtingen zie pag. 274

 perfect zitten door  
de bijzondere  
Delta-V polstering

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Comfortzit-
polstering

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.

Gegevens:
Zithoogte 460-560 mm
Zitbreedte 480 mm
Zitdiepte 460-510 mm
Rugleuninghoogte   570 mm
Gewicht 18 kg

Flexibele rug, comfortabel met  
geïntegreerde lamellen in een kunst- 
stof frame die zorgen voor een hoge  
flexibiliteit en comfortabele luchtcirculatie

Kwaliteitskenmerken:
 
 

•  perfect zitten door de bijzondere  
DELTA-V polstering

•   hoogteverstelbare lendensteun – 
dient voor de optimale ondersteuning  
van uw rug

•  voor elke beenlengte het juiste zitten 
door en ergonomische  
zitdiepteverstelling

•   uiterst lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare DELTA-V  
bekledingsstof  
met 30.000 schuurbewegingen

• stabiele kruisvoet polyamide zwart

•  lastafhankelijk geremde univeraalwielen

synchroonmechanisme met  
gewichtsautomatic ideaal  
voor wisselende gebruikers

Zitdiepte-
verstelling

d armleggers
Bestelnr. 284 523
€ 29,90

flexibele rug past 
zich perfect aan 
de rugvorm aan

Zit 
zoals een tweede huid

synchroonmechanisme  
past zich automatisch  
aan het gewicht van  
de gebruiker aan

a afb. zwart
zonder armleggers
Bestelnr. 284 519
€ 259,–

c afb. groen
zonder armleggers
Bestelnr.284 521

€ 259,–
Hoogteverstelbare 
armleggers, zwart 
breedte 80 mm, 100 mm  
hoogteverstelbaar
Bestelnr.    284 523 d
€/paar 29,90

b afb. blauw
zonder armleggers
Bestelnr. 284 520
€ 259,–

Bureaustoel FlexPRO met synchroonmechanisme
zonder armleggers

stof
Flex M

kleur zwart blauw groen rood
Bestelnr. 284 519 a 284 520 b 284 521 c 284 522 
€/st. 259,– 259,– 259,– 259,–

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

gewichts
automatic
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Kwaliteitskenmerken:
•  ongemaksvrij zitten door hoog- 

waardig synchroonmechanisme

• rugleuning en comfortzit met  
 comfortabele polstering 

•  rugleuning hoogteverstelbaar

•  zithoogte- en zitdiepteverstelling

•  bijzonder lange gebruiksduur door   
hoogbelastbare bekledingsstof   
(98.000 schuurbewegingen)

•  armleggers hoogte- en  
breedteverstelbaar

• stabiele polyamide kruisvoet, zwart

• grote lastafhankelijk geremde  
 universele wielen voor harde en  
 zachte vloeren

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

mooi gevormde 
rug in tijdloze 
optiek

echte LUXE voor uw rug
PISA

Bureaustoel
incl. armleggers

afb. zwart 
incl. armleggers   
Bestelnr. 272 111 

advies  
verkoopprijs 

€ 329,–

synchroonmechanisme 
geeft u een uitstekende  
steun in de rug

ontlasting van de 
nekspieren door 
hoogte- en breedtever-
stelbare armleggers

de hele dag aange-
naam zitten door  
de DELTA-V  
comfortpolstering

€ 269,–

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

ID
 0

00
05

94
59

zachte armopleg 
voor aangenaam 
zitten

Gegevens:
Zithoogte 460-600 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 400-460 mm
Rugleuninghoogte  550 mm
Gewicht 23,3 kg

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Zitdiepte-
verstelling

Zithoogte-
verstelling

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Armleggers
inclusief

Comfortzit-
polstering

Lendensteun

PISA: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

Extra lange gebruiksduur  
door slijtvaste bekledingsstof:
100% polyester
100.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed

Bureaustoel PISA 
met synchroonmechanisme 
incl. armleggers 
hoogte- en breedteverstelbaar

stof 
DELTA 100

kleur zwart 
Bestelnr. 272 111
€/st. 269,–  

  grote lastafhankelijk 
geremde universele wielen 
voor harde en zachte vloeren



De innovatieve bureaustoel-serie ERGOLINE DV past zich  
automatisch aan de behoeftes van de gebruiker aan en  
beschikt over een exclusief ergonomie-uitrustingspakket! 
Door het intelligente synchroonmechanisme met gewichtsautomatic 
reageert de stoel op het gewicht van de gebruiker alsook op zijn bewegingen.

De tegendruk van de rug wordt daarbij automatisch aan het gewicht  
van de gebruiker aangepast. De serie ERGOLINE DV is daarom  
ook ideaal voor wisselende gebruikers omdat deze steeds  
voor het juiste zitten zorgt. 
Bovendien heeft de stoel standaard een zitdiepteverstelling,  
hoogwaardige hoogteverstelbare armleggers met softpadopleg,  
een ergonomisch kruisvoet met voet-relax-zone en een hoogbelast-
bare bekledingsstof met 160.000 schuurbewegingen.

Een nieuwe generatie bureaustoelen –  
uniek in zijn prijsklasse en enkel bij DELTA-V.

 

Automatisch fit,  
geestelijk actief en gezond! 

Alle bureaustoelen van de serie ERGOLINE DV  
beschikken over het volgende exclusief  
ergonomie-uittrustingspakket:

P   comfort synchroonmechanisme  
inclusief gewichtsautomatic

P  zithoogte- en diepteverstelling  
voor elk lichaamsgrootte

P  hoogteverstelbare armleggers  
met softpad-opleg voor een  
optimale ondersteuning  
van de schouders

P kruisvoet met voet-relax-zone

P  hoogbelastbare bekledingsstof  
met 160.000 schuurbewegingen  
voor intensief gebruik

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Bij neiging van de 
rugleuning naar achter, 
beweegt zich het zitvlak 
synchroon met de neigings-
graad naar achter.
 
De tegendruk van de rug past zich 

automatisch aan de gebruiker aan. 
Ideaal voor wisselende gebruikers.

ErgoNET
pagina 316 

€ 269,–

ErgoSIT
pagina 317 

€ 269,–

Serie ERGOLINE DV pagina 314-317

314

gewichts
automatic

ErgoPRO
pagina 315 

vanaf € 289,–
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Serie ERGOLINE DV
Bureaustoel Kwaliteitskenmerken:

•  voor een bijzonder zitcomfort zorgt de  
DELTA-V exclusief bekleding

• geïntegreerde lendensteun
•  traploze zithoogteverstelling
•  voor elke beenlengte het juiste zitten  

door de ergonomische zitdiepteverstelling
•  voor uw gezondheid en veiligheid:  

veiligheidsgasveer TÜV-getest
•  mooie en stabiele kruisvoet polyamide  

zwart met voet-relax-zone
•  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

Intelligente mechaniek 
voor elke gewichtsklas!

Bureaustoel ErgoPRO 
incl. synchroonmechanisme met gewichtsauto-
matic inclusief hoogteverstelbare armleggers

stof
DELTA BD

kleur zwart antraciet blauw
Bestelnr. 284 524 a 284 525 b 284 526 c
€/st. 289,– 289,– 289,–

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 222 008 €/VE 19,90

Gegevens:
Zithoogte 440-550 mm
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte 460-500 mm
Rugleuninghoogte 570 mm
Gewicht 17 kg

synchroonmechanisme met
gewichtsautomatic ideaal  
voor wisselende gebruikers

uiterst lange gebruiksduur 
door hoogbelastbare DELTA-V 
bekledingsstof met 160.000 
schuurbewegingen

stabiele kruisvoet  
polyamide zwart  
met voet-relax-zone

ergonomische  
zithoogteverstelling
- voor elke lichaams-
grootte 

hoogteverstelbare  
armleggers mit  
softpad-armopleggers  
voor een optimale 
ondersteuning van  
de schouders

€ 289,–
a afb. zwart 
incl. armleggers
Bestelnr. 284 524 
€ 289,–

c afb. blauw 
incl. armleggers
Bestelnr. 284 526 
€ 289,–

b afb. antraciet 
incl. armleggers
Bestelnr. 284 525 
€ 289,–

uiterst  
lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
DELTA-V bekledingsstof:  
met 160.000  
schuurbewegingen  
(100% polyester)

Exclusieve 
zit-polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Zitdiepte-
verstelling

ErgoPRO: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pagina 274

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

gewichts
automatic

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid
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Plus

Bureaustoel

316

Serie ERGOLINE DV

uiterst  
lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
DELTA-V bekledingsstof:  
met 160.000 schuur- 
bewegingen (100% polyester)

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Kwaliteitskenmerken:
•   synchroonmechanisme met  

gewichtsautomatic ideaal  
voor wisselende gebruikers

•  ergonomisch gevormd rugleuning  
met ademingsactief netweefsel,zwart

•  uiterst lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare DELTA-V bekledingsstof  
met 160.000 schuurbewegingen

•  voor een bijzonder zitcomfort zorgt de  
DELTA-V exclusieve bekleding

•   hoogteverstelbare lendensteun – 
dient voor de optimale ondersteuning  
van uw rug

•  traploze zithoogteverstelling
•  voor elke beenlengte het juiste zitten 

door en ergonomische  
zitdiepteverstelling

•  inclusief hoogteverstelbare  
armleggers met softpad-opleg

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
veiligheidsgas veer TÜV-getest

•  mooie en stabiele kruisvoet polyamide  
zwart met voet-relax-zone

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer 

€ 269,–c afb. blauw 
incl. armleggers
Bestelnr. 284 684 
€ 269,–

stabiele kruisvoet  
polyamide zwart  

met voet-relax-zone

a afb. zwart 
incl. armleggers
Bestelnr. 284 682 
€ 269,–

b afb. antraciet 
incl. armleggers
Bestelnr. 284 683 
€ 269,–

Multitalent 
zet nieuwe normen in ergonomie, 
design en techniek

gewichts
automatic

softpad-opleg 
voor een 
aangenaam 
gevoel

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 222 008 €/VE 19,90

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Exclusieve 
zit-polstering

Armleggers
inclusief

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Zitdiepte-
verstelling

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

ErgoNET: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pagina 274

Gegevens:
Zithoogte 450-550 mm
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte 420-480 mm
Rugleuninghoogte     590 mm
Gewicht 15 kg

ergonomische  
zithoogteverstelling

- voor elke lichaamsgrootte 

Zithoogte-
verstelling

Bureaustoel ErgoNET 
incl. synchroonmechanisme met gewichtsautomatic 
inclusief hoogteverstelbare armleggers
rug:
net
zit:
stof DELTA BD

kleur zwart/
zwart

zwart/
antraciet

zwart/
blauw

Bestelnr. 284 682 a 284 683 b 284 684 c
€/st. 269,– 269,– 269,–
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Bureaustoel 

•  mooie en stabiele kruisvoet polyamide  
zwart met voet-relax-zone

•  inclusief hoogteverstekbare  
armleggers met softpas-opleg

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

Kwaliteitskenmerken:
•   geconcentreerder werken door hoogwaardig 

synchroonmechanisme met gewichts-
automatic, ideaal voor wisselende  
gebruikers

•  ontspannen werken door bijzonder  
aangename DELTA-V exclusief  
bekleding

•  hoge, hoogteverstelbare rugleuning 
met hoogteverstelbare lendensteun – 
dient voor een optimale ondersteuning van 
uw rug

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  traploze zithoogteverstelling
•  voor elke beenlengte het juiste zitten door 

ergonomische zitdiepteverstelling

optional 
Armlehnen

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Gegevens:
Zithoogte 440-540 mm
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte 460-5000 mm
Rugleuninghoogte 530-600 mm
Gewicht 17 kg

uiterst  
lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
DELTA-V bekledingsstof:  
met 160.000 schuur- 
bewegingen (100% polyester)

€ 269,–
a afb. antraciet 
incl. armleggers
Bestelnr. 284 686 
€ 269,–

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

synchroon- 
mechanisme  
past zich  
automatisch aan  
het gewicht van  
de gebruiker aan

stabiele kruisvoet  
polyamide zwart  
met voet-relax-zone

softpad-opleg 
voor een 
aangenaam 
gevoel

ergonomische  
zithoogteverstelling

- voor elke lichaamsgrootte 

b afb. blauw 
incl. armleggers
Bestelnr. 284 687 
€ 269,–

Bureaustoel ErgoSIT 
incl. synchroonmechanisme met gewichtsauto-
matic inclusief hoogteverstelbare armleggers

stof
DELTA BD

kleur zwart antraciet blauw
Bestelnr. 284 685 284 686 a 284 687 b
€/st. 269,– 269,– 269,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

ErgoSIT: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pagina 274

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 222 008 €/VE 19,90

Exclusieve 
zit-polstering

Armleggers
inclusief

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Zitdiepte-
verstelling

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

gewichts
automatic

Zithoogte-
verstelling
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Comfortzit-
polstering Armleggers

in optie

Zithoogte-
verstellingSynchroon-

mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Kwaliteitskenmerken:

•  de gehele dag aangenaam zitten dankzij  
de zithoogteverstelling

•  dynamisch zitten door het kwalitatief  
synchroonmechanisme

•  getaillerde vorm van de rugleuning 
voor hoogstmogelijke armvrijheid

•  optimale ondersteuning van uw rug dankzij 
de extra stevig gevoerde en  
hoogteverstelbare rugleuning met 
geïntegreerde lendensteun

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
TÜV-getest

•    extra lange gebruiksduur dankzij de 
hoogbelastbare bekledingsstof met 160.000 
schuurbewegingen

• polyamide voetkruis zwart

•   lastafhankelijk geremde grote wielen voor 
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

Lenden-
steun

Rugleuning 
met comfort-
polstering

a afb. zwart
zonder armleggers  
Bestelnr. 289 348 
vanaf € 299,– 

stabiel polyamide 
voetkruis met grote 
wielen

hoogteverstelbare 
armleggers met 
zachte opdek

c hoogteverstelbare 
armleggers
Bestelnr. 289 350 
€ 49,90

 getailleerde 
vorm van de 
rugleuning voor meer                 
bewegingsvrijheid   

Zitdiepte-
verstelling

Bureaustoel AirSIT DV
met synchroonmechanisme

stof 
Basic SM 

kleur zwart blauw
Bestelnr. 289 348 a 289 349 b
€/st. 319,–  319,–    
va. 2 st. €/st.299,–  299,–    

Op wolken zitten 
dankzij AirCare systeem

met AirCare systeem

Per knopdruk (+) wordt bij 
be- of ontlasting van het 
zitvlak de hoeveelheid lucht in 
het zitkussen bepaald en zo 
actief-dynamisch aan elk 
lichaamsgewicht aangepast 

Bureaustoel

AirSIT DV

Hoogteverstelbare 
armleggers, zwart 
breedte 75 mm, 85 mm  
hoogteverstelbaar

Bestelnr. 289 350
€/paar 49,90

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Bestelnr. 222 008 €/VE 19,90

Bekledingsstof: 
extra lange gebruiksduur  
100% polyester 
160.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

Gegevens:
Zithoogte 465-600 mm
Zitbreedte 440 mm
Zitdiepte 465-515 mm
Rugleuning-
hoogte 590-670 mm
Gewicht 18 kg

extra comfortabel gevormde 
zitting met individueel vul-
baar luchtkussen (AirCare sys-
teem) voor een buitengewoon 
goed zitgevoel en een betere 
lichaamshouding

318 Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

vanaf € 299,–
b afb. blauw
zonder armleggers 
Bestelnr. 289 349

€ 499,–
originele prijs



Kwaliteitskenmerken:
•  zelfs langdurig zitten zorgt voor  

plezier door een hoogwaardig  
synchroonmechanisme 

• zitneigings- en zitdiepteverstelling

•  extra hoge en brede rugleuning  
voor onvermoeibaar zitten

•  perfect zitten door de bijzondere  
DELTA-V polstering

•  extra diep en ergonomisch zitvlak 
met knierol voor onvermoeibaar  
zitten

•  voor uw gezondheid en veiligheid :  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

• traploze zithoogteverstelling 

•  hoogwaardige optiek door   
een stabiel aluminium kruisvoet  
in aluzilver of zwart

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

b afb. zwart 
zonder armleggers 
kruisvoet zwart 
Bestelnr.  254 566
€ 299,90

zitdiepteverstelling

zitneigingsverstelling

DV 35
Bureaustoel 

kruisvoet aluzilver 
of zwart

319

DV 35: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                                                                                        verdere toelichtingen zie pag. 274

Perfect voor  
intensief gebruik
door hoogbelastbare DELTA-V bekledingsstof, 
zitneigings- en zitdiepteverstelling

Extra lange gebruiksduur door hoogbelastbare DELTA-V 
bekledingsstof met 50.000 schuurbewegingen 
(100% polyester)

vanaf € 29990
zonder armleggers

Bureaustoel DV 35, met synchroonmechanisme, 

stof
DELTA 1

kleur zwart donkergrijs donkerblauw
kruisvoet aluzilver
zonder armleggers
Bestelnr. 250 809 – –
€/st. 299,90 – –
incl. hoogteverstelbare armleggers 
Bestelnr. 249 671 249 672 249 397 a
€/st. 369,– 369,– 369,–
kruisvoet zwart
zonder armleggers
Bestelnr. 254 566 b – –
€/st. 299,90 – –
incl. hoogteverstelbare armleggers 
Bestelnr. 254 559 – –
€/st. 369,–  – –

stabiele kruisvoet  
verchroomd

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 15 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

zitneigings- en  
zitdiepteverstelling  
van het zitvlak

traploze  
zithoogteverstelling 

440-570 mm 
ex

tr
a 

ho
og

 5
2

0
 m

m
  

extra
 diep 445-500 mm 

extra breed 470 mm

a afb. donkerblauw 

incl. armleggers 
kruisvoet aluzilver 
Bestelnr. 249 397 
€ 369,–

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 stuks

Bestelnr. 136 455  €/VE 14,90

Gegevens:
Zithoogte                  440-570 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte                   445-500 mm
Rugleuninghoogte 520 mm 
Gewicht 18 kg

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Comfortzit-
polstering

Armleggers
in optie

Zitneiging-
verstelling

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling



a afb. donkergrijs 
kruisvoet aluzilver  
Bestelnr. 254 485 
€/st. 309,–

bekkensteun,  
zitdiepteverstelling  
tot 60 mm

90
 m

m

Kwaliteitskenmerken: 
 
 
 

 

•  hoge rugleuning, hoogteverstelbaar
•  ergonomisch zitten door een  

 lendensteun
• bekkensteun, ondersteunt het bekken
• zitneiging en zitdiepteverstelling
•  uitermate lange gebruiksduur door hoog

belastbare speciale bekledingsstof van 
DELTA-V met 50.000 schuurbewegingen

•  aluminium kruisvoet in aluzilver of  
polyamide zwart

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

ZITTEN OP HET   
        HOOGSTE NIVEAU

SINAMO
Bureaustoel  
zonder armleggers

320

SINAMO

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

geconcentreerder werken door het  
hoogwaardig synchroonmechanisme

langdurig zitcomfort door de unieke 
DELTA-V polstering

grote wielen  
voor een elegante optiek

design-kruisvoet in  
polyamide zwart

zithoogte- en  
zitdiepteverstelling
voor gezond zitten 

pagina 320-321

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare DELTA-V bekledingsstof 
met 50.000 schuurbewegingen 
(100% polyester) EN 10211 sigarettengloed,
EN 10212 lucifers  

 
Vaste armleggers, 
breedte 50 mm
Bestelnr. 257 239

€/paar 49,90

Bestelnr. 257 238

€/paar 79,90

 Armleggers zwart 
 hoogteverstelbaar  
 breedte 88 mm

SINAMO: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                         verdere toelichtingen zie pag. 274

Bestelnr. 222 008 €/VE 19,90

Gegevens :
Zithoogte 425560 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 410470 mm
Rugleuninghoogte 610680 mm
Gewicht 17,5 kg

b afb. donkerblauw 
kruisvoet zwart 
Bestelnr. 254 500

va. € 29990

VIDEO
www.delta-v

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Bureaustoel SINAMO met synchroonmechanisme 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

stof 
DELTA1

zwart zwart donkergrijs blauw
kruisvoet zwart
Bestelnr. 254 498 254 499 254 500 b
€/st. 299,90 299,90 299,90

stof 
DELTA1

zwart zwart donkergrijs donkerblauw
kruisvoet aluzilver
Bestelnr. 254 477 254 485 a 254 487
€/st. 309,– 309,– 309,–



bekkensteun,  
zitdiepteverstelling  
tot 60 mm

SINAMO
Bureaustoel  
incl. armleggers

321

SINAMO
synchroon-

mechanisme: 
bij wisselende zithouding  

past zijn zit- en rugneiging 
automatisch aan

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Kwaliteitskenmerken:
•   synchroomechanisme voor een  

uitstekende steun van de rug  
•  TOP zitcomfort door de  

hoogwaardige DELTA-V polstering
•  de anatomisch gevormde rug is in de  

hoogte verstelbaar en past zich daardoor  
perfect aan uw rug aan

•  voor uw bijzonder zitcomfort zorgt een  
geïntegreerde lendensteun

• bekkensteun, ondersteunt het bekken

• zitneiging en zitdiepteverstelling
•  voor uw gezondheid en veiligheid:  

veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  aluminium kruisvoet in aluziver  
of polyamide zwart

•  uitermate lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof van  
DELTA-V met 50.000 schuurbewegingen

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

design-aluminium  
kruisvoet aluzilver

grote wielen  
voor een elegante optiek

werktuigloze  
breedteverstelbare  
armleggers

zithoogte- en  
zitdiepteverstelling
voor gezond zitten 

pagina 320-321

Bureaustoel SINAMO met synchroonmechanisme 
incl. hoogteverstelbare armleggers

stof 
DELTA1

zwart zwart donkergrijs blauw
kruisvoet aluzilver
Bestelnr. 254 505 254 506 a 254 508  
€/st. 379,– 379,– 379,–
kruisvoet zwart 
Bestelnr. 254 519 254 520 254 521 b
€/st. 369,– 369,– 369,–

armleggers  
tot 90 mm 
hoogteverstelbaar

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Ergonomische
zitting met
bekkensteun

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Armleggers
inclusief

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

b afb. donkerblauw 
kruisvoet zwart  
incl. armleggers 
Bestelnr. 254 521 
€/st. 369,–

va. € 369,–
a afb. donkergrijs 
kruisvoet aluzilver  
incl. armleggers   
Bestelnr. 254 506 
€ 379,–

Gegevens :
Zithoogte 425-560 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 410-470 mm
Rugleuninghoogte 610-680 mm
Gewicht 17,5 kg

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare DELTA-V  
bekledingsstof met 50.000  
schuurbewegingen 
(100% polyester) 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers  

Bestelnr. 222 008 €/VE 19,90

SINAMO: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                       verdere toelichtingen zie pag. 274

VIDEO
www.delta-v
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Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof: 
stof: 100% Trevira CS 
net:  100% High Tenacity Polyester

stof: 50.000 schuurbewegingen 
net: 100.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed 
EN 1021-2 lucifers  

ergonomische 
gevormde 
armopleg

klassevol 
door 
verchroomde 
elementen

b afb. antraciet 
incl. armleggers   
Bestelnr. 258 300 
€ 379,–

d

c afb. blauw
incl. armleggers
Bestelnr. 259 960 

€ 379,–

Kwaliteitskenmerken:
•  geconcentreerd werken door het  

hoogwaardig synchroonmechanisme
•  zelfs langdurig zitten zorgt voor plezier  

dankzij de comfortabele en aangename 
comfortzit met knierol  

•  hoge rughoogte in ademingsactief  
netweefsel met opgevulde zijstukken  
met trendy dubbele naadafwerking,  
hoogteverstelbar 

• lendensteun – optimale ondersteuning  
 van uw rug
•  voor uw gezondheid en veiligheid:   

GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜV-getest

•   voor langdurig gebruik door hoogbelast- 
baar netweefsel met 50.000  
schuurbewegingen

• traploze zithoogteverstelling

•  incl. hoogteverstelbare armleggers,  
um 110 mm verstelbaar

• alu kruisvoet, gepolijst
•  lastafhankelijk geremde wielen voor tapijt,   

optioneel voor harde vloer
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DELTA AIR 
Bureaustoel 
inclusief armleggers

comfortabel 
en aangenaam 
gepolsterde  
comfortzit 

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Comfortzit-
polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks (bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 222 008 €/VE 19,90

Gegevens:
Zithoogte 420-530 mm
Zitbreedte 480 mm
Zitdiepte 480 mm
Rugleuningh. 620-690 mm
Gewicht 16 kg

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

d Grote verchroomde  
universele wielen,  VE = 5 stuks

Bestelnr. 281 456 €/VE 24,90

hoogwaardige optiek  
door een gepolijste  
aluminium kruisvoet

a afb. zwart
incl. armleggers
Bestelnr. 258 298 
€ 379,–

Bureaustoel DELTA AIR met synchroonmechanisme 
incl. hoogteverstelbare armleggers
rug:
net

zit: 
stof Basic T

kleur zwart/
zwart

zwart/
antraciet

zwart/
blauw

Bestelnr. 258 298 a 258 300 b 259 960 c
€/st. 379,– 379,– 379,–
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b afb. blauw
incl. armleggers 
Bestelnr. 258 305 
€ 399,–

Kwaliteitskenmerken:
•  rugondersteunend zitten door   

hoogwaardig synchroonmechanisme

•  hoge rug met ademingsactief  
netweefsel met opgevulde zijstukken  
met trendy dubbele naadafwerking,  
hoogteverstelbaar 

•  de hele dag aangenaam zitten 
dankzij de comfortabele en  
aangenaam gepolsterde  
comfortzit met knierol

•  mooie optiek door de dubbele naad

•  voor uw gezondheid en veiligheid:   
GS-gecertificeerd, veiligheids- 
gasveer TÜV-getest

•   Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof  
Trevira CS met 50.000  
schuurbewegingen

• traploze zithoogteverstelling

•  incl. hoogteverstelbare armleggers,  
om de 110 mm verstelbaar

• alu kruisvoet, gepolijst

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijt, optioneel voor harde vloer

•  incl. lastafhankelijk geremde  
zwarte wielen voor tapijtvloer, 
optioneel bestelbaar: 
zwarte wielen voor harde vloer of  
grote, verchroomde universele wielen

Bureaustoel DELTA AIR STEP  
met synchroonmechanisme 
incl. hoogteverstelbare armleggers

stof 
Basic T

kleur
zwart/ 
naad wit

antraciet/ 
naad wit

blauw/ 
naad zwart

Bestelnr. 258 303 a 258 304 258 305 b 
€/st. 399,– 399,– 399,–

rugleuning en  
zitvlak met mooie 
dubbele naad

hoogwaardige optiek door  
aluminium gepolijste  
Design-kruisvoet met grote wielen

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

met ademingsactief  
netweefsel

COMFORTABEL 
EN STIJLVOL

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks (bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 222 008 €/VE 19,90

Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof: 
stof: 100% Trevira CS 
net:  100% High Tenacity Polyester

stof: 50.000 schuurbewegingen 
net: 100.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed 
EN 1021-2 lucifers  

DELTA AIR STEP: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie   verdere toelichtingen zie pag. 274

a afb. zwart 
incl. armleggers   
Bestelnr. 258 303

€ 399,–

Grote, verchroomde  
universele wielen, VE = 5 stuks

Bestelnr. 281 456 €/VE 24,90

Made in Germany

DELTA AIR STEP 
Bureaustoel 

inclusief  
armleggers

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

LendensteunRugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Comfortzit-
polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling Gegevens:

Zithoogte 420-530 mm
Zitbreedte 480 mm
Zitdiepte 480 mm
Rugleuninghoogte  620-690 mm
Gewicht 16 kg



winSIT 
automatic-mechanisme 
pagina 325

winSIT 
pagina 326

winSIT NET 
pagina 328

winSIT Plus 
pagina 353

mySIT  
pagina 331

mySIT 
bezoekersstoel 
pagina 400

ONTWIKKELD 
I.S.M. 

vanaf € 369,– 

vanaf € 339,– 

vanaf € 219,– 

winSIT 
bezoekersstoel 
pagina 401

Serie winSIT/mySIT pagina 324-331, 353, 400-401
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Een MEESTERWERK van DELTA-V! 
Onze succesvolle eigen-label producten gebaseerd op een ergonomie-concept  
ontwikkeld i.s.m. het Ergonomie Instituut in München. Hoogste ergonomische  
vereisten en eerste klasse zitcomfort gekoppeld aan een tijdloos design. 

De mySIT en winSIT zijn gebaseerd op een bouwsteenprincipe. U kan kiezen uit ronde of hoekige 
vormen, verschillende stofkleuren, 3 hoogwaardige mechanismes evenals verschillende kruisvoeten 
en naar keuze 2D- of 4D-armleggers. 

GS- getest de „Made in Germany“ modellen zijn voor iedereen 
een topkeuze! 

Ontdek op de volgende pagina’s een veelvoud van ons eigen label. 

Een overzicht van onze modellen kan u op deze pagina vinden. 

ZITTEN IN EEN
ANDERE DIMENSIE

Uw rug zal u dankbaar zijn!

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

mySIT 
vanaf pagina 330

vanaf € 339,– 

vele NIEUWE  
varianten verkrijgbaar

PRODUKT
VIDEO

www.delta-v.de

vanaf € 359,– 

vanaf € 699,– 
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  Synchroonmechanisme met gewichtsautomatic winSIT pagina 324-329
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Serie winSIT
Bureaustoel

Kwaliteitskenmerken:
•        Synchroonmechanisme met  

gewichtsautomatic 
ideaal voor wisselende werkplekken

•  voor een bijzonder zitcomfort zorgt  
de DELTA-V exclusieve bekleding

• geïntegreerde lendensteun
• traploze zithoogteverstelling
•  voor iedere beenlengte de juiste  

zithouding door de ergonomische  
zitdiepteverstelling

•  voor uw gezondheid en veiligheid: 
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer  
TÜV-getest

•  kruisvoet zwart kunststof,  
aluminium aluzilver of gepolijst

•  uitermate lange gebruiksdoor door  
hoogbelastbare DELTA-V bekledingsstof  
met 100.000 schuurbewegingen

•   optioneel armleggers, naar keuze  
2-D of 4-D verstelbaar

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer 
(gelieve bij bestelling aan te geven)

ONTWIKKELD 
I.S.M.

Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare DELTA-V 
bekledingsstof met 
100.000 schuurbewegingen 
(100% Polyester) EN 1021-1 sigarettengloed, 
EN 1021-2 lucifers  

Zitneiging-
verstelling

Synchroonmechanisme  
met gewichtsautomatic

ideaal voor wisselende werkplekken

Prijzen excl. BTW. Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen resp.* 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Zithoogte-
verstelling

Armleggers
in optie

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met exclusieve 
polstering

Exclusieve 
zit-polstering

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

2-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg  
100 mm hoogte- en  
70 mm breedteverstelbaar

Bestelnr. 261 030
€/paar 49,90

4-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg 
100 mm hoogte- en  
70 mm breedte- en  
45 mm diepteverstelbaar

Bestelnr. 261 031 c
€/paar 69,90

Wielen voor harde vloer VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 260 219 €/VE 19,90

Gegevens:
Zithoogte 410-530 mm 
Zitbreedte       460 mm
Zitdiepte 412-462 mm 
Rugleuninghoogte 590-670 mm 
Gewicht           16,5 kg

winSIT: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

gewichts
automatic

VIDEO
www.delta-v

Zitdiepte-
verstelling

Bureaustoel winSIT 
incl. synchroonmechanisme met gewichtsautomatic

stof
DELTA1

kleur zwart donkergrijs blauw donkergroen  rood

zonder hoofdsteun
kruisvoet polyamide zwart
Bestelnr. 261 381a 261 382 261 384  289 453* 289 454*
€/st. 369,– 369,– 369,– 369,– 369,–
kruisvoet aluminium aluzilver
Bestelnr. 261 393 261 394 261 396 289 455* 289 456*
€/st. 389,– 389,– 389,– 389,– 389,–
kruisvoet aluminium gepolijst
Bestelnr. 289 457 289 458 289 459 289 460* 289 461*
€/st. 389,– 389,– 389,– 389,– 389,–

incl. hoofdsteun
kruisvoet polyamide zwart
Bestelnr. 261 405 261 406 261 408 289 462* 289 463*
€/st. 489,– 489,– 489,– 489,– 489,–
kruisvoet aluminium aluzilver
Bestelnr. 261 420 261 421 261 423 b 289 464* 289 465*
€/st. 509,– 509,– 509,– 509,– 509,–
kruisvoet aluminium gepolijst
Bestelnr. 289 466 289 467 289 468 289 469* 289 470*
€/st. 509,– 509,– 509,– 509,– 509,–

4-dimensioneel  
verstelbare  
armleggers 
Bestelnr. 261 031 
€ 69,90

afb. blauw
kruisvoet aluzilver
Bestelnr. 261 423 
€ 509,–

a afb. zwart
kruisvoet polyamide zwart
Bestelnr. 261 381

€ 369,–

4-dimensioneel  
verstelbare armleggers 
Bestelnr. 261 031 
€ 69,90

c



winSIT met synchroomechanisme pagina 324-329

326

Serie winSIT

Passende 
bezoekersstoel
vanaf pagina 
401

Bureaustoel
kruisvoet aluminium aluzilver of 
aluminium gepolijst

Extra lang gebruiksduur door hoog-
belastbare DELTA-V bekledingsstof met 
100.000 schuurbewegingen (100% polyester) 
EN 1021-1 sigarettengloed,  
EN 1021-2 lucifers

2-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg  
100 mm hoogte- en  
70 mm breedteverstelbaar
Bestelnr. 261 030
€/paar 49,90

Gegevens:
Zithoogte 445-565 mm 
Zitbreedte 450 mm
Zitdiepte 465-510 mm
Rugleuning-
hoogte 545-630 mm
Gewicht 16,5 kg

ONTWIKKELD 
I.S.M. 

afb. zwart 
incl. zitneigingautomatic
kruisvoet aluminium gepolijsd 
Bestelnr. 289 504 
€ 389,–

4-dimensioneel  
verstelbare armleggers 
Bestelnr. 261 031 
€ 69,90

vanaf € 389,–

synchroon- 
mechanisme: bij  
  wisselende  zit houding  
  verandert automatisch  
  zit- en rugleuning- 
     neiging

Bestelnr. 261 031 ce 
€/paar 69,90

4-dimensioneel verstel- 
bare armleggers met  
softtouch-opleg 100 mm 
hoogte-, 70 mm breedte-  
en 45 mm diepteverstelbaar

winSIT: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274 

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Rugleuning 
met exclusieve 
polstering

Exclusieve 
zit-polstering

Zitneiging-
verstelling

Prijzen excl. BTW. Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen resp.* 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

VIDEO
www.delta-v

50 mm

Schuifbare zit. Diepte 50 mm instelbaar

Zitneiging-automatic.  
Zitvlak neigt zich automatisch bij  
gewichtsverplaatsing naar voor

Bureaustoel winSIT, met synchroonmechanisme

stof 
DELTA1 
Plus

kleur zwart dunkergrijs blauw donkergroen  rood
Uitvoering met zitdiepteverstelling
kruisvoet aluminium aluzilver
Bestelnr. 260 799 260 800 260 802 289 502* 289 503*
€/st. 389,– 389,– 389,– 389,– 389,–
kruisvoet aluminium gepolijst
Bestelnr. 289 504 a 289 505 289 506b 289 507* 289 508*
€/st. 389,– 389,– 389,– 389,– 389,–
Uitvoering met zitdiepteverstelling en zitneigingautomatic
kruisvoet aluminium aluzilver
Bestelnr. 260 805 260 806 260 808 289 509* 289 510*
€/st. 409,– 409,– 409,– 409,– 409,–
kruisvoet aluminium gepolijst
Bestelnr. 289 511 289 512 289 514 289 515* 289 516*
€/st. 409,– 409,– 409,– 409,– 409,–

hoogwardige optiek 
door een aluminium 
kruisvoet

Wielen voor harde vloer VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 260 219 €/VE 19,90

afb. blauw
incl. zitneigingautomatic 
kruisvoet aluminium gepolijst 
Bestelnr. 289 506 
€ 389,–

b

 a

c  
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Serie winSIT

Plus

ERGONOMIE   
uit de extra klasse 

winSIT: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

Gegevens:
Zithoogte 445-565 mm 
Zitbreedte 450 mm
Zitdiepte 465-510 mm
Rugleuning-
hoogte 545-630 mm
Gewicht 16,5 kg

e  afb. blauw 
Bestelnr. 260 790

d  2-dimensioneel  
verstelbare armleggers 
Bestelnr. 261 030 
€ 49,90

€ 369,–

Kwaliteitskenmerken:
•   zelfs langdurig zitten zorgt voor plezier door  

een hoogwaardige synchroonmechanisme 
met tegendrukaanpassing

•  ontspannen werken door de zeer comfor tabele  
DELTA-V exclusieve polstering

•  hoge rugleuning, hoogteverstelbaar 
met geïntegreerde lendensteun

•   beter zitcomfort door de zachte comfortzit
• traploze zithoogteverstelling
•  zitdiepteverstelling, optioneel  

zitneiging-automatic
•  voor uw gezondheid en veiligheid :  

GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer  
TÜV-getest

•  kruisvoet zwart kunststof,  
aluminium aluzilver of gepolijst

•  uitermate lange gebruiksdoor door  
hoog belastbare speciale bekledingsstof  
van DELTA-V mit 100.000 schuurbewegingen

•  optioneel armleggers, naar keuze  
2-D of 4-D verstelbaar

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer 
(gelieve bij bestelling aan te geven)

Bureaustoel
kruisvoet polyamide zwart

Bestelnr. 261 031 
€/paar 69,90

Extra lange gebruiksduur door hoogbelastbare  
DELTA-V bekledingsstof met 100.000 schuurbe- 
wegingen (100% polyester) EN 1021-1 sigarettengloed, 
EN 1021-2 lucifers 

 

2-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg  
100 mm hoogte- en  
70 mm breedteverstelbaar

Bestelnr. 261 030 d
€/paar 49,90

4-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg 
100 mm hoogte- en  
70 mm breedte- en  
45 mm diepteverstelbaar

Prijzen excl. BTW. Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen resp.* 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Rugleuning 
met exclusieve 
polstering

Exclusieve 
zit-polstering

Zitneiging-
verstelling

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 260 219 €/VE  19,90

VIDEO
www.delta-v

Bureaustoel winSIT met synchroonmechanisme,

kruisvoet polyamide zwart

stof 
DELTA1 
Plus

kleur zwart dunkergrijs blauw donkergroen  rood
Uitvoering met zitdiepteverstelling
Bestelnr. 260 787 260 788 260 790 e 289 517* 289 518*
€/st. 369,– 369,– 369,– 369,– 369,–
Uitvoering met zitdiepteverstelling en zitneigingautomatic
Bestelnr. 260 793 260 794 260 796 289 519* 289 520* f
€/st. 389,– 389,– 389,– 389,– 389,–

afb. rood 
kruisvoet polyamide zwart
incl. zitneigingautomatic
Bestelnr. 289 520* 
€ 389,–

f
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Gegevens:
Zithoogte 410-530 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 410-460 mm
rugleuning-
Hoogte 590-660 mm
Gewicht 17,5 kg

PlusPlus

ERGONOMISCH 
GETEST

ONTWIKKELD 
I.S.M. 

a

€  379,–

4-dimensioneel 
verstelbare  
armleggers 
Bestelnr. 261 031 
€ 69,90

a

Bureaustoel 
 kruisvoet aluminium aluzilver 
of gepolijst

328

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks (bijv. parket, steen, tegels, enz.)

winSIT NET: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

50 mm

Schuifbare zit. Diepte 50 mm instelbaar

Zitneigingsautomatic . 
Zitvlak neigt zich automatisch  
bij gewichtsverplaatsing naar voor

b

Extra lange gebruiksduur door hoog-
belastbare DELTA-V bekledingsstof met 
100.000 schuurbewegingen (100% polyester) 
EN 1021-1 sigarettengloed,
EN 1021-2 lucifers  

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Exclusieve 
zit-polstering

Armleggers
in optie

Zitneiging-
verstelling

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen resp.* 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

2-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg  
100 mm hoogte- en  
70 mm breedteverstelbaar
Bestelnr. 261 030
€/paar 49,90

4-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg 
100 mm hoogte- en  
70 mm breedte- en  
45 mm diepteverstelbaar
Bestelnr. 261 031 a
€/paar 69,90

Bestelnr. 260 219 €/VE 19,90

VIDEO
www.delta-v

Bureaustoel winSIT NET, met synchroonmechanisme
rug:  
net 
zit: stof 
DELTA1plus

kleur zwart/
zwart

zwart/
donkergrijs

zwart/
blauw

zwart/
donkergroen    

zwart/
rood

Uitvoering met zitdiepteverstelling
kruisvoet aluminium aluzilver
Bestelnr. 264 598 264 599 264 601 c 289 521* 289 522*
€/st. 379,– 379,– 379,– 379,– 379,–
kruisvoet aluminium gepolijst
Bestelnr. 289 523b 289 524 289 525 289 526* 289 527*
€/st. 379,– 379,– 379,– 379,– 379,–
Uitvoering met zitdiepteverstelling en zitneigingautomatic
kruisvoet aluminium aluzilver
Bestelnr. 264 610 264 611 264 613 289 528* 289 529*
€/st. 399,– 399,– 399,– 399,– 399,–
kruisvoet aluminium gepolijst
Bestelnr. 289 530 289 531 289 532 289 533* 289 534*
€/st. 399,– 399,– 399,– 399,– 399,–

Top uitrusting 
aan een goede prijs!

hoogwaardige optiek 
door een aluminium 
kruisvoet

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

afb. blauw
kruisvoet aluminium aluzilver
Bestelnr. 264 601

c

afb. zwart
kruisvoet aluminium gepolijst 
Bestelnr. 289 253
€ 379,–

4-dimensioneel 
verstelbare armleggers  
Bestelnr. 261 031 
€ 69,90



pagina 328-329      met synchroonmechanisme winSIT NET Serie winSIT

eafb. donkergrijs 
met zitdiepteverstelling
Bestelnr. 264 605
€ 379,–

4-dimensioneel 
verstelbare armleggers 
Bestelnr. 261 031 
€ 69,90

Gegevens:
Zithoogte 410-530 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 410-460 mm
Rugleuning-
hoogte 590-660 mm
Gewicht 17,5 kg

f

329

Bureaustoel  
 kruisvoet polyamide zwart

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks (bijv. parket, steen, tegels, enz.)

winSIT NET: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

Kwaliteitskenmerken:
•  geconcentreerd werken door het hoogwaardig  

individueel aanpasbaar synchroon mechanisme
•  ontspannen werken door de zeer comfor tabele  

DELTA-V exclusieve-polstering
•  hoogteverstelbare rugleuning met  

ademingsactief netweefsel 
•  ongemaksvrij zitten door extra dik opgepolsterde 

comfortzit

d afb. donkergroen
met zitdiepteverstelling
Bestelnr. 289 535*
€ 359,–

Extra lange gebruiksduur door hoog belastbare  
DELTA-V bekledingsstof met 100.000 schuurbewegingen  
(100% polyester) EN 1021-1 sigarettengloed, EN 1021-2 lucifers  

4-dimensioneel 
verstelbare armleggers 
Bestelnr. 261 031 
€ 69,90

f

vanaf € 359,–

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Exclusieve 
zit-polstering

Armleggers
in optie

Zitneiging-
verstelling

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen resp.* 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

•  geïntegreerde lendensteun dient voor een optimale 
ondersteuning van uw rug

•  voor uw gezondheid en veiligheid: GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

• traploze zithoogteverstelling
•  zitdiepteverstelling, optioneel  

zitneigingsautomatic
•  kruisvoet polyamide zwart of aluminium 

aluzilver 

•  optioneel armleggers, naar keuze  
2- of 4-dimensioneel verstelbaar

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde  
vloeren (gelieve bij bestelling aan te geven)

Bestelnr. 260 219 €/VE 19,90

2-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg  
100 mm hoogte- en  
70 mm breedteverstelbaar
Bestelnr. 261 030
€/paar 49,90

4-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg 
100 mm hoogte- en  
70 mm breedte- en  
45 mm diepteverstelbaar
Bestelnr. 261 031 f
€/paar 69,90

VIDEO
www.delta-v

Bureaustoel winSIT NET, met synchroonmechanisme

kruisvoet polyamide zwart
rug:  
net 
zit: stof 
DELTA1plus

kleur zwart/
zwart

zwart/
donkergrijs

zwart/
blauw

zwart/
donkergroen    

zwart/
rood

Uitvoering met zitdiepteverstelling
Bestelnr. 264 592 264 593 264 595 289 535*d289 536*
€/st. 359,– 359,– 359,– 359,– 359,–
Uitvoering met zitdiepteverstelling en zitneigingautomatic
Bestelnr. 264 604 264 605 e 264 607 289 537* 289 538*
€/st. 379,– 379,– 379,– 379,– 379,–

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid
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Serie mySIT

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen resp.* 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

50 mm

Schuifbare zit. Diepte 50 mm instelbaar

Zitneiging-automatic.   
Zitvlak neigt zich automatisch bij  
gewichtsverplaatsing naar voor

Kwaliteitskenmerken:
•   zelfs langdurig zitten zorgt voor plezier door  

een hoogwaardig synchroonmechanisme
•  ontspannen werken door de zeer comfortabele  

DELTA-V exclusieve polstering
•  hoge rugleuning, hoogteverstelbaar 

met geïntegreerde lendensteun
• beter zitcomfort door de zachte comfortzit
• traploze zithoogteverstelling
•  zitdiepteverstelling, optioneel  

zitneiging-automatic
•  voor uw gezondheid en veiligheid :  

GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer  
TÜV-getest

•  kruisvoet polyamide zwart of  
aluminium aluzilver 

•  uitermate lange gebruiksdoor door  
hoog belastbare speciale bekledingsstof  
van DELTA-V mit 100.000 schuurtouren

•  optioneel armleggers, naar keuze  
2-D of 4-D verstelbaar

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

d

f

afb. blauw
incl. zitneigingsautomatic
kruisvoet polyamide zwart
Bestelnr. 289 499
€ 359,–

va. € 359,–

4-dimensioneel 
verstelbare  
armleggers 
Bestelnr. 261 031 
€ 69,90

mySIT: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie    verdere toelichtingen zie pag. 274

Bureaustoel 
kruisvoet aluminium aluzilver 

afb. donkergroen
kruisvoet polyamide zwart
Bestelnr. 289 494*
€ 339,–

f4-dimensioneel  
verstelbare armleggers 
Bestelnr. 261 031 
€ 69,–

 

2-dimensioneel 
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg   
100 mm hoogte- en  
70 mm breedteverstelbaar

Bestelnr. 261 030
€/paar 49,90

 

4-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg 
100 mm hoogte- en  
70 mm breedte- en  
45 mm diepteverstelbaar 

Bestelnr. 261 031 f
€/paar 69,90

Extra lang gebruiksduur door hoogbelastbare  
DELTA-V bekledingsstof met 100.000 schuurtouren 
(100% polyester) EN 1021-1 sigarettengloed, EN 1021-2 lucifers  

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Bestelnr. 260 219 €/VE 19,90

ONTWIKKELD 
I.S.M.

Gegevens:
Zithoogte 490-585 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 405-455 mm
Rugleuninghoogte 550-630 mm
Gewicht 16,5 kg

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Rugleuning 
met exclusieve 
polstering

Exclusieve 
zit-polstering

Zitneiging-
verstelling

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Bureaustoel mySIT met synchroonmechanisme
kruisvoet polyamide zwart

stof 
DELTA1 
plus

kleur zwart donkergrijs blauw donkergroen  rood
Uitvoering met zitdiepteverstelling
Bestelnr. 289 492 289 493 289 495 289 494*e289 496*
€/st. 339,– 339,– 339,– 339,– 339,–
Uitvoering met zitdiepteverstelling en zitneigingautomatic 
Bestelnr. 289 497 289 498 289 499 d 289 500* 289 501*
€/st. 359,– 359,– 359,– 359,– 359,–

e

VIDEO
www.delta-v
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Serie mySIT

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen resp.* 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Kwaliteitskenmerken:
•   geconcentreerd werken door het  

hoogwaardig individueel aanpasbaar  
synchroonmechanisme 

•  voor bijzonder zitcomfort zorgt het  
DELTA-V exclusieve polstering

•  hoge rugleuning, hoogteverstelbaar 
met geïntegreerde lendensteun

• beter zitcomfort door de zachte comfortzit
• traploze zithoogteverstelling
•  zitdiepteverstelling, optioneel  

zitneiging-automatic
•  voor uw gezondheid en veiligheid :  

GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer  
TÜV-getest

•  kruisvoet polyamide zwart of aluminium  
aluzilver 

•  uitermate lange gebruiksdoor door  
hoogbelastbare speciale bekledingsstof  
van DELTA-V mit 100.000 schuurtouren

•  optioneel armleggers, naar keuze  
2-D of 4-D verstelbaar

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

afb. blauw
kruisvoet aluminium gepolijst
Bestelnr. 289 479
€ 369,–

€ 339,–

c

Bureaustoel 
kruisvoet polyamide zwart

mySIT: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie     verdere toelichtingen zie pag 274

2-dimensioneel 
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg   
100 mm hoogte- en  
70 mm breedteverstelbaar

Bestelnr. 261 030
€/paar 49,90

 

4-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg 
100 mm hoogte- en  
70 mm breedte- en  
45 mm diepteverstelbaar 

Bestelnr. 261 031a 
€/paar 69,90

Extra lang gebruiksduur door hoogbelastbare  
DELTA-V bekledingsstof met 100.000 schuurtouren 
(100% polyester) EN 1021-1 sigarettengloed, EN 1021-2 lucifers  

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Bestelnr. 260 219 €/VE 19,90

ERGONOMIE  
TOT IN DE PERFECTIE 

ONTWIKKELD 
I.S.M.

Gegevens:
Zithoogte 490-585 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 405-455 mm
Rugleuninghoogte 550-630 mm
Gewicht 16,5 kg

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Armleggers
in optie

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Rugleuning 
met exclusieve 
polstering

Exclusieve 
zit-polstering

Zitneiging-
verstelling

Bureaustoel mySIT met synchroonmechanisme

stof 
DELTA1 
plus

kleur zwart donkergrijs blauw donkergroen  rood

Uitvoering met zitdiepteverstelling
kruisvoet aluminium aluzilver
Bestelnr. 289 471 289 472 289 473 289 474* 289 476*
€/st. 359,– 359,– 359,– 359,– 359,–
kruisvoet aluminium gepolijsd
Bestelnr. 289 477 289 478 289 479 c 289 480* 289 481*
€/st. 359,– 359,– 359,– 359,– 359,–
Uitvoering met zitdiepteverstelling en zitneigingautomatic 
kruisvoet aluminium aluzilver
Bestelnr. 289 482 289 483b 289 484 289 485* 289 486*
€/st. 379,– 379,– 379,– 379,– 379,–
kruisvoet aluminium gepolijsd
Bestelnr. 289 487 289 488 289 489 289 490* 289 491*
€/st. 379,– 379,– 379,– 379,– 379,–

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Passende 
bezoekersstoel
vanaf pag. 400

4-dimensioneel 
verstelbare  
armleggers 
Bestelnr. 261 031 
€ 69,90

a

b afb. donkergrijs
kruisvoet aluminium aluzilver
Bestelnr. 289 483
€ 379,–

4-dimensioneel 
verstelbare  
armleggers 
Bestelnr. 261 031 
€ 69,90

a

VIDEO
www.delta-v



Bewegend zitten in de perfectie  
voor een gezonde rug!

Kwaliteitskenmerken:
•   geconcentreerd werken door het  

hoogwaardig individueel aanpasbaar  
synchroomechanisme 

•  ademingsactieve rugleuning  
met body-balance-tek systeem  
voor meer bewegingsvrijheid

•  langdurig zitcomfort door de   
ergonomisch gevormde  
DELTA-V zitpolstering

•  hoogteverstelbare lendensteun
•   voor uw gezondheid en veiligheid:  

GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  traploze zithoogteverstelling

•  stabiele aluminium kruisvoet in  
aluzilver of gepolijst

•  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

pagina 332-333

Body-balance-tek  
systeem garandeert  
een optimale  
bewegingsvrijheid

MATTEGO

332

MATTEGO

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen resp. *15 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice op de werkplek en terugname  
van de verpakking (behalve met * gemarkeerde artikelen).

ademingsactieve,
ergonomische 

rugleuning
met netweefsel

e afb. zwart 
inclusief armleggers
Bestelnr. 277 209
€/st. 399,– 

f afb. zwart 
inclusief armleggers 
inclusief hoofdsteun
Bestelnr. 277 212
€/st. 429,– 

b afb. blauw  
inclusief armleggers
Bestelnr. 246 733
€/st. 379,– 

voor ontspannen  
achterover leunen,  
grotere openingshoek 
van 138°

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

VIDEO
www.delta-v



Top Ergonomie

pagina 332-333

Gegevens:  
Zithoogte 470-590 mm
Zitbreedte 490 mm
Zitdiepte 480 mm
Rugleuninghoogte           570 mm
Gewicht 19 kg

MATTEGO: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

MATTEGO

333

Bureaustoel 

MATTEGO

Comfortzit-
polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Openings
hoek tot
138°

Lendensteun Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Rugleuning 
driedimensioneel 
beweegbaar 
(Body-Balance-
Tec gewricht)

 

incl. hoogteverstelbare armleggers
zonder hoofdsteun 
Bestelnr. 246 727 a 246 733 b 277 216*
€/st. 379,– 379,– 379,–
incl. hoogteverstelbare armleggers
inclusief hoofdsteun 
Bestelnr. 246 737 246 736 c 277 217* 
€/st. 399,– 399,– 399,–

incl. hoogteverstelbare armleggers
zonder hoofdsteun 
Bestelnr. 277 209 e 277 210 277 211*
€/st. 399,– 399,– 399,–
incl. hoogteverstelbare armleggers
inclusief hoofdsteun 
Bestelnr. 277 212 f 277 213 277 214* 
€/st. 429,– 429,– 429,–

Bureaustoel MATTEGO met synchroonmechanisme  
kruisvoet aluminium gepolijst

rug:
net
zit:
stof Basic T

kleur
zwart/
zwart

blauw/
blauw

appelgroen/
appelgroen

zonder armleggers (optioneel bestellbar)

Bestelnr. 277 200* 277 207* 277 208* d
€/st. 319,– 319,– 319,–

TIP!

 
breedte 70 mm, 100 mm 
hoogteverstelbaar

Hoogteverstelbare armleggers, 

Bestelnr. 212 874 

€/paar 71,90

vanaf € 299,–
€ 399,–

advies  
verkoopprijs

a afb. zwart 
inclusief armleggers
Bestelnr. 246 727
€/st. 379,– 

d afb. appelgroen 
zonder armleggers
Bestelnr. 277 208*
€/st. 319,– 

c afb. blauw 
inclusief armleggers 
inclusief hoofdsteun
Bestelnr.246 736
€/st. 399,– 

door 3D mobiele, extra brede rug

extra breed Extra lange gebruiksduur  
door hoog belastbare  
Delta-V bekledingsstof:  
stof: 100% Trevira CS 
net: 100% High Tenacity  
polyester
Scheurvastheid:  
stof: 50.000 schuurbewegingen 
net: 100.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed 
EN 1021-2 lucifers  

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 222 008
€/VE 19,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen resp. *15 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice op de werkplek en terugname  
van de verpakking (behalve met * gemarkeerde artikelen).

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertek

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 

door Intertek geprüfte
Sicherheit

Bureaustoel MATTEGO met synchroonmechanisme 
kruisvoet aluminium aluzilver

rug:
net
zit:
stof Basic T

kleur
zwart/
zwart

blauw/
blauw

appelgroen/
appelgroen

zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

Bestelnr. 212 862* 212 995* 277 215*
€/st. 299,– 299,– 299,–



BEWEGEND ZITTEN 
 SITNESS SERIEMET ONZEWelzijn voor heel  

het lichaam!
Het driedimensionele Body-Balance-Tec-gewricht in de zit bevordert  
het bewegend zitten. Uw wervels worden be- en ontlast.  
Uw wervelkolom balanceert steeds in de juiste  
zithouding en versterkt zo uw rugspieren  
tijdens het zitten.

De SITNESS-serie heeft door zijn veelvoud  
aan zitmeubilair steeds de juiste oplossing. 

SITNESS 50
pagina 339

€ 299,– 

€ 399,– 

Serie SITNESS pagina 334-343

334

SITNESS 80 NET 
pagina 341

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

SITNESS 33/37 
pagina 343

vanaf € 99,99 

vanaf € 359,– 

SITNESS 90 
pagina 338

SITNESS  
MEETING 2.0 
pagina 340

SITNESS 70 NET 
pagina 336

vanaf € 299,– 

vanaf € 179,– 

SITNESS 40 
pagina 335

SITNESS 40 NET 
pagina 337

vanaf € 189,90 

SITNESS 10 
pagina 342

vanaf € 79,90 

vanaf € 379,– 



Gegevens:
Zithoogte 420-550 mm
Zitbreedte 480 mm
Zitdiepte 450 mm
Rugleuning-
hoogte 570-650 mm
Gewicht 16 kg

GEZOND ZITTEN
3-dimensioneel door het  
Body-balance-tek® systeem

b afb. rood 
incl. armleggers 
Bestelnr. 248 978  
vanaf € 179,–

Kwaliteitskenmerken: 

 
 
 
 
 

•  hoogteverstelbare rugleuning 

•  voor bijzonder zitcomfort zorgt de  
lendensteun

• geniet van een compleet nieuw zitgevoel  
 door bewegend zitten dankzij het  
 3D bewegend (Body-Balance-Tec®)  
  gewricht
•  traploze zithoogteverstelling

•  incl. hoogteverstelbare armleggers met  
chroomafwerkingen

•  voor uw gezondheid en veiligheid:   
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer  
TÜV-getest

• stabiele kruisvoet, chroom

•  zelfremmende wielen voor tapijtvloer,  
optioneel voor harde vloer

•  TOPKWALITEIT, daarom 3 jaar garantie

Extra lange gebruiksduur 
door extreem belastbaar   
netweefsel:
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers  

eerste klasse zitcomfort door  
een aangenaam permanent- 
contact-mechanisme  

voor bijzonder zitcomfort 
zorgt de DELTA-V polstering

a afb. blauw 
incl. armleggers  
Bestelnr. 248 977

SITNESS 40
Bureaustoel  

inclusief armleggers

335

SITNESS 40: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie             verdere toelichtingen zie pag. 274

advies  
verkoopprijs

€ 369,–Bureaustoel SITNESS 40 
 incl. hoogteverstelbare armleggers 

stof 
Basic G

kleur zwart blauw groen rood
Bestelnr. 248 976 248 977 a 248 979 248 978 b
€/st. 199,– 199,– 199,– 199,–
va. 2 st.€/st. 179,– 179,– 179,– 179,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Permanent-
contact-
mechanisme

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Wielen voor harde vloer, 
VE = 5 stuks (bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 118 360  €/VE 14,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

Zit drie-
dimensioneel 
bewegbaar 
(Body-Balance-
Tec) 

va.€ 179,–



Gegevens:
Zithoogte      420-540 mm
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte 460 mm
Rugleuninghoogte 555-600 mm
Gewicht 19 kg

Kwaliteitskenmerken:
•  comfortzit, driedimensioneel  

bewegbaar (Body-Balance-Tec®)

•  voor bijzonder zitcomfort  
zorgt de DELTA-V polstering

•  hoge ergonomisch gevormde 
en hoogteverstelbare rug met 
ademings actief netweefsel,  
uiterst comfortabel en zacht zittend 

•  u blijft gezond en in beweging door  
het ergonomisch permanent- 
contactmechanisme

•   voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheids  
gasveer TÜV-getest

• traploze zithoogteverstelling

•  incl. hoogteverstelbare armleg-
gers met chroom-afwerkingen

• stabiele kruisvoet, chroom

•   zelfremmende wielen voor tapijtvloer,  
optioneel voor harde vloer

SITNESS 70 NET: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                                    verdere toelichtingen zie pag. 274

b afb. blauw/zwart
incl. armleggers
Bestelnr. 275 317 
vanaf € 299,–

Zit drie-
dimensioneel 
bewegbaar 
(Body-Balance-
Tec) 

Extra lange gebruiksduur 
door extreem belastbaar   
netweefsel: 
(zit)100% polyester 
(zit) 20.000 schuurbewegingen 
(net) 100.000 schuurbewegingen

Bureaustoel SITNESS 70 NET 
incl. hoogteverstelbare armleggers
rug: 
net

zit: 
stof Basic BU

kleur
zwart/
zwart

rood/
zwart

blauw/
zwart

groen/
zwart

Bestelnr. 275 316  275 700a 275 317b 275 701
€/st. 319,– 319,–  319,–  319,–  
vanaf 2 st. €/st. 299,– 299,– 299,– 299,– 

Bewegend zitten door met  
Body-Balance-Tec zitgewricht 
voor driedimensioneel zitten en 
een beter welzijn.

Permanent-
contact-
mechanisme

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Kuipzit Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 261 527 €/VE 14,90

a afb. rood/zwart 
incl. armleggers  
Bestelnr. 275 700

vanaf € 299,–

advies  
verkoopprijs 

€ 449,–

BEWEGEND ZITTENBEWEGEND ZITTENBEWEGEND ZITTEN
ontlast uw wervelkolom en zorgt voor 
een goede bloeddoorstroming

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

TIP voor uw 
gezondheit:

Voor meer beweging op de  
werkplek adviseren wij u onze  
motorisch hoogteverstelbare  
zit-/statafels

Voor een snel  
overzicht vindt u op  
de eerste pagina‘s  
ons assortimentsoverzicht

336 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen, 
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

SITNESS 70 NET
Bureaustoel 
incl. armleggers

hoogwaardige  
rugleuning voor de 

hoogste vereisten



Gegevens: 
Zithoogte 420-550 mm
Zitbreedte 480 mm
Zitdiepte 440 mm
Rugleuninghoogte 540-590 mm
Gewicht 19 kg

b afb. groen 
incl. armleggers   
Bestelnr. 258 259

a afb. antraciet
incl. armleggers
Bestelnr. 258 257 
vanaf € 185,–

Welzijn voor heel het lichaam door het  
bewegend zitvlak – zo traint u uw  
rugspieren tijdens het zitten

Extra lange gebruiksduur 
door extreem belastbaar  
DELTA-V bekledingsstof: 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed 
EN 1021-2 lucifers

BRENG

va.€ 18990

in uw alledaags  
kantoorwerk BEWEGING 

SITNESS 40 NET: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                       verdere toelichtingen zie pag. 274

SITNESS 40 NET
Bureaustoel 

inclusief armleggers

337

advies  
verkoopprijs 

€ 379,–
Bureaustoel SITNESS 40 NET 
incl. hoogteverstelbare armleggers
rug:
net
zit:
stof Basic G

kleur zwart/
antraciet 

zwart/
blauw

zwart/
zwart 

groen/
groen

Bestelnr. 258 257 a 258 256 258 258 258 259 b
€/st. 199,90 199,90 199,90 199,90
va. 2 st.€/st. 189,90 189,90 189,90 189,90

Kwaliteitskenmerken:
•  US-gepatenteerde speciale Orthozit®, 

driedimensioneel beweegbaar  
(Body-Balance-Tec®)

•  ergonomisch gevormde rug met  
ademingsactief netweefsel met  
geïntegreerde lendensteun,  
hoogteverstelbaar

•  voor bijzonder zitcomfort zorgt  
de DELTA-V polstering

•  een rugvriendelijke bureaustoel     
door een uitstekend  

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheids-  
gasveer TÜV-getest

•  traploze zithoogteverstelling
• incl. hoogteverstelbare armleggers  
 met chroomafwerkingen
• stabiele kruisvoet, chroom
•  zelfremmende wielen voor tapijtvloer,  

optioneel voor harde vloer

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstellingZit drie-

dimensioneel 
bewegbaar 
(Body-Balance-
Tec) 

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 118 360  €/VE 14,90

Permanent-
contact-
mechanisme

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit



Bestelnr. 261 528 €/VE 19,90

SITNESS 90
Bureaustoel
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Kwaliteitskenmerken:
•  gezond zitten in beweging dankzij de 

US-gepatenteerde speciale orthopedi-
sche zitting, 3D-beweegbaar  
(Body Balance Tec)

•  geconcentreerder werken dankzij het  
hoogwaardige, individueel instelbare  
synchromechanisme

•  ergonomische rugleuning met ademend netstof 
en stabiel kader uit kunststof, achterkant van 
de leuning met elastische rubberen banden 
voor de perfecte ondersteuning

•  voor uw gezondheid en veiligheid: 
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer,  
TÜV-getest

• de rug blijft in vorm door de lendensteun
•  luxueuze look dankzij een stabiel voetkruis in 

gepolijst aluminium
• zithoogteverstelling
•  lastafhankelijk geremde, grote wielen voor  

tapijt, optioneel voor harde vloer

ergonomische netrug met 
elastische rubberen banden 
voor optimale drukverdeling

kwalitatief voetkruis in gepolijst 
aluminium met grote wielen voor een 
luxueuze look

499,–

ACTIEF ZITTEN 
dankzij 3-dimensioneel beweegbare zitting 
Perfecte training voor uw rugspieren

a afb. antraciet 
incl. armleggers 
Bestelnr. 284 492

vanaf € 359,–

b afb. blauw
incl. armleggers
Bestelnr. 284 493
vanaf € 359,–

TOP comfort 
dankzij 
hoogteverstel-
bare arm-
leggers met 
zachte opleg

90 mm 
in hoogte 

verstelbaar

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Afmetingen:
zithoogte 490-570 mm
zitbreedte 470 mm
zitdiepte 440-500 mm
hoogte rugleuning 550-610 mm
gewicht 23,5 kg

Zit drie-
dimensioneel 
bewegbaar 
(Body-Balance-
Tec) 

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met 
ademingsactief 
netweefsel

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

LendensteunSynchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Extra lange gebruiksduur 
door extreem belastbare   
bekledingsstof : 
100% Trevira CS
50.000 schuurbewegingen
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers

originele prijs

Zitdiepte-
verstelling

Bureaustoel SITNESS 90 met synchromechanisme 
inclusief hoogteverstelbare armleggers
rug: 
net

zit:
stof Basic T

kleur zwart/
zwart 

zwart/
antraciet

zwart/
blauw

Bestelnr. 284 491   284 492 a 284 493 b
€/st. 369,– 369,– 369,–
vanaf 2 st. €/st. 359,– 359,– 359,–



Gegevens:
Zithoogte 420-550 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 480 mm
Rugleuninghoogte     580-640 mm
Gewicht 17 kg

EEN GEZONDE RUG
dankzij 3-dimensioneel bewegende zit

a afb. antraciet
incl. armleggers   
Bestelnr. 248 987

€ 299,–

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr.  261 527  €/VE 14,90

SITNESS 50
Bureaustoel  

inclusief armleggers
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Bureaustoel SITNESS 50 met synchroonmechanisme, 
incl. armleggers

stof 
Basic G

kleur antraciet zwart blauw rood
Bestelnr. 248 987 a 248 984  248 985 248 986 b 
€/st. 299,– 299,– 299,– 299,–

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Zit drie-
dimensioneel 
bewegbaar 
(Body-Balance-
Tec) 

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Prijzen excl. BTW.  Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Kwaliteitskenmerken:
•  voor meer beweging op de werkplek –  

fitness zit, 3D bewegend (Body-Balance-Tec®)
•  voor bijzonder zitcomfort zorgt de  DELTA-V speciale polstering 
•  rugondersteunend zitten door hoogwaardig synchroonmechanisme
•   hoge rugleuning met hoogte verstel bare lendensteun
•  voor uw gezondheid en veiligheid: GS-gecertificeerd,  

veiligheidsgasveer TÜV-getest
• traploze zithoogteverstelling
•  incl. hoogteverstelbare  armleggers
• stabiele kruisvoet, chroom
•  incl. lastafhankelijk zelfremmende zwarte wielen  

voor tapijtvloer, optioneel bestelbaar : zwarte wielen voor  
harde vloer of grote, verchroomde universele wielen

advies  
verkoopprijs 

€ 599,–

VIDEO
www.delta-v

Grote, verchroomde universele 
wielen, VE = 5 stuks
Bestelnr. 281 457  €/VE 24,90

bevestiging  
van de rug door  
een elegant  
aluminium  
systeem

inclusief 
geintegreerde  
kledinghaak  
op de rug

b afb. rood 
incl. armleggers 
Bestelnr. 248 986 
€ 299,–

inclusief armleggers

Extra lange gebruiksduur 
door extreem belastbaar   
netweefsel:
100% polypropyleen 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed 
EN 1021-2 lucifers  

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit
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Bewegend zitten tijdens 
meetings en conferenties!
Kwaliteitskenmerken:
•  comfortzit, driedimensioneel  

beweegbaar (Body Balance Tec)
•  comfortabele, extra ergo- 

  nomische DELTA-V polstering  
van de zitschaal en de arm-
leggers voor comfortabel en  
duurzaam zitcomfort

•  extra kwalitatieve en duurzame  
bekledingsstof met hoog aandeel aan  
wol - aangenaam bij elke temperatuur

•  hoogteverstel- en draaibaar  
voor meer bewegingsvrijheid

•  voor uw gezondheid en veilig-
heid: GS-gecertificeerd

•  verkrijgbaar in 6 verschillende 
kleuren

•  stabiel 4-poot onderstel  
in aluminium, naar keuze  
mat of gepolijst

•  TOP KWALITEIT,  
 daarom 3 jaar garantie

conferentiestoel 
incl. armleggers

stabiel 4-poot onderstel 
met glijders

Dynamische meetings  
dankzij de perfecte zitbalans

b afb. rood 
incl. armleggers 
onderstel aluminium, mat 
Bestelnr. 287 383 
vanaf € 379,–

SITNESS MEETING  2.0, incl. armleggers, 4-poot onderstel

stof  
vilt L

kleur antraciet lichtgrijs blauw appelgroen rood oranje
onderstel aluminium, mat
Bestelnr. 287 379  287 380 a 287 381 287 382 287 383 b 287 384
onderstel aluminium, gepolijst
Bestelnr. 287 385 c 287 386 287 387 287 388 287 389 287 390
€/st. 399,– 399,– 399,– 399,– 399,– 399,–
vanaf 2 st. €/st. 389,– 389,– 389,– 389,– 389,– 389,–
vanaf 4 st. €/st. 379,– 379,– 379,– 379,– 379,– 379,–

vanaf € 379,–

originele prijs 

€ 449,–

c afb. antraciet  
incl. armleggers 
onderstel aluminium,  
gepolijst 
Bestelnr. 287 385 
vanaf € 379,–

a afb. lichtgrijs 
incl. armleggers 
onderstel aluminium, mat 
Bestelnr. 287 380 
vanaf € 379,–

tafels vanaf 
pagina 
426

compleet gepolsterd 
voor meer comfort en 
hoogwaardigheid 

Afmetingen:
totale hoogte 910-940 mm
totale breedte 680 mm 
totale diepte 680 mm
zithoogte 460-490 mm
zitbreedte 470 mm
zitdiepte 450 mm
gewicht 16 kg

Bekledingsstof:
extra kwalitatief en 
duurzaam 75% wol, 
25% polyamide
100.000 schuurtoeren 

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertek

geprüfte
Sicherheit

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

SITNESS MEETING 2.0
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mooi doorstikte, extra 
zachte zones voor een 
optimaal comfort

ACTIEVER MANAGEN
dankzij US-gepatenteerde, driedimensioneel 
beweegbare Body-Balance-Tec® 
gewricht in de zitting

SITNESS MANAGER
Directiestoel

inclusief armleggers

originele prijs 

€ 599,–

SITNESS MANAGER: exclusieve DELTA-V uitvoering en ergonomie                                              meer info zie pagina 274

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Zit drie-
dimensioneel 
bewegbaar 
(Body-Balance-
Tec) 

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstellingHoogte-

verstelbare 
lendensteun

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Gegevens:
Zithoogte    500-590 mm

Zitbreedte    530 mm

Zitdiepte    470 mm

Rugleuninghoogte    660 mm

Gewicht 23,5 kg

Kwaliteitskenmerken:
•   voor meer gezondheid op de werkplek -  

comfortzitting, 3-dimensioneel 
bewegbaar (Body-Balance-Tec®)

•  de speciale DELTA-V stoffering zorgt 
     voor bijzonder zitcomfort

•  spaar uw rug met het kwalitatieve  
synchroonmechanisme

•  hoge rugleuning met geïntegreerde 
   lenden- en hoofdsteun

•  voor uw gezondheid en veiligheid: 
GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  traploze zithoogteverstelling

•  inclusief hoogteverstelbare  
armleggers

• stabiel aluminium voetkruis, gepolijst

•  incl. lastafhankelijk geremde zwarte 
wielen voor tapijtvloer, optioneel te 
bestellen: zwarte wielen voor harde vloer of a afb. antraciet

incl. armleggers  
Bestelnr. 280 927 

€ 399,–

Bestelnr. 261 527 €/VE 14,90

Directiestoel 
SITNESS Manager 
met synchroonmechanisme
inclusief armleggers

echt leder

kleur zwart
Bestelnr. 280 927  
€/st. 399,–

zachte opdek op de arm-
leggers voor ontspannen 
werken

mooi gevormde 
rugleuning met 
geïntegreerde 
hoofdsteun

Grote verchroomde universele 
wielen, VE = 5 stuks

Bestelnr. 281 457  €/VE 24,90

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 15 werkdagen, franco gelijkvloers.

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

Wielen voor harde vloer 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.



a afb. zwart 
Bestelnr. 248 965 
vanaf € 79,90

Bekleding Softex S: 
bekledingsmateriaal in lederoptiek 
Stofsamenstelling:  
80% katoen en 
20% polyurethaan afwasbaar

b afb. blauw 
Bestelnr. 248 966 
vanaf € 79,90

 onderhouds- 
vriendelijke  
softexbekleding 
afwasbaar

De fitness kruk

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Kwaliteitskenmerken:
•  swingeffect door bewegende zitting 

(Body-Balance-Tec), zorgt voor een  
versterking van het spierstelsel en  
de wervelkolom

•  onderhoudsvriendelijke  
softexbekleding, afwasbaar

• comfortabele polstering
•   traploze zithoogteverstelling door  

comfortabele ringoplossing

Kruk SITNESS 10

bekleding
Softex S

kleur zwart blauw
Bestelnr. 248 965 a 248 966 b
€/st. 89,90 89,90
vanaf 2 st. €/st. 79,90 79,90

Best.-Nr. 261 527 €/VE 14,90
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kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

342 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

SITNESS 10
Kruk

Gegevens: 
Zithoogte 420-550 mm
Ø-Zitvlak 350 mm
Gewicht 7 kg

Welzijn  
door bewegend 

zitvlak

vanaf  € 7990

advies  
verkoopprijs 

€ 169,–



c afb. groen 
Bestelnr.275 704 
vanaf 4 st. €/st. 129,99 
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343Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren resp. *15 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice op de werkplek en terugname 
van de verpakking (behalve met * gemarkeerde artikelen).

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

SITNESS 33/37
Kwaliteitskenmerken:
•  horizontaal swingeffect door  

beweegbare zit, versteviging van  
de spieren van de rug en de wervelkolom

•  perfecte  DELTA-V polstering  
voor optimaal zitcomfort

•   voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

• traploze zithoogteverstelling
•  design voetplaat gepolijst alu,  

zorgt voor een edele optiek

met extra hoge gasveer,  
ook als stahulp geschikt

SITNESS 33/37

Design-voetplaat gepolijst aluminium

stof  
Basic BR

kleur zwart blauw groen

kruk SITNESS 33, zithoogte 490-620 mm,
Bestelnr. 275 308 275 705 b 275 707
€/st. 119,99 119,99 119,99
vanaf 2 st. €/st. 109,99 109,99 109,99
vanaf 4 st. €/st. 99,99 99,99 99,99

stahulp SITNESS 37, zithoogte 550-740 mm
Bestelnr. 275 309a 275 702 275 704 c
€/st. 149,99 149,99 149,99
vanaf 2 st. €/st. 139,99 139,99 139,99
vanaf 4 st. €/st. 129,99 129,99 129,99

vanaf € 9999

Breng

in uw alledaags  
kantoorwerk

BEWEGING 

a  afb. zwart 
Bestelnr. 275 309 
vanaf 4 st. €/st. 129,99 

Design-voetplaat  
gepolijst aluminium, 
zorgt voor een  
edele optiek

b afb. blauw 
Bestelnr. 275 705 
vanaf 4 st. €/st. 99,99

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

Kruk/stahulp

Extra lange gebruiksduur door  
extreem belastbaar netweefsel: 
100% polyester, 40.000 schuurbewegingen

Sitness 33
 490-620 mm
 385 mm

6 kg

Gegevens: Sitness 37
zithoogte 550-740 mm
Ø-Zitvlak  385 mm
Gewicht 6,2 kg

Kruk Sitness 33 RS 
Design-voetplaat gepolijst aluminium, zwart

stof 
softex

kleur zwart/ 
zwart

zwart/ 
lichtblauw  

zwart/ 
rood

Bestelnr. 287 825* d 287 826* 287 827*
€/st. 159,99 159,99 159,99
vanaf 2 st. €/st. 149,99 149,99 149,99
vanaf 4 st. €/st. 139,99 139,99 139,99 
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Bestelnr. 287 825* 
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Een super zitgevoel voor weinig  
geld en een extra portie race-feeling  
beleeft u met de DELTA-FORMULA!

Kwaliteitskenmerken:
•  hoogwaardig rundsleder,  

kwalitatief afgewerkt,  
met gepolijst aluminium kruisvoet of  
kunstleder bekleding  
met aangename microvezel stukken  
met polyamide kruisvoet zwar

•  voor bijzonder zitcomfort zorgt de  
exclusieve DELTA-V polstering

•     extra hoge, ergonomisch gevormde  
opgepolsterde rug met  
geïntegreerde hoofdsteun

•  extra dik gepolsterde kuipzit voor  
maximaal comfort

•  de hele dag comfortabel zitten door  
het ergonomisch wipmechanisme

• voor uw gezondheid en veiligheid:  
 GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer  
 TÜV-getest
•  traploze zithoogteverstelling
• inclusief design-armleggers
• lastafhankelijk geremde wielen voor  
 tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

DELTA-FORMULA
Directiezetel 
inclusief armleggers

344 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen resp *15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

top uitstraling  
door hoogwaardig 
rundsleder met  
dubbele naad

hoogwaardige optiek 
door aluminium  
gepolijste kruisvoet 
 met grote wielen

COMFORTABEL &

SPORTIEF
ZITTEN

de hele dag aangenaam zitten 
door het wipmechanisme

extra zachte comfortpolstering

Bureaustoel DELTA-FORMULA 
incl. armleggers 

bekleding 
echt leder

kleur zwart

Bestelnr. 258 260* c
€/st. 319,– 
vanaf 2 st. €/st. 299,90  

Vervangwielen harde vloer,  
VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, laminaat)

Bestelnr. 261 527*  €/VE 14,90

Gegevens: 
Zithoogte 440-530 mm
Zitbreedte 550 mm
Zitdiepte 460 mm
Rugleuninghoogte 660 mm
Gewicht 20 kg

DELTA-FORMULA: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

Wip-mechanisme
met tegenkracht-
instelling

LendensteunRugleuning 
met comfort-
polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Kuipzit kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

Bureaustoel DELTA-FORMULA incl. armleggers

bekleding 
kunstleder 
microvezel TC

kleur zwart/ 
grijs 

zwart/ 
blauw

zwart/ 
lichtbruin

zwart/ 
rood

Bestelnr. 248 956 248 957 a 248 958 b 248 955 

€/st. 229,90 229,90 229,90 229,90
vanaf 2 st. €/st. 199,90 199,90 199,90 199,90

Lange gebruiksduur door  
hoogwaardige combinatie van 
kunst lederen microvezel: 
 textielleder: 100% polyurethaan 
microvezel: 100% polyester 
35.000 schuurbewegingen

Vervangwielen harde vloer,  
VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, laminaat)

Bestelnr. 118 360   €/VE 14,90

vanaf €  19990

c afb.  
echt leder zwart
Bestelnr. 258 260
€ 299,90

a afb. kunstleder  
zwart/blauw 
incl. armleggers
Bestelnr. 248 957 
vanaf € 199,90

aangenaam 
zitten door  
fluweelzacht  
microvezelstof

b afb. kunstleder 
zwart/lichtbruin
Bestelnr. 248 958
vanaf € 199,90

leun ontspannen 
achterover door  

het geïntegreerde  
wipmechanisme



345

mooi  
gevormde  
rug

Kwaliteitskenmerken:
•   zit- en rugvlak in echt leder
•  hoogste zitcomfort door de bijzondere 

DELTA-V comfortpolstering van  
zit- en rugvlak

•     extra hoge en brede rugleuning  
met geïntegreerde lendensteun

•  hoogwaardig wipmechanisme met  
individuelle tegendrukaanpassing

•  traploze zithoogteverstelling
•  incl. armleggers, breedte 60 mm
•  armleggers + kruisvoet chroom
•  zelfremmende wielen voor tapijtvloer,  

optioneel voor harde vloer
•  incl. lastafhankelijk zelfremmende 

zwarte wielen voor tapijtvloer,  
optioneel bestelbaar:  
zwarte wielen voor harde vloer of  
grote, verchroomde universele wielen

Directiezetel 

advies  
verkoopprijs 

€ 395,–

hoogwaardig ver-
chroomde kruisvoet 
voor prachtige optiek

edele optiek – 
verchroomde 
armleggers 

armleggers
extra dik voor  
een zacht gevoel

hoogwaardig  
afgewerkt leder 

Directiezetel  KOSMO 
incl. armleggers

echt leder

 
kleur zwart
Bestelnr. 222 525 
€/st. 289,–  

Wip-mechanisme
met tegenkracht-
instelling

LendensteunRugleuning 
met comfort-
polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Kuipzit

KOSMO

Gegevens

Zithoogte 470-580 mm
Zitbreedte 510 mm
Zitdiepte 460 mm
Rugleuninghoogte 605 mm
Gewicht 23 kg

€ 289,–
afb. leder zwart 
Bestelnr. 222 525

KOSMO: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Vervangwielen harde vloer,  
VE = 5 stuks (bijv. parket, steen, laminaat), 

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

Grote verchroomde 
universele wielen, VE = 5 stuks

Bestelnr. 281 457  €/VE 24,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

Zakenexpert 
kwaliteit, design en comfort

hoogwaardig 
wipmechanisme



Gegevens:
Zithoogte  460-570 mm
Zitbreedte 540 mm
Zitdiepte 510 mm
Rugleuninghoogte 700 mm 
Gewicht 18 kg

PREMIUM ZITGEVOEL 
voor de chefafdeling Kwaliteitskenmerken:

•   hoge opgepolsterde rug met  
geïntegreerde hoofdsteun laat  
u vele uren comfortabel zitten en 
ondersteunt de juiste zithouding 

• edele optiek – armleggers en   
   kruisvoet verchroomd
• extra dik gepolsterde kuipzit voor  
 maximaal comfort 

•  u blijft gezond en in beweging door het 
ergonomisch wipmechanisme 

• kunstleder bekleding
•  voor uw gezondheid en veiligheid: 

GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜV-getest

• traploze zithoogteverstelling
•  incl. armleggers
•  incl. lastafhankelijk zelfremmende 

zwarte wielen voor tapijtvloer,  
optioneel bestelbaar:  
zwarte wielen voor harde vloer of  
grote, verchroomde universele wielen

extra zachte  
comfortvulling

ergonomische knierol ter  
ontlasting van het dijbeen

incl. gepolsterde  
armleggers voor een  
zacht gevoel en 
schouderonder- 
steuning

mooi gevormde  
rugleuning   
met geïntegreerde  
hoofdsteun

Directiezetel

CHEF 20: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie verdere toelichtingen zie pag. 274

Directiezetel CHEF 20  
incl. armleggers 

kunstleder

kleur zwart 
Bestelnr. 248 954 
€/st. 219,–  
vanaf 2 st. €/st. 199,– 

advies  
verkoopprijs 

€ 329,–

Wip-mechanisme
met tegenkracht-
instelling

LendensteunRugleuning 
met comfort-
polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Kuipzit

CHEF 20

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

346

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

Vervangwielen harde vloer,  
VE = 5 stuks

Bestelnr. 118 360 €/VE 14,90

Grote verchroomde 
universele wielen, VE = 5 stuks

Bestelnr. 281 457  €/VE 24,90

Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

afb. zwart
Bestelnr. 248 954 

vanaf €199,–



Kwaliteitskenmerken: 
 
 

•  zitting en rugleuning in  
echt leder, kleur zwart

•  langdurig zitcomfort dankzij de unieke 
DELTA-V comfort polstering

•  hoge, ergonomische rugleuning met  
geïntegreerde lenden- en  
hoofd/neksteun

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
veiligheids gasveer, TÜV-getest

•  inclusief hoogwaardige en  
hoogteverstelbare armleggers

• hoogwaardig aluminium voetkruis

•  incl. lastafhankelijk geremde,  
grote zwart wielen voor tapijt, 
optioneel te bestellen: zwarte wielen 
voor harde vloer of grote verchroomde 
universele wielen

u blijft FIT en GEZOND  
dankzij het ergonomische 
synchroonmechanisme

hoogwaardig echt leder - 
eersteklas kwaliteit

BOSSINO: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                verdere toelichtingen zie pag. 274 

afb. zwart 
incl. armleggers 
Bestelnr. 284 513

vanaf € 349,–

Directiezetel

BOSSINO

voor een  
succesvolle 
werkdag

&design  comfort

Directiezetel BOSSINO 
met synchroonmechanisme 
inclusief armleggers

echt leder

 
kleur zwart
Bestelnr. 284 513
€/st. 369,–
vanaf 2 st. €/st. 349,–

optimale ondersteuning 
voor uw rug, dankzij 
synchroonmechanisme duurzaam zitcomfort dankzij 

de unieke DELTA-V comfort 
polstering

TOP comfort 
dankzij 
hoogteverstelbare 
armleggers met 
zachte opleg

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 275 782 €/VE 19,90

Grote verchroomde  
universele wielen, VE = 5 stuks
Bestelnr. 281 457  €/VE 24,90

hoogwaardig 
design voetkruis 
voor een luxueuze 
look

mooie 
stiksels 
voor een  
luxueuze 
look

70 mm 
hoogte-

verstelbaar

Gegevens: 
Zithoogte 470-590 mm
Zitbreedte 490 mm
Zitdiepte 500 mm
Rugleuninghoogte 750 mm 
Gewicht 20,5 kg

Zithoogte-
verstelling

Armleggers
inclusief

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Comfortzit-
polstering

347Prijzen excl. BTW.  Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

synchroon-
mechanisme 
voor perfecte 
ergonomie
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Gegevens: Sledestoel
Zithoogte 450 mm
Zitbreedte 510 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 590 mm
Gewicht 17 kg

Kwaliteitskenmerken:
•  trendy en uitgesproken  

comfortabel voor een  
succesvol werk

•  gewoonweg edel –  
fijn afgewerkt echt leder  
voor extra zacht zitcomfort

•  hoogste zitcomfort door  
de bijzondere Delta-V  
comfortpolstering  
van zit- en rugvlak

•  extra hoge en brede rugleuning  
met geïnte greerde  
lendensteun

•  incl. armleggers  
(vaste hoogte) met  
extra dikke armopleg

• stabiel onderstel, chroom

SICURO SICURO
Sledestoel

Sledestoel SICURO  
incl. armleggers (breedte 60 mm)

echt leder  

kleur zwart
Bestelnr. 134 435    a
€/st. 319,–
vanaf 2 st. €/st. 299,–  

TIP!

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice op de werkplek en  
terugname van de verpakking.

EDEL 
COMFORTABEL

a

&

vanaf € 299,–

getest door REMODEX 
volgens EN 1335, EN 1022

advies  
verkoopprijs 

€ 449,–

voor hoog zitcomfort  
de speciale  
DELTA-V comfortpolstering

 stabiel  
onderstel,  
chroom met  
vloerbeschermers

armleggers  
extra dik voor  
een zacht gevoel

hoogwaardig  
afgewerkt  
leder voor een  
extra zacht  
zitcomfort

a
afb. sledestoel  
zwart
incl. armleggers
Bestelnr. 134 435
vanaf € 299,–

a
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SICUROSICURO
Directiezetel 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Directiezetel

getest door REMODEX 
volgens EN 1335, EN 1022

Gegevens: Sicuro Sicuro BIG
Zithoogte 450-540 mm 450-540 mm
Zitbreedte 520 mm 520 mm
Zitdiepte 470 mm 470 mm
Rugleuninghoogte 770 mm 770 mm
Gewicht 21 kg 26 kg

SICURO: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                                                                                             verdere info zie pag. 274

Wip-mechanisme
met tegenkracht-
instelling

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Comfortzit-
polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Een comfortabele en represen tatieve 
directiezetel, die ook aan uw hogere 
eisen kan voldoen betreffende  
comfort en design.

De ergonomisch gevormde rug, het aange-
naam grote zitvlak en de  armleggers zijn  
in echt leder overtrokken. 
     

 SCÈNE GEZET
ELEGANT IN

Directiezetel SICURO 
incl. armleggers (breedte 60 mm)

echt leder  

kleur zwart
Bestelnr. 254 365    a
€/st. 399,–  
vanaf 2 st. €/st. 379,–  

Wielen voor harde vloer , VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 136 455 €/VE 14,90

Groote verchroomde 
universele wielen, VE = 5 stuks

Bestelnr. 281 456  €/VE 24,90

XXL directiezetel SICURO BIG  

(optiek zie a), incl. armleggers 
zwaarlaststoel tot 150 kg  
lichaansgewicht

echt leder   

kleur zwart 
Bestelnr. 258 200 b
€/st. 519,–  
vanaf 2 st. €/st. 499,–  

het zachte, fijngenerfde leder garan deert  
u een aangenaam zitgevoel

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

a afb. directiezetel  
zwart
incl. armleggers
Bestelnr. 254 365

vanaf € 379,–

advies  
verkoopprijs 

€ 589,–

afb. directiezetel  
zwart
incl. armleggers
Bestelnr. 258 200 
vanaf € 499,–

b



BIG STAR 20

350

XXL- bureaustoel
inclusief armleggers

veiligheidsgasveer TÜV-getest, 
zwaarlaststoel GS-gecertificeerd

speciaal ontwikkelde  
zwaarlaststoel tot 150 kg  
lichaamsgewicht

extra hoge rugleuning met 
geïntegreerde lendensteun 
voor een optimale onder-
steuning van uw rug

Kwaliteitskenmerken:

 

•  synchroonmechanisme  
vermijdt foutieve houding

•  de hele dag comfortabel zitten door  
de individueel aanpasbare zit- 
neiging- en zitdiepteverstelling

•  comfortabele en ergonomisch gevormde 
comfortzit met comfortabele  
polstering

• traploze zithoogteverstelling
•   inclusief armleggers
•   aluminium kruisvoet gepolijst
•  slijtvaste bekledingsstof  

(50.000 schuurbewegingen) voor  
lange gebruiksduur

•  zelfremmende wielen voor tapijt- 
vloer, optioneel voor harde vloer

• levering volledig gemonteerd

Prijzen excl. BTW.  
 

Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Zitneiging-
verstelling

Armleggers
inclusief

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Hoogte-
verstelbare 
lendensteun

Comfortzit-
polstering

Zwaarlaststoel BIG STAR 20  
met synchroonmechanisme  
incl. hoogteverstelbare armleggers

stof 
Basic W

kleur antraciet zwart blauw
Bestelnr. 267 134 a 267 131 267 136 b
€/st. 469,– 469,– 469,–

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Extra lange gebruiksduur door  
slijtvaste bekledingsstof: 
100% polyester 
50.000 schuurbewegingen

Bestelnr. 261 527  €/VE 14,90

Gegevens: 
Zithoogte 440-520 mm
Zitbreedte 540 mm
Zitdiepte 460-510 mm
Rugleuninghoogte 700 mm 
Gewicht 20 kg

BIG STAR 20: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie  verdere toelichtingen zie pag. 274

mooie, extra hoge 
rugleuning 

zitneigings- en  
zitdiepte-
verstelling 
van het zitvlak

voor langdurig  
zitcomfort zorgt  
de DELTA-V polstering

stabiel aluminium
voetkruis, gepolijst

€ 469,–

armleggers  
in de hoogte  
verstelbaar

a afb. antraciet 
incl. armleggers
Bestelnr. 267 134 
€ 469,–

b afb. blauw 
incl. armleggers 
Bestelnr. 267 136 
€ 449,–

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit
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XXL-Bureaustoel PARLANDO 
met synchroomechanisme 
inclusief armleggers

stof 
basic SM

kleur zwart blauw 
Bestelnr. 275 398 a 275 399 b
€/st. 419,– 419,–
vanaf 2 st. €/st. 399,– 399,–

Kwaliteitskenmerken:

•  synchroonmechanisme voorkomt  
foutieve zithoudingen

•  de hele dag comfortabel zitten door  
individueel aanpasbare zitdiepteverstelling 

•  ergonomisch gevormde comfortzit  
met comfortabele polstering

• traploze zithoogteverstelling
•  inclusief armleggers,  

hoogte- en diepteverstelbare 
met soft-kunstlederopleg

•  aluminium gepolijste kruisvoet
•  bijzonder lange gebruiksduur 

(160.000  
schuurbewegingen)

•  incl. lastafhankelijk zelfremmen-
de zwarte wielen voor tapijtvloer,  
optioneel bestelbaar:  
zwarte wielen voor harde vloer of  
grote, verchroomde universele wielen

speciaal ontworpen stoel  
tot 150 kg lichaamsgewicht

aangenaam gepolsterde rug  
met geïntegreerde lenden steun 
voor optimale onder steuning 
van uw rug

Op deze XXL-bureaustoel 
zitten ook STERKE 
persoonlijkheden comfortabel

voor iedere beenlengte de 
juiste zithouding door 
de zitdiepteverstelling

PARLANDO: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                                                       verdere toelichtingen zie pag. 274   

Gegevens: 
Zithoogte 430-530 mm
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte 455-515 mm
Rugleuninghoogte 470-530 mm
Gewicht 20,5 kg

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Lendensteun Rugleuning 
met comfort-
polstering

Comfortzit-
polstering

Armleggers
inclusief

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 256 226  €/VE 19,90

PARLANDO
XXL bureaustoel

incl. armleggers

vanaf € 399,–
a afb. zwart 
inclusief armleggers 
Bestelnr. 275 398

armleggers met 
Soft-kunstlederopleg  
aangenaam gepolsterd  
en diepteverstelbaar

extra dikke DELTA-V  
comfortpolstering

grote verchroomde  
universele wielen, VE = 5 stuks

Bestelnr. 281 456  €/VE 24,90

Extra lange gebruiksduur  
door slijtvaste bekledingsstof: 
100% polyster   
160.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers 

b afb. blauw
inclusief armleggers
Bestelnr. 275 399 
vanaf € 399,–
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Gegevens: Directiezetel
Zithoogte 410-530 mm
Zitbreedte  460 mm
Zitdiepte  412-462 mm
Rugleuninghoogte   590-670 mm
Rewicht 18 kg

 

 

Vervangwielen harde vloer,  
VE = 5 stuks (bijv. parket, steen, laminaat)

c afb. zwart 
incl. armleggers 
incl. hoofdsteun 
Bestelnr. 266 636 
€ 679,–

schuifbare zit.  
zitdiepteverstelling 50 mm

50 mm

winSIT Plus   Serie winSIT
Directiezetel 

winSIT Plus: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie      verdere toelichtingen zie pag. 274

Directiezetel winSIT PLUS  
met synchroonmechanisme, incl.  
armleggers, verchroomde kruisvoet

echt leder 

kleur zwart zwart
uitvoering glad leder doorstikt
zonder hoofdsteun
Bestelnr. 263 962 a 263 263 b
€/st. 579,– 649,–
inclusief hoofdsteun
Bestelnr. 266 636 c 263 264  

€/st. 679,– 749,–

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met exclusieve 
polstering

Exclusieve 
zit-polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Kwaliteitskenmerken:
•   rugondersteunend zitten door  

ergonomisch synchroonmechanisme
•  voor bijzonder zitcomfort zorgt de  

exclusieve DELTA-V polstering
•  beste zitcomfort door de extra zacht  

gepolsterde comfortzit
• extra hoog instelbaar
• voor iedere beenlengte de juiste   
  zithouding door de ergonomische  
  zitdiepteverstelling
•  voor uw gezondheid en veiligheid: 

GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

•  bekleding in hoogwaardig echt leder
•  hoge, hoogteverstelbare rug 
• de rug blijft in vorm door een  
  ondersteunende lendensteun
• inclusief zitdiepteverstelling
• aluminium kruisvoet verchroomd
•  armleggers 4-dimensioneel  

verstelbaar
•  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer 

ONTWIKKELD 
I.S.M. 

Bestelnr. 260 219 €/VE 19,90

d Grote verchroomde 
universele wielen, VE = 5 stuks
Bestelnr. 281 456 €/VE 24,90

verdere modellen  
zie vanaf pagina 324

a afb. zwart
incl. armleggers
Bestelnr. 263 962 
€ 579,–

b afb. zwart
incl. armleggers
Bestelnr. 263 263 
€ 679,–

vanaf € 579,–

d kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid
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Gegevens: 
Zithoogte 470-610 mm
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte 450-510 mm
Rugleuninghoogte 660-740mm
Gewicht   23 kg

Zitdiepte-
verstelling

Extra lange gebruiksduur  
door slijtvaste  
bekledingsstof: 
100% polyester   
100.000 schuurbewegingen

CONTROL 48: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                                                                                     verdere toelichtingen zie pag. 274

XXL-bureaustoel CONTROL 48  
met synchroonmechanisme  
incl. armleggers

uitrusting

bekleding stof kunstleder leder
kleur zwart zwart zwart
Bestelnr. 279 040 a 279 041 279 042 b
€/st. 499,– 589,– 799,–

3D 
Lendensteun

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

De klok rond 
ontspannen zitten!

a afb. stof zwart 
incl. armleggers 
Bestelnr. 279 040 
€ 499,–

extra dikke 
DELTA-V  
comfortpolstering

armleggers  
met soft-opleg  
2-dimensioneel 
verstelbaar

Kwaliteitskenmerken:

 

 

•  hoogwaardig synchroon- 
mechanisme voorkomt foute zithouding

•  de hele dag comfortabel zitten  
door individueel aanpasbare  
zitdiepteverstelling

•  ergonomisch gevormde comfortzit,  
met comfortabele polstering

• traploze zithoogteverstelling

•  FCKW vrije schuimstof, 99% recycleerbaar 
– goed voor het milieu en voor de  
gebruiker

•  inclusief armleggers, hoogte-,  
breedte- en diepteverstelbaar  
met soft-opleg 

•  keurze uit belastbare bekledingsstof  
(100.000 schuurbewegingen), met kunst-  
of echtleder bekleding verkrijgbaar

• twee fases gasveer voor uw veiligheid

•  aluminium kruisvoet gepolijst 
(onderkant mat zwart)

•   incl. lastafhankelijk geremde 
wielen zwart 
(verchroomd, optioneel bestelbaar)

  

aangenaam gepolsterde  
rug met geïntegreerde  
lendensteun voor optimale 
ondersteuning van uw rug  

speciaal ontworpen XXL-
48u-bureaustoel tot 160 kg 
lichaamsgewicht

UREN
48

Grote verchroomde 
universele wielen, VE = 5 stuks 

Bestelnr. 281 456  €/VE 24,90

gepolijst aluminium 
design-kruisvoet  
(onderaan mat zwart)

Wip-mechanisme
met tegenkracht-
instelling

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Comfortzit-
polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

vanaf €  499,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Lieferung: Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers

voor iedere beenlengte de 
juiste zithouding door 
de zitdiepteverstelling

armleggers in de breedte 
verstelbaar zonder 
gereedschap

CONTROL 48
XXL-bureaustoel 

incl. armlegges
a afb. stof zwart 
incl. armleggers 
Bestelnr. 279 040 
€ 499,–

b afb. leder zwart 
incl. armleggers 
Bestelnr. 279 042 
€ 799,–



Top ergonomie  
door de perfecte pasvorm

pagina 354-355SenseFIT DV

354

SenseFIT DV
Bureaustoel SenseFIT DV voor 
hoge productiviteit en gezond-
heid. De moderne technologie zorgt 
voor een perfect zitgevoel en past 
zich intuïtief aan de noden van de 
gebruiker aan.
Kwaliteitskenmerken: 
•  gepatenteerde Therapod®  

SenseFI Technologie in de rugleuning  
past zicht automatisch aan de rug aan  
(50 jaar garantie)

•  BIO Seat Technologie ondersteunt het 
bekken dankzij memoryschuim - de druk 
wordt automatisch verdeeld en past zich aan 
het gewicht van de gebruiker aan

•  kwalitatief synchroonmechanisme  
met gewichtsautomatic, ook ideaal 
voor wisselende werkplekken

•  incl. 4-dimensioneel verstelbare  
armleggers met zachte  
softpad-opdek, hoogte-,  
breedte- en diepteverstelbaar

•  traploze zithoogteverstelling

•  gepolijst aluminium voetkruis 
                   (onderkant mat zwart)

•  incl. lastafhankelijk geremde zwarte  
   universele wielen

• TOP KWALITEIT, daarom 15 jaar garantie

Eersteklas kwaliteit van hoogwaardige, 
temperatuurregelende natuurlijke materialen 
(Italiaans wolvilt met extra lange gebruiksduur, 
100.000 schuurbewegingen, 100% wol) 
met dubbele naad

Gepatenteerde technologie in de 
rugleuning: SenseFIT-rugonderdeel past zicht 
automatisch aan de vorm van de rug aan, 
dankzij de geïntegreerde 3D-controller

BIO Seat Technologie ondersteunt het bekken 
dankzij memoryschuim. De druk wordt automatisch 
verdeeld en past zich aan het gewicht van de 
gebruiker aan

Dankzij het intelligente synchroonmechanisme 
met gewichtsautomatic reageert de stoel 
zowel op het gewicht van de gebruiker, als op zijn 
bewegingen.

De tegendruk van de 
rug wordt automa-
tisch aangepast aan 
het gewicht van de 
gebruiker.

d afb. lichtgrijs
incl. armleggers 
Bestelnr. 289 368 
€ 699,–

e

dankzij gepatenteerde Therapod®  

SenseFIT en BIO Seat Technologie

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 5 werkdagen, franco gelijkvloers.

op de rugleuningen
technologie



a

cb d

Bureaustoel SenseFIT DV met synchroonmechanisme 
inclusief 3-dimensioneel verstelbare armleggers 

stof
vilt L

kleur antraciet grijs lichtgrijs
standaard rugleuning, polyamide voetkruis zwart
Bestelnr. 289 363 289 364 289 365
€/st. 649,– 649,– 649,–
hoge rugleuning, aluminium voetkruis
Bestelnr. 289 366 289 367 289 368
€/st. 699,– 699,– 699,–

hoge rugleuning, incl. 3-dimensioneel verstelbare 
hoofdsteun, aluminium voetkruis

Bestelnr. 289 369 289 370 289 371
€/st. 799,– 799,– 799,–

e

pagina 354-355 SenseFIT DV
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Bureaustoel

SenseFIT DV

Lenden-
steun

Synchroon-
mechanisme
met tegen-
     kracht-
instelling

Exclusieve 
zit-polstering

Rugleuning 
hoogte-
verstelbaar

Rugleuning 
met exclusieve 
polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

SenseFIT DV: exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie                     verdere info zie pag. 274

3-dimensioneel 
 verstelbare  
armleggers 

voor optimale 
ondersteuning 
van de armen  
en schouders 

synchroonmechnisme 
past zich automatisch 
aan het gewicht van de 
gebruiker aan

ex
tr

a 
ho

og
  

U heeft de KEUZE!
2 rugleuningshoogtes
optioneel ook met hoofdsteun

b afb. antraciet 
inclusief armleggers 
Bestelnr. 289 366 
€ 699,–

vanaf € 649,–

a  
standaard
rugleuning

c  
hoge 
rugleuning

e  
hoge 
rugleuning 
met hoofdsteun

gepolijst aluminium 
design-voetkruis 
(onderkant mat zwart)

c

Gegevens: Standaard
rugleuning

hoge  
rugleuning

hoge  
rugleuning

met hoofdsteun
Zithoogte 480-615 mm 480-615 mm 480-615 mm
Zitbreedte 480 mm 480 mm 480 mm
Zitdiepte 440-490 mm 440-490 mm 440-490 mm
Rugleuninghoogte 475-540 mm  575-640mm 575-640 mm
Gewicht   22 kg   23 kg   24 kg

werktuigloze  
breedteverstelling 
van de armleggers 

op de rugleuningen
technologie

hoofdsteun multi-
functioneel in 
hoogte, diepte en 
neiging instelbaar

stoffering uit
temperatur-
regelende, 
natuurlijke 
materialen met 
extra lange 
gebruiksduur

dankzij gepatenteerde Therapod®  

SenseFIT en BIO Seat Technologie

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 5 werkdagen, franco gelijkvloers.

€ 989,–
originele prijs
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COMMANDER XXL

Afmetingen:
zithoogte 435-540 mm
zitbreedte 480 mm
zitdiepte 425-480 mm
hoogte rugleuning 640 mm
gewicht   29 kg

Comfortzit-
polstering

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Armleggers
inclusief

Zithoogte-
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

extralange gebruiks-
duur door kwalitatieve 
bekledingsstof:
100% polyester
100.000 schuurtoeren

COMMANDER XXL: exclusieve DELTA-V uitvoering en ergonomie                                                    meer informatie zie pagina 274

3D 
Lendensteun

XXL bureaustoel 
inclusief armleggers

Kwaliteitskenmerken:

 

 

•  hoogwaardig synchroonmechanisme  
voor een perfecte zithouding

•  de hele dag aangenaam zitten dankzij  
individueel instelbare zitdiepte- en  
zitneigingsverstelling

•  hoogte- en diepteverstelbare  
hoofdsteun voor optimale  
ondersteuning

•  ergonomisch gevormde en comfortabel  
gepolsterde zit

• traploze zithoogteverstelling

•  incl. opklapbare armleggers met  
softpad opleg

•  bekleding naar keuze: stof, hoogwaardig  
leder of een combinatie van stof/leder

•   hoogwaardige tweefasen-gasveer voor  
uw veiligheid

•  extra stabiele stalen kruisvoet met  
relaxzone voor de voeten

•   incl. lastafhankelijk geremde, zwarte  
universele wielen

extra stevig gepolsterde rugleun-
ing met hoogte- en diepteverstel-
bare lendensteun  voor optimale 
ondersteuning van uw rug 

24-uurs XXL bureaustoel, geschikt 
voor max. 200 kg lichaamsgewicht

Stijlvolle
directiestoel

incl. opklapbare 

armleggers met 

soft opleg

zitdiepteverstelling
voor elke beenlengte
optimaal in te stellen

extra stabiel 
stalen voetkruis met 
relaxzone voor 
de voeten

c afb. leder zwart
inclusief armleggers
Bestelnr. 287 251 
€ 1.999,–

a afb. stof zwart
inclusief armleggers
Bestelnr. 287 249 
€ 999,–

extra dikke 
DELTA-V 
comfort-
polstering

individueel instelbare 
zitdiepteverstelling

hoogte- en 
diepteverstelbare 
hoofdsteun voor
optimale 
ondersteuning

traploze  
zithoogteverstelling 

Wip-mechanisme
met tegenkracht-
instelling

XXL-bureaustoel COMANDER XXL
inclusief armleggers

uitvoering

bekleiding stof leder/stof leder
kleur zwart zwart zwart
Bestelnr. 287 249 a 287 250 b 287 251 c
€/st. 999,– 1.499,– 1.999,–

2 jaar garantie bij 
gebruik 24/7

detail: combinatie 
leder/stof

b

neiging van de  
rugleuning instelbaar

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen 

armleggers met
 softpad opleg, 
naar boven 
opklapbaar

vanaf €  999,–

Prijzen excl. BTW. 
Speciale actieprijzen 
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



meer werkstoelen en werkkrukken vindt u op pagina 680-687

Werkstoel LAVO
Kwaliteitskenmerken:
•  ergonomisch gevormd  

zit- en rugvlak in poly- 
urethaan integraalschuim 

•  zit- en rugvlak met  
noppenstructuur tegen glijden

•  rugleuning traploos in hoogte 
en diepte verstelbaar 

•  extra brede en comfor-
tabele ergonomische zit 
(460 mm)

•  stabiel voetkruis uit  
polyamide met wielen 
voor harde vloer

•  hoogteverstelbaar door  
veiligheidsgaslift 

•  TOP KWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

Afmetingen: LAVO 10 incl. LAVO 30 incl. poly- 
wielen voor harde vloer amide glijdoppen
zithoogte 410-540 mm 590-840 mm
zitbreedte 460 mm 460 mm
zitdiepte 430 mm 430 mm
hoogte 
rugleuning 300-350 mm 300-350 mm
voetring Ja Ja
gewicht 10,5 kg 12,5 kg

357

robuust en 
ergonomisch

Bestelnr. 250 941
€/st. 99,90

a

LAVO 10 
met polyamide voetkruis en 
wielen voor harde vloer

b afb. PU zwart
incl. polyamide glijdoppen
incl. polyamide voetkruis 
en voetring
Bestelnr. 250 943

 va. €145,–

Werkstoelen en werkkrukkenpagina 680-687

Speciale actieprijzen zonder 
verdere kortingen

incl. hoog
teverstelbare 
voetring  
ø 460 mm

meer werkstoelen en werk- 

krukken vindt u op pagina 680-687

afb. PU zwart
incl. wielen voor harde vloer
incl. polyamide voetkruis
Bestelnr. 250 941

a

geprüfte
Sicherheit

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertek

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Werkstoel UNO
Kwaliteitskenmerken:
•   met zit- en rugvlak  

in meermaals verlijmd  
multiplex

•  ergonomisch gevormd
•  zithoogte via veiligheids-

gasveer verstelbaar 
•   rugleuning instelbaar

•   TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

geïntegreerde 
greep voor 
makkelijk 
verplaatsen

in meermaals  
verlijmd Multiplex

incl.  
voetsteun

getest door REMODEX 
volgens EN 16139,
EN 1728, EN 1022

€ 9990c

UNO incl. polyamide 
glijders en voetsteun,  
zithoogte 555 - 815 mm. 
gewicht 10 kg.
Bestelnr. 136 654
€/st. 99,90

c

zitvlak uit  
afwasbaar stof

voetkruis uit 
zwart polyamide

Afmetingen Turino 20  
met wielen
zithoogte 470-620 mm
zitbreedte 350 mm
zitdiepte 350 mm
gewicht (alu voet) 5 kg

Werkkruk TURINO 20
Kwaliteitskenmerken:
•  makkelijk onderhoudbare en kwalitatieve bekle-

dingsstof, 100% polyester, 100.000 schuurtoeren 
•  handige en makkelijke hoogteverstelling door 

ringmechanisme
•  hoogteverstelbare zit
•  voetkruis uit zwart polyamide
•  met universele wielen 
•  TOPKWALITEIT,  

daarom 5 jaar garantie

vanaf € 9990

uitvoering wielen voetring 
en glijders

Bestelnr. 287 256 287 257
€/st. 104,90 134,–
vanaf 2 st. €/st. 99,90 129,–

d e

handige en 
makkelijke 
hoogteverstelling 
dankzij ring
mechanisme

Werkkruk TURINO 20

perfect 
voor uw 
werkplaats

d

incl. polyamide 
glijdoppen

stabiel polyamide  
voetkruis met  
wielen voor harde vloer

e

€ 9990Bestelnr. 250 943
€/st. 149,90
vanaf 2 st. €/st.145,–

b

LAVO 30 
met kruisvoet polyamide,  
kunststof glijders en 
hoogteverstelbare voetring
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VOOR EEN

LICHAAMSHOUDING
GEZONDE

Voetensteunen serie 9022
•  in 3 uitvoeringen : standaard,  

met stof, met stof en verwarming
•  voor bijsturing van de zithouding  

bij bureaus met vaste hoogte
•  voldoet aan de actuele richtlijnen en  

DIN-normen
• hoogteverstelbaar in 5 trappen
• traploze neigingsverstelling met de voet

•  geen storende beugels, voor meer  
zijdelingse bewegingsvrijheid

• sterk kunststof
 • antislip-stelvoeten
•   incl. gebruikersinformatie
•   groot vlak 450 x 390 mm

•  hoogte voor min. 48 mm, max. 119 mm 
hoogte achter  min. 66 mm, max. 220 mm 

• TOPKWALITEIT, daarom 3 jaar garantie

Voetensteunen met stofbekleding en  
regelbare verwarming
•  traploos regelbaar van 30 tot 45 graden

•   bediening en controle lampje aan voorzijde

•  220V/35 W met CE-teken

•  EMV-test (elektromagnetisch getest) 

Voetensteunen Economy
•  grote treedvlakken  

B 450 x D 353 mm
•  hoogteverstelbaar in 2 stappen  

en 6 neigingshoeken
•  uit breukvast kunststof, antislip

•  hoogte voor min. 60 mm, max. 150 mm / 
achter min. 90 mm, max. 140 mm

•  TOPKWALITEIT, daarom 2 jaar garantie

Voetensteunen Economy

Bestelnr. 215 679   

 €/st. 34,90
vanaf 3 st. €/st. 27,90

Voetensteunen  
Business 
Bestelnr. 270 046 

 €/st. 34,90
vanaf 3 st. €/st. 29,90

a
b

c

Voetensteunen serie 9022

uitvoering Bestelnr. €/st. vanaf 3 st. €/st.

standard 215 681 49,90 44,90
met stofbekleding 215 682 54,90 47,90
met stofbekleding 
en verwarming 215 683 114,90 99,90

Voetensteunen

Voetensteunen helpen om een gezonde lichaams houding 
te bewaren en zo de rug te ontlasten.

vanaf 3 st. €/st. 
voetensteunen Economy

vanaf € 2790

extra groot treedvlak 
B 450 x D 353 mm

rubberen  
treedvlak

Voetensteunen Business
• treedvlak B 370 x D 250 mm

•  hoogteverstelbaar in 4 stappen  
en 4 neigingshoeken

•  uit breukvast kunststof met antislip,  
rubberen treedvlak

•    hoogte voor min. 30 mm, max. 65 mm/  
achter min. 80 mm, max. 125 mm

• TOPKWALITEIT, daarom 2 jaar garantie

vanaf 3 st. €/st. 

vanaf €  29,90

358 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

verwarming  
via drukknop 

afb. standard
Bestelnr. 215 681 
vanaf € 44,90

a

afb. met stofbekleding en 
regelbare verwarming
Bestelnr. 215 683
vanaf  
€ 99,90

c

vanaf 3 st. €/st. 

vanaf €  44,90

afb. met  
stofbekleding
Bestelnr. 215 682
vanaf € 47,90

b

„Nooit meer koude voeten!“66
 to

t 2
20

 m
m
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uitvoering voor harde vloer tapijt
€/st.

vorm afm. L x B mm Bestelnr. Bestelnr.

600 x 800 269 169 269 183 16,90
740 x 1200 269 170 269 184 26,90
900 x 1200 269 171 269 185 29,90
1000 x 1400 269 172 269 186 39,90
1100 x 1200 269 173 269 187 39,90
1200 x 1300 269 174 269 188 42,90
1200 x 1500 269 175 269 189 46,90
1200 x 1800 269 176 269 190 52,90
900 x 1200 269 177 269 191 29,90
1200 x 1300 269 178 269 192 39,90
1200 x 1500 269 179 269 193 43,90

900 Ø 269 181 269 195 32,90

•  uit gerecyclede PET-flessen,  
lichte kleurafwijken kunnen  
sporadisch voorkomen

•  “Blauen Engel”-logo  
(milieuvriendelijk)

•  volledig vrij van schade - 
lijke stof en geen giftige  
uitwasemingen in tegenstelling  
tot de meeste matten  
(Chloor- en vinyl)

•  Bisphenol A (BPA) vrij

•  g eschikt voor mensen  
met allergieproblemen

•  vergeelt niet

•  geluidsdempend

•  ook geschikt voor  
vloer verwarming

•  zeer duurzaam en  
bureaustoelwielen- 
bestendig DIN EN 425

•  zeer slagvast, vorm behoudend

•  vlamvertragend volgens  
DIN 4102 B1

TIP!

Beschermmatten uit transparant PET
• voor harde vloer, zonder noppen, matdikte 1,7 mm
• voor tapijt, met noppen, matdikte 2,2 mm

Invoering

De onderzijde is van een 
kleefcoating voor zien, 
waardoor de matten  
op gladde vloeren niet  
verschuiven. 
Ideaal voor alle gladde 
vloeren, zoals bijv.  
parket, laminaat, tegels.

uitvoering zonder noppen  
voor harde vloer, vorm E
Bestelnr.  269 172, € 39,90

uitvoering met noppen voor 
tapijt, vorm E
Bestelnr. 269 186 
€ 39,90 vanaf €1690

E

U

R

alle matten zijn

Kenmerken van alle  
beschermmatten:
•  alle matten zijn  

„Made in Germany“

•  hoge productkwaliteit dankzij 
TÜV-gecertificeerde productie

•  Bureaustoelen rollen vlot en  
ze zijn rolstoelbestendig vlgs.  
DIN EN 425 

•  geluidsdempende  
eigenschappen

•  oppervlak slipbestendig  
door gestructureerde  
vormgeving

•  geschikt voor  
vloerverwarming

•  geen schadelijke stoffen en 
geen giftige uitwasemingen 
door ontharders en daardoor 
geschikt voor mensen met  
allergieën en kinderen

Voor gladde vloeren - met antislip-folie

De onderzijde is voorzien 
van stompe ankernoppen 
die zich in de tapijtvloer 
inhaken zonder de vloer te 
beschadigen zodat ze niet 
wegschuiven.  Ideaal voor 
tapijten of tapijtvloer.

Voor tapijtvloeren - met ankernoppen

beschermmatten-vormen

E U TL R

Materialen van de beschermmatten

beschermmatten  
voor iedere behoefte

Makrolon® 
De matten overtuigen door hun glasheldere transparantie en  
extreme duurzaamheid. Naast een slipbestendige onderkant   
(DIN EN ISO 13287) hebben ze bovendien een slipbestendige bovenzijde  
(R9 vlgs. DIN 51130). Ze zijn nauwelijks ontvlambaar (vlgs. DIN EN 13501-1) 
en uit 100% gerecycleerd milieuvriendelijk gefabriceerd polycarbonaat.

PET (Polyethylenterephthalat)
Milieuvriendelijke matten uit gerecycleerde  
PET-flessen. Voorzien van het label  
„Blauwe Engel“. Door de recyclage kunnen  
er kleurverschillen voorkomen. 

Polypropyleen
Deze matten uit melkachtig-transparant materiaal met licht gestruc-
tureerd oppervlak. Ze zijn 100% recycleerbaar en geschikt voor normaal 
gebruiksduur.

Polycarbonaat
Deze matten tonen zich door hun hoge transparantie en zijn  
extreme breuk- en krasbestendigheid. Ze zijn zeer onontvlambaar  
(vlgs. DIN 4102/B1) en bestand tegen water, vele mineraalzuren en  
waterige oplossingen.

Uit liefde voor ons milieu! 
Beschermmatten uit transparant PET 

Beschermt uw vloer 
en het milieu!

www.tuv.com 
ID 0000025845

01

PET

volledig  
recycle- 
baar

Beschermmatten aus PET

359Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

01

PET

volledig  
recycle- 

baar

Beschermmatten
Invoering

Speciale afmetingen op aanvraagg (alleen voor harde vloeren)



uitvoering zonder noppen voor 
harde vloer, E-vorm
Bestelnr. 215 447, € 59,90

breukvast

afb. zwarte versie

www.tuv.com 
ID 0000025845

Beschermmatten
uit transparant 
polycarbonaat

vanaf €1890
600 x 800 mm

360 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Beschermmatten uit transparant polycarbonaat 
• voor harde vloer, zonder noppen, matdikte 1,7 mm
• voor tapijtvloeren, met noppen, matdikte 2,2 mm

uitvoering voor harde vloer tapijtvloeren
€/st.

vorm afm. L x B mm Bestelnr. Bestelnr.
600 x 800 269 197 269 203 18,90
740 x 1200 269 198 269 204 29,90
914 x 1219 215 442 215 453 39,90
1143 x 1346 215 444 215 455 49,90
1168 x 1524 215 447 215 458 59,90
1200 x 1800 215 448 215 535 74,90
914 x 1219 215 443 215 454 39,90
1143 x 1346 215 445 215 456 49,90
1168 x 1524 269 199 269 205 54,90

600 Ø 215 452 215 540 26,90

900 Ø 216 661 215 539 36,90

zwarte versie
914 x 1219 269 200 269 206 42,90
1143 x 1346 269 201 269 207 52,90
1168 x 1524 269 202 269 208 62,90

TIP!

E

E

U

R

vedere informatie vindt u op pagina 359

uitvoering met noppen voor tapijtvloeren

uitvoering zonder noppen voor harde vloer

Ergonomiemat in vinyl voor zit-/stawerkplekken

ergonomiemat (zit-/sta)
voor harde vloer, afm.
dikte : 15 mm, kleur grijs
Bestelnr. €/st.
292 181 169,–

elastische lucht-
vulling

De RS Ergotop is een hoogwaardige ergonomische mat voor zit-/stawerkplekken 
op kantoor, ook voor langdurig gebruik.

Dankzij het speciale oppervlakmateriaal is de mat zeer robuust en duurzaam.
De licht gelamineerde kleur zorgt voor een attractief design. Bovendien is ze zeer zacht.
De rug wordt effectief bij het staan ontlast, evenals benen en voeten.

•  zeer zacht en aangenaam staan

•  Oberfläche der Matte ist extrem belastbar

•    extraam belastbaar oppervlak
   13 mm ergoschuim, bestaand uit elastische    
      luchtvulling, ter ontlasting van het lichaam
• ook geschikt voor bureaustoelen
•  geschikt voor harde vloeren

•  vinyl, robuust en duurzaam

robuust 
oppervlak

robuust en 
ergonomisch

Waarom polycarbonaat?
De grote transparantie en de 
mooie vormgeving laten Uw 
vloer in kleur en

structuur volledig tot zijn recht 
komen en beschermt deze in het 
dagelijks gebruik.

•  brandvertragend en zuurbes-
tendig, vergeelt niet!  
DIN 4102/B1

•  zeer hard, geen indrukken van 
wielen van de stoelen

•  zijn bij normaal gebruik onver-
woestbaar, breukbestendig

•  stap- en geluidsdempend

•  vinyl- en chloorvrij – er kunnen 
geen schadelijke dampen vri-
jkomen, daarom ook geschikt 
voor kinderen en allergische 
personen

• geschikt voor vloerverwarming

• krasbestendig en recyclebaar

•  onverhoudsvriendelijk – enkel-
met water en spoelmiddel 
reinigen (geen reiniger op basis 
van oplosmiddelen)



beschermmatten zonder ankernoppen voor harde vloeren, L-vorm 
Bestelnr. 219 804, vanaf € 84,90

beschermmatten met ankernoppen voor tapijtvloeren, L-vorm
Bestelnr. 219 814, vanaf € 84,90

Beschermmatten
uit Makrolon® of  

polypropyleen 

361Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

breukvast

moeilijk ontvlambaar  
 DIN EN 13501-1

hoogste transparantie,  
glasheldere optiek

De melktransparante matten uit polypropyleen 
beschermen Uw vloer tegen schade van wielen
•    met warmtegelast antislip bekleding voor  

goede grip op harde vloeren
•  wit-/transparent optiek,  

100% recycleerbaar
•  geschikt voor vloerverwarming

•  krasbestendig met licht gestructureerd opper-
vlak, bureaustoelwielenbestendig

•   vinylvrij en geurloos, vrij van schadelijke dampen
•  voor parket en laminaat,  

matdikte 2 mm
•  voor tapijtvloeren, matdikte 2 mm,  

noppenlengte 2,7 mm

BSM®-beschermmatten uit polypropyleen 

Roll-o-Grip® beschermmatten  
uit Makrolon®

vanaf € 2690
beschermmatten uit polypropyleen
Bestelnr. 219 820, vanaf € 53,90

Uitvoering voor parket / laminaat tapijtvloeren
€/st. vanaf 4 st.  

€/st.vorm afm. L x B mm Bestelnr. Bestelnr.
1200 x 750 219 817 219 826 32,90 26,90
1200 x 900 219 818 219 827 39,90 33,90
1300 x 1200 219 819 219 828 56,90 45,90
1500 x 1200 219 820 219 829 65,90 53,90
1800 x 1200 219 821 219 830 78,90 64,90

1300 x 1200 219 822 219 831 56,90 46,90

1500 x 1200 219 823 219 832 64,90 52,90

Ø 1200 219 825 219 834 56,90 45,90

TIP!

E

U

L

R

Uitvoering voor parket /  
laminaat

tapijt-
vloeren €/st. vanaf 4 st.  

€/st.
vorm afm. L x B mm Bestelnr. Bestelnr.

1200 x 750 219 797 219 807 44,90 37,90
1200 x 900 219 798 219 808 57,90 49,90
1300 x 1200 219 799 219 809 83,90 75,90
1500 x 1200 219 800 219 810 99,90 85,90
1800 x 1200 219 801 219 811 114,90 104,90

1200 x 900 219 802 219 812 56,90 53,90

1300 x 1200 219 803 219 813 83,90 76,90

1500 x 1200 219 804 219 814 94,90 84,90

Ø 1200 219 806 219 816 84,90 77,90

TIP!

E

U

T

L

R

Verdere informatie vindt u op pagina 359
Levering: binnen 5 werkdagen

De lange levensduur van deze robuuste matten 
uit Makrolon® beschermen uw vloer en het 
milieu. 
Makrolon® is een milieuvriendelijk en zeer hoog-
waardige kunststof uit polycarbonaat van Bayer, 
die overal ingezet wordt waar kwaliteit en veilig-
heid een grote rol spelen.
Bij beschermmatten voor harde vloeren 
garandeert de VAB®-coating, dat men niet met 
de mat gaat schuiven.
De beschermmatten voor tapijt zijn met stompe 
ankernoppen uitgerust, die het schuiven verhin-
deren, zonder het tapijt te beschadigen. 

•  zeer transparant materiaal,  
glasheldere optiek

•  moeilijk ontvlambaar (DIN EN 13501-1)
•  3 jaar garantie op breukvastheid

•   milieuvriendelijk uit 100% gerecycleerd  
polycarbonaat

•  vinylvrij en geurloos – vrij van schadelijke 
dampen, geschikt voor kinderen en allergische 
personen

•  bureaustoelen rijden uitstekend op deze  
matten (DIN 68.131)

•  met gestructureerd oppervlak,  
slijtvast R9 (DIN 51130)

•  stap- en geluidsdempend

•  geschikt voor vloerverwarming
•  voor parket en laminaat,  

matdikte 1,8 mm

•  voor tapijtvloeren, matdikte 2 mm,  
noppenlengte 4,2 mm



STOELEN, ZITMEUBILAIR pagina 362-425

•  ideaal voor meeting- 
 ruimten en ontvangst-
ruimten

•  elegant en representatief

•  comfortpolstering

•  met hoogwaardige  
bekledingsstof of  
echt leder

•  ideaal voor cafetaria  
en kantines

•  stapelbare stoelen en  
stabiele tafels

•  extra stabiel en resistent

HIP
vanaf € 19,99
va. pagina 412

Bezoekersstoelen met gemiddelde uitrusting

362 Stoelen voor besprekingen, ontvangst en cafetaria

P als 4-pootsonderstel of 
sledestoel

P rijverbinding optioneel

P  duurzame bekledingsstof

P  comfortabele polstering

P robuust en duurzaam

P stapelbaar

Pals 4-pootsonderstel of sledestoel

P�extra voorzieningen zoals rijverbin-
ding, zitnummering, enz.

Pergonomische vormgeving

P zeer duurzame bekledingsstof 
geschikt voor uiterst langdurig zitten

Bezoekersstoelen met hogere uitrusting 

statafel
vanaf € 99,90 
va. pagina 424

barkruk
vanaf € 89,90
va. pagina 424

KEN
vanaf € 29,99
vanaf pagina 407

JARA
vanaf € 69,90
vanaf pagina 410

DELTA I
vanaf € 69,99
vanaf pagina 388

LAS VEGAS
vanaf € 89,90
vanaf pagina 396

mySIT
vanaf € 219,–
vanaf pagina 400

vanaf € 3990

Bezoekers- en vergaderstoelen pagina 362-401 Voorbeelden uit  

ons assortiment

Cafetaria / scholingen / all-round  pagina 402-425

RIVA
vanaf € 239,–
pagina 397

FLORA

vanaf  pagina 
382

PIENO
vanaf € 74,90
vanaf pagina 386

COMPETENTIE 
OVERZICHT

ARKAS
vanaf € 69,99
vanaf pagina 392

statafel
vanaf € 139,– 
va. pagina 425

von Intertek

geprüfte
Sicherheit

1990
NORWIN

vanaf €
vanaf pagina 405

KANTINE TAFELSYSTEEM
vanaf € 139,–
vanaf pagina 425



363Serie ISO – de grootste keuze aan varianten op de markt!

Bezoekersstoelen Serie ISO pagina 362-381

De grootste keuze aan 
varianten op de 
markt!
• GS-getest

•  comfortabele polstering

•  super prijs-/kwaliteits-
verhouding

•  beste kwaliteit met  
houten zitschaal

Voorbeelden uit  

ons assortiment

ISO  echt hout 
vanaf € 49,90
pagina 373

ISO sledestoel, ISO met armleggers,  
ISO Click incl. rijverbinding

•   ideaal voor ontvangstruimten, besprekingen,  
beurzen, evenementen, seminaries...

•  of als sledestoel, met netweefselrug of  
speciale comfortpolstering – voor iedere  
individuele vereisten is er een geschikte oplossing

ISO kunstleder, ISO S, ISO  echt hout
•  ideaal voor verpleeghuizen, ziekenhuizen,  

artsen, kantines, wachtruimten…

•  vlamvertragende en zeer schuurbestendige  
stofsoorten, zeer goed afwasbaar

ISO  
sledestoel
vanaf € 49,90
vanaf pagina 381

ISO kunstleder
vanaf € 42,99
vanaf pagina 374

ISO onderstel 
aluzilver
vanaf € 26,99
va. pagina 366

ISO onderstel 
zwart
vanaf € 26,99
va. pagina 368

ISO onderstel  
verchroomd
vanaf € 26,99
vanaf pagina 364

COMPETENTIE 
OVERZICHT

vanaf € 2699ISO 

vanaf pagina 364

Toebehoren ISO
pagina 380

schrijftablet  
kuststof zwart

rijverbinding

alle ISO-
stoelen zijn 
stapelbaar



Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 560 mm
Zithoogte 480 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuninghoogte 340 mm
Gewicht 6 kg

e

ISO – onderstel verchroomd
Bezoekersstoel

364

Serie ISOpagina 364-381

€ 44,90

advies 
verkoopprijs

2699
vanaf 12 st. €/st. in SET 
pagina 371

Attractieve SET-aanbiedingen 
vindt u vanaf pagina 371

onderstel  
verchroomd,  
incl. polyamide  
vloerbeschermers

langdurig zitcom-
fort door de unieke 
DELTA-V polstering

DE BESTE
IN ZIJN CATEGORIE

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

In SET nog 
gunstiger!

U spaart € 214,90

€ 2699
€/stuk

vanaf 12 st. €/SET

afb. zwart
Bestelnr. 148 914

afb. grijs
Bestelnr. 134 548

afb. blauw
Bestelnr. 134 549

afb. bordeaux
Bestelnr. 148 915

GS-getest 
voor uw veiligheid

b

c

d



Kwaliteitskenmerken:
•  hoogbelastbare stof,  

verkrijgbaar in 6 kleuren
•  binnenzitschaal in gelijmd  

beukenhout
•  binnenzitschaal in hout
•  stabiel metalen onderstel,  

stapelbaar, verchroomd
•  rijverbinding optioneel
•  inclusief polyamide  

vloerbeschermers
•  TOPKWALITEIT,  

daarom 5 jaar garantie

Steeds bewezen:
• in het onthaal
• bij vergaderingen
• in kantines
• op beurzen
• bij evenementen 

a

rugzijde 
in sterk 
kunststof

stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

ISO – onderstel verchroomd
Bezoekersstoel

365

Serie ISO pagina 364-381

bekledingstof: 
extra slijtvast en duurzaam 
100% Polyester
90.000 schuurbewegingen 
 

Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 560 mm
Zithoogte 480 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuning-
hoogte 340 mm
Gewicht 6 kg

onderstel zwart 
pagina 368-369

onderstel aluzilver 
pagina 366-367

Verdere onderstelkleuren:

ISO Bezoekersstoel 

stof  
Basic C

kleur antraciet blauw-zwart   zwart blauw bordeaux grijs
onderstel verchroomd
Bestelnr. 134 551 a 288 966 148 914 b 134 549 c 148 915 d 134 548 e
€/st. 34,99  34,99  34,99  34,99  34,99  34,99  
vanaf 4 st. €/st. 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99

onderstel dubbel  
verchroomd  
incl. polyamide  
vloerbeschermers

DELTA-V  
TOP-kwaliteit,  

met binnenzit- 
schaal in hout en 

extra comfortabele 
kwaliteitspolstering

Attractieve SET-aanbiedingen vindt u vanaf pagina 371

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

€ 44,90

advies 
verkoopprijs

2699
vanaf 12 st. €/st. in SET 
pagina 371

 comfortabele vulling

beste kwaliteit, met 
binnenzitschaal in hout

GS-getest 
voor uw veiligheid

afb. antraciet 
Bestelnr. 134 551

VIDEO
www.delta-v

Schrijftablet  
voor ISO  
bezoekers- 
stoelen
uitvoering Bestelnr. 
lichtgrijs 284 680
€/stuk 39,90
vanaf 8 st. €/st. 37,90
Het volledige ISO-toebe- 
horen met omschrijving 
vindt u op pag. 380

viltglijders VE = 4 stuck

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 251 922 €/VE 8,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)



a

b

366

ISO – onderstel aluzilver Serie ISOpagina 364-381

Bezoekersstoelen

Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 560 mm
Zithoogte 480 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuninghoogte 340 mm
gewicht 6 kg

Attractieve SET-aanbiedingen 
vindt u vanaf pagina 371

€ 44,90

advies 
verkoopprijs

2699
vanaf 12 st. €/st. in SET 
pagina 371

onderstel 
verchroomd,  
incl. polyamide  
vloerbeschermers

langdurig  
zitcomfort  
door de unieke 
DELTA-V 

polstering

GS-getest 
voor uw veiligheid

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb. antraciet 
Bestelnr. 239 408

afb. bordeaux 
Bestelnr. 239 410

afb. blauw-zwart
Bestelnr. 288 967

afb. zwart 
Bestelnr. 239 409

e

c

In SET nog 
gunstiger!

U spaart € 214,90

€ 2699
€/stuk

vanaf 12 st. €/SET



Bezoekersstoelen

Kwaliteitskenmerken:
•  voor uw gezondheid en  

veiligheid: GS-gecertificeerd
•  onvermoeibaar zitten door  

bijzondere  DELTA-V  
kwaliteitspolstering van  
zit en rugleuning

•  bijzonder robuust en  
stabiel onderstel in aluzilver 
incl. polyamide meubelglijders

• verkrijgbaar in 6 kleuren

•  passende Click-rijverbinding  
optioneel verkrijgbaar 

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

 
bekledingstof: 
extra slijtvast en duurzaam 
100% Polyrster
90.000 schuurbewegingen 
 
 

Onmisbaar
• in het onthaal
• bij vergaderingen
• in kantines
• op beurzen
• bij evenementen

rugzijde in sterk kunststoff afb. grijs 
Bestelnr. 239 406

367

ISO – onderstel aluzilverSerie ISO pagina 364-381

onderstel zwart 
pagina 368-369

onderstel  
verchroomd 
pagina 364-365

Verdere onderstelkleuren:

Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 560 mm
Zithoogte 480 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuning-
hoogte 340 mm
gewicht 6 kg

Bezoekersstoel ISO

stof  
Basic C

kleur antraciet blauw-zwart   zwart blauw bordeaux grijs
onderstel aluzilver
Bestelnr. 239 408 a 288 967 b 239 409 c 239 407d 239 410 e 239 406 f
€/st. 34,99  34,99  34,99  34,99  34,99  34,99  
vanaf 4 st. €/st. 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99

DELTA-V TOP-kwaliteit,  
met binnenzitschaal in 
hout en extra comfortabele 
kwaliteitspolstering

Attractieve SET-aanbiedingen vindt u vanaf pagina 371

Stoelen van
BUITENGEWONE 
KLASSE

€ 44,90

advies 
verkoopprijs

2699
vanaf 12 st. €/st. in SET 
pagina 371

stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

onderstel aluzilver 
incl. polyamide  
vloerbeschermers

Rijverbinding voor  
bezoekersstoel ISO
uitvoering Bestelnr. 
zwart 204 569
verchroomd 155 973
€/stuk 2,90
Het volledige ISO-toebe- 
horen met omschrijving 
vindt u op pag. 380

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

VIDEO
www.delta-v

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 251 922 €/VE 8,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

 comfortabele vulling

beste kwaliteit, met 
binnenzitschaal in hout

GS-getest 
voor uw veiligheid

d afb. blauw 
Bestelnr. 239 407



d

c

ISO – onderstel zwart
Bezoekersstoelen

368

Serie ISOpagina 364-381

onderstel zwart

Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 560 mm
Zithoogte 480 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuninghoogte 340 mm
gewicht 6 kg

Attractieve SET-aanbiedingen 
vindt u vanaf pagina 371

onderstel zwart,  
incl. polyamide 
vloerbeschermers

€ 44,90

advies 
verkoopprijs

2699
vanaf 12 st. €/st. in SET 
pagina 371

stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

langdurig zitcomfort 
door de unieke 
DELTA-V polstering

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb. blauw 
Bestelnr. 134 555

e afb. grijs 
Bestelnr. 134 592

c afb. zwart
Bestelnr. 130 978
vanaf 4 st. €/st. 26,90

afb. zwart 
Bestelnr. 130 978

tafels vanaf pagina 426

VIDEO
www.delta-v

viltglijders VE = 4 stuck

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 251 922 €/VE 8,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

GS-getest 
voor uw veiligheid

In SET nog 
gunstiger!

U spaart € 214,90

€ 2699
€/stuk

vanaf 12 st. €/SET



Kwaliteitskenmerken:
•  voor uw gezondheid en  

veiligheid: GS-gecertificeerd
•  onvermoeibaar zitten door  

bijzondere  DELTA-V  
kwaliteitspolstering van  
zit en rugleuning

•  bijzonder robuust en  
stabiel onderstel in zwart 
incl. polyamide meubelglijders

• verkrijgbaar in 6 kleuren
•  passende Click-rijverbinding  

optioneel verkrijgbaar 
•  TOPKWALITEIT,  

daarom 5 jaar garantie

COMFORTABEL EN STABIEL
met extra zachte polstering

b

a

Top oplossing
voor:
• in het onthaal
• bij vergaderingen
• in kantines
• op beurzen
• bij evenementen

ISO – onderstel zwart
Bezoekersstoelen

369

Serie ISO pagina 364-381

Bezoekersstoel ISO

stof  
Basic C

kleur antraciet blauw-zwart zwart blauw bordeaux grijs
onderstel zwart
Bestelnr. 134 557 a 288 968 b 130 978 c 134 555 d 130 975 134 592 e
€/st. 34,99  34,99  34,99  34,99  34,99  34,99  
vanaf 4 st. €/st. 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99

onderstel aluzilver 
pagina 366-367

onderstel  
verchroomd 
pagina 364-365

Verdere onderstelkleuren:

onderstel zwart,  
incl. polyamide  
vloerbeschermers

DELTA-V TOP-kwaliteit,  
met binnenzitschaal in hout  
en extra comfortabele 
kwaliteitspolstering

Attractieve SET-aanbiedingen vindt u vanaf pagina 371

 comfortabele vulling

beste kwaliteit, met 
binnenzitschaal in hout

advies 
verkoopprijs

2699
vanaf 12 st. €/st. in SET 
pagina 371

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 560 mm
Zithoogte 480 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuning-
hoogte 340 mm
gewicht 6 kg

afb. antraciet 
Bestelnr. 134 557

aflegmand
uitvoering Bestelnr. €/stuk
zwart 284 676 19,90
Het volledige ISO-toebe- 
horen met omschrijving 
vindt u op pag. 380

 
bekledingsstof: 
extra slijtvast en duurzaam 
100% Polyester 
90.000 schuurbewegingen 
 
 

GS-getest 
voor uw veiligheid

afb. blauw-zwart
Bestelnr. 288 968

€ 44,90
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a 8 stuks 
afb. antraciet 
Bestelnr. 209 406

ISO Bezoekersstoel in SET, 8 stuks per kleur

stof
basic C

kleur antraciet blauw-zwart zwart blauw bordeaux grijs
onderstel verchroomd
Bestelnr. 209 406 a 288 969 209 408 209 403 209 407 209 401
onderstel aluzilver
Bestelnr. 219 252 288 971 219 253 219 251 219 254 219 249 c
onderstel zwart
Bestelnr. 209 369 288 973 209 365 b 209 367 209 370 209 366
€/set 223,90 223,90 223,90 223,90 223,90 223,90
€/st. in set 27,99 27,99 27,99 27,99 27,99 27,99

TIP!

TIP!

onderstel naar keuze  
verchroomd, aluzilver  
of zwart, incl. poly- 
amide vloerbeschermers, 
stapelbaar (max. 10 stoelen)

extra robuuste  
polyamide  
rugzijde 

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen 

bekledingstof:
extra slijtvast en duurzaam 
100% Polyester
90.000 schuurbewegingen 
 
 

c

schrijftablet  
incl. armleggers  
voor bezoekers- 
stoel ISO
uitvoering Bestelnr.
zwart 
rechtshandigen 208 038

zwart 
linkshandigen 267 427

€/stuk 39,90
vanaf 8 st. €/st. 36,90
De complete ISO-toebe- 
horen met beschrijving 
vindt U op pagina 380

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

ISO - SETS aan een spaarprijs TOP-AANBIEDINGpagina 364-381

8 STOELEN PER SET 
Bezoekersstoel
Onderstel verchroomd, aluzilver of zwart

stapelbaar (max. 10 stoelen)

beste kwaliteit, met 
binnenzitschaal in hout

DELTA-V TOP-kwaliteit,  
met binnenzitschaal in  
hout en extra comfortabele 
kwaliteitspolstering

Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 565 mm
Zithoogte 480 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuninghoogte 340 mm
Gewicht 6 kg

advies  
verkoopprijs 

D 44,90

ab 12 St. €/SET

In SET nog 
gunstiger!

vanaf 8 st. €/SET in SET 
U spaart 35%

€ 2799
€/stuk

GS-getest 
voor uw veiligheid

SET € 223,90  
8 stuks
afb. grijs 
Bestelnr.  
219 249

b
SET € 223,90  
8 stuks
afb. zwart
Bestelnr. 209 365
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Extra lange  
gebruiksduur  
door hoogbelastbare 
stofbekleding: 
100% Polyester
90.000 schuur- 
bewegingen 

12 stoelen in set 
aan een spaarprijs

ISO - SETS aan een spaarprijs
Bezoekersstoel 

Onderstel verchroomd, aluzilver of zwart

TOP-AANBIEDING pagina 364-381

ISO Bezoekersstoel in SET, 12 stuks per kleur

stof  
basic C

kleur antraciet blauw-zwart zwart blauw bordeaux grijs
onderstel verchroomd
Bestelnr. 220 852 a 288 970 220 853 220 849 b 220 854 220 846
onderstel aluzilver
Bestelnr. 220 859 288 972 220 860 220 857 220 861 220 855
onderstel zwart
Bestelnr. 220 865 288 974 220 856 220 863 220 866 220 862
€/Set 323,90 323,90 323,90 323,90 323,90 323,90 
€/st. in Set 26,99 26,99 26,99 26,99 26,99 26,99

TIP!

TIP! Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 565 mm
Zithoogte 480 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuninghoogte 340 mm
Gewicht 6 kg

12 stuks  
afb. stof blauw 
Bestelnr. 220 849 
€/SET 323,90

b

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen 

a 12 stuks 
afb. stof antraciet 
Bestelnr. 220 852  
€/SET 323,90

langdurig 
zitcomfort 
door de unieke 
DELTA-V  
polstering

DE BESTE IN 
ZIJN CATEGORIE

SET-aanbieding 
zoals afb. links. bestaande uit: 
12 x  bezoekersstoelen ISO,  
kleur antraciet, onderstel verchroomd

antraciet Bestelnr. 220 852

normale prijs 538,80
€/SET 32390

U spaart € 214,90
t.o.v. losse aankoop.

a

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

stapelbaar (max. 10 stoelen)

beste kwaliteit, met 
binnenzitschaal in hout

viltglijders VE = 4 stuck

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 251 922 €/VE 8,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

GS-getest 
voor uw veiligheid

In SET nog 
gunstiger!

U spaart € 214,90

€ 2699
€/stuk

vanaf 12 st. €/SET



b afb. bordeaux 
Bestelnr. 239 622 
vanaf € 49,90

a vanaf 4 st. €/st. 
afb. antraciet 
Bestelnr. 155 948

vanaf € 4990

ISO – met armleggers
Bezoekersstoel
met armleggers

Serie ISOpagina 364-381

Bezoekersstoel ISO met armleggers

stof  
basic C

kleur antraciet zwart bordeaux
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 155 948 a 255 232 – 
onderstel aluzilver
Bestelnr. 239 619 255 231 239 622 b
onderstel zwart
Bestelnr. 239 630 255 230 c –
€/st. 54, 90  54, 90  54, 90  
vanaf 4 st. €/st. 49,90  49,90  49,90  

TIP!

Gegevens:
Totaalhoogte 825 mm
Totaalbreedte 530 mm
Totaaldiepte 560 mm
Zithoogte 475 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 440 mm
Gewicht 7 kg

Kwaliteitskenmerken:
•  onvermoeibaar zitten door  

bijzondere DELTA-V  
kwaliteitspolstering  
van zit en rugleuning

•   inclusief armleggers,  
breedte 30 mm

•  bijzonder robuust door  
stabiel onderstel in  
verchroomd, aluzilver  
of zwart (incl. polyamide  
vloerbeschermers)

•  in 4 aantrekkelijke kleuren  
verkrijgbaar

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

lange gebruiksduur door hoogbelastbare bekleding: 
100% Polyester, 90.000 schuurbewegingen 

rugleuning met  
kunststofbedekking 

voor een elegante optiek

onderstel dubbel  
verchroomd,  
armleggers en 
onderstel uit  
een geheel

onderstel aluzilver 
incl. polyamide  
vloerbeschermers

onderstel zwart 
stapelbaar 
(max. 8 stoelen)

Top-oplossing 
voor:
• scholen
• kantines
• beurzen
• evenementen 
     en veel meer 

DELTA-V TOP-kwaliteit, 
met binnenzitschaal  

in hout en extra 
comfortabele kwaliteits- 

polstering

inclusief armleggers

beste kwaliteit, met 
binnenzitschaal in hout

VIDEO
www.delta-v

DELTA-V kwaliteits- 
polstering

372 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

c afb. zwart 
Bestelnr. 255 230 
vanaf € 49,90



Gegevens :
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 530 mm
Totaaldiepte 560 mm
Zithoogte 460 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuninghoogte 340 mm
Gewicht 5,5 kg

Kwaliteitskenmerken:
•  comfortabel gevormd  

zitvlak en rugleuning 
•  binnenzitschaal in  

gelijmd beukenhout
•  met of zonder armleggers
•  voor uw gezondheid en  

veiligheid:  
GS-gecertificeerd

•  stabiel metalen onderstel,  
stapelbaar, chroom 

•   TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

c afb. beuk 
inclusief armleggers 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 155 949 
vanaf € 67,90

Serie ISO 
Bezoekersstoel

ISO houtpagina 364-381

vanaf € 4990

stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

373Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

echt houten zitschaal

beste kwaliteit, 
stabiel en robuust

Rijverbinding voor  
bezoekersstoel ISO 
uitvoering Bestelnr.
zwart 204 569
verchroomd 155 973
€/st. 2,90
Het volledige ISO-toebe- 
horen met omschrijving 
vindt u op pag. 380

Aflegmand
uitvoering Bestelnr. €/st.
verchroomd 284 678 19,90

b afb. zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 281 438 
vanaf € 49,90

stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

Bezoekersstoel ISO echt hout 
onderstel verchroomd verchroomd

echt hout

kleur beuk zwart
zonder armleggers
Bestelnr. 134 553 a 281 438 b
€/st. 57,90  57,90  
vanaf 8 st. €/st. 54,90 54,90
vanaf 16 st. €/st. 49,90 49,90
incl. armleggers
Bestelnr. 155 949 c –
€/st. 69,90 –
vanaf 8 st. €/st. 67,90 –

a afb. beuk 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 134 553 
vanaf € 49,90

vanaf 16 st. €/st. DELTA-V 
kwaliteitsonderstel 
dubbel verchroomd,  
incl. polyamide 
vloerbeschermers

onderstel dubbel  
verchroomd,  
incl. armleggers

viltglijders VE = 4 stuck

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 251 922 €/VE 8,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

GS-getest 
voor uw veiligheid

tafels vanaf pagina 426



b afb. zwart 
onderstel zwart 

Bezoekersstoel
onderstel aluzilver
onderstel zwart

374

Bezoekersstoel ISO – bekleding kunstleder

kunstleder V

kleur zwart blauw rood
onderstel aluzilver
Bestelnr. 254 471 254 472 a 254 474
onderstel zwart
Bestelnr. 254 467 b 254 469 254 468  
€/st. 49,99  49,99  49,99  
van. 4 st. €/st. 47,99   47,99   47,99   

DELTA-V TOP-kwaliteit,  
met binnenzitschaal in

hout en comfort-polstering

onderstel  
aluzilver, incl.  
polyamide- 
steldoppen

onderstel zwart,  
incl. polyamide-  
steldoppen

Sets aan een 
Spaarprijs

onderstel aluzilver

Bezoekersstoel ISO im SET 
bekleding kunstleder, onderstel aluzilver

kunstleder V

kleur zwart blauw
8 stuks per kleur
Bestelnr. 260 610 260 614 
€/SET 359,90   399,20 359,90   399,20 
€/st. in SET 44,99 44,99
12 stuks per kleur
Bestelnr. 260 622 260 623 
€/SET 515,90  598,80 515,90  598,80 
€/st. in SET 42,99 42,99

Rijverbinding passend  
voor bezoekersstoel ISO
uitvoering Bestelnr.
zwart 204 569
verchroomd 155 973
€/stuks 2,90
De complete ISO-toebe- 
horen met beschrijving 
vindt U op pagina 380

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

ISO – bekleding kunstleder Serie ISO pagina 364-381

Gegevens:

Hoogte 820 mm
Breedte 530 mm
Diepte 560 mm
Zithoogte  480 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuning- 
hoogte 

340 mm

Gewicht 6 kg

DE BESTE IN ZIJN CATEGORIE 
ook met afwasbare  
kunstleder bekleding      

GS-getest 
voor uw veiligheid

TOP-AANBIEDING

vanaf 12 st. €/st. 

vanaf € 4299

€ 61,90
normale prijs

a 
afb. blauw 
onderstel aluzilver



Kwaliteitskenmerken:
•  voor uw gezondheid en  

veiligheid: GS-gecertificeerd

•  onvermoeibaar zitten door  
bijzondere DELTA-V kwaliteits-
polstering van zit en rugleuning

•  bijzonder robuust door een  
stabiel en stapelbarar onderstel in 
verchroomd, aluzilver of zwart 
(inclusief polyamide steldoppen)

•  passende rijverbinding  
optioneel verkrijgbaar 

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

Bezoekersstoel
onderstel verchroomd

375

Bezoekersstoel ISO – bekleding kunstleder

kunstleder V

kleur zwart blauw rood
onderstel verchroomd
Bestelnr. 131 020 a 254 454 254 466 b
€/st. 49,99  49,99  49,99  
vanaf 4 st. €/st. 47,99   47,99   47,99   

DELTA-V TOP-kwaliteit,  
met binnenzitschaal in

hout en extra comfortabele 
kwaliteitspolstering

Sets aan een 
Spaarprijs

onderstel verchroomd

Bezoekersstoel ISO im SET 
bekleding kunstleder, onderstel verchroomd

kunstleder V

kleur zwart blauw
8 stuks per kleur
Bestelnr. 260 607 260 608
€/SET 359,90   399,20 359,90   399,20 
€/st. in SET 44,99 44,99
12 stuks per kleur
Bestelnr. 260 619 260 620 
€/SET 515,90  598,80 515,90  598,80 
€/st. in SET 42,99 42,99

onderstel dubbel  
verchroomd, incl.  
polyamide steldoppen 
(stapelbaar max.  
10 stoelen)

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Serie ISO pagina 364-381 ISO – bekleding kunstleder

b afb. rood 
onderstel  
verchroomd 

Gegevens:

Hoogte 820 mm
Breedte 530 mm
Diepte 560 mm
Zithoogte  480 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuninghoogte 340 mm
Gewicht 6 kg

hoogwaardige optiek 
door rugleuning-
bedekking in 
kunststof

 comfortabele vulling

beste kwaliteit, met 
binnenzitschaal in hout

€ 61,90
normale prijs

vanaf € 4299

vanaf 12 st. €/st.

ONDERHOUDS-
V RIENDELIJK 
EN AFWASBAAR

GS-getest 
voor uw veiligheid

a afb. zwart 
onderstel  
verchroomd 

VIDEO
www.delta-v

TOP-AANBIEDING



Kwaliteitskenmerken :
•  extra lange gebruiksduur door  

hoogbelastbare, bloed-,  
urine- en desinfecterende  
middelen bestendige stof

•  langdurig zitcomfort door de uniek 
DELTA-V polstering

•  voor uw gezondheid en  
veiligheid: GS-gecertificeerd

•  stabiel en breukvrije  
binnenzitschaal in  
gelijmd beukenhout

•  naar keuze met of  
zonder armleggers 

•  bijzonder robuust en stabiel  
onderstel in aluzilver incl.  
polyamide vloerbeschermers

•  extra stabiele DELTA-V  
uitvoering (6 kg eigengewicht)

polyamide  
vloer beschermers

hoogbelastbare, 
bloed-, urine- en  
desinfecterende  
middelen  
bestendige stof

extra robuuste  
schaal in  
polyamide

b

vanaf € 6990
vanaf 8 st. €/st.
afb. donkerblauw 
Bestelnr. 256 764

ISO S – met armleggers
Bezoekersstoel
met speciale stofbekleding

376

stabiel metalen  
onderstel, verchroomd  
stapelbaar

Serie ISOpagina 364-381

ISO S Bezoekersstoel met armleggers  
onderstel verchroomd

stof 
Intervene

kleur lichtgrijs bordeaux donkerblauw
Bestelnr. 256 757 256 758 a 256 764 b
€/st. 74,90 74,90 74,90
van. 8 st. €/st. 69,90 69,90 69,90

a afb. bordeaux 
Bestelnr. 256 758 
vanaf 8 st. €/st. 69,90

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare, bloed-, 
urine- en desinfecterende  
middelen bestendige stof: 
100 % polyester 
100.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

 comfortabele vulling

 bijzonder onderhouds- 
v riendelijk en afwasbaar

VIDEO
www.delta-v

Gegevens:
Totaalhoogte 825 mm 
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 560 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 470 mm 
Zitdiepte 410 mm 
Rugleuninghoogte 355 mm
Armleggershoogte 645 mm
Gewicht 6 kg

Rijverbinding passend  
voor bezoekersstoel ISO
uitvoering Bestelnr.
zwart 204 569
verchroomd 155 973
€/stuks 2,90
Het volledige ISO-toebe- 
horen met omschrijving 
vindt u op pag. 380

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

GS-getest 
voor uw veiligheid

rugzijde in 
sterk 
kunststof



Kwaliteitskenmerken :
•  extra lange gebruiksduur door  

hoogbelastbare, bloed-, urine-  
en desinfecterende middelen 
bestendige stof

•  langdurig zitcomfort door de uniek 
DELTA-V polstering

•  voor uw gezondheid en  
veiligheid: GS-gecertificeerd

•  stabiel en breukvrije  
binnenzitschaal in  
gelijmd beukenhout

•  naar keuze met of  
zonder armleggers 

•  bijzonder robuust en stabiel  
onderstel in aluzilver  
incl. polyamide vloerbeschermers

•  extra stabiele DELTA-V  
uitvoering (6 kg eigengewicht)

Resistent tegen 
micro-organismen  
De beste oplossing voor:
• ziekenhuizen
• zorgcentra
• klinieken 
• cleanrooms

ISO S – zonder armleggers
Bezoekersstoel 
met speciale stof-

bekleding

377

c afb. lichtgrijs 
Bestelnr. 256 745 
vanaf 8 st. €/st. 59,90

Serie ISO pagina 364-381

ISO S bezoekersstoel zonder armleggers  
onderstel verchroomd

stof 
Intervene

kleur lichtgrijs bordeaux donkerblauw
Bestelnr. 256 745 c 256 750 d 256 756 e
€/st. 64,90 64,90 64,90
vanaf 8 st. €/st. 59,90  59,90  59,90  

e afb. donkerblauw 
Bestelnr. 256 756 
vanaf 8 st. €/st. 59,90

stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

 comfortabele vulling

 bijzonder onderhouds- 
v riendelijk en afwasbaar

GS-getest 
voor uw veiligheid

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare, bloed-, 
urine- en desinfecterende  
middelen bestendige stof: 
100 % polyester 
100.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

d vanaf 8 st. €/st.
afb. bordeaux 
Bestelnr. 256 750

vanaf € 5990
€ 78,90
normale prijs

Gegevens:
Totaalhoogte 825 mm 
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 560 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 470 mm 
Zitdiepte 410 mm 
Rugleuninghoogte 355 mm
Armleggershoogte 645 mm
Gewicht 6 kg

onderhouds- 
vriedelijk en  
afwasbaar  
door bloed-,  
Urine-, en  
desinfecterende  
middelen  
bestendige stof

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

rugzijde in 
sterk 
kunststof



Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 565 mm
Zithoogte 480 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuninghoogte 340 mm
Gewicht 6 kg

378

PRODUKT
VIDEO

www.delta-v.de

ISO – bekleding DELTA1 pagina 364-381 Serie ISO

BESTE 
stofkwaliteit perfect voor

LANGDURIG GEBRUIK
Kwaliteitskenmerken:
•  voor uw gezondheid en  

veiligheid: GS-gecertificeerd

•  onvermoeibaar zitten door  
bijzondere DELTA-V kwaliteits- 
polstering van zit en rugleuning

•  extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare brand 
ver tragende bekledingsstof: 
100% Polyester, 50.000 schuurbewegingen

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 251 922 €/VE 8,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

bekledingsstof:  
vlamvertragend, 
extra slijtvast en duurzaam
100% polyester 
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

aflegmand
uitvoering Bestelnr. €/stuk
verchroomd 284 678 19,90
De complete ISO-toebe- 
horen met beschrijving 
vindt U op pagina 380

Bezoekersstoel ISO, onderstel verchroomd

stof  
DELTA 1

kleur zwart donkergrijs blauw
Bestelnr. 210 877 a 210 880 b 237 106 c
€/st. 49,90  49,90  49,90  
van. 4 st. €/st. 46,90   46,90   46,90   

afb. zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 210 877
vanaf € 46,90

a

DELTA-V TOP- 
kwaliteit, met binnen-
zitschaal in hout en 
extra comfortabele  
kwaliteitspolstering

onderstel dubbel  
verchroomd,  
incl. polyamide   
steldoppen 
(stapelbaar  
max. 10 stoelen)

stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

hoogwaardige 
optiek door 
rugleuning-
 bedekking in 
kunststof

brand- 
vertragende  
bekledings- 
stof  
DELTA 1 
voor meer  
veiligheid

Bezoekersstoel
onderstel 
verchroomd

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

 comfortabele vulling

beste kwaliteit, met 
binnenzitschaal in hout

GS-getest 
voor uw veiligheid

afb. donkergrijs 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 210 880
vanaf € 46,90

b

vanaf € 4690
c vanaf 4 st. €/st.

afb. blauw 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 237 106

€ 59,90
normale prijs



Bezoekersstoel
onderstel aluzilver  

of zwart
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f

GS-geprüft 
für Ihre Sicherheit

pagina 364-381 ISO – bekleding DELTA1Serie ISO

hoogwaardige optiek 
door rugleuning-
 bedekking in kunststof

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Bezoekersstoel ISO

stof  
DELTA 1

kleur zwart donkergrijs blauw oranje
onderstel aluzilver
Bestelnr. 236 264 236 265 d 237 107 239 188 e
€/st. 49,90 49,90 49,90 49,90
vanaf 4 st. €/st. 46,90 46,90 46,90 46,90
onderstel zwart
Bestelnr. 210 872 f – – –
€/st. 49,90 –  –  –
vanaf 4 st. €/st. 46,90 – –  – 

Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 565 mm
Zithoogte 480 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuninghoogte 340 mm
Gewicht 6 kg

bekledingsstof:  
vlamvertragend, 
extra slijtvast en duurzaam
100% polyester 
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

DELTA-V TOP- 
kwaliteit, met 
binnenzitschaal in 
hout en extra 
comfortabele  
kwaliteits-
polstering

langdurig  
zitcomfort  
door de unieke 
DELTA-V 
 polstering

onderstel aluzilver, 
incl. polyamide 
steldoppen

vanaf € 4690
€ 59,90
normale prijs

d  vanaf 4 st. €/st. 
afb. donkergrijs

      onderstel aluzilver 
      Bestelnr. 236 265

TOP-kwaliteit –  
hoogbelastbare 
bekledingsstof 
met 
50.000 schuur-
bewegingen, 
perfect voor 
langdurig  
gebruik

e 
afb. oranje 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 239 188
vanaf € 46,90

afb. zwart 
onderstel zwart 
Bestelnr. 210 872
vanaf € 46,90
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Rijverbinding  
voor bezoekersstoel ISO, 4-poots
uitvoering Bestelnr.
zwart 204 569 1
verchroomd 155 973
€/stuk 2,90

Gegevens:
Hoogte boven zitting 255 mm
Bladdikte 25 mm
Breedte  296 mm
Diepte 523 mm
Gewicht 2,5 kg

Schrijftablet melamine lichtgrijs 
met verchroomde stoelverbinding  
voor bezoekersstoel ISO, 4-poots
uitvoering Bestelnr.
lichtgrijs 284 680 6
€/stuk 39,90
vanaf 8 st. €/st. 37,90

SET armleggers 
voor bezoekersstoel ISO
uitvoering Bestelnr.
zwart 284 679  4
€/stuk 24,90
vanaf 8 st. €/st. 23,90

schrijftablet kunststof zwart  
inclusief armlegger 
voor bezoekersstoel ISO, 4-poots
uitvoering Bestelnr.
zwart voor rechtshandigen 208 038 5
zwart voor linkshandigen 267 427
€/stuk 39,90
vanaf 8 st. €/st. 36,90

Gegevens:
Hoogte boven zitting 185 mm
Bladdikte 17 mm
Breedte 375 mm
Diepte 210-270 mm
Gewicht 2 kg

Praktische toebehoren 
voor verschillende toepassingen

1

aflegmand 
voor bezoekersstoel ISO, 4-poots

uitvoering Bestelnr. €/stuk
zwart 284 676 2 19,90
aluzilver 284 677 19,90
verchroomd 284 678 3 19,90

2

3

4

5 5

6 6

Gegevens:  
Hoogte  200 mm  
Breedte 465 mm 
Diepte  300 mm
Gewicht 1 kg

Gegevens:  
Hoogte  20 mm  
Breedte 116 mm 
Diepte  80 mm
Gewicht 0,5 kg

Gegevens:  
Hoogte  190 mm  
Breedte 32 mm
Gewicht 2 kg

50 mm

Serie ISO pagina 364-381ISO - Toebehoren

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

rubberen hamer  
voor het inslaan van  
de vilglijders
Bestelnr. 285 817 €/St. 4,90

viltglijders VE = 4 stuck

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 251 922 €/VE 8,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)



ISO – Bezoekerssledestoel
onderstel verchroomd/

aluzilver/zwart
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Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 500 mm
Totaaldiepte 545 mm
Zithoogte 475 mm
Zitbreedte 475 mm
Zitdiepte 415 mm
Gewicht 6,5 kg

sledeonderstel 
aluziver, incl. polyamide 
vloerbeschermers

elegant sledeonderstel  
verchroomd, incl. polyamide 
vloerbeschermers

DELTA-V TOP-kwaliteit, 
met binnenzitschaal in 
hout en extra comfortabel 
kwaliteits-polstering

d afb. zwart 
onderstel zwart 
Bestelnr. 254 282 
vanaf € 49,90

b afb. donkergrijs 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 220 295 
vanaf € 49,90

TOP-kwaliteit – hoogbelast-
bare bekledingsstof met 
50.000 schuur bewegingen, 
perfect voor langdurig  
gebruik

Kwaliteitskenmerken:
•  onvermoeibaar zitten door bijzondere  

DELTA-V kwaliteitspolstering  
van zit en rugleuning

•  extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare brand- 
ver tragende bekledingsstof:  
100% polyester,  
50.000 schuurbewegingen

• sledeonderstel voor meer  
    comfort

bekledingsstof: 
vlamvertragend, 
extra slijtvast en duurzaam
100% polyester 
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers 

stapelbaar 
(max. 8 stoelen)

SWINGEN
DEZE LAAT U

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a vanaf 12 st. €/st. 
afb. zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 220 296

VIDEO
www.delta-v

Bezoerkerstoel ISO

stof  
DELTA1

kleur zwart donkergrijs donkerblauw
onderstel verchroomd
Bestelnr. 220 296 a 220 295 b 220 294
onderstel aluzilver
Bestelnr. 236 268 236 269 236 270 c
onderstel zwart
Bestelnr. 254 282 d 254 358 254 360 
€/st. 59,90  59,90  59,90  
vanaf 4 st. €/st. 57,90  57,90  57,90  
vanaf 12 st. €/st. 49,90   49,90   49,90   

vanaf € 4990

c
afb. donkerblauw 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 236 270
vanaf € 49,90
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Kwaliteitskenmerken:
•  met groot zit- en rugvlak voor  

comfortabel zitten

•  geschikt voor intensief en langdurig  
gebruik door de slijtvaste  
bekledingsstof

•  voor uw gezondheid en  
veiligheid: GS-gecertificeerd

•  stapelbaar staalbuisonderstel, zwart

•  optioneel met kunststof armleggers  
uit stabiel polypropyleen

•  TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

Bezoekersstoel FLORA I, 4-pootsonderstel zwart

stof 
basic C

kleur zwart antraciet blauw
zonder armleggers
Bestelnr. 134 426 134 428 a 134 260 
€/st. 42,90  42,90  42,90  
vanaf 12 st. €/st. 39,90  39,90  39,90  
incl. armleggers
Bestelnr. 134 256 b 134 258 134 255
€/st. 52,90 52,90 52,90
vanaf 12 st. €/st. 49,90  49,90  49,90  
VE = 4 st.

TIP!

COMFORTABEL en BELASTBAAR
geschikt voor intensief gebruik

FLORA I FLORA I – met stofbekleding pagina 382-383

Bezoekersstoel FLORA 
bekledingsstof  
Basic C

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf 12 st. €/st. 
vanaf  € 3990

54,90

Advies 
verkoopprijs

Gegevens: FLORA
Totaalhoogte 830 mm 
Totaalbreedte 500 mm
Breedte met 
armleggers 590 mm
Totaaldiepte 450 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 450 mm 
Zitdiepte 460 mm 
Armleggerhoogte 700 mm
Gewicht 7 kg

bekledingstof: 
extra slijtvast en 
duurzaam 
100% polyester
90.000 schuurbewegingen

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 247 548 €/VE 6,90
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

ID1111211701
GS-getest 
voor uw veiligheid

stapelbaar 
(max. 6 stoelen)

Bezoekersstoel FLORA  
zonder armleggers

stof 
DELTA1

kleur zwart donkergrijs
onderstel verchroomd
Bestelnr. 239 116 b –
€/st. 59,90  –
vanaf 12 st. €/st. 54,90  –
onderstel aluzilver
Bestelnr. 239 122 a 239 123
€/st. 52,90 52,90
vanaf 12 st. €/st. 49,90 49,90
VE = 4 st.

Bezoekersstoel FLORA 
brandvertragende
bekledingsstof  
DELTA 1 

Kwaliteitskenmerken:
•  de hele dag comfortabel zitten dankzij  

de DELTA-V comfortpolstering

•  Bezoekersstoel met stabiel,  
stapelbaar 4-poot staalbuisonderstel

•  extra lange gebruiksduur door   
hoogbelastbare, brandvertragende  
bekledingsstof met 50.000 schuurbewegingen, 
perfect voor intensief gebruik

•  TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

rug met kunststof-
bedekking voor een 
elegante optiek

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare brand- 
vertragende bekledingsstof:

100% Polyester 
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

vanaf € 4990
afb. zwart
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 239 112

a
afb. zwart  
onderstel verchroomd
Bestelnr. 239 116
vanaf € 54,90

b

extra lange gebruiksduur 
door hoogbelastbare, 
brandvertragende  
bekledingsstof DELTA 1

b
afb. antraciet 
incl. armleggers 
Bestelnr. 134 256
vanaf € 49,90

afb. zwart  
zonder armleggers 
Bestelnr. 134 428
vanaf € 39,90

a



Kwaliteitskenmerken:
•   met echt leder- of kunstleder-

bekleding bestelbaar
•  voor uw gezondheid en  

veiligheid: GS-gecertificeerd
•  onvermoeibaar zitten door bijzondere  

DELTA-V kwaliteitspolstering van  
zit en rugleuning

•  stabiel staalbuisonderstel in verchroomde 
uitvoering

•  stapelbaar tot 6 stoelen

Gegevens:
Totaalhoogte 830 mm
Totaalbreedte 505 mm
Totaaldiepte 565 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 450 mm
Zitdiepte 470 mm
Rugleuninghoogte 340 mm
Gewicht 6,5 kg

afb. zwart 
kunstleder 
Bestelnr. 267 788
vanaf € 59,90

stapelbaar  
(max. 6 stoelen)

FLORA II- met echt leder/kunstleder 

Bezoekersstoel

383

MODERN DESIGN
in echt leder & kunstleder verkrijgbaar

TOP ZITCOMFORT &

a

 
afb. zwart 
echt leder 
incl. armleggers 
Bestelnr. 147 049 
vanaf € 82,90

b

Bezoekersstoel FLORA II, onderstel verchroomd

 
 

bekleding 
kleur

kunstleder 
zwart 

echt leder 
zwart

zonder armleggers
Bestelnr. 267 788 a 147 048 
€/st. 69,90  79,90
vanaf 4 st. €/st. 66,90 77,90
vanaf 8 st. €/st. 64,90 76,90
vanaf 12 st. €/st. 59,90 74,90    
incl. armleggers
Bestelnr. 267 789 147 049 b
€/st. 76,90 89,90
vanaf 4 st. €/st. 74,90 87,90
vanaf 8 st. €/st. 69,90 84,90
vanaf 12 st. €/st. 64,90 82,90
VE = 4 st.

langdurig zitcomfort 
door de unieke 
DELTA-V polstering

onderstel verchroomd,  
incl. polyamide 
vloerbeschermers

FLORA II

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

 comfortabele vulling

beste kwaliteit, met 
binnenzitschaal in hout

vanaf € 5990
zonder armleggers

advies  
verkoopprijs 

79,90

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 247 548 €/VE 6,90
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

ID1111211701
GS-getest 
voor uw veiligheid

Seite 382-383
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TopSWING ELEGANT  
BEZOEKERSSTOEL  
met comfortpolstering 

Kwaliteitskenmerken:
•  comfortabel gepolsterte  

zit- en rugleuning 
voor meer zitcomfort

•  inclusief armleggers met  
soft-armopleggers ter ontlasting 
van arm en schouders

•  extra lange gebruiksduur 
door hoogbelastbare bekledingsstof 
met 40.000 schuurbewegingen

•  TOP kwaliteit,  
uitstekende afwerking

•  stabiel sledeonderstel in  
aluzilver en verchroomd 

Bezoekersstoel TopSWING,  
sledeonderstel incl. armleggers

stof
Basic C

kleur zwart antraciet blauw
onderstel verchroomd
Bestelnr. 284 694 a 284 695 284 696 b
€/st. 89,90  89,90  89,90  
vanaf 4 st. €/st. 86,90  86,90  86,90  
onderstel aluzilver
Bestelnr. 284 697 284 698 c 284 699
€/st. 89,90  89,90  89,90  
vanaf 4 st. €/st. 86,90  86,90  86,90  

sledeonderstel  
verchroomd incl.  
polyamide steldoppen  
voor vloerbescherming

Extra lange gebruiksduur 
door hoogbelastbare  
bekledingsstof met  
40.000 schuurbewegingen

sledeonderstel  
aluzilver  
incl. Polyamide- 
steldoppen

c

afb. zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 284 694
vanaf € 86,90

a

Bezoekerssledestoel

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
bekledingsstof:   
100% polyester 
40.000 schuurbewegingen 

Gegevens:
Totaalhoogte 845 mm
Totaalbreedte 560 mm
Totaaldiepte 615 mm
Zithoogte 460 mm
Zitbreedte 490 mm
Zitdiepte 470 mm 
Gewicht 9 kg

Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

b
vanaf € 8690
afb. blauw 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 284 696

afb. antraciet 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 284 698 
vanaf € 86,90



CONTEA
Bezoekersstoel

Gegevens:
Totaalhoogte 895 mm
Totaalbreedte 530 mm
Totaaldiepte 600 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 420 mm
Rugleuninghoogte 425 mm 
Gewicht     8 kg

universeel
bruikbaar
• bij vergaderingen
• op conferenties
•  in de wachtruimte  

of receptie

Bezoekersstoel CONTURA 
met armleggers, 
onderstel verchroomd 

 
kunstleder 

kleur zwart 
Bestelnr. 279 036 
€/st. 89,90

Expressief en comfortabel 
van hoogwaardig afgewerkt kunstleder

Kwaliteitskenmerken:
•   u voelt het perfecte comfort  

door een ergonomisch gevormde 
DELTA-V comfortpolstering

•  hoogwaardig afgewerkt  
kunstleder 

•  mooie stikselafwerking  
voor een edele optiek en 
hoog comfort

•  bezoekersstoel met stabiel  
verchroomd onderstel

onderstel  
verchroomd 

 voor bijzonder  
zitcomfort zorgt de 
DELTA-V comfort- 
polstering

Bezoekersstoel CONTURA 
Bestelnr. 279 036  
vanaf €/st. 79,90  

€ 8990

 incl. armleggers 
met zachte   
polypropyleen 
armopleg

385Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice Gratis tel.: 0 800 / 20 888

Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

bistro tafel SORA 
Bestelnr. 279 182 
€/st. 149,– 
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Kwaliteitskenmerken:

•  zit- en rugvlak, in afwasbaar  
en onderhoudsvriendelijk  
soft-kunstleder

• voor bijzonder zitcomfort  
  zorgt de DELTA-V  
  comfortpolstering

•  zacht gevoel en optimale  
onderhoudseigen- 
schappen  

•  extra lange gebruiks duur  
door hoogbelastbare  
bekledingsstof met  
100.000 schuurbewegingen

•  inclusief armleggers

•   binnenzitschaal in  
gelijmd beukenhout

•  stabiel metalen onderstel,  
stapelbaar

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

bekledingsstof:
extra slijtvast en duurzaam
Dekmateriaal: 100% polyurethan 
Draagmateriaal: 70% polyester, 
30% wol 
100.000 schuurbewegingen

stapelbaar  
(max. 4 stoelen)

PIENO – bekleding soft-kunstleder

Bezoekersstoel PIENO, onderstel incl. armleggers

soft- 
kunstleder

kleur zwart blauw bordeaux
onderstel aluzilver
Bestelnr. 268 209 a 268 212 268 981 b 
€/st. 99,90  99,90    99,90  
vanaf 8 st. €/st. 94,90  94,90 94,90
onderstel verchroomd
Bestelnr. 268 208 – – 
€/st. 109,90 – –
vanaf 8 st. €/st. 99,90  –    –  
onderstel zwart
Bestelnr. 268 211 c – – 

€/st. 99,90 – –
vanaf 8 st. €/st. 94,90 –    –  
VE = 2 st.

TIP!

ongevoelig en 
onderhouds
vriendelijk 

DELTAV TOPkwaliteit, 
met houten binnenzitschaal  

en extra comfortabele   
polstering

Gegevens :
Totaalhoogte 835 mm
Totaalbreedte 530 mm
Totaaldiepte 490 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 450 mm
Zitdiepte 490 mm
Gewicht 9 kg

b
afb. bordeaux 
Bestelnr. 268 981
vanaf € 94,90

afb. zwart 
Bestelnr. 268 211
vanaf € 94,90

c

a
vanaf € 9490
afb. zwart 
Bestelnr. 268 209

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Top zitcomfort & 
modern design
duurzaam met soft- 
kunstleder bekleding

Bezoekersstoel

PIENO pagina 386-387

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 251 922 €/VE 8,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)



stof
Basic C 

kleur antraciet zwart bordeaux
onderstel aluzilver
Bestelnr. 246 991 a 246 993 277 554 d
€/st. 76,90  76,90  76,90  
vanaf 2 st. €/st. 74,90  74,90  74,90  
onderstel zwart
Bestelnr. 246 997 b – – 

€/st. 76,90   – –
vanaf 2 st. €/st. 74,90  –  –
onderstel verchroomd
Bestelnr. – 277 550 c –
€/st. – 86,90 –
vanaf 8 st. €/st. – 79,90 –
VE = 2 St.

TIP! TIP!

Bezoekersstoel PIENO D1, 4-pootsonderstel incl. armleggers

bekledingsstof: 
extra slijtvast en duurzaam 
100% polyester 
90.000 schuurbewegingen 

Gegevens :
Totaalhoogte 835 mm
Totaalbreedte 530 mm
Totaaldiepte 490 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 450 mm
Zitdiepte 490 mm
Gewicht 9 kg

Bezoekersstoel
stof Basic C

387

Kwaliteitskenmerken:
keuze uit twee  
bekledingsstoffen:

•  bekledingsstof Basic C met  
90.000 schuurbewegingen 

•  de hele dag comfortabel zitten dankzij  
comfortpolstering

•  inclusief armleggers

•   binnenzitschaal in gelijmd  
beukenhout

•  stabiel metalen onderstel, stapelbaar

•   TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

PIENO – stofbekledingPIENO pagina 386-387

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a
vanaf € 7490
afb. antraciet 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 246 991

stapelbaar 
(max. 4 stoelen)

DELTA-V  
TOP-kwaliteit 
comfortabele vulling 
voor makkelijk zitten

afb. antraciet 
onderstel zwart 
Bestelnr. 246 997
vanaf € 74,90

b

afb. zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr.  277 550
vanaf € 79,90

c

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 251 922 €/VE 8,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

afb. bordeaux 
onderstel aluzilver
Bestelnr. 277 554
vanaf € 74,90

d



DELTA I – kunstleder
Bezoekerssledestoel

388

DELTA Ipagina 388-391

Kwaliteitskenmerken:
•  trendy en uitgesproken  

comfortabel in hoogwaardig 
kunstleder

•  zacht zitcomfort en  
onderhoudsvriendelijk

•  hoog zitcomfort door de  
comfortabele zitting

•  vor uw gezondheid en  
veiligheid vlg. EN 15373 
(duurzaamheid), EN 13761  
(veiligheid), EN 1728 (sterkte), 
EN 1022 (standvastheid) getest

•  sledestoel met stabiel  
staalbuisonderstel, verchroomd

•   TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

a afb. 
kunstleder zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 225 134

SPAARPRIJS
SETS AAN

pag. 391

met de DELTA I  
bewijst u uw 

eenvoudige elegantie met  
eerste klasse zitcomfort

KLASSE!

stabiel door polyamide 
vloerbeschermers en  
kantelbeveiliging

het DELTA-V speciale  
polster zorgt voor lang-
durig zitcomfort

Bezoekersstoel DELTA I, incl. armleggers
onderstel verchroomd

 
kunstleder 

kleur zwart blauw
Bestelnr. 225 134 a 268 567 b
€/st. 78,90 78,90 
vanaf 2 st. €/st. 75,90 75,90

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Gegevens :
Totaalhoogte 870 mm
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 530 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 490 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 490 mm
Armleggershoogte 620 mm
Gewicht 7,5 kg

b afb. 
kunstleder blauw 
onderstel verchroomd 
vanaf 4 st. €/st. per SET 
pagina 391

vanaf € 6999 getest door 
REMODEX volgens 

EN 15373, EN 13761,
EN 1728, EN 1022



DELTA I – echt leder
Bezoekerssledestoel

389

DELTA I

c afb. 
echt leder lichtgrijs 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 236 279

tafel  
vanaf pagina 426

SPAARPRIJS
SETS AAN

pag. 391

vanaf € 9999

comfortabele  
armleggers door  
de gepolsterde arm- 
opleggers, echt leder

veilige stand door  
polyamide vloerbeschermers  
en kantelbeveiliging

het DELTA-V speciale  
polster zorgt voor 
 langdurig zitcomfort

pagina  388-391

EDEL & AANTREKKELIJK
uit hoogwaardig ECHT LEDER

Advies 
verkoopprijs

€ 149,–

Kwaliteitskenmerken:
•  trendy en uiterst comfortabel  

in hoogwaardig leder, rugleuning  
uit onderhoudsvriendelijk kunstleder

•  zacht zitcomfort en  
onderhoudsvriendelijk

•  eerste klasse zitcomfort  
door de comfortabele vulling

•  vor uw gezondheid en  
veiligheid vlg. EN 15373 (duurzaamheid),  
EN 13761, (veiligheid), EN 1728 (sterkte),  
EN 1022 (standvastheid) getest

•  duurzaam echt leder 0,9 - 1 mm dikte, 
of bij kleur oker 1,3 - 1,5 mm dikte

•  sledestoel met stabiel staalbuisonderstel,  
verchroomd of aluzilver 

•   TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

b afb. 
echt leder blauw 
onderstel  
verchroomd 
Bestelnr. 148 935

Bezoekersstoel DELTA I, sledeonderstel incl. armleggers

 
echt leder

kleur zwart blauw lichtgrijs
onderstel verchroomd
Bestelnr. 134 547 a 148 935 b 148 936 
€/st. 109,90  109,90  109,90  
vanaf 2 st. €/st. 104,90  104,90  104,90  
onderstel aluzilver
Bestelnr. 236 277 – 236 279 c
€/st. 109,90  – 109,90  
vanaf 2 st. €/st. 104,90  –    104,90  

TIP!

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Gegevens :
Totaalhoogte 870 mm
Totaalbreedte 545 mm
Totaaldiepte 530 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 490 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 490 mm
Armleggershoogte 620 mm
Gewicht 7,5 kg

getest door 
REMODEX volgens 

EN 15373, EN 13761,
EN 1728, EN 1022

a afb. 
echt leder zwart 
onderstel verchroomd 
vanaf 4 st. €/st. per SET 
pagina 391



b afb. donkergrijs 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 225 161

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare 
brandvertragende  
stof: 
100% polyester 
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

DELTA I – stof
Bezoekerssledestoel

390

DELTA Ipagina  388-391

COMFORTABEL  
& STIJVOL 
aan een aantrekkelijke prijs

Bezoekersstoel DELTA I, incl. armleggers

stof 
DELTA1 

kleur zwart donkergrijs donkerblauw
onderstel verchroomd
Bestelnr. 210 902 a 225 161 b 210 903
€/st. 96,90  96,90  96,90  
vanaf 2 st. €/st. 92,90 92,90 92,90 
onderstel aluzilver
Bestelnr. 236 286 236 287 236 288 c
€/st. 96,90  96,90  96,90  
vanaf 2 st. €/st. 92,90 92,90 92,90 

TIP!

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

onderstel verchroomd,  
incl. polyamide 
vloerbeschermers

onderstel aluzilver,  
incl. polyamide 
vloerbeschermers

 de hele dag comfortabel  
zitten dankzij de  
DELTA-V comfort- 
polstering

Kwaliteitskenmerken:

•  de hele dag comfortabel zitten dankzij de  
DELTA-V comfortpolstering

•  Extra lange gebruiksduur door hoogbelastbare brand-
vertragende stof met 50.000 schuurbewegingen, geschikt 
voor intensief gebruik

•  voor uw gezondheid en veiligheid vlg. EN 15373 
(duurzaamheid), EN 13761 (veiligheid), EN 1728 
(sterkte), EN 1022 (standvastheid) getest

•  sledestoel met stabiel staalbuisonderstel in 2 kleuren

•   inclusief polyamide vloerbeschermers en kantelbeveiliging

•   TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

Gegevens :
Totaalhoogte 870 mm 
Totaalbreedte 545 mm 
Totaaldiepte 530 mm 
Zithoogte 470 mm 
Zitbreedte 490 mm 
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 490 mm
Armleggershoogte 620 mm
Gewicht 7,5 kg

to
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a afb. zwart 
onderstel verchroomd 
vanaf 2 st. €/st.  
Bestelnr. 210 902

inclusief kantel- 
beveiliging

polyamide
vloerbeschermers

beste kwaliteit en 
fijnste bewerking

sledeonderstel voor 
ontspannen zitten

getest door 
REMODEX volgens 

EN 15373, EN 13761,
EN 1728, EN 1022

c afb. donkerblauw 
onderstel aluzilver 
vanaf 4 st. €/st. per SET 
pagina 391

vanaf € 8999



Extra lange gebruiksduur door 
hoogbelastbare bekledingsstof 

100% polyester 
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  

EN 1021-2 lucifers

a 4 stoelen per SET 
afb. stof zwart 
onderstel verchroomd
Bestelnr. 226 907

c 4 stoelen per SET
afb. stof donkerblauw
onderstel verchroomd
Bestelnr. 226 909  

b 4 stoelen per SET
afb. stof donkergrijs 
onderstel verchroomd
Bestelnr. 226 908

Gegevens:
Totaalhoogte 870 mm 
Totaalbreedte 545 mm 
Totaaldiepte 530 mm 
Zithoogte 470 mm 
Zitbreedte 490 mm 
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 490 mm 
Armleuninghoogte 620 mm
Gewicht 7,5 kg

DELTA I – in SET

391

b 4 stoelen per SET 
afb. echt leder zwart 
onderstel verchroomd
Bestelnr. 226 904
€/SET 399,99

a 4 stoelen per SET 
afb. kunstleder blauw 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 268 566 
€/SET 279,99 

c 4 stoelen per SET 
afb. echt leder lichtgrijs 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 226 906 
€/SET 399,99

Bezoekerssledestoel  
onderstel verchroomd

 HOOGWAARDIG & ELEGANT  
aan een aantrekkelijke prijs

onderstel verchroomd,  
incl. polyamide vloerbeschermers  
en kantelbeveiling

langdurig zitplezier   
door de unieke 
DELTA-V polstering

Top-aanbieding

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

DELTA 1
met stof – 4 stoelen per SET  
onderstel verchroomd

stof 
DELTA 1

kleur zwart donkergrijs donkerblauw

Bestelnr. 226 907 a 226 908 b 226 909 c  

€/SET 359,99 359,99 359,99

€/st. in SET 89,99 89,99 89,99

DELTA 1
echt leder – 4 stoelen per SET  
onderstel verchroomd

echt leder

kleur zwart blauw lichtgrijs

Bestelnr. 226 904 b 226 905 226 906 c  

€/SET 399,99 399,99 399,99

€/st. in SET 99,99 99,99 99,99

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen 

DELTA I 
kunstleder – 4 stoelen per SET  
onderstel verchroomd

kunstleder

kleur zwart blauw

Bestelnr. 226 911 268 566 a
€/SET 279,99 279,99

€/st. in SET 69,99 69,99
Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen 

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen 

€ 8999
per stoel in set

getest door 
REMODEX volgens 

EN 15373, EN 13761,
EN 1728, EN 1022

In SET nog
gunstiger!

€ 6999
€/stuk

kunstleder

vanaf 4 st. €/stuk per SET 

U spaart € 41,–



echt hout  
armleggers,  
zwart gebeitst

 
Rijverbinding optioneel

stapelbaar 
(max. 4 stoelen)

ARKAS – kunstleder
Bezoekersstoel

392
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Kwaliteitskenmerken:
•  excellent zitten door de  

bijzondere DELTA-V polstering

•  zacht zitcomfort en  
onderhoudsvriendelijk 

•  vor uw gezondheid en veiligheid vlg.  
EN 15373 (duurzaamheid), EN 1728  
(veiligheid), EN 1728 (sterkte),  
EN 1022 (standvastheid) getest

•  bezoekersstoel met 
stabiel metalen onderstel 

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

b afb. kunstleder blauw 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 268 581

a afb. kunstleder zwart 
onderstel verchroomd 
vanaf 4 st. €/st. per SET 
pagina 395

vanaf € 6999

Onmisbaar
• bij vergaderingen
• bij conferenties
• aan het onthaal etc. 

Bezoekersstoel ARKAS, incl. armleggers
onderstel verchroomd

 
kunstleder

kleur zwart blauw
Bestelnr. 226 728 a 268 581 b
€/st. 78,90  78,90  
vanaf 2 st. €/st. 75,90 75,90 

MODERN & COMFORTABEL  
uit hoogwaardig kunstleder

onderstel  
verchroomd,  
incl. vloerbeschermers

het DELTA-V comfort-
polster zorgt voor  
langdurig zitcomfort

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Bestelnr. 155 971 €/st. 6,49

Gegevens:
Totaalhoogte 880 mm
Totaalbreedte 600 mm
Totaaldiepte 552 mm
Zithoogte 450 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 460 mm
Rugleuninghoogte 460 mm 
Gewicht 8 kg

SETS AAN

SPAARPRIJS pagina 395

viltglijders VE = 4 stuck

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 285 819 €/VE 8,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

getest door 
REMODEX volgens 

EN 15373, EN 13761,
EN 1728, EN 1022



b afb.  
echt leder lichtgrijs 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 208 036

Productvideo

c afb.  
echt leder zwart 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 236 293

a afb. echt leder zwart 
onderstel verchroomd 
vanaf 4 st. €/st. per SET 
pagina 395

vanaf € 9999

ARKAS – echt leder
Bezoekersstoel

393

ARKAS pagina 392-395

comfortabele 
armleggers 
door de lederen 
armopleggers

veilige stand door  
polyamide vloer- 
beschermers

advies 
verkoopprijs

€ 169,–

Kwaliteitskenmerken :
•  het zachte, fijnnerfleder garandeert 

een aangenaam zitgevoel

•  eerste klasse zitcomfort  
door de comfortabele vulling 

•  vor uw gezondheid en veiligheid vlg.  
EN 15373 (duurzaamheid), EN 1728  
(veiligheid), EN 1728 (sterkte),  
EN 1022 (standvastheid) getest

•  zacht zitcomfort en  
onderhoudsvriendelijk 

•  sledestoel met stabiel staalbuis- 
 onderstel, verchroomd of aluzilver 

•   TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

tafel  
vanaf pagina 426

Bezoekersstoel ARKAS, met armleggers

 
echt leder

kleur zwart blauw lichtgrijs
onderstel verchroomd
Bestelnr. 155 964 a 208 044 208 036 b 
€/st. 109,90  109,90  109,90  
vanaf 4 st. €/st. 104,90  104,90  104,90  
onderstel aluzilver
Bestelnr. 236 293 c – –
€/st. 109,90  – –
vanaf 2 st. €/st. 104,90  – –

TIP!

uit hoogwaardig ECHT LEDER
TIJDLOZE ELEGANTIE 

onderstel verchroomd

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

SETS AAN

SPAARPRIJS pagina 395

Gegevens:
Totaalhoogte 880 mm
Totaalbreedte 600 mm
Totaaldiepte 552 mm
Zithoogte 450 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 460 mm
Rugleuninghoogte 460 mm 
Gewicht 8 kg

viltglijders VE = 4 stuck

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 285 819 €/VE 8,50
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

getest door 
REMODEX volgens 

EN 15373, EN 13761,
EN 1728, EN 1022



Kwaliteitskenmerken:
•  hoogbelastbare, brandvertragende  

stof DELTA1 met  
50.000 schuurbewegingen

•  hoog zitcomfort door de  
comfortabele zitting

•  stabiel staalbuisonderstell,  
stapelbaar

•  vor uw gezondheid en veiligheid vlg.  
EN 15373 (duurzaamheid), EN 1728  
(veiligheid), EN 1728 (sterkte),  
EN 1022 (standvastheid) getest

•   TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

ELEGANT & COMFORTABEL  
bezoekersstoelen om zich thuis te voelen

afb. donkerblauw 
onderstel aluzilver 
Bestelnr.236 304

c

ARKAS – stof
Bezoekers-
stoel

394
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Bezoekersstoel ARKAS, met armleggers

stof
DELTA1

kleur zwart donkergrijs donkerblauw bordeaux
onderstel verchroomd
Bestelnr. 224 273 a 236 311 b 236 313  224 275 
€/st. 109,90  109,90  109,90  109,90  
vanaf 4 st. €/st. 104,90  104,90  104,90  104,90  
onderstel aluzilver
Bestelnr. 236 302 236 303 236 304 c 236 305 d
€/st. 109,90  109,90  109,90  109,90  
vanaf 4 st. €/st. 104,90  104,90  104,90  104,90  
VE = 2 st.

TIP!

hoogbelastbare,  
brandvertragende stof met  
50.000 schuur bewegingen

echt houten 
armleggers

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

 sledestoel met stabiel  
staalbuisonderstel,  
incl. polyamide  
vloerbeschermers

afb. bordeaux 
onderstel aluzilver
Bestelnr. 236 305

d

Gegevens:
Totaalhoogte 880 mm
Totaalbreedte 600 mm
Totaaldiepte 552 mm
Zithoogte 450 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 460 mm
Rugleuninghoogte 460 mm 
Gewicht 8 kg

stapelbaar 
(max. 4 stoelen)

 de hele dag  
comfortabel  
zitten dankzij  
de speciale  
DELTA-V  
polstering

beste kwaliteit en
fijnste afwerking

bezoekerssledestoel 
voor hoog zitcomfort

b
afb. donkergrijs 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 236 311

getest door 
REMODEX volgens 

EN 15373, EN 13761,
EN 1728, EN 1022

a

vanaf € 9999
afb. zwart 
onderstel verchroomd
vanaf 4 st. €/st. per SET 
pagina 395



Extra lange gebruiks-
duur door hoogbelast-
bare bekledingsstof 
100% polyester 
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

b 4 stoelen per SET
afb. stof donkerblauw 
onderstel verchroomd
Bestelnr. 226 920

c 4 stoelen per SET
afb. stof bordeaux 
onderstel verchroomd
Bestelnr. 226 921

Gegevens:
Totaalhoogte 880 mm
Totaalbreedte 600 mm
Totaaldiepte 552 mm
Zithoogte 450 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 460 mm
Rugleuninghoogte 460 mm
Gewicht 8 kg

ARKAS 
echt leder – 4 stoelen per SET  
onderstel verchroomd

echt leder 

kleur zwart blauw lichtgrijs

Bestelnr. 226 916 b 226 917 226 918 c  

€/SET 399,99 399,99 399,99 

€/st. in SET 99,99 99,99 99,99

ARKAS 
met stof  – 4 stoelen per SET  
onderstel verchroomd

stof 
DELTA 1

kleur zwart donkerblauw bordeaux
Bestelnr. 226 919 a 226 920 b 226 921 c
€/SET 399,99 399,99 399,99
€/st. in SET 99,99 99,99 99,99
Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen 

langdurig zitplezier   
door de unieke  
DELTA-V  polstering

onderstel  
verchroomd,  
incl. polyamide 
vloerbeschermers 

ARKAS 
kunstleder – 4 stoelen per SET  
onderstel verchroomd met echt hout  
armleggers in zwart gebeitst 

kunstleder

kleur zwart blauw

Bestelnr. 226 922 268 580 a
€/SET 279,99 279,99 

€/st. in SET 69,99 69,99 

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen 

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen 

a 4 stoelen per SET 
afb. kunstleder blauw 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 268 580 
€/SET 279,99 

c 4 stoelen per SET   
afb. echt leder lichtgrijs 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 226 918 
€/SET 399,99

stapelbaar 
(max. 12 stoelen)

a 4 stoelen per SET
afb. stof zwart 
onderstel verchroomd
Bestelnr. 226 919

b4 stoelen per SET 
afb. echt leder zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 226 916 
€/SET 399,99

€ 9999
per stoel in set

Bezoekersstoel in SET  
onderstel verchroomd

ARKAS – in SET

395Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Comfortabel & edel
aan een spaarprijs

getest door 
REMODEX volgens 

EN 15373, EN 13761,
EN 1728, EN 1022

Top-aanbieding

In SET nog
gunstiger!

€ 6999
€/stuk

kunstleder

vanaf 4 st. €/stuk per SET 

U spaart € 40,–



Kwaliteitskenmerken:
•  gepolsterde kuipzit met 

afgeronde voorzijde voor 
comfortabel zitten

•  voor uw gezondheid en 
veiligheid: GS-gecerti-
ficeerd

•  ergonomisch gevormde 
rugleuning,  
keuze gepolsterd of met  
ademingsactief netweefsel

•  4-pootsonderstel  
verchroomd, stapelbaar  
(max. 2 stoelen),  
of sledeonderstel  
verchroomd

•  in 7 verschillende  
kleuren verkrijgbaar

• optioneel armleggers
•  TOPKWALITEIT,  

daarom 5 jaar garantie

LAS VEGAS met 4-pootsonderstel / met sledeonderstel
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Bezoekersstoel

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 48 uren resp. *15 werkdagen, franco gelijkvloers.  
Op aanvraag: professionele snelle opbouw service op de werkplek en terugname 
van de verpakking (behalve met * gemarkeerde artikelen).

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer enz., in topkwali-
teit voor optimale bescherming van uw vloer
Bestelnr. 285 813 €/VE 6,90
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

Armleggers
verchroomd met  
zwarte polyamide  
armopleggers
Bestelnr. 272 342
€/paar 29,90

e

bekledingsstof/ 
netweefsel: 
extra slijtvast en duurzaam 
stof: 100% polypropyleen 
net: 100% polyester 
40.000 schuurbewegingen 

Gegevens: sledeonderstel 4-pootsonderstel
Totaalhoogte 850 mm 830 mm
Totaalbreedte 480 mm 480 mm
Totaaldiepte 520 mm 520 mm
Zithoogte 450 mm 430 mm
Zitbreedte 480 mm 480 mm
Zitdiepte 450 mm 450 mm
Gewicht 9 kg 6,3 kg

LAS VEGAS, onderstel verchroomd, zonder armleggers

stof  
Basic C

kleur zwart antraciet blauw appelgroen rood bordeaux oranje
4-pootsonderstel, netweefselrug zwart, zit met polster
Bestelnr. 272 296 278 962 a 272 297* 272 329* 272 327* 272 328* 272 330*
€/st. 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 
vanaf 8 st. €/st. 89,90   89,90 89,90   89,90 89,90   89,90   89,90   
4-pootsonderstel, zit en rug met polster
Bestelnr. 272 294 278 963 272 295* 272 324*b 272 322* 272 323* 272 325*c

€/st. 109,90 109,90 109,90 109,90 109,90 109,90 109,90
vanaf 8 st. €/st. 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 
sledeonderstel, netweefselrug zwart, zit met polster
Bestelnr. 272 301 d 278 964 272 299* 272 339* 272 337* 272 338*e 272 340*
vanaf 2 st. €/st. 109,90 109,90 109,90 109,90  109,90 109,90 109,90
vanaf 4 st. €/st. 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
sledeonderstel, zit en rug met polster
Bestelnr. 272 298 278 965 272 300*f 272 334* 272 332*g 272 333* 272 335*
vanaf 2 st. €/st. 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90 
vanaf 4 st. €/st. 109,90 109,90 109,90 109,90 109,90 109,90 109,90

Ergonomisch en 
KLEURRIJK

ademingsactieve,  
ergonomisch  
gevormde netrug

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

kuipzit met afgeronde 
voorkant voor comfor-
tabel zitten

vanaf € 8990
vanaf 4 st. €/st. 
4-pootsonderstel  
met netweefselrug

mooi 
gevormde  
armleggers

inclusief 
polyamide 
vloerbe-
schermers

afb. appelgroen 
4-pootsonderstel 
Bestelnr. 272 324* 
vanaf € 99,90

armleggers 
Bestelnr. 272 342 
€/paar 29,90

afb. zwart 
sledeonderstel 
Bestelnr. 272 301 
vanaf € 99,90

afb. blauw,  
sledeonderstel 
Bestelnr. 272 300* 
vanaf € 109,90

afb. antraciet 
4-pootsonderstel 
Bestelnr. 278 962 
vanaf € 89,90

armleggers 
Bestelnr.  
272 342 
€/paar 29,90

a

b

d

f

afb. roodg afb. bordeaux afb. oranjece



Kwaliteitskenmerken:
•  comfortabele, extra ergonomische  

DELTA-V polstering voor meer zitcomfort
•  inclusief armleggers
•  belastbaar tot 150 kg lichaamsgewicht  
•  comfortabele zitten vergemakkelijkt  

het dagelijkse werk
•  stabiel metaalbuis onderstel als  

4-poots of sledeonderstel, verchroomd
•  rugleuning gepolsterd of met netrug
•  beide modellen stapelbaar  

(tot 6 stuks) incl. stapelbescherming

Universeel inzetbaar!
Dankzij de tijdloze elegantie en  
het aangenaam zitcomfort is deze  
bezoekersstoel uiterst geschikt  
voor het gebruik in ontvangst- en  
seminarieruimtes, wachtkamers,  
bij vergaderingen enz.

Bezoekersstoel RIVA 4, 4-voet onderstel 
inclusief armleggers

stof  
DELTA 100

kleur zwart donkergrijs donkerblauw
netrug, gepolsterde zitting
Bestelnr. 277 562 280 691 c 280 689 
€/st. 259,– 259,– 259,–
vanaf 10 st. €/st. 239,– 239,– 239,–
zit en rug gepolsterd
Bestelnr. 277 563 d 280 690 280 688
€/st. 259,– 259,– 259,–
vanaf 10 st. €/st. 239,– 239,– 239,–

Bezoekersstoel RIVA S, sledeonderstel
inclusief armleggers

stof  
DELTA 100

kleur zwart donkergrijs donkerblauw
netrug, gepolsterde zitting
Bestelnr. 277 564 a 280 687 280 685
€/st. 269,– 269,– 269,–
vanaf 10 st. €/st. 239,– 239,– 239,–
zit en rug gepolsterd
Bestelnr. 277 565 280 686 280 684 b
€/st. 269,– 269,– 269,–
vanaf 10 st. €/st. 239,– 239,– 239,–

kunststofglijders-set (4 stuks), zwart
Bestelnr. 277 713 
€/SET 9,90
viltglijders-set (4 stuks), zwart
Bestelnr. 277 714 
€/SET 14,90

 incl. armleggers  
met zachte polyamide 
armoplegger

stapelbaar 
(max. 6 stoelen)

elegant 4-voet  
onderstel verchroomd,  
incl. kunststofglijders

sledeonderstel  
verchroomd

extra comfortabel 
gepolsterd voor  
onvermoeid zitten

incl. stapelbescher-
ming voor veilig  
stapelen

topkwaliteit -  
hoogbelastbare  
bekledingsstof  
met 98.000  
schuurbewegingen, 
perfect voor perma-
nent gebruik

afb. zwart 
incl. armleggers 
sledeonderstel 
verchroomd 
Bestelnr. 277 564 
vanaf € 239,–

a

afb. donkergrijs 
incl. armleggers 
4-voet onderstel 
verchroomd 
Bestelnr. 280 691 
vanaf € 239,–

c

Plaats nemen en zich op  
zijn GEMAK VOELEN 

vanaf € 239,–

b afb. donkerblauw 
incl. armleggers 
sledeonderstel 
verchroomd 
Bestelnr. 280 684 
vanaf € 239,–

afb. zwart 
incl. armleggers 
4-voet onderstel 
verchroomd 
Bestelnr. 277 563 
vanaf € 239,–

d

afmetingen: RIVA 4 RIVA S
hoogte 920 mm 920 mm
breedte 570 mm 570 mm
diepte 680 mm 600 mm
zithoogte 460 mm 455 mm
zitbreedte 460 mm 460 mm
zitdiepte 460 mm 460 mm
rugleuninghoogte 475 mm 475 mm
gewicht 10 kg 11 kg

Extra lange  
gebruiksduur door  
hoogbelastbare  
bekledingsstof:  
100% polyester
98.000 schuurbewegingen
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

RIVA 4/RIVA S
Bezoekers-/conferentiestoel

397Levering: binnen 5 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Tel.: 02339/909850
www.delta-v.de
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VALERA 4,  4-poot onderstel verchroomd

stof  
Basic G

kleur zwart antraciet blauw appelgroen rood bordeaux oranje

netrug zwart, gestoffeerde zitting, zonder armleggers
Bestelnr. 270 518 a – – – – – –
€/st. 149,– – – – – – –
vanaf 2 st. €/st. 139,– – – – – – –
netrug zwart, gestoffeerde zitting, inclusief armleggers
Bestelnr. 270 522 270 523 278 988* 278 989*c 278 990* 278 991* 278 992*
€/st. 169,– 169,– 169,– 169,– 169,– 169,– 169,–
vanaf 2 st. €/st. 159,– 159,– 159,– 159,– 159,– 159,– 159,–
zitting en rug gestoffeerd, inclusief armleggers
Bestelnr. 270 520* 270 521* 278 993*b 278 994* 278 995* 278 996* 278 997*
€/st. 159,– 159,– 159,– 159,– 159,– 159,– 159,–
vanaf 2 st. €/st. 149,– 149,– 149,– 149,– 149,– 149,– 149,–
VE = 2 st

VALERA 4 met 4-poot onderstel VALERA 4pagina 470-471

Bezoekersstoel

Bekledingsstof:
extra duurzaam en kwalitatief
100% polyolefine
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed,
EN 1021-2 lucifers

Onmisbaar
• op kantoor
• tijdens vergaderingen
• in wachtruimtes
• op conferenties
• in ontvangstruimtes

Kwaliteitskenmerken:
•  comfortabele, extra ergono-

mische polstering voor meer 
zitcomfort

•  verkrijgbaar met of zonder  
armleggers

•  comfortabel gevormde zitting voor 
langdurig zitten

•  beide varianten zijn stapelbaar 
(tot 6 stuks)

•  rugleuning gestoffeerd of  
met netrug

•  stabiel stalen onderstel met een 
diameter van 25 mm, als 4-poot, 
verchroomd

• incl. polyamide glijdoppen

onderstel verchroomd

stapelbaar (max. 6 stoelen)

Moderne flair 
voor elke ruimte! 

vanaf € 139,–
vanaf 2 st. €/st. 
met netrug

a
afb. zwart
zonder armleggers
4-poot onderstel
verchroomd 
Bestelnr. 270 518 
vanaf € 139,–

c
afb. groen
incl. armleggers
4-poot onderstel
verchroomd 
Bestelnr. 278 989* 
vanaf € 159,–

Gegevens:
Totaalhoogte 940 mm
Totaalbreedte 630 mm
Totaaldiepte 630 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 480 mm
Zitdiepte 480 mm
Rugleuninghoogte 410 mm
Gewicht 9 kg

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 247 548 €/VE 6,90
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 48 uren resp. *15 werkdagen, franco gleijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice op de werkplek 
en terugname van de verpakking (behalve met * gemarkeerde artikelen).

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

b
afb. blauw
incl. armleggers
4-poot onderstel
verchroomd
Bestelnr. 278 993* 
vanaf € 149,–
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onderstel verchroomd

VALERA S, sledeonderstel verchroomd

stof  
Basic G

kleur zwart antraciet blauw appelgroen rood bordeaux oranje

netrug zwart, gestoffeerde zitting, zonder armleggers
Bestelnr. 270 526 a – – – – – –
€/st. 159,– – – – – – –
vanaf 2 st. €/st. 149,– – – – – – –
netrug zwart, gestoffeerde zitting, inclusief armleggers
Bestelnr. 270 530 270 531 278 998* 278 999* 279 000*b 279 001* 279 002*
€/st. 189,– 189,– 189,– 189,– 189,– 189,– 189,–
vanaf 2 st. €/st. 179,– 179,– 179,– 179,– 179,– 179,– 179,–
zitting en rug gestoffeerd, inclusief armleggers
Bestelnr. 270 528 270 529 279 003* 279 004* 279 005* 279 006* 279 007* c
€/st. 179,– 179,– 179,– 179,– 179,– 179,– 179,–
vanaf 2 st. €/st. 169,– 169,– 169,– 169,– 169,– 169,– 169,–
VE = 2 st.

Kwaliteitskenmerken:
•  gestoffeerde en gevormde zitting met afgeronde voorzi-

jde voor comfortabel zitten
•  ergonomisch gevormde rugleuning, naar keuze  

gestoffeerd of met ademend netstof
• verchroomd sledeonderstel, stapelbaar (tot 6 stuks)
• GS-gecertificeerd: voor uw gezondheid en veiligheid
• verkrijgbaar in 7 verschillende kleuren
• armleggers optioneel verkrijgbaar
• TOPKWALITEIT, daarom 3 jaar garantie

Comfortabel en  
KLEURRIJK

Bezoekersstoel

VALERA S

ademende, 
ergonomisch 

gevormde 
netrug

b
afb. rood
incl. armleggers
sledeonderstel
verchroomd 
Bestelnr. 279 000* 
vanaf € 179,–

ergonomisch gevormde zitting met 
afgeronde voorkant voor comfortabel 
zitten

c
afb. oranje
incl. armleggers
sledeonderstel
verchroomd 
Best.-Nr. 279 007* 
ab € 169,–

   VALERA S met sledeonderstel

vanaf € 149,–
vanaf 2 st. €/st. 
met netrug

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertek geprüfte

Sicherheit

stapelbaar (max. 6 stoelen)

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 285 812 €/VE 9,90
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

Bekledingsstof:
extra duurzaam en kwalitatief
100% polyolefine
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed,
EN 1021-2 lucifers

Gegevens:
Totaalhoogte 940 mm
Totaalbreedte 630 mm
Totaaldiepte 630 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 480 mm
Zitdiepte 480 mm
Rugleuninghoogte 410 mm
Gewicht 9 kg

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 48 uren resp. *15 werkdagen, franco gleijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice op de werkplek 
en terugname van de verpakking (behalve met * gemarkeerde artikelen).

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a
afb. zwart
zonder armleggers
sledeonderstel
verchroomd 
Bestelnr. 270 526 
vanaf € 149,–



Kwaliteitskenmerken:
•  voor bijzonder zitcomfort zorgt de  

DELTA-V speciale polstering 

•  geïntegreerde lendensteun –  
voor een optimale ondersteuning  
van de rug

•  hoogbelastbare brandvertragende 
bekledingsstof DELTA-V

•  naar keuze sledeonderstel,  
in aluzilver, of verchroomd  
verkrijgbaar

•  incl. armleggers met  
polyamide armopleggers

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 15 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gegevens:   sledeonderstel
Totaalhoogte 910 mm
Totaalbreedte 620 mm
Totaaldiepte 620 mm
Zithoogte 440 mm
Zitbreedte 475 mm
Zitdiepte 470 mm
Rugleuninghoogte 450 mm
Gewicht 12 kg

afb.  donkergrijs 
sledeonderstel,  
verchroomd 
Best.-Nr. 268 549  
€ 239,–

b

a
afb. zwart 
sledeonderstel,  
verchroomd 
Bestelnr. 268 548 
€ 239,–

sledeonderstel,
verchroomd
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mySIT
Bezoekersstoel

kuipzit met  
afgeronde  
voorzijde voor  
comfortabel zitten

extra  
comfortabel  
gevormde zit voor  
onvermoeibaar  
zitten 

vanaf € 219,–

Serie mySIT

PREMIUM 
ZITGEVOEL
met comfortpolstering

Bezoekersstoel mySIT, sledeonderstel met armleggers

stof 
DELTA1

kleur zwart donkergrijs blauw
onderstel aluzilver
Bestelnr. 263 935 263 936 263 938 c 
€/st. 219,–  219,–    219,–
onderstel verchroomd
Bestelnr. 268 548 a 268 549 b 268 551  
€/st. 239,– 239,– 239,–

passende bureaustoelen 
vindt u vanaf pagina 330

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 247 548 €/VE 6,90
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

c
afb. donkerblauw 
sledeonderstel,  
verchroomd 
Bestelnr. 268 938
€ 219,–

bekledingsstof:  
Extra lang gebruiksduur 
door hoogbelastbare  
DELTA-V bekledingsstof 
met 100.000 schuurtouren 
(100% polyester)  
EN 1021-1 sigarettengloed,  
EN 1021-2 lucifers  



passende bureaustoelen 
vindt u vanaf pagina 324

Bezoekersstoel winSIT, sledeonderstel met armleggers

stof
DELTA1

kleur zwart donkergrijs blauw
onderstel aluzilver
Bestelnr. 263 175 a 263 176 b 263 178 
€/st. 229,–  229,–    229,–
onderstel verchroomd
Bestelnr. 268 452 268 546 268 547 c 

€/st. 249,– 249,– 249,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 15 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gegevens:  sledeonderstel
Totaalhoogte 910 mm
Totaalbreedte 620 mm
Totaaldiepte 620 mm
Zithoogte 465 mm
Zitbreedte 455 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 445 mm
Gewicht 12 kg

c afb. blauw 
sledeonderstel,  
verchroomd 
Bestelnr. 268 547
€ 249,–

401

Serie winSIT winSIT
Bezoekersstoel

Kwaliteitskenmerken:
•  voor bijzonder zitcomfort zorgt de  

DELTA-V speciale polstering 
•  geïntegreerde lendensteun – voor een  

optimale ondersteuning van uw rug
•  hoogbelastbare brandvertragende  

bekledingsstof DELTA-V
•  naar keuze sledeonderstel,  

in aluzilver, of verchroomd verkrijgbaar
•  incl. armleggers met polyamide armopleggers
•  TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

DE BESTE
inzake zitcomfort 

b
afb. donkergrijs 
sledeonderstel,  
aluzilver 
Bestelnr. 263 176 
€ 229,–

a
afb. donkerblauw 
sledeonderstel,  
aluzilver 
Bestelnr. 263 175
€ 229,–

incl. polyamide 
vloerbeschermers

extra comfortabel 
gevormde zit voor  
onvermoeibaar  
zitten 

 incl. armleggers 
met polyamide  
armopleggers

vanaf  €  229,–

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 247 548 €/VE 6,90
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

bekledingsstof:  
Extra lang gebruiksduur 
door hoogbelastbare  
DELTA-V bekledingsstof 
met 100.000 schuurtouren 
(100% polyester)  
EN 1021-1 sigarettengloed,  
EN 1021-2 lucifers  

sledeonderstel,
verchroomd

slede- 
onderstel,
aluzilver



CAFETARIA/SCHOLING/UNIVERSEEL pagina 402-425

Statafels/barkrukken

Universele stoelen voor cafetaria en kantine              

Universele/cafetaria-tafelsystemen

moderne bistro- en 
bijzettafels overtuigen 
door hun kwalitatief en 
stabiel design en veelzijdige 
gebruiksmogelijkheden.

PIAZO 
€ 179,– 
pagina 423

CAFETARIA- tafelsystemen 
vanaf € 139,–
pagina 425

FONDO 
vanaf € 89,90 
pagina 421

pagina 421

Barkrukken 

vanaf € 49,90 ANZIO 
€ 89,90 
pagina 424

CAFETARIA-
tafelsysteem 
vanaf € 149,– 
pagina 425

statafel glas 

vanaf € 99,90
pagina 424

Duurzame en onderhoudsvriendelijke zit- en sta-oplossingen voor elk gebruik

P1 schaalstoel 
€ 29,99
vanaf pagina 414

stapelbare vormschaalstoelen
met ergonomische zitschaal uit  
breukvast polyamide

Voorbeelden uit 

ons assortiment

vanaf € 1999
HIP schaalstoel 
vanaf pagina 412

pagina 412-421kunststof

pagina 421-425pagina 425

402

Moderne statafels en barkrukken
universeel inzetbaar

HIP schaalstoel 
vanaf pagina 412

kantinetafel PARMA, 
pagina 425

75
5 

m
m

 

DANDO 
€ 49,90 
pagina 
423



Cafetaria-
tafelsysteem 
PARMA
vanaf pagina 425

JARA 
vanaf € 69,90 
vanaf pagina 410

Kantine stapel-
stoelen NORWIN 
vanaf € 19,90
pagina 404-405

JARA 
vanaf € 69,90 
vanaf pagina 410

DIANO 
vanaf € 69,90 
pagina 419

vanaf € 1990

KEN 
vanaf € 29,90 
pagina 407

QUADRAS 
vanaf € 59,90 
pagina 409

Universele stoelen voor cafetaria en kantine pagina 404-411hout Voorbeelden uit 

ons assortiment

403Duurzame en onderhoudsvriendelijke zitoplossingen voor elk gebruik

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid



Kantine-tafels – hout/metaal

404 Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen 
zonder verdere kortingen 

In SET nog 
gunstiger!

179,–
U spaart € 27,60

Bestelnr. 219 773

    SET-aanbieding 1 

Kantine-stapelstoelen + tafel
4 x kantine-stapelstoelen 
     onderstel lichtgrijs
1 x  rechthoektafel  

B 1200 x D 600 mm, blad 
lichtgrijs,onderstel lichtgrijs 
bladdikte 19 mm

Bestelnr. 219 773

normale prijs 206,60

€/SET 179,–
U spaart € 27,60 t.o.v. losse aankoop.

F

SET-aanbieding 2 (zonder afb.) 

Kantine-stapelstoelen + tafel
4 x  kantine-stapelstoelen
1 x  rechthoektafel  

B 1200 x D 700 mm, blad  
lichtgrijs, bladdikte 19 mm

tafel-/stoelonderstel Bestelnr.
lichtgrijs 251 567
aluzilver 276 009

normale prijs 210,60

€/SET 179,–
U spaart € 31,60  t.o.v. losse aankoop.

SET-aanbieding 3  

Kantine-stapelstoelen + tafel
4 x  kantine-stapelstoelen
1 x  rechthoektafel  

B 1200 x D 800 mm,  
bladdikte 19 mm

blad
tafel-/stoel 
onderstel Bestelnr.

beuk sepiabruin 219 771
lichtgrijs lichtgrijs 238 279
lichtgrijs aluzilver 257 722

normale prijs 216,60

€/SET 189,–
U spaart € 27,60 t.o.v. losse aankoop.

F
In SET nog 
gunstiger!

189,–
U spaart € 27,60

Bestelnr. 219 771

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

    SET-aanbieding 4 

Kantine-stapelstoelen + tafel
4 x  kantine-stapelstoelen
1 x  rechthoektafel 

B 1600 x D 800 mm,  
blad lichtgrijs,  
bladdikte 19 mm

tafel-/stoel  
onderstel Bestelnr.

lichtgrijs 286 715
aluzilver 286 716
normale prijs 236,60

€/SET 199,–
U spaart € 37,60 
t.o.v. losse aankoop.

F

In SET nog 
gunstiger!

199,–
U spaart € 37,60 

Bestelnr. 286 716

60
10
67
87

Top-aanbieding



Kantine-stapelstoelen NORWIN – hout/metaal

405Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen 
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

voorgevormd zit- en  
rugvlak uit meermaals  
verlijmd beukenhout,  
gelakt

a
afb. lichtgrijs
Bestelnr. 213 588 
vanaf 40 st. €/st.19,90 

c afb. aluzilver 
Bestelnr. 257 555 
vanaf 40 st. €/st. 19,90       

ONGELOFELIJK
VOORDELIG

a b

vloerbeschermers, 
kunststof

b afb. sepiabruin
Bestelnr. 213 585
vanaf 40 st. €/st. 19,90 

stabiel metalen  
onderstel,  
Ø 22 mm, gelakt,  
lichtgrijs RAL 7035, 
aluzilver RAL 9006,
sepiabruin RAL 8014

a afb. lichtgrijs
Bestelnr. 213 588 
vanaf 40 st. €/st.19,90 

vanaf €1990

                   

Stapel- 
stoel,    
hoogte 720 mm

onderstel  
lichtgrijs 
RAL 7035

onderstel  
sepiabruin  
RAL 8014

onderstel  
aluzilver 
RAL 9006

Bestelnr.   213 588 213 585 257 555
€/st. 27,90 27,90 27,90 
vanaf 10 st. €/st. 24,90 24,90 24,90
vanaf 20 st. €/st. 23,90 23,90 23,90
vanaf 40 st. €/st. 19,90 19,90 19,90

Gegevens 
kantine-stapelstoel
hoogte 835 mm
breedte 450 mm
diepte 500 mm
Zithoogte 490 mm
Zitbreedte 380 mm
Zitdiepte 375 mm
Gewicht 5 kg

c

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

60
10
67
87

Top-aanbieding

stapelbaar 
(max. 8 stoelen)



Bezoekersstoel MADERA  
onderstel verchroomd

vormschaal

kleur esdoorn
Bestelnr. 271 989  a
4 st. €/st. 39,90
VE = 4 st.

staalbuisonderstel verchroomd,  
Ø 19 mm, 2 mm  
materiaal dikte

tot 100 kg belastbaar

stapelbaar (max. 6 stoelen)

mooi gevormde 
rugleuning

Kwaliteitskenmerken:
•  ergonomisch gevormd  

zitvlak en rugleuning
•  stapelbare universele stoel 

met onderstel verchroomd incl.  
polyamide vloerbeschermers

•  vormschaal uit meermaals  
gelijmd beukenhout

•  goederen gedemonteerd,  
eenvoudige montage

406 Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen 
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers. Geen montageservice mogelijk

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

MADERA

Gegevens:
Totaalhoogte 910 mm
Totaalbreedte 500 mm
Totaaldiepte 575 mm
Zithoogte 470 mm
Zitbreedte 400 mm
Zitdiepte 385 mm
Gewicht  4,7 kg

€ 3990
4 st. €/st. 
afb. esdoorn
Bestelnr. 271 989

a

stapelbe- 
scherming  
onder het  
zitvlak  
in zacht PVC

onderstel  
verchroomd  
incl. polyamide  
steldoppen

Bezoekerstoel



kleurrijke zitgelegenheden

Bezoekerstoel KEN onderstel verchroomd

vormschaal

kleur beuk rood esdoorn zwart wit blauw groen rood grijs
Bestelnr. 279 192 a 279 193 b 279 194 c 279 195 d 279 196 e 279 197 f 287 277 g 287 276 h
4 St. €/St. 34,90 34,90 34,90 34,90 34,90 34,90 34,90 34,90
8 St. €/St. 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99
VE = 4 St.

f

Bezoekerstoel

a
afb. beuk rood
Bestelnr. 279 192
vanaf € 29,99

onderstel  
verchroomd,  
incl. polyamide  
steldoppen

e
afb. blauw
Bestelnr. 279 196 
vanaf € 29,99

vormschaal 
uit sterk  
beukenhout

stapelbescherming onder 
het zitvlak in zacht  

kunststof

Kwaliteitskenmerken:
•  organisch gevormd  

zitvlak en rugleuning

•  stapelbare stoel met onderstel  
verchroomd incl. polyamide  
steldoppen

•  vormschaal uit meermals  
gelijmd hout in vele kleuren

•  goederen gedemonteerd,  
eenvoudige montage

stapelbaar  
(tot 4 stoelen)

Gegevens:
Totaalhoogte 865 mm
Totaalbreedte 475 mm
Totaaldiepte 510 mm
Zithoogte 460 mm
Zitbreedte 430 mm
Zitdiepte 405 mm
Gewicht  4 kg

vanaf € 2999

b
afb. esdoorn
Bestelnr. 279 193 
vanaf € 29,99

h
afb. donkergrijs
Bestelnr. 287 276 
vanaf € 29,99

g
afb. rood
Best.-Nr. 287 277 
vanaf € 29,99

KEN

c
afb. zwart
Bestelnr. 279 194 
vanaf € 29,99

d
afb. wit
Bestelnr. 279 195 
vanaf € 29,99

aan een top-prijs!  

407Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen 
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers. Geen montageservice mogelijk



Gegevens:
Totaalhoogte 855 mm
Totaalbreedte 500 mm
Totaaldiepte 510 mm
Zithoogte 450 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 390 mm
Gewicht 5 kg

stapelbescherming onder  
het zit-opervlak in zacht PVC

Kwaliteits- 
kenmerken:

 
 
 

•  ergonomisch gevormde 
houten schaal met mooie  
geronde rugleuning voor  
een gezond zithouding

•  met geïntrigeerde stapel- 
bescherming uit zacht PVC

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

•  geen montage noodzakelijk

meermaals verlijmd  
beukenhout, 11 mm dik

GS-getest  
voor uw veiligheid

stabiel, stapelbaar  
staalbuisonderstel  
ø 16 mm, verchroomd

Bezoekersstoel CURVE, 4-poot-onderstel verchroomd

oppervlak  
houtdecors

kleur beuk antraciet wit groen blauw
Bestelnr. 208 126 a 279 013b 279 014 c 279 015 d 280 681 e
€/st. 74,90  84,90 84,90 84,90 84,90
vanaf 8 st €/st. 69,90  82,90 82,90 82,90 82,90
vanaf 12 st. €/st. 59,90  79,90 79,90 79,90 79,90
VE = 4 stuks

bezoekersstoel  
CURVE
afb. groen
Bestelnr. 279 015
vanaf € 79,90

d

a
vanaf € 5990
bezoekersstoel CURVE
afb. beuk 
Bestelnr. 208 126

advies 
verkoopprijs 

€ 75,90*  HPL-laag:
Meerdere, onder hoge 
druk samengeperste lagen 
melaminehars garanderen 
een langere levensduur dan 
standaard melamine lagen.

ZET U OP
hoogwaardig  
beukenhout

b bezoekersstoel  
CURVE
afb. antraciet
Bestelnr. 279 013
vanaf € 79,90

e bezoekersstoel  
CURVE
afb. blauw
Bestelnr. 280 681
vanaf € 79,90

stapelbaar  
(max. 4 stoelen)

c
bezoekersstoel  
CURVE
afb. wit
Bestelnr. 279 014
vanaf € 79,90

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 285 815 €/VE 6,90
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

CURVE
Bezoekerstoel

408 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



409

QUADRAS

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Bezoekersstoel QUADRAS,  
4-poot-onderstel verchroomd

oppervlak  
houtdecors

kleur beuk antraciet wit groen blauw
Bestelnr. 279 026 a 279 022 b 279 023 c 279 024 d 280 682 e
€/st. 74,90  84,90 84,90 84,90 84,90
vanaf 8 st €/st. 69,90  82,90 82,90 82,90 82,90
vanaf 12 st. €/st.59,90  79,90 79,90 79,90 79,90
VE = 4 stuks

d
afb. groen
Bestelnr. 279 024
vanaf € 79,90

b
afb. antraciet
Bestelnr. 279 022
vanaf € 79,90

stapelbescherming onder  
het zit-opervlak in zacht PVC

Tijdloze uitstraling
in frisse kleuren

e
afb. blauw
Bestelnr. 280 682
vanaf € 79,90

stapelbaar  
(max. 4 stoelen)

afb. wit
Bestelnr.  279 023 
vanaf € 79,90

c

a
vanaf € 5990
afb. beuk
Bestelnr. 279 026

advies 
verkoopprijs 

€ 75,90

Kwaliteits- 
kenmerken:

 
 
 
•  vierkant gevormde 

houten schaal met mooie  
geronde rugleuning voor  
een gezond zithouding

•  deze stapelbare stoel is ideaal  
voor wachtkamers, beurzen,  
kantines, enz.

•  kleurrijke oppervlakken in  
duurzame melaminecoating

•  met geïntrigeerde stapel- 
bescherming uit zacht PVC

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

•  geen montage noodzakelijk

meermaals verlijmd  
beukenhout, 11 mm dik

stabiel, stapelbaar  
staalbuisonderstel  
ø 16 mm, verchroomd

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 285 815 €/VE 6,90
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

Gegevens:
Totaalhoogte 845 mm
Totaalbreedte 500 mm
Totaaldiepte 540 mm
Zithoogte 445 mm
Zitbreedte 400 mm
Zitdiepte 415 mm
Rugleuninghoogte 410 mm
Gewicht 5 kg



Bezoekersstoel

410

JARApagina 410-411

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.  
Op aanvraag: professionele snelle opbouw service op 
de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vormschaal beuk beuk beuk beuk
onderstel verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd
zitkussen zwart antraciet donkerblauw bordeaux
Bestelnr. 268 214 268 213 268 215 268 216
€/st. 114,90 114,90 114,90 114,90
vanaf 8 st. €/st. 109,90 109,90 109,90 109,90
vanaf 12 st. €/st. 99,90 99,90 99,90 99,90
VE = 4 stuks

b

Productvideo 

vormschaal beuk beuk beuk beuk
onderstel verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd

zit- en  
rugkussen zwart antraciet donkerblauw bordeaux

Bestelnr. 268 218 268 217 268 219 268 220
€/st. 124,90 124,90 124,90 124,90
vanaf 8 st. €/st. 119,90 119,90 119,90 119,90
vanaf 12 st. €/st. 114,90 114,90 114,90 114,90
VE = 4 stuks

a

Bekleding soft-kunstleder

Kwaliteitskenmerken:
•  voor uw gezondheid en veiligheid: 

GS-gecertificeerd
•  optimaal voor inrichtingen die  

hoge hygiënische vereisten stellen 

•  comfortabel zitten dankzij de  
DELTA-V comfortpolstering

•  vormschaal uit 7-traps verlijmd 11 mm  
dik beuken hout multiplex

•  bezoekersstoel met stabiel, stapelbaar  
staalbuisonderstel, verchroomd

•  polyamide vloerbeschermers 

•  extra lange gebruiksduur door onderhouds-
vriendelijke en afwasbare soft-kunst- 
lederbekleding

onderhoudsvriendelijk,  
robuust en licht luchtdoorlatend

functioneel bekleed
SUPER-HYGIËNISCH

vanaf € 9990
afb. zwart 
Bestelnr. 268 218
vanaf 12 st. €/st. 114,90

a

b
afb. bordeaux 
Bestelnr. 268 216
vanaf 12 st. €/st. 99,90

GS-getest 
voor uw veiligheid

ID 1000000000

Gegevens:
Totaalhoogte 845 mm
Totaalbreedte 500 mm
Totaaldiepte 555 mm
Zithoogte 450 mm
Zitbreedte 420 mm
Zitdiepte 440 mm
Gewicht 7 kg 

Onderhoudsvriendelijke en afwasbare 
soft-kunstlederbekleding: 
Dekmateriaal : 100% polyurethaan
Draagmateriaal : 70% polyester,  
30% wol 
100.000 schuurbewegingen

Soft-kunstleder

zwart

donker-
blauw

antraciet

bordeaux

zitpolstering
25 mm dik

rugpolstering
15 mm dik

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 285 818 €/VE 8,90
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

stapelbaar
(max. 8 stoelen)

onderhouds- 
vriendelijk en
afwasbaar

comfortabele DELTA-V
kwaliteitspolstering 

JARA – bekleding soft-kunstleder
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Stof Basic C
antraciet blauw

Extra lange gebruiksduur 
door hoogbelastbare  
bekledingstof: 
100% polyester
90.000 schuurbewegingen

Gegevens:
Totaalhoogte 845 mm 
Totaalbreedte 500 mm
Totaaldiepte 555 mm
Zithoogte 450 mm
Zitbreedte 420 mm 
Zitdiepte 440 mm
Gewicht         6/7kg (met polstering)

voor iedere zitgelegenheid
• in het onthaal
• bij vergaderingen
• in kantines
• op beurzen
• bij evenementen

UW ALLESKUNNER

stabiele zit- en  
rugschaal uit 

8-voudig verlijmd
11 mm dik 

beukmultiplex 
 

 
ergonomische  

vormschaal voor 
onvermoeibaar zitten

staalbuisonderstel  
verchroomd ø 20 mm, 

(optioneel met  
rijverbinding)

versterkt 
staalbuis- 
onderstel

stapelbaar  
tot 8 stoelen

polyamide  
vloer- 

beschermers

stapelbaar
(max. 8 stoelen)

Bezoekersstoel

411

€ 99,–

advies  
verkoopprijs

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen resp. *35 werkdagen, franco gelijkvloers.  
Op aanvraag: professionele snelle opbouw service op de werkplek en terugname 
van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vormschaal beuk beuk beuk beuk beuk beuk wengé wengé
onderstel verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd verchroomd aluzilver
zitkussen – – antraciet antraciet blauw blauw – –

armleggers – inclusief – – – – – –
Bestelnr. 155 958 a 276 900 155 957 155 956 b 159 367 159 368 210 908 210 907

€/stuk 77,90 109,90 94,90 109,90 94,90 109,90 99,90 84,90

vanaf 8 st. €/stuk 74,90 104,90 89,90 104,90 89,90 104,90 85,90 79,90

vanaf 12 st. €/stuk 69,90 99,90 79,90 99,90 79,90 99,90 79,90 75,90

Bestelnr. 155 959* – 159 397* 159 398* 159 399* 159 400* 211 164* 211 163*

€/stuk 85,90 – 99,90 114,90 99,90 114,90 95,90 89,90

TIP!

met rijverbinding 
levertijd: binnen  
35 werkdagen

zonder  
rijverbinding 
levertijd: binnen  
10 werkdagen

VE = 4 stuks

a afb. beuk 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 155 958

vanaf 8 st. €/st. 

vanaf € 6990

extra stabiele  
DELTA-V uitvoering  
(6 kg eigen gewicht)

zitpolstering
25 mm dik

VIDEO
www.delta-v

viltglijders VE = 4 stuks

 
voor parket, steen, tegelvloer 
enz., in topkwaliteit voor 
optimale bescherming van 
uw vloer
Bestelnr. 285 818 €/VE 8,90
(viltglijders met rubberen hamer inslaan)

GS-getest 
voor uw veiligheid

ID 1000000000

b



HIP
Vormschaalstoel

Kwaliteitskenmerken:  
•  modern design
•  ergonomische zitschaal  

uit breukvast polyamide
•  stabiel staalbuisonderstel,  

doorsnede 18 mm
•  voor uw gezondheid en  

veiligheid volgens EN 16139,  
EN 1728, EN 1022 getest

•  stapelbaar staalbuisonderstel,  
verchroomd (max. 6 stoelen)

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

ALLROUNDER
DE ROBUUSTE

412

hoogwaardige 
materialen

modern design

pagina 412-413

fafb. lichtblauw 
Bestelnr. 204 567
vanaf € 19,99

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

iafb. vanille 
Bestelnr. 204 561
vanaf € 19,99

afb. zwart 
Bestelnr. 204 564
vanaf € 19,99

c

afb. pistache 
Bestelnr. 204 568
vanaf € 19,99

d

eafb. rood 
Bestelnr. 226 897
vanaf € 19,99

h afb. oranje 
Bestelnr. 226 929
vanaf € 19,99

Gegevens:
Totaalhoogte 760 mm
Totaalbreedte 485 mm
Totaaldiepte 530 mm
Zithoogte 460 mm
Zitbreedte 400 mm
Zitdiepte 420 mm
Gewicht 3 kg

b

vanaf €1999
afb. antraciet 
Bestelnr. 209 355

advies 
verkoopprijs 

€ 31,90

Top-aanbieding

afb. wit 
Bestelnr.  279 035
vanaf € 19,99

g

stapelbaar 
(max. 8 stoelen)



HIP
Vormschaalstoel

413

Onmisbaar
• in kantines
• in het onthaal
• bij vergaderingen
• op beurzen
• bij evenementen 

breukvaste polyamide  
zitschaal, voor

lange levensduur en
hoogste veiligheid

DELTA-V 
 versterkt  

staalbuisonderstel,  
verchroomd

stapelbaar  
max. 6 stoelen

polyamide  
vloerbeschermers

pagina 412-413

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Gegevens:
Totaalhoogte 760 mm
Totaalbreedte 485 mm
Totaaldiepte 530 mm
Zithoogte 460 mm
Zitbreedte 400 mm
Zitdiepte 420 mm
Gewicht 3 kg

a

vanaf €1999
afb. blauw 
Bestelnr. 209 354

advies 
verkoopprijs 

€ 31,90

Top-aanbieding

extra comfortabele, ergo-
nomisch gevormde zitschaal

 tafels pagina 425

Bezoekerstoel HIP, onderstel verchroomd

 
kunststof

kleur blauw antraciet zwart pistache rood lichtblauw wit oranje vanille

Bestelnr. 209 354 209 355 204 564 204 568 226 897 204 567 279 035 226 929 204 561

€/st. 24,99  24,99  24,99  24,99  24,99  24,99  24,99  24,99  24,99  

vanaf 8 st. €/st. 22,99 22,99 22,99 22,99 22,99 22,99 22,99 22,99 22,99

vanaf 16 st. €/st.19,99   19,99   19,99   19,99   19,99   19,99   19,99   19,99   19,99   
VE = 4 stuks per kleur

a b c d e f g h i

Kwaliteitskenmerken:  
•  modern design

•  ergonomische zitschaal  
uit breukvaste polyamide

•  stabiel staalbuisonderstel,  
doorsnede 18 mm

•  voor uw gezondheid en  
veiligheid volgens EN 16139,  
EN 1728, EN 1022 getest

•  stapelbaar staalbuisonderstel,  
verchroomd (max. 6 stoelen)

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie



extra stabiele constructie

414

Vormschaalstoel P1

afb. pistache 
Bestelnr. 204 631 
vanaf e 29,99

e
afb. vanille
Bestelnr. 204 625 
vanaf e 29,99

d

Kwaliteitskenmerken:
•  vormbestendige 4 mm sterke schaalkonstruktie  

met noppenstructuur voor een betere luchtcirculatie
•  mooi gevormde schaalstoel in 5 verschillende kleuren  

verkrijgbaar
•  voor uw gezondheid en veiligheid vlgs EN1335  

(gespecificeerde afmetingen) en EN1022 (stabiliteit)
•  extra stabiel gelast verchroomd onderstel  

voor een lange gebruiksduur
•  TOPKWALITEIT, daarom 3 jaar garantie
• armleggers op aanvraag verkrijgbaar

afb. zwart 
Bestelnr. 136 685 
vanaf € 29,99

a

afb. blauw 
Bestelnr. 136 681 
vanaf € 29,99

c

stabiel onderstel 
dubbel verchroomd

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Multifunctionele tafels 
BASE-MODUL 
vindt u vanaf pagina 428
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Vormschaalstoel P1

TOP 

Perfect evenwicht tussen kwaliteit, 
elegantie en moderne looks

Multifunctionele tafels 
BASE-MODUL 
vindt u vanaf pagina 428

afb. antraciet 
Bestelnr. 279 027 
vanaf € 29,99

b

extra stabiele  
onderstelconstructie 

voor hoogste  
stabiliteit

stapelbaar
(max. 4 stoelen)

Vormschaalstoel P1,  
4-poot-onderstel verchroomd, zonder armleggers

kunststof

kleur zwart antraciet blauw vanille pistache
Bestelnr. 136 685 a 279 027 b 136 681 c 204 625 d 204 631 e 
€/st. 41,90  41,90  41,90  41,90  41,90  
vanaf 8 st. €/st. 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90
vanaf 12 st. €/st. 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99
VE = 4 st.

Gegevens:
Totaalhoogte 810 mm
Totaalbreedte 525 mm
Totaaldiepte 530 mm
Zithoogte 440 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 460 mm
Gewicht 4,3 kg

vanaf 12 st. €/st. 
vormschaalstoel P1

vanaf € 2999

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 



Kuipstoel voor zowel
binnen- als buitengebruik

SONA

416

Kuipstoel SONA

kunststof

kleur antraciet wit rood
zonder armleggers mat
Bestelnr. 291 447 291 448 b 291 449 

€/st.  64,90  64,90  64,90

zonder armleggers glanzend
Bestelnr. 291 450 a 291 451 291 452
€/st.  64,90  64,90   64,90
met armleggers glanzend
Bestelnr. 291 453 291 454 291 455 c
€/st. 69,90 69,90 69,90
VE = 4 st.

Kwaliteitskenmerken:
•  universeel inzetbaar voor zowel binnen- als  

buitengebruik
• verkrijgbaar met of zonder armleggers en met een  
       mat of glanzend oppervlak
• weer- en temperatuurbestendig van 0 tot 50 graden
• extra stabiel - belastbaar tot 110 kg
• stapelbaar tot 6 stoelen
• puur en milieuvriendelijk materiaal dat 100% recycleerbaar is
•  onderhoudsvriendelijk (enkel met water en een neutraal  

reinigingsmiddel) 

glanzend 
oppervlak

ab € 6490
a afb. antraciet

zonder armleggers
glanzend
Bestelnr. 291 450
€ 64,90

milieuvriendelijk
100% recycleerbaar

Een absolute meerwaarde  
zowel voor binnen- als buitengebruik

stapelbaar
(max. 6 stoelen)

Gegevens:
Totaalhoogte 810 mm
Totaalbreedte 510/570 mm
Totaaldiepte 510 mm
Zithoogte 450 mm
Zitbreedte 380 mm
Zitdiepte 390 mm
Gewicht 3,6 kg

verkrijgbaar 
met of zonder 
armleggers

mat
oppervlak

afb. rood
met armleggers
glanzend
Bestelnr. 291 455
€ 69,90

c

glanzend 
oppervlak

incl. 
armleggers

afb. wit 
zonder armleggers-
mat
Bestelnr. 291 448
€ 64,90

b

UV- en weerbestendig 
polypropyleen

Tafels voor buitengebruik
vindt u op pagina 418

Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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Kwaliteitskenmerken:
•  stijlvol en edel

•  stabiele en breukvaste  
zit- en rugleuning 
uit kunststof

•  verchroomd onderstel  
incl. rijverbinding en  
glijders voor vloerbedekking

•  stabiel, stapelbaar onderstel 
(max. 45 stoelen)

•  TOP KWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

ARIZO
Bezoekerstoel

afb. groen 
Bestelnr. 284 692 
vanaf € 69,90

c

inclusief 
rijverbinding

afb. rood 
Bestelnr. 284 693 
vanaf € 69,90

d

stabiel staalbuisonderstel 
in verchroomde uitvoering  
voor en edele optiek 
(incl. voet glijders)

Stabiel,  
kleurrijk
& praktisch!

stapelbaar  
(max.10 stoelen)

a afb. zwart 
Bestelnr. 284 689 
vanaf € 69,90

vanaf € 6990

b afb. blauw 
Bestelnr. 284 691 
vanaf € 69,90

stabiele en  
breukvaste 
zit- en  
rugleuning 
uit kunststof

Bezoekerstoel ARIZO, onderstel verchroomd, zit en rug kunststof

kunststof

kleur zwart wit blauw groen rood
Bestelnr. 284 689 a 284 690 284 691b 284 692 c 284 693 d
€/st. 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90
vanaf 8 st. €/st. 69,90 69,90 69,90 69,90 69,90

Gegevens:
Totaalhoogte 840 mm
Totaalbreedte 580 mm
Totaaldiepte 520 mm
Zithoogte 440 mm
Zitbreedte 440 mm
Zitdiepte 425 mm
Gewicht  6,5 kg

Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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extra stevige 
polypropyleen 
kuip uit één 
stuk

Kuipstoel /
Cafetariatafel

CAMPOS / TERAZZO DV

Kuipstoel CAMPOS

polypropyleen

kleur wit blauw rood groen oranje
Bestelnr. 292 137b 292 138 c 292 139 d 292 140 e 291 141 f
D/st. 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 
vanaf 4 st.D/st. 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90
VE = 2 stuks

Cafetariatafel 
TERAZZO DV

topalit- 
tafelblad

kleur grijs
Bestelnr. 292 134 a
D/st. 219,–
vanaf 2 st.D/st. 199,90 

Modern en functioneel - 
praktisch voor alle doeleinden
Dankzij het weerbestendige materiaal zijn deze 
tafels en stoelen uitermate geschikt voor gebruik 
buiten op het terras van een cafetaria of kantine.
Het materiaal is erg makkelijk te onderhouden en 
moeiteloos te reinigen met een vochtige doek.
De praktische stoelen zijn ook een kleurrijke 
blikvanger voor binnen en wanneer u ze niet 
nodig heeft, kunnen ze eenvoudig en 
plaatsbesparend gestapeld worden.
 

flexibel onderstel vangt 
oneffenheden in de 
vloer op

met extra steldoppen 
om manueel 
oneffenheden bij te 
stellen

Weerbestendig topalit 
tafelblad in grijs

Gegevens: kuipstoel
Totaalhoogte 820 mm
Totaalbreedte 560 mm
Totaaldiepte 535 mm
Zithoogte 460 mm
Zitbreedte 440 mm
Zitdiepte 420 mm
Gewicht 4 kg

UV- en weerbestendig 
polypropyleen

Gegevens: Cafetariatafel
Totaalhoogte 707 mm
Totaalbreedte 800 mm
Totaaldiepte 800 mm
Gewicht 18,5 kg

vanaf € 8990

stapelbaar
(max. 5 stoelen)

a  
afb. Cafetariatafel  
TERAZZO DV 
Bestelnr. 292 134 
vanaf €/st. 199,90

fe

d afb. kuipstoel 
CAMPOS, rood  
Bestelnr. 292 139 
vanaf €/st. 89,90

c afb. kuipstoel 
CAMPOS, blauw 
Bestelnr. 292 138 
vanaf €/st. 89,90

b afb. kuipstoel 
CAMPOS, wit 
Bestelnr. 292 137 
vanaf €/st. 89,90

Zelfstabiliserend tafel-
onderstel uit weerbestendig 
aluminium met een mat 
zilveren poedercoating

Nooit meer bierkaartjes! 

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Tel.: 02339/909850
www.delta-v.de

Bezoekerstoel

DIANO

b afb. wit
onderstel echt 
eikenhout, geolied 
Bestelnr. 289 344 
€ 79,90

functionele design-
elementen uit massief 

eikenhout voor een 
kwalitatief uiterlijk 

en een hoge stabiliteit

afb. zwart 
onderstel echt eiken-
hout, geolied  
Bestelnr. 289 343
€ 79,90

a

COMFORT

DESIGN 
met perfect

ergonomische kuipstoel met 
zitkussen

kwalitatief onderstel uit massief 
eikenhout of verchroomd staal

 vanaf € 6990

419

afb. zwart 
onderstel 

verchroomd 
Bestelnr. 290 984

€ 69,90

stalen 
buisonderstel, 
verchroomd

Kwaliteitskenmerken:
•   ergonomisch gevormde zitkuip  

uit stabiel en onderhouds- 
vriendelijk polyurethaan

•  comfortabel zitkussen voor een  
aangenaam zitgevoel

• stabiel kegelvoetonderstel uit geolied  
   massief eikenhout of verchroomd

• met viltglijders

Bezoekerstoel DIANO 

zitkuip

kleur zwart wit
Staalbuis verchroomd
Bestelnr. 290 984 c 290 986 d
€/st. 69,90 69,90
VE = 4 st.

Massief eikenhout
Bestelnr. 289 343 a 289 344 b
€/st. 79,90 79,90
VE = 2 st.

Gegevens: Massief
eikenhout

 Staalbuis
verchroomd

Totaalhoogte 870 mm 860 mm
Totaalbreedte 480 mm 485 mm
Totaaldiepte 540 mm 540 mm
Zithoogte 445 mm 480 mm
Zitbreedte 485 mm 485 mm
Zitdiepte 400 mm 400 mm
Gewicht 6 kg 4,5 kg

extra 
comfortabele 
zitting

onderstel 

echt eikenhout, 
geolied

functionele design-
elementen uit verchroomde 
staalbuis voor een kwali-

tatief uiterlijk en een hoge 
stabiliteit

afb. wit
onderstel ver-
chroomd
Bestelnr. 290 986
€ 69,90

d

c

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Barkruk /
Bezoekersstoel

SCALA

420

Mooi ontworpen duo
voor een smaakvolle sfeer

Stijvolle en elegante barkrukken en 
bezoekersstoelen, die overtuigen op 
vlak van design en kwaliteit.
Of ze apart staan of in groep, deze barkrukken pimpen 
elke kamer op met hun koraalmotief en hun verschillende 
kleuren.
De ergonomisch gevormde zitkuip wordt uit één stuk 
gemaakt van polypropyleen en zorgt voor een bijzonder 
aangenaam zitcomfort.
Deze onderhoudsvriendelijke stoelen uit kunststof zijn er in 
5 kleuren, waardoor ze overal harmonieus passen.

SCALA, onderstel verchroomd

polypropyleen

kleur zwart grijs blauw wit groen
Bezoekersstoel
Bestelnr. 291 456 291 457 291 458 291 459 a 291 460 b
D/st. 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 
Barkruk
Bestelnr. 291 461 c 291 462 d 291 463 e 291 464 291 465
€/st. 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90 
VE = 4 stuks

afb. barkruk zwart 
Bestelnr. 291 461
€ 119,90

c

afb. barkruk grijs
Bestelnr. 291 462
€ 119,90

d

afb. barkruk blauw
Bestelnr. 291 463
€ 119,90

e

afb. bezoekersstoel groen
Bestelnr. 291 460
€ 99,90

b

afb. 
bezoekersstoel wit
Bestelnr. 291 459
€ 99,90

a

stapelbaar 
(max. 6 stoelen)

Gegevens: Bezoekersstoel Barkruk
Totaalhoogte 840 mm 980 mm
Totaalbreedte 450 mm 490 mm
Totaaldiepte 500 mm 470 mm
Zithoogte 450 mm 730 mm
Zitbreedte 410 mm 360 mm
Zitdiepte 390 mm 320 mm
Gewicht 4 kg 6 kg

Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf € 9990



Tel.: 02339/909850
www.delta-v.de

Mooi gevormde schaalstoel 
voor elke ruimte

FONDO
Bezoekersstoel 

Kwaliteitskenmerken:
• ergonomisch gevormd zitvlak en rugleuning
•  extra stevig gelast en dubbel verchroomd onderstel voor  

langdurig gebruik

•  getest volgens EN 16139, EN 1728 en EN 1022 voor uw 
gezondheid en veiligheid

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar  
garantie

GLANZEND en CHIC -
dubbel verchroomd onderstel 
met vloerbeschermers

Gegevens: schaalstoel barkruk
Totaalhoogte 830 mm 1100 mm
Totaalbreedte 510 mm 510 mm
Totaaldiepte 475 mm 524 mm
Zithoogte 460 mm 735 mm
Zitbreedte 435 mm 435 mm
Zitdiepte 410 mm 410 mm
Gewicht 4,5 kg 6,2 kg

FONDO
Barkruk/bezoekersstoel 

Stijlvolle en comfortabele barkrukken 
en bezoekersstoelen, overtuigend in 
kwaliteit en waardigheid.
Dit simpel, klassiek design past in 
iedere atmosfeer.
Een ergonomisch gevormde polyamide 
schaal in antraciet of wit, zorgen voor 
een bijzonder zitgevoel.

breukvaste
polyamide in 
wit of antraciet

vanaf € 6490

lichaams-
gevormd 
zit- en 
rugvlak 

hoge stabiliteit en 
duurzaam door 
verchroomd onderstel, 
incl. vloerdoppen

d  
afb. barkruk  
FONDO, wit 
Bestelnr. 265 602 
vanaf €/st. 89,90

c  
afb. barkruk  
FONDO, antraciet
Bestelnr. 280 206 
vanaf €/st. 89,90

stapelbaar 
(max. 6 stoelen)

FONDO  
4-poot onderstel, verchroomd

polypropyleen

kleur antraciet wit
schaalstoelen
Bestelnr. 285 364 a 285 365 b
D/st. 69,90 69,90 

vanaf 4 st.M/st. 64,90 64,90

barkruk
Bestelnr. 280 206 c 265 602 d
D/st. 94,90 94,90
vanaf 4 st.M/st. 89,90 89,90

afb. schaalstoel
FONDO, wit 
Bestelnr. 285 365
vanaf € 64,90

b

421Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a afb. schaalstoel
FONDO, antraciet 
Bestelnr. 285 364
vanaf € 64,90



Barkruk/statafel

422 Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Modern en functioneel – 
praktisch voor alle  
inzetbereiken.
Deze barkrukken en statafels zorgen  
voor een schitterende indruk. 

De verchroomde of zwart gelakt  
trompetvoet verleent hoge stabiliteit  
en een harmonische optiek.
Of met vaste hoogte of hoogteverstelbaar – 
voor ieder gebruik het juiste.

Het onderhoudsvriendelijke materiaal van 
de barkruk en het ongevoelige  
tafeloppervlak (naar keuze gehard  
veiligheidsglas of melaminecoating  
of MDF fineer/zwart gelakt
zorgen voor een lange levensduur.

Volg de actuele 
trend!

Tafels e f
model statafel FILIOS statafel NERO
plaat/ glas/ MDF fineer
onderstel verchroomd zwart gelakt
Bestelnr.  279 179 294 102
totaalhoogte mm 830-1030 1050
totaaldiepte mm Ø 600 ø 600
Gewicht kg 11 10

€/st. 99,90 139,90

59
0-

81
0 

m
m

onderhoudsvriendelijk 
kunstleder

c  
afb. barkruk PRATO 
Bestelnr. 279 184 
€/st. 89,90

kwaliteits- 
polstering 

geïntegreerde  
voetensteun 
voor nog meer 
comfort

b 
afb. Barkruk  
PRATO 
Bestelnr. 279 185 
€/st. 89,90

Barkruk a b c d
model Barkruk LIDO Barkruk PRATO Barkruk PRATO Barkruk NERO
materiaal zit
buiten/binnen

 kunstleder 
zwart/zwart

kunstleder 
wit/zwart

kunstleder/stof 
zwart/antraciet

microvezel  
antraciet

Bestelnr.  279 183 279 185 279 184 294 094
totaalhoogte mm 815-1025 780-1000 780-1000 600-820
totaaldiepte mm 485 495 495 400
zithoogte mm 605-815 590-810 590-810 600-820
Gewicht kg 7 8 8 7

€/st. 79,90 89,90 89,90 59,90
VE = 2 stuks VE = 2 stuks

5990
vanaf €

barkruk

e afb. statafel FILIOS
Bestelnr. 279 179 
€/st. 99,90

a  
afb. barkruk LIDO 
Bestelnr. 279 183 
€/st. 79,90

d  
afb. barkruk NERO 
Bestelnr. 294 094
€/st. 59,90

f afb.  
statafel NERO 
Bestelnr. 294 102
€/st. 139,90

58
0-

77
0 

m
m

Voor uw veiligheid  
ESG-veiligheidsglas



Barkruk

Dankzij het simpele, klassieke design integreren  
deze barkrukken zich in elk interieur. 
De stijlvolle en elegante look wordt gecombineerd  
met een stabiel onderstel en een zitvlak uit  
hoogwaardig kunstleder. Deze barkrukken laten  
een blijvende indruk na. 
Dankzij de 360° draaibare zit verliest u niets uit  
het oog. Uw voeten kunt u comfortabel neerzetten  
op de voetensteun. Dankzij een gasdrukveer is de  
hoogte traploos aan te passen aan de tafelhoogte  
of lichaamslengte.

Kwaliteitskenmerken:
•  antislip bekleding van de zit van hoogwaardig  

kunstleder, makkelijk te reinigen

•  comfortabele, ergonomisch gevormde polstering  
   het zitvlak met voetensteun garandeert hoog  
zitcomfort

• traploze zithoogteverstelling

• veilige en stabiele voet

•  onderstel met voetensteun, naar keuze  
verchroomd of uit geborsteld roestvrij staal

• levering gedemonteerd, makkelijk te monteren

Overtuigend op vlak 
van luxe en kwaliteit

a  
afb. barkruk DANDO 
Bestelnr. 287 375 
€/st. 49,90

vanaf € 4990

antislip bekleding van 
de zit uit kwalitatief 
kunstleder, makkelijk 
in onderhoud

stevige en 
verchroomde 
ronde voet uit 
staal

Barkruk BARCO, verchroomd onderstel
kunstleder zwart wit
Bestelnr.  287 376 b 287 377
totale hoogte mm 940-1150 940-1150
totale diepte mm 500 500
zithoogte mm 580-790 580-790
Gewicht kg 8 8

€/st. 69,90 69,90
 VE = 2 stuks

bistrotafel PARMA 
Bestelnr. 287 723
vanaf € 179,– 
andere varianten op 
pagina 425

Barkruk PIAZO, onderstel roestvrij staal
kunstleder zwart
Bestelnr.  287 373 c
totale hoogte mm 850-1.100 
totale diepte mm 500
zithoogte mm 550-800
Gewicht kg 16

€/st. 179,–

Barkruk DANDO, verchroomd onderstel
kunstleder zwart wit
Bestelnr.  287 374 287 375 a
totale hoogte mm 650-860 650-860 
totale diepte mm 390 390
zithoogte mm 585-795 585-795
Gewicht kg 6 6

€/st. 49,90 49,90
VE = 2 stuks

b   
afb. barkruk BARCO 
Bestelnr. 287 376 
€/st. 69,90

360° draaibaar stevige voet uit
geborsteld 
roestvrij staal

comfortabele pols-
tering voor opti-
maal comfort

c  
afb. barkruk PIAZO 
Bestelnr. 287 373 
€ 179,–

c  
afb. barkruk PIAZO 
Bestelnr. 287 373 
€/st. € 179,–

360° draaibaar

423Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
op aanvraag: professionele opbouwservice 
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Barkruk/statafel

Tafel b d 
model statafel FILIOS statafel CELSUS
plaat/ glas/ esdoorn/
onderstel verchroomd aluzilver
Bestelnr.  279 179 278 855
totaalhoogte mm 830-1030 1100
totaaldiepte mm Ø 600 Ø 800
Gewicht kg 11 41

€/st. 99,90 379,–

Kwaliteitskenmerken:
• voor iedere inzet en gebruik

•  barkruk uit onderhoudsvriendelijk  
kunstleder voor simpele reiniging

•  tafels: stabiel en standvast voor  
hoge belastbaarheid

•   TOPKWALITEIT, daarom 3 jaar garantie

83
0-
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Voor iedere ruimte 
een eyecatcher!

a  
afb. barkruk ANZIO
kunstleder zwart 
Bestelnr. 279 186 
€/st. 89,90

d afb. statafel CELSUS 
Bestelnr. 278 855 
€/st. 379,– 
andere varianten 
op pagina 461

b afb. statafel   
FILIOS 
Bestelnr. 279 179 
€/st. 99,90

praktisch: stelschroeven

elegant : zwevend  
bladoptiek

gehard ESG-veiligheidsglas  
voor stevigheid en belastbaarheid

zijn stabiliteit wordt 
door de zware bodemplaat  
gegarandeerd

flexibel in  
hoogte  
verstelbaar

vanaf € 89,90
barkruk

Barkruk ANZIO

materiaal zit kunstleder 
zwart

kunstleder 
wit

stof Basic ACB 
donkergrijs

Best.-Nr  279 186 a 287 278 c 287 279
totalhoogte mm 925-1145 925-1145 925-1145
totaldiepte mm 510 510 510
zithoogte mm 600-820 600-820 600-820
Gewicht kg 10 10 10

€/St. 89,90 89,90 89,90

c  
afb. barkruk ANZIO
kunstleder wit 
Bestelnr. 287 278
€/st. 89,90

a  
afb. barkruk ANZIO
kunstleder zwart 
Bestelnr. 279 186 
€/st. 89,90

424 Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 



c

Slim combineren!
De kantinetafels kunnen gecombineerd worden 

met onze meubellijnen Profi Modul, iModul, 
Multi Modul en Multi 2.0.

Cafeteria – tafelsysteem PARMA

d

Kwaliteitskenmerken:
•    3-dubbel kwaliteitsblad 

Emissieklasse E1, duurzame  
melaminelaag, verblindings- en  
reflectievrij

• bladdikte 25 mm
•  standzuil rond of vierkant, voet zwart 

gelakt of roestvrij staal
• steldoppen uit polyamide
•  extra stabiele uitvoering 

 Kantinetafel: 22 kg 
Statafel: 25 kg

f  
afb. beuk

Bestelnr. 287 723 
vanaf €/st. 189,–

e afb. wit
Bestelnr. 287 710 
vanaf €/st. 139,–

Kantine tafelsysteem
vanaf 139,–

75
5 

m
m met extra 

zware 
standvoet, 
zwart gelakt

3-dubbele kwaliteitsblad
Emissieklasse E1, duurzame 
melaminelaag, verblindings- en 
reflectievrij
Bladdikte 25 mm

onderstel uit 
stabiel, ver-
chroomde sta-
len buis

b  
afb. beuk
Bestelnr. 287 705 
vanfaf €/st. 179,–

beuk

esdoorn

wit

Oppervlak 
houtdecors

Kantine tafelsysteem PARMA ROND, tafelblad Ø 800 mm
hoogte 755 mm 1.125 mm

onderstel zwart
beuk Bestelnr. 287 702 287 714
esdoorn Bestelnr.  287 703 287 715 a
wit Bestelnr. 287 704 287 716

€/st. 149,– 159,–
vanaf 4 st. €/st. 139,– 149,–

onderstel roestvrij staal
beuk Bestelnr. 287 705 b 287 717 d
esdoorn Bestelnr.  287 706 287 718
wit Bestelnr. 287 707 c 287 719

€/st. 189,– 199,–
vanaf 4 st. €/st. 179,– 189,–

gedemonteerde levering, eenvoudige montage

1.
12

5 
m

m

Kantine tafelsysteem PARMA VIERKANT, tafelblad 750 x 750 mm
hoogte 755 mm 1.125 mm

onderstel zwart
beuk Bestelnr. 287 708 287 720
esdoorn Bestelnr.  287 709 287 721
wit Bestelnr. 287 710 e 287 722

€/st. 149,– 159,–
vanaf 4 st. €/st. 139,– 149,–

onderstel roestvrij staal
beuk Bestelnr. 287 711 287 723 f
esdoorn Bestelnr.  287 712 287 724
wit Bestelnr. 287 713 287 725

€/st. 189,– 199,–
vanaf 4 st. €/st. 179,– 189,–

gedemonteerde levering, eenvoudige montage

a  
afb. esdoorn
Bestelnr. 287 715 
vanaf €/st. 149,–

bezoekersstoel JARA
vanaf pagina 410

425Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



TAFELS pagina 426-473

Conferentie-, vergader- en klaptafels voor multifunctioneel gebruik

Zit-/stabureautafels pagina 464-473                                       TOP-ergonomie voor uw welzijn

Klaptafels pagina 455-459 representatief, flexibel en plaatsbesparend

426

afb. pagina 447

  

vanaf € 199,–

vanaf € 179,– 
pagina 460

Voorbeelden uit 

ons assortiment

Zit-/stabureautafels: 

• ergonomisch werken zittend en staand

•  traploos hoogteverstelbaar via knopdruk

• tafelbreedte van 1200-2000 mm

Serie MULTI MODUL
•  traploos hoogteverstelbaar 

van 655-1305 mm
vanaf € 399,–
vanaf pagina 464

afb. esdoorn, vanaf € 449,– pagina 466

vanaf € 299,–
afb. pagina 450

klaptafels  
Modul op wielen 
vanaf € 279,– 
afb. pagina 455 

Klaptafels
•  diverse afmetingen en decors

•  oneindig veel onderstelvarianten

•  ook mobiel met wielen

klaptafels
vanaf €/st.   99,–
pagina 459

vanaf € 179,– 
afb. klaptafels MODUL 
pagina 457

afb. pagina 461

Sta-/bistrotafels pagina 460-463 

Conferentie- en vergadertafels pagina 446-454                       modern en stabiel
COMPETENTIE 

OVERZICHT

4-poots
klaptafels
vanaf € 99,– 
afb. pagina 459



Vergader- en multifunctionele tafels                                                          pagina 428-445

Conferentie-, vergader- en klaptafels – stabiel, flexibel, functioneel

COMPETENTIE 
OVERZICHT

427

lichtgrijs 
RAL 7035

antraciet 
RAL 7021

sepiabruin 
RAL 8014

aluzilver
RAL 9006

verchroomd
va. p. 436

onderstel-kleurn:

Meer dan  

115 
varianten garanderen u  
een geschikte oplossing

Ideaal als vergadertafel, bijzettafel alsook  
voor kantines, beurzen,  
opleidingen en cafetaria

afb. blad beuk,
onderstel aluzilver RAL 9006 
vanaf pagina 430

afb.  
blad lichtgrijs,
onderstel lichtgrijs 
RAL 7035 
vanaf pag. 428

afb. blad esdoorn,  
onderstel aluzilver RAL 9006 
vanaf pagina 432

Serie BASE-MODUL 
• bladdikte 19 en 25 mm
• kwaliteitsgetest GS-gecertificeerd
• stabiel staalbuisonderstel
• inclusief steldoppen
pagina 428-437

Oppervlak houtdecors::

lichtgrijs 
va. p. 428/436

beuk 
va. p. 430/436

esdoorn 
va. p. 432/436

wit 
va. p. 434-436 advies  

verkoopprijs 

95,–
vanaf €/st.     69,–

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Serie MODUL 
• bladdikte 18 mm
• stabiel staalbuisonderstel
• inclusief steldoppen
pagina 438-439

noot 
va. p. 438

donker noot 
va. p. 438

Oppervlak houtdecors::

aluzilver
RAL 9006

onderstel-kleur:

Uw TOPFAVORIET
aan een onklopbare prijs!

Let ook op de attractieve  
SET-AANBIEDING 
en bespaar tot 175,80 €

onderstel dubbel  
verchroomd 
vanaf € 99,–
pagina 436-437

Conferentie- en vergadertafels serie BASE-MODUL Q  pagina 440-445          

afb. pagina 442

Serie BASE-MODUL Q: 
• bladdikte 25 mm
•  modern en stabiel rondbuis onderstel 

Ø 60 mm met DELTA-V poedercoating  
garandeert een bijzonder lange gebruiksduur 

• inclusief steldoppen

vanaf €  84,90
afb. pagina 440

ELEGANTE RONDE POOT 
garandeert HOOGSTE

STABILITEIT

bladdikte 
25 mm

Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels MODUL Q 

afb. blad wit,
onderstel aluzilver  
RAL 9006
vanaf pagina 434
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BASE-MODUL

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

schuifdeurkast  
Bestelnr. 259 002 
pagina 122

Voor extra lange gebruiksduur:  
krasbestendig tafelblad en  
hoogwaardig metalen onderstel  
met langdurige DELTA-V  
poedercoating in drie  
verschillende RAL kleuren.

Ideaal als conferentietafel, 
vergadertafel, bijzettafel,  
kantinetafel, bureautafel  
of als bureau-uitbreiding. 

Snel samenstelbaar voor  
spontane vergaderingen. Maak  
uw keuze uit 2 verschillende 
bladdiktes 19 mm of 25 mm.   
De tafels laten zich in combinatie 
met de trapeziumtafels ook tot 
verschillende vergaderoplossingen 
combineren.  
Voor uw veiligheid:  
TÜV / GS-gecertificeerd.

e afb. blad lichtgrijs,  
bladdikte 19 mm,  
onderstel  
lichtgrijs RAL 7035
SET Bestelnr. 291 472  

1380

16
00

2180

16
00 18
00

3600

16
00

3200

Opstelmogelijkheden

vergaderstoel  
Bestelnr. 210 878  
vanaf € 46,90 
pagina 378

d afb. blad lichtgrijs,  
bladdikte 19 mm,  
onderstel lichtgrijs RAL 7035
SET Bestelnr. 287 095 Tafels

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

60139497

    SET-AANBIEDING
zoals afbeelding bestaand uit: 
2 x  tafel trapezium,  
je B 1600/800 x D 690 mm,  
1 x  tafel rechthoekig, 
je B 1600 x D 800 mm 
blad houtdecor lichtgrijs
bladdikte 19 mm
onderstel kleur Bestelnr.
lichtgrijs 287 095 d
aluzilver 269 098
antraciet 287 096
advies verkoopprijs 435,–

€/SET 389,–
U bespaart € 46,– 
t.o.v. losse aankoop.
bladdikte 25 mm
onderstel kleur Bestelnr.
lichtgrijs 287 097
advies verkoopprijs 489,–

€/SET 419,–
U bespaart € 70,– 
t.o.v. losse aankoop.

 SET-AANBIEDING 
zoals afbeelding bestaand uit: 
4 x  tafel rechthoekig,  
je B 1600 x D 800 mm
blad houtdecor lichtgrijs
bladdikte 19 mm
12 x bezoekersstoel ISO,
stof blauw,  
onderstel verchroomd
bladdikte 19 mm
onderstel kleur Bestelnr.
lichtgrijs 291 472 e
aluzilver 291 473
antraciet 291 474
advies verkoopprijs 1098,80

€/SET 919,–
U bespaart € 179,80  
t.o.v. losse aankoop.

▶

▶

1600

80
0

690

800

800

afmeting 
trapezium

Oppervlak houtdecors: Onderstel:

va. p. 436

verchroomd 

va. p. 430

beuk

va. p. 432

esdoorn

va. p. 434

wit

va. p. 438

noot donker

va. p. 438

noot 



onderstel lichtgrijs RAL 7035

onderstel antraciet RAL 7021

onderstel aluzilver RAL 9006

Oppervlak houtdecors lichtgrijs

429

Houtdecors lichtgrijs, bladdikte 19/25 mm
Onderstel kleur lichtgrijs, aluzilver, antraciet

 Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels BASE-MODUL 
72

0 
m

m

steldoppen 
verstelbaar 
tot 10 mm

selecte verscheidenheid

HOOGWAARDIGE 
KWALITEIT in lichtgrijs

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf € 69,–

advies  
verkoopprijs 

95,–

16
00

1600

 frame uit  
vierkante staalbuis  
30 x 30 mm,  
dikte 2 mm

bijzonder stoot- en  
krasvast door onderstel 
met hoogwaardige  
DELTA-V poedercoating 
lichtgrijs RAL 7035,  
aluzilver RAL 9006, 
antraciet RAL 7021

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
2 mm dik

3-laags kwaliteitsspaanderplaat 
emissieklasse E1, krasbestendige melaminecoating,  
verblindings- en reflectievrij, houtdecors lichtgrijs,
bladdikte 19/25 mm

Technische gegevens

bladdikte 25 mm
gewicht kg – – 22 – 25 – – – – 31 – 39 23
onderstelfarbe
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. – – 217 246 217 245 – – – – 217 187 – 217 236 217 247

€/st. – – 99,– – 115,– – – – – 139,– – 169,– 175,–

Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels,   oppervlak houtdecors lichtgrijs, tafelhoogte 720 mm

bladvorm
800x700 

 
rechthoekig

800x800
vierkant

1200x600 
 

rechthoekig
1200x700 

 
rechthoekig

1200x800 
 

rechthoekig
1400x700 

 
rechthoekig

1400x800 
 

rechthoekig
1600x600 

 
rechthoekig

1600x700 
 

rechthoekig
1600x800

 
rechthoekig

1800x800 
 

rechthoekig
2000x800 

 
rechthoekig

 
1600x800x690 

 
trapezium

breedte x diepte mm 800x700 800x800 1200x600 1200x700 1200x800 1400x700 1400x800 1600x600 1600x700 1600x800 1800x800 2000x800 1600/800x690
bladdikte 19 mm
gewicht kg 15 16 17 18 21 22 23 21 25 26 28 30 19
onderstel kleur
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 283 480 217 238 217 237 251 561 217 239 254 627 217 240 221 491 251 562 217 241 a 217 243 217 244 217 248
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 283 481 221 482 – 258 762 221 483 258 767 – 221 484 – 221 485 b – – 221 488
antraciet RAL 7021 Bestelnr. – 221 506 – – 221 507 – – – – 221 509 – 221 511 221 512

€/st. 75,– 89,– 95,– 99,– 105,– 109,– 109,– 115,– 115,– 125,– 145,– 155,– 155,–
vanaf 2 st. €/st. 69,– 79,– 85,– 89,– 95,– 99,– 99,– 105,– 105,– 115,– 135,– 145,– 145,–

a  
afb. blad lichtgrijs,  
onderstel lichtgrijs RAL 7035 
Bestelnr. 217 241  
vanaf € 115,–

b  
afb. blad lichtgrijs,  
bladdikte 19 mm 
onderstel aluzilver RAL 9006,  
2x Bestelnr. 221 485 
va. 2 st. €/st. 115,–

b

b

vergaderstoelen  
vanaf pagina 450

Tafels
Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

60139497
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2580

16
00

16
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1600

ROBUUST EN

VEELZIJDIG

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

2980

16
00

Set-aanbieding 
Conferentietafels + stoelen
2 x  tafel B 1600 x D 800 mm, 
2 x  trapeziumtafels  

per B 1600 / 800 x D 690 mm 
onderstel aluzilver RAL 9006

10 x  vergaderstoelen, stof  
antraciet, onderstel aluzilver

decor Bestelnr.
beuk 267 860 b
lichtgrijs 269 064
esdoorn 269 088
advies verkoopprijs 895,–

€/SET 779,–
U bespaart € 116,– 
t.o.v. losse aankoop.

F

stapelstoelen, 
Bestelnr. 213 585
vanaf € 19,90

Instellingsvoorbeelden

a afb. blad beuk, 
staalbuisonderstel sepiabruin RAL 8014 
SET Bestelnr. 219 771

   Set-aanbieding
multifunctionele tafels + stoelen 
1 x  tafel B 1200 x D 800 mm,  

blad beuk, onderstel  
sepiabruin RAL 8014

4 x stapelstoelen
Bestelnr. 219 771 a
advies verkoopprijs 207,–

€/SET 189,–
U bespaart € 18,–
t.o.v. losse aankoop.

Houtdecors beuk, bladdikte 19 mm 
staalbuisonderstel kleur  
aluzilver, antraciet, sepiabruin

Tafels
Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

60139497

Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels BASE-MODUL

Oppervlak houtdecors: Onderstel:

va. p. 436

verchroomd 

va. p. 428

lichtgrijs

va. p. 432

esdoorn

va. p. 434

wit

va. p. 438

noot donker

va. p. 438

noot 
b afb. blad beuk, 
staalbuisonderstel aluzilver RAL 9006 
SET Bestelnr. 267 860



431Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

c afb. blad beuk, 
onderstel sepiabruin RAL 8014 
Bestelnr. 217 251 
B 1200 x D 800 mm
vanaf €/st. 95,–

Ideaal als conferentietafel,  
vergadertafel, bijzettafel,  
kantinetafel, bureau tafel  
of als bureau-uitbreiding. 

 3-laags kwaliteitsspaanderplaat  
emissieklasse E1, krasbestendige  
melaminecoating, verblindings-  
en reflectievrij in beukedecor.  

De afboording uit kunststof is  
2 mm dik. De bladdikte is 19 mm  
en is rondom ondersteunt door  
een metalen frame. 
De tafelpoten bestaande uit  
stabiel vierkante staalbuis  
30 x 30 mm, dikte 2 mm. 
 
 

De tafelonderstel is DELTA-V  
poedergelakt en in de kleuren  
aluzilver RAL 9006, antraciet  
RAL 7021 of sepiabruin RAL  
8014 verkrijgbaar.  
Het poten zijn met 10 mm  
verstel bare hoogtestelschroeven  
uitgerust, om vloeroneffenheden  
op te vangen.

STABIEL
FLEXIBEL

FUNCTIONEEL

e afb. blad beuk, 
staalbuisonderstel aluzilver RAL 9006 
Bestelnr. 221 499 
B 2000 x D 800 mm
vanaf €/st. 145,–

 BASE-MODUL

vanaf €/st. 69,–

U spaart

-27%
op de advies  
verkoopprijs

TOPKWALITEIT
stabiel vierkant metalen onderstel  
met HOOGWAARDIGE  
DELTA-V poedercoating

Opvangen van  
vloeroneffenheden 
door hoogtestel-
schroeven 

d  
afb. blad beuk, 
onderstel antraciet  
RAL 7021 
Bestelnr. 217 253, 
B 1600 x D 800 mm
vanaf €/st. 115,–

staalbuisonderstel antraciet RAL 7021staalbuisonderstel aluzilver RAL 9006 staalbuisonderstel sepiabruin RAL 8014

Oppervlak houtdecor beuk

Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels,   Oppervlak houtdecors beuk, tablet 19 mm, tafelhoogte 720 mm

bladvorm 800x700 
 

rechthoekig
800x800

 
vierkant

1200x600 
 

rechthoekig
1200x800 

 
rechthoekig

1400x700 
 

rechthoekig
1400x800 

 
rechthoekig

1600x600 
 

rechthoekig
1600x800

 
rechthoekig

1800x800 
 

rechthoekig
2000x800 

 
rechthoekig

1600x800x690 
 

trapezium

breedte x diepte mm 800x700 800x800 1200x600 1200x800 1400x700 1400x800 1600x600 1600x800 1800x800 2000x800 1600/800x690
gewicht kg 15 16 17 21 22 23 21 26 28 30 19
Onderstel kleur 
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 283 482 221 494 275 143 221 495 258 768 275 144 221 496 221 497 221 498 221 499 e 221 500
antraciet RAL 7021 Bestelnr. – 217 254 217 255 217 256 258 771 217 257 – 217 253 d 217 258 217 259 217 260
sepiabruin RAL 8014 Bestelnr. – – – 217 251 c – – – 217 252 – – –

€/st. 75,– 89,– 95,– 105,– 109,– 109,– 115,– 125,– 145,– 155,– 155,–
vanaf 2 st. €/st. 69,– 79,– 85,– 95,– 99,– 99,– 105,– 115,– 135,– 145,– 145,–

TIP!TIP!

Tafels
Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

60139497
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BASE-MODUL

tafelcombinatie 

a 1 x Bestelnr. 217 262
c 4 x Bestelnr. 217 266
€ 439,–

bezoekersstoel
Bestelnr. 239 408
vanaf € 26,99
vanaf pagina 366

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

b afb. blad esdoorn, 
onderstel aluzilver  
RAL 9006 
2 x Bestelnr. 217 264  
vanaf €/st. 95,–

16
00

1600

bezoekersstoel
Bestelnr. 239 123
vanaf € 47,90
pagina 382

Tafels
Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

60139497

Ideaal als conferentietafel, 
vergadertafel, bijzettafel,  
kantinetafel, bureautafel of  
als bureau-uitbreiding.  
 
Het krasbestendige oppervlak  
van de tafelbladen heeft een  
melaminecoating in esdoorndecor.  
Het stabiele vierkant  
staalbuisonderstel  
met DELTA-V  
poedercoating maakt  
een bijzonder lange  
gebruiksduur  
mogelijk.

afb. blad esdoorn, 
onderstel aluzilver 
RAL 9006

PRODUCT
VIDEO

www.delta-v.be

b

b

Oppervlak houtdecors: Onderstel:

va. p. 436

verchroomd 

va. p. 428

lichtgrijs

va. p. 430

beuk

va. p. 434

wit

va. p. 438

noot donker

va. p. 438

noot 

Perfect combineerbaar 
met onze kasten 
uit de serie  
Concept  
Modul  
van  
pag. 200



b Bestelnr. 217 266 
vanaf €/st. 115,–

433

Houtdecor esdoorn, bladdikte 19 mm 
staalbuisonderstel 

in kleur aluzilver

Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels BASE-MODUL 
72

0 
m

m

 frame uit  
vierkant staalbuis,  
30 x 30 mm, dikte 2 mm 

bijzonder stoot- en  
krasvast door onderstel 
met hoogwaardige  
DELTA-V poedercoating 
in aluzilver RAL 9006

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
2 mm dik

Technische gegevens
Tafelbladen  
3-laags kwaliteitsspaanderplaat, emissieklasse E1,  
krasbestendige melaminecoating, verblindings- en reflectievrij 
19 mm dik

steldoppen 
verstelbaar tot  

10 mm

SET AANBIEDING 
2 x  trapeziumtafels  

 per B 1600 / 800 x D 690 mm 
1 x  rechthoekige tafel 

B 1600 x D 800 mm,  
onderstel aluzilver RAL 9006

decor Bestelnr.
esdoorn 258 749 d
lichtgrijs 269 098
beuk 269 099
normale prijs 435,–

€/SET 389,–
U bespaart € 46,– 
t.o.v. losse aankoop.

d afb. blad esdoorn,  
onderstel aluzilver RAL 9006 
SET Bestelnr. 258 749

2180

16
00

afmetingen 
 trapeziumtafels

1600

80
0

690

800

800

bezoekersstoelen  
vindt u vanaf pagina 362 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf €/st.   69,–

advies  
verkoopprijs 

95,–

Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels,   oppervlak houtdecor esdoorn, tablet 19 mm, onderstel kleur aluzilver RAL 9006, tafelhoogte 720 mm

bladvorm
800x700 

 
rechthoekig

800x800
 

vierkant
1200x600 

 
rechthoekig

1200x700 
 

rechthoekig
1200x800 

 
rechthoekig

1400x700 
 

rechthoekig
1400x800 

 
rechthoekig

1600x600 
 

rechthoekig
1600x800

 
rechthoekig

1800x800 
 

rechthoekig
2000x800 

 
rechthoekig

1600x800x690 
 

trapezium
breedte x diepte mm 800x700 800x800 1200x600 1200x700 1200x800 1400x700 1400x800 1600x600 1600x800 1800x800 2000x800 1600/800x690
gewicht kg 15 16 17 18 21 22 23 21 26 28 30 19

Bestelnr. 283 483 217 262 a 217 263 258 764 217 264 b 258 769 217 265 221 503 217 266 c 217 267 217 268 217 269
€/st. 75,– 89,– 95,– 99,– 105,– 109,– 109,– 115,– 125,– 145,– 155,– 155,–

vanaf 2 st. €/st. 69,– 79,– 85,– 89,– 95,– 99,– 99,– 105,– 115,– 135,– 145,– 145,–

TIP!TIP!

Tafels
Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

60139497

Overtuigt
in stabiliteit en optiek

Tafelblad in esdoorn houtdecor

voor bezoekers 
en conferenties



2180

16
00

vergaderstoelen
vanaf pagina 362

Ideaal als conferentietafel, vergadertafel, 
bijzettafel alsook voor kantines,  
opleidingen, cafetaria, enz. 

Voor extra lang gebruik: krasbestendig blad 
en hoogwaardig metalen onderstel met duurzame 
DELTA-V poederlak.

Conferentie-, Vergader- en Multifunctionele tafels MODUL

434 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

tafelcombinatie

c 2 x 289 451 

b 1 x 289 448
€ 415,–

80
0

800

Set-aanbieding 

Conferentietafel + stoelen
1 x tafel 
B 800 x D 800 mm
4 x  vergaderstoel ISO 

stof antraciet, onderstel aluzilver
decor Bestelnr.
wit 289 452 a
lichtgrijs 289 603
beuk 289 608
esdoorn 289 609
advies verkoopprijs 227,–

€/SET 199,– 

U bespaart € 28,–
t.o.v. losse aankoop.

F

a afb. blad wit
SET Bestelnr. 289 452

Oppervlak houtdecors: Onderstel:

va. p. 436

verchroomd 

va. p. 428

lichtgrijs

va. p. 430

beuk

va. p. 432

esdoorn

va. p. 438

noot donker

va. p. 438

noot 

De Modul vergader- en multifunctionele tafels zijn met de bureaumeubelpro-
gramma’s Profi Modul, iModul en Multi Modul in de decor wit combineerbaar.

Toebehoren  
•  U-profiel om meerdere tafels  

met elkaar te verbinden
•  Materiaal: plaatstaal,  

poedergelakt  
lichtgrijs RAL 7035

• B 70-90 mm x H 30 mm

Bestelnr.   251 563 €/st. 9,–



TIJDLOZE
vormen

met wit

72
0 

m
m stootvaste 

afboording 
kunststof,  
2 mm dik

Houtdecors wit, bladdikte 18 mm 
onderstel kleur aluzilver

hoogtestel- 
schroeven,  
opvangen van  
vloeroneffenheden,  
+10 mm verstelbaar

1380

16
00

b tafelcombinatie

2 x Bestelnr. 289 451
€ 290,–

435

 MODUL

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

bijzonder stoot- en  
krasvast door onderstel  
met hoogwaardige DELTA-V 
poedercoating 
vierkante staalbuis  
30x30 mm 
dikte 2 mm 
aluzilver RAL 9006

frame:
vierkante  
staalbuis 30x30 mm 
dikte 2 mm 
poedercoating  
aluzilver RAL 9006

b afb. blad wit, onderstel 
aluzilver RAL 9006 
Bestelnr. 289 448 
vanaf €/st. 115,–

3-laags kwaliteitsspaanderplaat, emissieklasse E1,  
krasbestendige melaminecoating, verblindings- en  
reflectievrij oppervlak houtdecor wit,  
bladdikte 19 mm

Technische gegevens

vergaderstoelen
Bestelnr. 236 277
vanaf € 104,90 
pag. 389

afmeting 
trapeziumtafel

1600

80
0

690

800

800

vanaf €/st. 69,–

Conferentie-, Vergader- en Multifunctionele tafels 
oppervlak houtdecors wit, bladdikte 19 mm, onderstel kleur aluzilver RAL 9006, tafelhoogte 720

bladvorm
800x700 

 
rechthoekig

800x800
vierkant

1200x600 
 

rechthoekig
1200x800 

 
rechthoekig

1400x700 
rechthoekig

1400x800 
rechthoekig

1600x800
rechthoekig

1800x800 
 

rechthoekig
2000x800 

 
rechthoekig

1600x800x690 
 

trapezium

breedte x diepte mm 800x700 800x800 1200x600 1200x800 1400x700 1400x800 1600x800 1800x800 2000x800 1600/800x690
gewicht kg 15 16 17 21 22 23 26 28 30 19

Bestelnr. 289 440 289 443 289 444 289 445 289 446 289 447 289 448 b 289 449 289 450 289 451 c
€/st. 75,– 89,– 95,– 105,– 109,– 109,– 125,– 145,– 155,– 155,–

va. 2 st. €/st. 69,– 79,– 85,– 95,– 99,– 99,– 115,– 135,– 145,– 145,–

Tafels
kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

60139497



436

BASE-MODUL

onderstel 
dubbel  
verchroomd

afb. blad lichtgrijs
onderstel dubbel verchroomd

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

SET-aanbieding 1
2 x  trapeziumtafel   

elk B 1600 / 800 x D 690 mm 
2 x  rechthoekige tafel 

B 1600 x D 800 mm 

decor Bestelnr.

lichtgrijs 259 317 
beuk 276 866
esdoorn 276 867
wit 278 953
advies verkoopprijs 660,–

€/SET 549,–
U bespaar € 111,–
t.o.v. losse aankoop.

SET-aanbieding 2
zoals aanbieding 1, extra
10 x bezoekersstoel
donkerblauw, onderstel verchroomd  

decor Bestelnr.

lichtgrijs 273 240
beuk 276 868
esdoorn 276 869
wit 278 954
advies verkoopprijs 1.253,–

€/SET 1.129,–
U bespaart € 124,–
t.o.v. losse aankoop.

afmeting  
trapeziumtafel

1600

80
0

690

800
800

Multifunctionele tafels voor conferenties, vergaderingen, in kantines, scholingsruimtes, als 
werktafel op kantoor. 
Door de samenstelling van rechthoekige tafels met de trapeziumtafels heeft u tal van opstellingsmogelijk-
heden, zodat u een ruimte optimaal kan benutten. Het verchroomde DELTA-V metalen onderstel zorgt voor 
een zeer mooie optiek en waardeert zo iedere vergaderruimte op. In combinatie met de hoogwaardige en 
krasbestendige tafelbladen kunnen we u een extreem lange gebruiksduur garanderen.

2980

16
00

In SET nog 
gunstiger!

349,–
U bespaart 29,60 €

Bestelnr. 280 130

SET-aanbieding  3
zoals afb. bestaand uit: 
1 x  Conferentie tafel,  
B 1600 x D 800 x H 720 mm,  
bladdikte 19 mm, onderstel 
verchroomd
4 x  stoelen ISO hout 
echt hout, stabiel ovalen  
buisonderstel stapelbaar
decor Bestelnr.
lichtgrijs 280 129
beuk 280 130 a
esdoorn 280 131
wit 280 132
advies verkoopprijs 378,60

€/SET 349,–
U bespaar € 29,60
t.o.v. losse aankoop.

a afb. blad beuk
Bestelnr. 280 130
SET € 349,–

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

60139497

Oppervlak houtdecors:

va. p. 428

lichtgrijs

va. p. 430

beuk

va. p. 432

esdoorn

va. p. 438

noot donker

va. p. 438

noot 

va. p. 434

wit
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Houtdecors lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit 
bladdikte 19 mm 

onderstel verchroomd

 Conferentie-, Vergader- en Multifunctionele tafels BASE-MODUL 
72

0 
m

m

stabiel metalen frame
rondom, verchroomd 

 Verchroomd onderstel  
uit sterk, 2 mm dikke staalbuis 
32 x 32 mm met afgeronde 
vorm aan de buitenzijde

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
2 mm dik

Technische gegevens
 3-laags kwaliteitsspaanderplaat 
emissieklasse E1, oppervlak in krasbestendige melamine coating, 
uitvoering in lichtgrijs, beuk- of esdoorndecor en wit
tafelblad 19 mm dik

bezoekersstoel 
antraciet 
Bestelnr. 209 355
vanaf € 19,99
pagina 413

Toebehoren  
•  U-profiel om meerdere tafels  

met elkaar te verbinden
•  Materiaal: plaatstaal,  

poedergelakt  
lichtgrijs RAL 7035

• B 70-90 mm x H 30 mm

Bestelnr.   251 563 €/st. 9,–

a afb. blad esdoorn
onderstel dubbel verchroomd
Bestelnr. 248 683
vanaf € 99, –

b 
Bestelnr. 248 691 
vanaf € 149, –

hoogteverstelbare 
steldoppen  
om vloeroneffenheden 
op te vangen,  
verstellbaar tot 10 mm

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

vanaf € 99,–onderstel 
dubbel  
verchroomd

van DELTA-V

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Voor vergaderingen met 

VOORUITZICHTEN

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs

beuk

esdoorn

wit

Conferentie-, Vergader- en Multifunctionele tafels, oppervlak houtdecors lichtgrijs, beuk, esdoorn en wit  
bladdikte 19 mm, onderstel kleur verchroomd, tafelhoogte 720 mm

bladvorm
800x800

 
vierkant

1200x800 
 

rechthoekig
1400x700 

 
rechthoekig

1600x600 
 

rechthoekig
1600x800

 
rechthoekig

2000x800 
 

rechthoekig
1600x800x690 

 
trapezium

breedte x diepte mm 800x800 1200x800 1400x700 1600x600 1600x800 2000x800 1600/800x690
gewicht kg 16 21 21 21 26 30 19
lichtgrijs  Bestelnr. 248 681 248 685 284 221 248 688 248 691 b 248 694 248 697  
beuk Bestelnr. 248 682 248 686 284 222 – 248 692 248 695 248 698 c 
esdoorn Bestelnr. 248 683 a 248 687 284 223 – 248 693  – 248 699
wit Bestelnr. 287 832 278 871 287 844 – 278 872 – 278 873

€/st. 109,– 135,–  139,– 145,–  155,–  185,– 175,–  
vanaf 2 st. €/st. 99,– 129, – 135,– 139,– 149,– 179,– 169,–

60139497



2580

16
00

afb. blad donker noot
onderstel aluzilver RAL 9006

d 2 x Bestelnr. 237 366 

c 2 x Bestelnr. 237 359  
€ 500,–

bezoekersstoelen
vanaf pagina 362

MODUL
Houtdecor donker noot, noot 
bladdikte 18 mm 
Onderstel kleur aluzilver

438 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

hoogwaardige  

DELTA-V KWALITEIT

bezoekersstoel
Bestelnr. 236 286 
vanaf € 92,90 
pagina 390

De Modul vergader- en 
multifunctionele tafels zijn 
met de bureaumeubel-
pro gramma’s Bi-Color en 
iModul in het decor noot 
combineerbaar.

afb. blad noot
onderstel aluzilver RAL 9006

Oppervlak houtdecors: onderstel:

va. p. 436

verchroomd 

va. p. 430

beuk

va. p. 428

lichtgrijs

va. p. 434

wit

va. p. 432

esdoorn

SET-AANBIEDING
conferentietafel + stoelen
2 x  tafel 

B 1600 x D 800 mm,  
onderstel aluzilver RAL 9006

4 x  bezoekersstoel DELTA 1, 
onderstel aluzilver  RAL 9006,  
stof kleur zwart

bladdecor Bestelnr.
noot 289 387
noot donker 289 388
advies verkoopprijs 639,60

€/SET 549,–
U bespaart € 90,60
t.o.v. losse aankoop.

SET-AANBIEDING
conferentietafel + stoelen
2 x  tafel 

B 1600 x D 800 mm,  
onderstel aluzilver RAL 9006

8 x  bezoekersstoel DELTA 1, 
onderstel aluzilver RAL 9006,  
stof kleur zwart

bladdecor Bestelnr.
noot 289 389
noot donker 289 390
advies verkoopprijs 1.019,20

€/SET 899,–
U bespaart € 120,20
t.o.v. losse aankoop.

16
00

16001600

16
00

16001600

16
00



439Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Houtdecor donker noot, noot, bladdikte 18 mm 
Onderstel kleur aluzilver

72
0 

m
m

Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels  
Oppervlak houtdecors donker noot of noot, bladdikte 18 mm, onderstel kleur aluzilver RAL 9006, tafelhoogte 720 mm

bladvorm
800x800

 
vierkant

1200x600 
 

rechthoekig
1200x800 

 
rechthoekig

1400x800 
 

rechthoekig
1600x800

 
rechthoekig

1800x800 
 

rechthoekig
2000x800 

 
rechthoekig

1600x800x690 
 

trapezium
breedte x diepte mm 800x800 1200x600 1200x800 1400x800 1600x800 1800x800 2000x800 1600/800x690
gewicht kg 19 21 25 27 31 34 36 26
noot  Bestelnr. 257 599 257 598 257 597 257 596 a 257 594 b 257 593  257 592 257 410 
donker noot Bestelnr. 237 358 237 359 c 237 360 237 361 237 363 237 364  237 365 237 366 d

€/st. 95,– 99,–  115,–  119,–  135,– 155,–  165,– 165,–
vanaf 2 st. €/st. 89,– 95, – 105,– 109,– 125,– 145,– 155,– 155,–

Oppervlak houtdecors

opvangen van  
vloeroneffenheden  
door +14 mm verstel
bare stelschroeven

vierkante staalbuis
30x30 mm 
dikte 2 mm 
poedergelakt 
aluzilver RAL 9006

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
2 mm dik

frame:
vierkante staalbuis  
40x20 mm, dikte 2mm 
hoogwaardige DELTAV poedercoating, 
aluzilver RAL 9006

b  
afb. blad noot 
Bestelnr. 257 594 
vanaf € 125,–

 3-laags kwaliteitsspaanderplaat 
emissieklasse E1, krasbestendige melaminecoating, verblindings  
en reflectievrij, oppervlak houtdecors donker noot und noot,
bladdikte 18 mm

Technische gegevens

ELEGANT
inrichten met houtdecors 
NOOT

blad donker noot

Oppervlak houtdecors 
onderstel aluzilver RAL 9006

blad noot 

SET-AANBIEDING 

conferentietafel + stoelen
1 x tafel 
B 800 x T 800 mm
4 x  vergaderstoelen ISO 

stof antraciet, onderstel aluzilver
decor Bestelnr.
noot 284 225 e
noot donker 284 224 
advies verkoopprijs 228,10

€/SET 199,– 

U bespaart € 29,10 
t.o.v. losse aankoop.

F

80
0

800

e afb.  
blad noot 
SET Bestelnr.  
284 225

va. € 89,–

Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels MODUL



16
00

3200

bezoekersstoelen
vanaf pagina 362

16
00

1600

a afb. blad lichtgrijs
onderstel aluzilver RAL 9006
SET Bestelnr. 289 600

SET AANBIEDING
conferentietafel + stoelen
2 x  tafel vierkant 

B 1600 x D 800 mm, onderstel 
aluzilver, bladdikte 25 mm

8 x bezoekersstoel, onderstel  
aluzilver, stof Basic antraciet

bladdecor Bestelnr.
lichtgrijs 289 600 a
beuk 289 601
esdoorn 289 602
advies verkoopprijs 869,–

€/SET 799,–
U bespaart € 86,–  
t.o.v. losse aankoop.

Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels BASE-MODUL Q

beuk 

vanaf p. 442 vanaf p. 444

esdoorn 

Oppervlak houtdecors

Voor succesvolle 
meetings in

TOPKWALITEIT

440

 afb. blad lichtgrijs,  
onderstel aluzilver RAL 9006, 
4 x Bestelnr. 259 700
€ 519,60

bezoekersstoelen
vanaf pagina 362

BASE-MODUL Q

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels BASE-MODUL Q

441

Houtdecor lichtgrijs, bladdikte 25 mm 
onderstel kleur aluzilver

onderstel aluzilver 
RAL 9006

Oppervlak hout- 
decor lichtgrijs

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels 
Oppervlak houtdecor lichtgrijs, bladdikte 25 mm, onderstel kleur aluzilver RAL 9006, tafelhoogte 720 mm 

bladvorm
800x800

 
vierkant

1200x600 
 

rechthoekig
1200x700 

 
rechthoekig

1200x800 
 

rechthoekig
1200x1200 

 
vierkant

1400x700 
 

rechthoekig
1400x800 

 
rechthoekig

1600x600 

rechthoekig
1600x700 

 
rechthoekig

1600x800
 

rechthoekig
1800x800 

 
rechthoekig

2000x800 
 

rechthoekig
breedte x diepte mm 800x800 1200x600 1200x700 1200x800 1200x1200 1400x700 1400x800 1600x600 1600x700 1600x800 1800x800 2000x800
gewicht kg 18 21 24 26 41 26 28 31 31 34 36 37

Bestelnr. 259 676 259 679 259 682 259 685 259 709  259 688 259 691 259 694 259 697 259 700  259 703 259 706
€/st. 94,90 99,90  104,90  109,90  144,90 114,90  119,90 124,90 129,90 134,90 139,90 144,90

vanaf 2 st. €/st. 84,90 94,90 99,90 104,90 139,90 109,90 114,90 119,90 124,90 129,90 134,90 139,90

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
3 mm dik

  
Bestelnr. 259 700
va. € 129,90

opvangen van  
vloeroneffen- 
heden door +40 mm  
hoogtestelschroevenELEGANTE RONDE POOT 

garandeert HOOGSTE
STABILITEIT

tafelpoten:
modern en stevige 
ronde buis Ø 60 mm, 
dikte 2 mm, met  
DELTA-V poedercoating  
voor extra lange  
gebruiksduur,  
aluzilver RAL 9006

12
00

1200

advies 
verkoopprijs

115,–
va. €/st.  8490

frame:
vierkante staalbuis  
40 x 40 mm 
dikte 1,5 mm 
hoogwaardige DELTA-V 
poedercoating, 
aluzilver RAL 9006

 3-laags kwaliteitsspaanderplaat 
emissieklasse E1, krasbestendige melaminecoating, verblindings-  
en reflectievrij, oppervlak houtdecor lichtgrijs,
bladdikte 25 mm

Technische gegevens

 afb. blad lichtgrijs,  
onderstel aluzilver RAL 9006,  
bladdikte 25 mm
Bestelnr. 259 709 
va. € 139,90



Conferentie-, Vergader- en Multifunctionele tafels Base-Modul Q

442

12
00

1200

BASE-MODUL Q
32

00

3200

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

TOPKWALITEIT       aan een topprijs
tafelpoten uit hoogwaardige ronde staalbuis met 
hoogwaardige DELTA-V poedercoating

a  
afb. blad beuk
onderstel aluzilver  
RAL 9006
SET Bestelnr.  
259 749

     SET-AANBIEDING
conferentietafel +  stoelen
1 x tafel vierkant  
B 1200 x D 1200 mm,  
blad beuk, onderstel aluzilver 
bladdikte 25 mm
4 x bezoekersstoelen, onder- 
stel aluzilver, stof Basic antraciet
Plattendekor Bestelnr.
beuk 259 749 a
lichtgrijs 259 748

advies verkoopprijs 284,60

€/SET 249,–
U spaart € 35,86
t.o.v. losse aankoop.

F

b tafelcombinatie
5 x Bestelnr. 259 701
€ 649,50

bezoekersstoel
vanaf € 74,90  
pagina 387



Houtdecor beuk, bladdikte 25 mm 
onderstel kleur aluzilver

Conferentie-, Vergader- en Multifunctionele tafels Base-Modul Q

443

vanaf p. 440 vanaf p. 444

lichtgrijs esdoorn 

Blad houtdecor

Conferentie-, Vergader- en Multifunctionele tafels  
Oppervlak houtdecor, bladdikte 25 mm, onderstel kleur aluzilver RAL 9006, tafelhoogte 720 mm

bladvorm
800x800

 
vierkant

1200x600 
 

rechthoekig
1200x800 

 
rechthoekig

1200x1200 
 

vierkant
1400x700 

 
rechthoekig

1400x800 
 

rechthoekig
1600x800

 
rechthoekig

1800x800 
 

rechthoekig
2000x800 

 
rechthoekig

breedte x diepte    mm 800x800 1200x600 1200x800 1200x1200 1400x700 1400x800 1600x800 1800x800 2000x800
gewicht kg 18 21 26 41 26 28 34 36 37

Bestelnr. 259 677 259 680 259 686 259 710 259 689 259 692 259 701 b 259 704 259 707
€/st. 94,90 99,90  109,90 144,90  114,90 119,90 134,90 139,90 144,90

vanaf 2 st. €/st. 84,90 94,90 104,90 139,90 109,90 114,90 129,90 134,90 139,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

16
00

3200

b tafelcombinatie 
4 x Bestelnr. 259 701
€ 519,60

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
3 mm dik

frame:
vierkant-staalbuis  
40x40 mm,  
dikte 1,5 mm 
met DELTA-V  
poedercoating  
aluzilver RAL 9006

tafelpoten:
modern en stevige  
ronde buis Ø 60 mm, 
dikte 2 mm, met  
DELTA-V poedercoating 
voor extra lange  
gebruiksduur,  
aluzilver RAL 9006

b  
Bestelnr. 259 701 
vanaf € 129,90 

vanaf €  8490

opvangen van  
vloeroneffenheden 
door +40 mm verstel-
bare stelschroeven

Aan deze tafel haalt u het met 

STEVIGE
argumenten

Technische gegevens
 3-laags kwaliteitsspaanderplaat,  
emissieklasse E1, krasbestendige melaminecoating, 
verblindings- en reflectevrij, oppervlak houtdecors beuk, 
bladdikte 25 mm

72
0 

m
m

bezoekersstoelen
vanaf pagina 362

U spaart

-26%
op de advies  
verkoopprijs



444

bezoekersstoelen
vanaf pagina 362

BASE-MODUL Q Hoogwaardig met bijzonder 
stabiele en moderne  
ronde staalbuis poten.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

bezoekersstoelen
vanaf pagina 362

SET AANBIEDING
conferentietafel + stoelen
2 x  tafel 

B 1600 x D 800 mm,  
onderstel aluzilver RAL 9006

8 x  bezoekerssledestoel ISO, 
onderstel aluzilver RAL 9006,  
met gestoffeerde rug zwart

bladdecor Bestelnr.
esdoorn 289 391 b
lichtgrijs 289 392
beuk 289 393
advies verkoopprijs 749,–

€/SET 689,–
U bespaart  € 60,–
t.o.v. losse aankoop.

bladdecor Bestelnr.
esdoorn 289 394 c
lichtgrijs 289 395
beuk 289 396
advies verkoopprijs 1.242,40

€/SET 1.059,–
U bespaart € 183,40
t.o.v. losse aankoop.

SET AANBIEDING
conferentietafel + stoelen
4 x tafel 
 B 1600 x D 800 mm,  
 onderstel aluzilver RAL 9006
12 x  bezoekersstoelen  

ISO PLUS NET,  
onderstel aluzilver RAL 9006,  
met netweefselrug zwart

16
00

1600

b afb. blad esdoorn 
onderstel aluzilver RAL 9006
SET Bestelnr. 289 391

16
00

3200

c afb. blad esdoorn 
onderstel aluzilver RAL 9006
SET Bestelnr. 289 394

▶

▶



Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels BASE-MODUL Q
Houtdecor esdoorn, bladdikte 25 mm  

onderstel kleur aluzilver

445

bezoekersstoel
Bestelnr. 239 408 
vanaf € 26,99 
pagina 366

a tafelcombinatie
5 x Bestelnr. 259 702
€ 649,50

32
00

3200

vanaf p. 440 vanaf p. 442

lichtgrijs beuk 

Oppervlak houtdecors

 3-laags kwaliteitsspaanderplaat,  
emissieklasse E1, krasbestendige melaminecoating,  
verblindings- en reflectievrij, oppervlak houtdecors esdoorn 
bladdikte 25 mm

opvangen van  
vloeroneffenheden 
door +40 mm 
verstelbaar  
stelschroeven

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
3 mm dik frame:

vierkante staalbuis  
40 x 40 mm 
dikte 1,5 mm 
hoogwaardige DELTA-V 
poedercoating, 
aluzilver RAL 9006

72
0 

m
m

tafelpoten:
rond, Ø 60 mm 
dikte 2mm 
hoogwaardige DELTA-V 
poedercoating, 
aluzilver RAL 9006

voorbereid 
PERFECT
Technische gegevens

a 
Bestelnr. 259 702
vanaf €/st. 129,90

Conferentie-, vergader- en multifunctionele tafels   
 Oppervlak houtdecor esdoorn, bladdikte 25 mm, onderstel kleur aluzilver RAL 9006, tafelhoogte 720 mm

bladvorm
800x800

 
vierkant

1200x600 
 

rechthoekig
1200x800 

 
rechthoekig

1400x700 
 

rechthoekig
1600x800

 
rechthoekig

1800x800 
 

rechthoekig
2000x800 

 
rechthoekig

breedte x diepte     mm 800x800 1200x600 1200x800 1400x700 1600x800 1800x800 2000x800
gewicht kg 18 21 26 26 34 36 37

Bestelnr. 259 678 259 681 259 687 259 690 259 702 a 259 705 259 708 
€/st. 94,90 99,90  109,90  114,90  134,90 139,–  144,90

vanaf 2 st. €/st. 84,90 94,90 104,90 109,90 129,90 134,90 139,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

 ook voor veel deelnem
er

s

advies  
verkoopprijs

115,–

vanaf 5 €/st. 8490



schuif-
deurkast
Bestelnr. 
271 044, 
pagina 
211

Conferentietafel DELTA RIO
Houtdecors lichtgrijs, beuk, esdoorn, antraciet, wit 
bladdikte 25 mm
onderstel kleur aluzilver, wit

vanaf 249,–

Conferentietafel DELTA RIO, onderstel aluzilver RAL 9006, 
H 735 mm, bladdikte 25 mm
breedte x diepte   mm 1200 x 800 1600 x 800 2000 x 1000
gewicht kg 30 36 55
lichtgrijs Bestelnr. 280 970 280 975 280 980
beuk Bestelnr. 280 971 280 976 280 981
esdoorn Bestelnr. 280 972 280 977 a 280 982
antraciet Bestelnr. 280 973 280 978 280 983
wit Bestelnr. 280 985 280 986 280 987

€/st. 249,– 279,– 389,–

onderstel aluzilver RAL 9006

lichtgrijs beuk esdoorn antraciet wit

Conferentietafel DELTA RIO, onderstel wit RAL 9016,  
H 735 mm, bladdikte 25 mm
breedte x diepte mm 1200 x 800 1600 x 800 2000 x 1000
gewicht kg 30 36 55 
lichtgrijs Bestelnr. 275 603 275 608 275 613 
beuk Bestelnr. 275 604 275 609 275 614 
esdoorn Bestelnr. 275 605 275 610 275 615 
antraciet Bestelnr. 275 606 275 611 275 616 b
wit Bestelnr. 278 834 278 835 278 836

€/st. 249 279,–  389,–  
lichtgrijs beuk esdoorn antraciet wit

onderstel wit RAL 9016

bezoekersstoel
Bestelnr. 272 329 
vanaf € 89,90  
pagina 396

b afb. antraciet
Bestelnr. 275 616
€ 389,– 

446 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Conferentietafel DELTA RIO
Met deze vergadertafel bent u totaal trendy.
Het moderne A-poots-onderstel is verkrijgbaar in een fris wit of modern aluzilver. In combinatie met een  
van de 5 verschillende bladdecors is ook voor uw vergaderzaal de juiste kleurencombinatie gegarandeerd.
Door de drie verschillende afmetingen bieden de tafels niet enkel het juiste aantal aan zitgelegenheden.  
Zij zijn ook uiterst geschikt als bureautafel, bijzettafel of als aanbouw aan een bureautafel.
De twee metalen traversen onder het tafelblad zorgen bovendien voor maximale stabiliteit van de tafels.

Technische gegevens 

staalbuis  
onderstel 
met DELTA-V  
poedercoating 
aluzilver RAL 9006 
of wit RAL 9016,  
voor extra lange  
gebruiksduur

stootvaste afboording  
kunststof,  
3 mm dik

3-laags  
kwaliteits- 
spaanderplaat 
emissieklasse E1,  
krasbestendige  
melaminecoating,  
verblindings- en reflectievrij,  
bladdikte 25 mm

steldoppen  
opvangen van vloeroneffenheden verstelbaar tot +10 mm

a  afb. esdoorn
Bestelnr. 280 977
vanaf € 279,– 

73
5 

m
m

incl. 2 metalen  
traversen onder de 
tafelbladen garanderen 
hoogste stabiliteit

MODERN DESIGN
aan een attractieve prijs –
universeel inzetbaar



447Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Houtdecors lichtgrijs, beuk, esdoorn, antraciet, wengé, wit 
bladdikte 25 mm 

onderstel kleur aluzilver, wit, antraciet

Conferentietafel DELTA RIO  – het allround talent
Als vergader-, conferentietafel of bijzettafel of cafetariatafel, deze tafel slaat 
steeds een goed figuur.  Het design laat zich door de vele decors en onderstelk-
leuren naargealang uw smaak combineren. Ze zijn ook combineerbaar met onze 
series PROFI Modul, MULTI Modul en iModul.

a afb.  
lichtgrijs/aluzilver  
RAL 9006 
Ø 1200 mm
Bestelnr. 281 517
€ 229,– 

bezoekersstoel
vanaf pagina 362

modern,  
stabiel en  
functioneel

vanaf € 199,–

c afb.  
antraciet/wit
Bestelnr. 281 536
€ 259,– 

lichtgrijs beuk esdoorn antraciet wengé wit

onderstel aluzilver RAL 9006

onderstel wit RAL 9016

onderstel antraciet RAL 7016 
stootvaste 
afboording 
kunststof,  
2 mm dik

stabiele recht-
hoekige poot met 
duurzame DELTA-V 
poederlakkering 
in aluzilver RAL 9006, 
wit RAL 9016 of 
antraciet RAL 7016

steldoppen opvangen van vloeroneffenheden 
verstelbaar tot +10 mmConferentietafel DELTA RIO

blad 25 mm, staalbuis onderstel poedercoating, totaalhoogte 735 mm
diameter mm 1000 1200 1500

gewicht kg 35 42 55
onderstel blad lichtgrijs beuk esdoorn antraciet wengé wit lichtgrijs beuk esdoorn antraciet wengé wit lichtgrijs beuk esdoorn antraciet wengé wit
aluzilver  
RAL 9006

 
Bestelnr. 281 505 281 507 281 509 281 511 288 375 281 515 281 517 a 281 519 281 521 281 523 288 378 281 527 281 529 281 531 281 533 281 535 288 381 281 539

wit  
RAL 9016

 
Bestelnr. 281 506 281 508 281 510 281 512 288 376 281 516 281 518 281 520 281 522 281 524 288 379 281 528 281 530 281 532 281 534 281 536 c 288 382 281 540

antraciet  
RAL 7016

 
Bestelnr. 281 541 281 542 281 543 b 281 544 288 377 281 546 281 547 281 548 281 549 281 550 288 380 281 552 281 553 281 554 281 555 281 556 288 383 281 558

€/st. 199,– 229,– 259,–

Technische gegevens
3-laags kwaliteitsspaanderplaat emissieklasse E1, krasbestendige melaminecoating,  
verblindings- en reflectievrij, bladdikte 25 mm

b afb. esdoorn/antraciet 
RAL 7016, Ø 1000 mm 
Bestelnr. 281 543 
€ 199,– 

Conferentietafel DELTA-RIO



kabelkanaal onder het blad, 
geïntegreerd in de poten - perfect 
bij gebruik van het optioneel 
verkrijgbare datamanagement

Steldoppen om oneffenheden 
in de vloer op te vangen,  
tot + 10 mm verstelbaar

b  
afb. wengé

B 2000 x 1000 mm
Bestelnr. 284 545

€ 439,– 

bezoekersstoel 
Bestelnr. 134 547 
vanaf € 105,90 
pagina 389

Datamanagement 
alle aansluitingen binnen handbe-
reik op de werkplaats: 3x Schuko, 
2x LAN, om in te werken in het 
tafelblad, metaal aluzilver

Bestelnr. 264 019 €/st. 219,–

448

Conferentietafel BOSTON
Houtdecor lichtgrijs, wengé, calvados, wit
bladdikte 25 mm 
Onderstelkleur zwart/verchroomd

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

stootvaste 
rand,  
kunststof,  
2 mm dik

metalen  
traverse onder 
het tafelblad voor 
extra stabiliteit, 
zwart

Conferentietafel BOSTON  
Aan deze tafel maakt u de juiste beslissingen.
De kwalitatieve tafelbladen met luxueuze houtdecors doorstaan ook zware  
vergaderingen. Het stabiele onderstel uit metaal ziet er chique uit dankzij de  
zwarte coating, gecombineerd met verchroomde elementen.
De tafelpoten zijn teruggezet, zodat u ook aan de korte zijde plaats kunt nemen.  
Op deze manier kan de tafel optimaal gebruikt worden.
Ook ideaal geschikt als bureautafel, bv. in een directiekantoor.

bijzonder stabiele,  
luxueuze tafelpoten uit 
metaal, zwart RAL 9005

3-dubbel kwaliteitsblad, 
emissieklasse E1,  
duurzame melaminelaaf,  
verblindings- en reflectievrij 
bladdikte 25 mm

Technische gegevens

a afb. lichtgrijs,  
B 1600 x 800 mm
Bestelnr. 284 541
€ 399,– 

lichtgrijs wengé 

Oppervlak houtdecor

calvados

verchroomde 
tafelpoot

Strakke lijnen,
elegant
DESIGN
aan een trekkelijke

PRIJS

c afb. calvados
B 1200 x 800 mm
Bestelnr. 284 540 
€ 349,–

elegant  
verchroomde 

 tafelpoot

U vindt bijpassend 

corpusmeubilair 

vanaf pagina 234.

glanzend, 
verchroomd 
designelement

vanaf € 349,–

Conferentietafel BOSTON, bladdikte 25 mm, traverse en  
onderstel uit metaal, zwart RAL 9005 met chroom, totale hoogte 735 mm
breedte x diepte mm 1200 x 800 1600 x 800 2000 x 1000
gewicht kg 43 48 58
houtdecor
lichtgrijs Best.-Nr. 284 538 284 541 a 284 544
wengé Best.-Nr. 284 539 284 542 284 545 b
calvados Best.-Nr. 284 540 c 284 543 284 546
wit Best.-Nr. 289 382 289 383 289 384

€/St. 349,– 399,– 439,–

wit



met oog voor detail
Elegant design

Vergaderstoel 
Bestelnr. 287 380 
va. € 379,– 
pagina 340

stootvaste 
rand,  
kunststof,  
2 mm dik

verchroomde  
steldoppen  
om oneffenheden  
in de vloer op  
te vangen, tot  
+20 mm verstelbaar

b afb.  
blad lichtgrijs, 
Onderstel  
wit RAL 9016 
Bestelnr. 289 405  
€/St. 249,–

Conferentietafel DELTA-GUSTO 
De mooi gevormde tafelpoot met de verchroomde applicaties 
zorgt ervoor dat deze tafel een bijzonder luxueuze look krijgt. De 
verschillende afmetingen en kleurvarianten bieden u oneindig 
veel combinaties. De twee metalen traversen onder het tafelblad 
garanderen stabiliteit.

3-dubbel  
kwaliteitsblad,  
emissieklasse E1,  
duurzame melaminelaag, 
verblindings-  
en reflectievrij,  
dikte 18 mm

 tafelpoot Ø 43 mm,  
hooggte 710 mm, incl. 2 
chroom applicaties

 poten en  
traversen uit 
metaal met 

kwalitatieve 
DELTA-V  

poedercoating, 
voor extreem 

lange  
gebruiksduur

va. € 189,–

a afb.  
blad beuk, 
onderstel  
aluzilver RAL 9006 
2 x Bestelnr. 283 382  
€/st. 249,–

Elegante  
chroom details

Houtdecor lichtgrijs, beuk, esdoorn, antraciet
Bladdikte 18 mm,  

Onderstelkleuren aluzilver, wit

Conferentietafel DELTA-GUSTO

449Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Conferentietafel DELTA-GUSTO
blad incl. 2 metalen traversen, bladdikte 18 mm, diepte 800 mm, hoogte 738 mm
Onderstel, poedercoating  aluzilver RAL 9006
breedte mm 800 1200 1600 2000
gewicht kg 18 23 28 33
houtdecor
lichtgrijs Bestelnr. 283 372 283 377 283 381 283 385
beuk Bestelnr. 283 374 283 378 283 382 a 283 386
esdoorn Bestelnr. 283 375 283 379 283 383 283 387
antraciet Bestelnr. 283 376 283 380 283 384 283 388

€/St. 189,– 219,– 249,– 289,–

Conferentietafel DELTA-GUSTO
blad incl. 2 metalen traversen, bladdikte 18 mm, diepte 800 mm, hoogte 738 mm
Onderstel, poedercoating  wit RAL 9016
breedte mm 800 1200 1600 2000
gewicht kg 18 23 28 33
houtdecor
lichtgrijs Bestelnr. 289 397 289 401 289 405 b 289 409
beuk Bestelnr. 289 398 289 402 289 406 289 410
esdoorn Bestelnr. 289 399 289 403 289 407 289 411
antraciet Bestelnr. 289 400 289 404 289 408 289 412

€/St. 189,– 219,– 249,– 289,–

stijlvol zwevend tafelblad en luxueus 
onderstel met chroom applicaties

blad houtdecor lichtgrijs

blad houtdecor beuk

blad houtdecor esdoorn

blad houtdecor antraciet

onderstel  
wit RAL 9016

onderstel  
aluzilver RAL 9006



CONFERENTIETAFEL-SYSTEEM DELTA-ORBISOppervlak houtdecors 

lichtgrijs esdoorn wengé

Technische gegevens
Tafelblad:
•  3-laags kwaliteitsspaanderplaat,  

emissieklasse E1, krasbestendige  
melaminecoating, verblindings-  
en reflectievrij, bladdikte 30 mm

•  afboording kunststof, 2 mm
•  naar keuze oppervlak houtdecor  

lichtgrijs of wengé 
•  tafelblad B 1600 mm en 30°-blad  

incl. extra metalen traversen, voor 
hoogste stabiliteit, gelieve de  
onderstel kleur in acht te nemen

Tafelpoot:
•  metaal, gepoedercoat aluzilver RAL 

9006 of donkergrijs RAL 7012
•   incl. bodemstelschroeven, 

tot + 20 mm verstelbaar,
• B 70 x D 30 x H 722 mm
• tafelhoogte incl. blad 752 mm
• gewicht 2 kg

Datamanagement 
alle aansluitingen binnen handbereik, 
aansluitingen 3 x schuko, 2 x LAN, 
inklapbaar, metaal aluzilver
Bestelnr. 264 019 e €/st. 229,–

c afb.  
lichtgrijs/donkergrijs 
Bestelnr. 279 748 
€/st. 1.599,–

e  
2 x datamanager 
Bestelnr. 264 019 

€/st. 229,–
b afb. esdoorn/aluzilver 
Bestelnr. 279 725 
€/st. 1.139,–

donkergrijs 
RAL 7012

Onderstelkleur

aluzilver 
RAL 9006

Individueel: 
U zal steeds de geschikte tafel vinden. Passend 
bij uw ruimte en het gewenste aantal zitplaatsen. 
Dankzij de optionele stroom-databox blijft u  
tijdens de meetings steeds op de hoogte.  

Verscheidenheid: 
Het DELTA-ORBIS tafelsysteem maakt een  
veelvoud aan tafelgroottes en -vormen mogelijk: 
van de klassieke U-vorm, tot rond, rechthoekig 
en ovaal. Zelfs praktische driehoeksvormen.

Indrukwekkend: 
Het 30 mm dik tafelblad is niet  
alleen zeer stabiel maar laat ook  
een overweldigende indruk na.

Intelligent: 
1 tafelpoot houdt 2 bladen samen.  
Zo profiteert u van een maximale  
beenvrijheid en een elegante optiek.

EXTRA  
DIKTE TAFELBLAD
in hoogwaardige DELTA-V kwaliteit

UW 
PERFECTE

oplossing

Vergaderstoelen
vanaf pagina 362

Vergaderstoelen
vanaf pagina 362

Houtdecor lichtgrijs, wengé, esdoorn, 
bladdikte 30 mm 
Onderstel aluzilver, donkergrijs

Conferentietafel-Systeem DELTA-ORBIS

450 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Conferentietafelsysteem  
DELTA-ORBIS,  
bladdikte 30 mm,  
bladhoogte 752 mm
breedte x diepte mm 1600 x 800 4800 x 1600 3200 x 3200 3200 x 3200 4800 x 3200 4800 x 4800
Zitplaatsen Aantal 4 16 12 12 16 20
Optioneel knieschot Aantal 1 – 3 4 6 8
Oppervlak houtdecors/ Onderstelkleur
wengé/ aluzilver Bestelnr. 279 685 279 691 279 697 279 703 279 709 a 279 715
wengé/ donkergrijs Bestelnr. 279 686 279 692 279 698 279 704 279 710 279 716
lichtgrijs/ aluzilver Bestelnr. 279 687 279 693 279 699 279 705 279 711 279 717
lichtgrijs/ donkergrijs Bestelnr. 279 688 279 694 279 700 279 706 279 712 279 718
esdoorn/ aluzilver Bestelnr. 279 689 279 695 279 701 279 707 279 713 279 719
esdoorn/ donkergrijs Bestelnr. 279 690 279 696 279 702 279 708 279 714 279 720

€/st. 299,– 1.429,– 1.199,– 1.559,– 1.979,– 2.399,–
Conferentietafelsysteem  
DELTA-ORBIS,  
bladdikte 30 mm,  
bladhoogte 752 mm
breedte x diepte mm 3200 x 1600 4000 x 3200 3585 x 3370 Ø 1985 4430 x 2640 9230 x 2640
Zitplaatsen Aantal 8 12 12 6 12 24
Optioneel knieschot Aantal – 5 3 – – 6
Oppervlak houtdecors/ Onderstelkleur
wengé/ aluzilver Bestelnr. 279 721 279 727 279 733 279 739 279 745 279 751
wengé/ donkergrijs Bestelnr. 279 722 279 728 279 734 279 740 279 746 279 752
lichtgrijs/ aluzilver Bestelnr. 279 723 279 729 279 735 279 741 279 747 279 753
lichtgrijs/ donkergrijs Bestelnr. 279 724 279 730 279 736 279 742 279 748 c 279 754
esdoorn/ aluzilver Bestelnr. 279 725 b 279 731 279 737 279 743 279 749 279 755
esdoorn/ donkergrijs Bestelnr. 279 726 279 732 279 738 279 744 279 750 279 756

€/st. 1.139,– 1.549,– 1.479,– 799,– 1.599,– 2.899,–

Wij zijn er voor U! 
Wij adviseren u graag en uitgebreid 
voor uw bestelling. Vakkundig advies 

 0800/20 888)

Op aanvraag: 
tafels ook in de opper vlak hout decors 
beuk, esdoorn, wit, antraciet en eik  
evenals met stroombox verkrijgbaar. 

Knieschot
biedt optimale inkijkbescherming, metaal 
poedergelakt, incl. montagemateriaal,  
hoogte 320 x diepte 16 mm

voor breedte mm 1600
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 263 101 d
antraciet RAL 7016 Bestelnr. 263 105

€/st. 35,–

va. € 299,–

e 6 x Datamanagement 
Bestelnr. 264 019, €/st. 229,–

d 6 x knieschot 
Bestelnr. 263 101, €/st. 35,–

a afb. wengé/aluzilver 
Bestelnr. 279 709 
€/st. 1.979,–

Vergaderstoelen
vanaf pagina 362

CONFERENTIETAFEL-SYSTEEM DELTA-ORBIS

Plaats voor tot  
24 personen

NAME Tische18Pt.DELTA-ORBIS

451Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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STIJLVOLLE  
INRICHTING voor uw vergaderruimte
Conferentietafel-systeem MODUL

Kantoorruimte is kostbaar. 
Daarom moet ze efficiënt gebruikt worden.

Met het conferentietafel-systeem  
MODUL maakt u de juiste keuze.  
Individuele inrichtingsoplossingen  
kunnen gerealiseerd worden door een  
omvangrijke keuze aan tafelbreedtes  
en -dieptes. 

Pas de tafel aan uw individuele behoeften 
aan: de tafelpoten kunnen traploos in de 
hoogte ingesteld worden. vanaf een  
breedte van 2400 mm zorgen teruggezette 
poten voor een maximum aan beenruimte  
en stabiliteit. 

Het stabiele tafelonderstel uit staal is 
verkrijgbaar in de kleuren aluzilver en zwart. 
In combinatie met drie hoogwaardige blad 
houtdecors in lichtgrijs, wengé en calvados 
creëert u een stijlvolle sfeer voor succesvolle 
meetings.

meer uitvoeringen vindt u 

op onze webshop delta-v.be 

of op aanvraag

Bezokerstoelen 
Bestelnr. 134 547 
va. € 99,90 
pagina 391

f afb.  
wengé/zwart
B 1600 x D 1600 mm 
Bestelnr. 292 124 
€/st. 629,–

Vergaderstoelen 
Bestelnr. 287 380 
va. € 379,– 
pagina 340

maximale beenruimte 

dankzij de teruggezette 

poten

e afb.  
lichtgrijs/aluzilver
B 2400 (2x1200) x D 1200 mm 
Bestelnr. 292 090 
€/st. 829,–

bijpassende kasten 
vindt u op pagina 239

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Houtdecor lichtgrijs, wengé, calvados 
bladdikte 25 mm,  
Onderstel aluzilver, zwart

Conferentietafel-Systeem MODUL
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Houtdecor lichtgrijs, wengé, calvados 
bladdikte 25 mm 

Onderstel aluzilver, zwart

Conferentietafel-Systeem MODUL

Conferentietafel-Systeem MODUL
bladdikte 25 mm, 4-poot stalen onderstel, tafelhoogte instelbaar 650-850 mm, incl. hoogtestelschroeven
diepte mm 1000 1200 1600
breedte mm 2000 4000 (2x2000) 6000 (3x2000) 1200 2400 (2x1200) 3600 (3x1200) 1600 3200 (2x1600) 4800 (3x1600)
gewicht kg 63 120 178 49 92 136 77 149 214
Onderstel aluzilver RAL 9006
blad houtdecor
lichtgrijs Bestelnr. 292 076 292 081 292 084 292 087 292 090 e 292 093 292 096 292 099 292 102
wengé Bestelnr. 292 077 a 292 082 292 085 292 088 292 091 292 094 292 097 292 100 292 103
calvados Bestelnr. 292 080 292 083 292 086 d 292 089 292 092 292 095 292 098 292 101 292 104
Onderstel zwart RAL 9005
blad houtdecor
lichtgrijs Bestelnr. 292 105 b 292 108 292 111 292 114 292 117 292 120 292 123 292 126 292 129
wengé Bestelnr. 292 106 292 109 292 112 292 115 292 118 292 121 292 124 f 292 127 292 130
calvados Bestelnr. 292 107 c 292 110 292 113 292 116 292 119 292 122 292 125 292 128 292 131

€/st. 479,– 899,– 1.299,– 429,– 829,– 1.199,– 629,– 1.199,– 1.799,–

3-dubbel kwaliteitsblad, emissieklasse E1,  
duurzame melaminelaag, verblindings- en reflectievrij 
Oppervlak houtdecors lichtgrijs, wengé, calvados,  
bladdikte 25 mm

Technische gegevens

hoogtestelschroeven  
opvangen van  
vloeroneffenheden

stabiele vierkante poten 
uit metaal met  hoogwaardi-
ge DELTA-V poedercoating, 
in aluzilver RAL 9006 of  
zwart RAL 9005

va. € 429,–

tafelpoten  
hoogteverstelbaar  
van 650-850 mm

stootvaste 
rand,  
kunststof,  
2 mm dik

 

Datamanagement 
alle aansluitingen binnen handbereik, 
aansluitingen 3 x schuko, 2 x LAN, 
inklapbaar, metaal aluzilver 
Bestelnr. 264 019 €/st. 229,–

lichtgrijs wengé 

Oppervlak houtdecors

calvados

a afb. wengé/aluzilver 
Bestelnr. 292 077 
€/st. 479,–

Onderstel

aluzilver
RAL 9006

zwart
RAL 9005

c  
afb. calvados/zwart 

Bestelnr. 292 107 
€/st. 479,–

b afb.  
lichtgrijs/zwart 
Bestelnr. 292 105 
€/st. 479,–

d  
afb. calvados/aluzilver
B 6000 (3x2000) x D 1000 mm 
Bestelnr. 292 086 
€/st. 1.299,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

onder het  
tafelblad  
dwarsbalken  
voor  
optimale  
stabiliteit

OVERTUIGEND RECHTLIJNIG DESIGN



Konferenztisch MODUL

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
2 mm dik

Technische 
gegevens

a 

 vergadertafel, afb. lichtgrijs
Bestelnr. 219 038
ab €/st. 259,–

Opstelmogelijkheden

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors

Conferentietafel
gelast frame met 4 poten  
(resp. 2 poten bij  
 aanbouwblad half rond)

hoogte 720 mm rechthoekig halfrond gevormd rond
breedte x diepte mm 1400x700 1400x700 1400x773 Ø1000
gewicht kg 25 16 25 21
lichtgrijs Bestelnr. 219 038 a 219 044 219 041 219 047
beuk Bestelnr. 219 039 219 045 219 042 219 048 d
esdoorn Bestelnr. 219 040 219 046 b 219 043 c 219 049
  €/st. 259,– 189,– 329,– 329,–

Houtdecor lichtgrijs, beuk, esdoorn, 
bladdikte 25 mm 
onderstel kleur aluzilver

Bladvorm

De Modul vergader- en multi-
functionele tafels zijn met de 
bureaumeubelpro gramma’s Profi 
Modul, iModul en Multi Modul in 
de decor wit combineerbaar.

b 

b  

c 

c 

c 
c 

De conische poten zorgen voor  
elegantie, en stabiliteit. 
Deze opvallende bladvorm zorgt voor een echt  
eye-catcher.  De veelvuldigheid aan tafelbladen  
zorgen voor meerdere opstelmogelijkheden.
Zo kan uw ruimte zo optimaal mogelijk ingericht 
worden en al uw collega‘s en gasten een zitplaats 
aanbieden.
De 25 mm dikke bladen hebben een krasbestendige 
melamine afwerking. Het metalen frame onder  
het blad zorgt voor ongekende stabiliteit.
Zo heeft u iedere meeting onder controle -  
moeiteloos en elegant!

onder het tafelblad, 
metalen frame,  

voor max.  
stabiliteit

1546

4200

tafelcombinatie
c 4 x Bestelnr. 219 043  
b 2 x Bestelnr. 219 046  
€/st. 1.694

afb. esdoorn

72
0 

m
m

VORM en  

FUNCTIE
perfect gecombineerd

va. € 259,–

stabiel gelast  
tafelframe met  
conische tafelpoten,
hoogwaardige  
poedercoating  
aluzilver RAL 9006

Tafelblad met een  
krasbestendige melaminecoating,  
verblindings- en reflectievrij  
emissieklasse E1 volgens DIN 68765, 
oppervlak houtdecors  
lichtgrijs, beuk, esdoorn,  
dikte 25  mm

hoogtestelschroeven  
opvangen van  

vloeroneffenheden

454 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Conferentietafel Modul

d 

bezoekerstafel, rond Ø 1000 mm,  
afb. beuk, Bestelnr. 219 048, €/st.  329,–



klaptafel Modul 

vanaf € 279,–

a afb. lichtgrijs/verchroomd,
B 1600 x D 800 mm 
Bestelnr. 269 821 
vanaf € 339,–

bezoekerssledestoel
afb. zwart 
Bestelnr. 220 296 
vanaf € 49,90
pagina 381

Klaptafels Modul op wielen
•  de optimale oplossing voor vaak wisselende plaatsen van de tafels

•  dankzij 4 blokkeerbare wielen laat zich de tafel snel en  
gemakkelijk op de gewenste plek schuiven

•  het tafelblad is door de hoogwaardige klapmechaniek heel simpel 
bedienbaar, zo kan de tafel uiterst plaatsbesparend opgeborgen  
worden als deze niet meer nodig is

•  de poten kan u naar keuze bestellen in lichtgrijs, poedergelakte  
of verchroomde uitvoering

•  het krasbestendige melamine blad, dikte 25 mm is in drie  
afmetingen en de decors lichtgrijs, beuk, esdoorn en wit verkrijgbaar

•  de tafeldecors zijn ook uitstekend met de bureaumeubel- 
programma’s Profi Modul, Multi Modul en iModul combineerbaar

  Klaptafels BASE-MODUL met wielen 
Onderstel T-poot verchroomd of lichtgrijs 

Houtdecors lichtgrijs, beuk, esdoorn 
bladdikte 25 mm

455Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

eenvoudig met elkaar te verbinden

blokkeer-
bare wielen

hoogwaardig
klapmechanisme

Toebehoren om tafels met elkaar te verbinden  
Greepschroeven in een handomdraai gemonteerd, het  
verbindingsplaatje houdt de tafel bladen veilig samen. 
VE = 2 plaatjes en 4 greepschroeven
Bestelnr. 250 703  €/VE 12,90

lichtgrijs beuk esdoorn

oppervlak houtdecors 

Representatief 
& flexibel

Klaptafels Modul met wielen, onderstel poedercoating, 
lichtgrijs, tafelhoogte 720 mm, diepte 800 mm
breedte mm 1200 1400 1600 
gewicht kg 35 39 44
lichtgrijs Bestelnr. 278 840 278 841 278 842
beuk Bestelnr. 278 843 278 844 278 845
esdoorn Bestelnr. 278 846 278 847 278 848 e
wit Bestelnr. 289 437 289 438 289 439
€/st. 309,– 319,– 339,–
va. 3 st. €/st. 279,– 299,– 319,–

Klaptafels Modul  
met wielen, onderstel verchroomd,  
tafelhoogte 720 mm, diepte 800 mm
breedte mm 1200 1400 1600 
gewicht kg 35 39 44
lichtgrijs Bestelnr. 269 815 269 818 269 821 a
beuk Bestelnr. 269 816 269 819 269 822 b
esdoorn Bestelnr. 269 817 269 820 269 823 c
wit Bestelnr. 289 434 289 435 289 436 d
€/st. 339,– 349,– 359,–
va. 3 st. €/st. 319,– 329,– 339,–

wit

e afb.  
esdoorn/lichtgrijs
Bestelnr. 278 848 
B 1600 x D 800 mm 
vanaf € 319,–

abcd



Klaptafelwagen met  
500 kg draagkracht  
vindt u op pagina 457.

Onze Modul klaptafels met de decors lichtgrijs, beuk, esdoorn en wit zijn met onze  
bureaumeubelprogramma’s Profi Modul, iModul en Multi Modul combineerbaar.

stootvaste 
afboording 
kunststof, 2 mm dik

hoogtestelschroeven,  
kunststof, om oneffenheden in de 
vloer op te vangen, +10 mm verstelbaar

Klaptafels MODUL, T-poot recht, verchroomd, hoogte 720 mm
diepte mm 700 800
breedte mm 1200 1400 1600 1800 1400 1600
gewicht kg 20 24 26 29 26 29
lichtgrijs Bestelnr. 287 008 259 726 a 259 730 287 013 278 898 278 903
beuk Bestelnr. 287 009 259 727 b 259 731 287 014 278 899 278 904
esdoorn Bestelnr. 287 010 259 728 c 259 732 287 015 278 900 278 905 
wit Bestelnr. 287 011 259 729 d 259 733 – 278 901 278 906
wengé Bestelnr. 287 012 – – – 287 805 e 287 806 
€/st. 199,– 229,– 239,– 249,– 239,– 249,–
va. 5 st. €/st. 179,– 209,– 219,– 229,– 219,– 229,–

klap- 
mechanisme  
sterk en robuust

onder het tafelblad 
twee dwarsbalken 
voor optimale 
stabiliteit 
(uitgezonderd  
B 1200 mm)

stapel voeten  
stapel hoogte 
ingeklapte tafel  
120 mm

tafelpoten  
metaalbuis 
verchroomd

700 mm

stapelbaar  
tot max.  
12 tafels

zeer  
milieuvriendelijke  

en decoratieve  

verchroming met extra  

hoge corrosiebescherming -  

dankzij  

DELTA-V Trichroom®  

behandeling

Technische gegevens
 3-laags kwaliteitsspaanderplaat, emissieklasse E1, krasbestendige melaminecoating, verblindings- en 
reflectievrij, oppervlak houtdecors lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit, wengé 
bladdikte 25 mm

 Klaptafel MODUL
Snelle meetings? Spontane vergaderingen?

Geen probleem met de MODUL klaptafels.
Deze zijn in een handomdraai op- en afgebouwd.  

Tot 12 tafels kunnen gestapeld worden.  
De stapelvoeten beschermen het tafelblad en  

maken een makkelijke handeling mogelijk.

Of als losse tafel of met elkaar verbonden, de  
klaptafels MODUL slaan steeds een goed figuur.

De decoratieve verchroming van de onderstellen is 
milieuvriendelijk en biedt extra corrosiebescherming 

dankzij de DELTA-V trichroom behandeling.

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs beuk esdoorn wit wengé

Bestelnr. 250 703 €/VE 12,90

Simpel verbinden, snelle montage 
van het systeem

lichtlopend 
en solide  
klapme-
chanisme

vanaf 5 st. €/st. 

179,–72
0 

m
m

stapelvoeten  
uit breukvast  
kunststof



a

c

d

e

b  
afb. beuk

Klaptafels MODUL

456 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking, binnen 10 werkdagen, 
franco. (Uitgezonderd met * gemarkeerde artikelen)

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

T-poot recht, verchroomd 
houtdecors lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit, wengé  
bladdikte 25 mm

a afb. lichtgrijs 
Bestelnr. 259 726 
vanaf € 209,–



b afb. beuk 
B 1600 x D 700 mm 

Bestelnr. 250 700 
vanaf € 209,–

bezoekersstoel  
Bestelnr. 134 549
pagina 364

700 mm

tafelpoten  
staalbuis 
verchroomd

stapel voeten  
stapel hoogte 
120 mm

klapmechanisme  
sterk en robuust
uit metaal

 3-laags kwaliteitsspaanderplaat,  
emissieklasse E1, krasbestendige melaminecoating, verblindings- en  
reflectievrij, oppervlak houtdecors lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit 
bladdikte 25 mm

onder het tafelblad  
twee dwarsbalken voor  
optimale stabiliteit 
(Uitgezonderd B 1200 mm)

Steeds  
flexibel blijven

Onze Modul klaptafels met de decors lichtgrijs, beuk, esdoorn en wit zijn met onze bureaumeubelprogramma’s Profi Modul, iModul en Multi Modul combineerbaar.

Klaptafels MODUL T-poot gebogen, verchroomd, hoogte 730 mm
diepte mm 700 800
breedte mm 1200 1400 1600 1400 1600
gewicht kg 19 32 36 32 36
lichtgrijs Bestelnr. 284 226 250 695 a 250 699  283 294 283 298
beuk Bestelnr. 284 227 250 696 250 700 b 283 295 283 299
esdoorn Bestelnr. 284 228 250 697 250 701 283 296 283 300
wit Bestelnr. 284 229 250 698 250 702 283 297 283 301

€/st. 189,– 209,– 219,– 219,– 229,–
vanaf 5 st. €/st. 179,– 199,– 209,– 209,– 219,–

a afb. lichtgrijs 
B 1400 x D 700 mm 
Bestelnr. 250 695 
vanaf € 199,–

Klaptafels MODUL
Met deze mooie multitalenten reageert u  
snel en makkelijk op alle veranderingen, 
bv. verschillende ruimtegroottes en deel-
nemers of spontane meetings
 
De tafels kunnen als losse tafel gebruikt 
worden. Ze laten zich eveneens met 
elkaar verbinden.  Zowel aan de kopse 
zijde als de lange zijde. 

De klaptafels van de serie MODUL bieden  
u alle voordelen. U kan ze plaatsbespa-
rend en beschermend opbergen, stapel-
baar tot 12 tafels. 
Het solide klapmechanisme maakt het 
van het op- en afbouwen een kinderspel.

lichtlopend en solide  
klapmechanisme

stapelvoeten uit  
breukvast kunststof

zeer milieuvriendelijke en 

decoratieve verchroming met 

extra hoge corrosiebescherming - 

dankzij DELTA-V  

Trichroom behandeling

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors

wit

vanaf 179,–

advies  
verkoopprijs 

239,–

hoogtestel-
schroeven, 
kunststof, om 
oneffenheden in de 
vloer op te vangen,  
+10 mm verstelbaar

2 metalen traversen ter onder- 
steuning - voor optimale stabiliteit 
van het tafelblad (Uitgezonderd B 1200 mm)

stapelbaar tot  
max. 12 tafels

stootvaste  
afboording  
kunststof,  
2 mm dik

laadvlak L x B mm gew. kg Bestelnr. €/st.
1400 x 800 37,5 275 279* 249,–

Klaptafelwagen
•  laadvlak lengte 1400 x B 800 mm,  

MDF-blad, oppervlak beuk
•  TPE-wielen, 4 wielen waarvan  

2 blokkeerbaar, Ø 200 mm
•  afmetingen: H 1015 x B 800 x L 1495 mm, 

laadhoogte 295 mm
•  draagkracht  

500 kg
•  gewicht 37,5 kg

Bestelnr. 250 703 €/VE 12,90

Simpel verbinden, snelle montage 
van het systeem

457

Klaptafels MODUL

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Onderstel T-poot gebogen, verchroomd
Houtdecor lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit 

bladdikte 25 mm



onderstel kleur lichtgrijs RAL 7035

Oppervlak 
houtdecor 
lichtgrijs           

breedte mm gew. kg Bestelnr. €/st. va. 5 st. €/st. 
1200 25 269 960 149,– 139,–
1600 30 269 968 a 179,– 169,–

onderstel kleur aluzilver RAL 9006

Oppervlak 
houtdecor 
beuk           

breedte mm gew. kg Bestelnr. €/st. va. 5 st. €/st. 
1200 25 269 962 149,– 139,–
1600 30 269 970 b 179,– 169,–

onderstel kleur aluzilver RAL 9006

Oppervlak 
houtdecor 
esdoorn           

breedte mm gew. kg Bestelnr. €/st. va. 5 st. €/st. 
1200 25 269 963  149,– 139,–
1600 30 269 971 c 179,– 169,–

c afb.  
blad esdoorn, 
onderstel aluzilver RAL 9006 
Bestelnr. 269 971  
va. €/st. 169,–

Klaptafels –  
stabiel en prijsgunstig
Voor flexible en snelle opbouw en  
ruimtebesparende opslag
•  tafelblad met krasbestendige melaminecoating, 

oppervlak houtdecor lichtgrijs, beuk of esdoorn, 
bladdikte 25 mm

•  zeer stevig door twee vierkante metalen traversen 
onder het tafelblad

•  stabiel onderstel, vierkante staalbuis in  
dubbele T-uitvoering, met hoogwaardige DELTA-V 
poedercoating in lichtgrijs RAL 7035,  
antraciet RAL 7021 of aluzilver RAL 9006

•  opvangen van vloeroneffenheden  
door hoogtestelschroeven,  
+30 mm verstelbaar

extra  
plaatsbesparend!
stapelbaar tot  
max. 25 tafels

Klaptafelswagen met  
500 kg draagkracht  
vindt u op pagina 456

b blad  
beukdecor 

Bestelnr.  
269 970 

va. €/st. 169,–

makkelijk handelbaar  
door sterk klapmechanisme

c blad  
esdoorndecor 

Bestelnr.  
269 971 

va. €/st. 169,–

a blad  
lichtgrijs 
Bestelnr.  
269 968 

va. €/st. 169,–

vanaf 5 st. €/st. 
klaptafel Base-Modul 

va. € 139,–

458

  Klaptafels BASE-MODUL 
Onderstel T-poot recht, aluzilver, lichtgrijs 
Houtdecors lichtgrijs, beuk, esdoorn 
bladdikte 25 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice Speciale  
actieprijzen, zonder verdere kortingen

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Klaptafels BASE-MODUL, bladdikte 25 mm, tafelhoogte 720 mm, diepte 700 mm

hoogtestelschroeven,  
kunststof, om oneffenheden in de 
vloer op te vangen, +30 mm verstelbaar



stapelbaar tot  

max. 15 tafels

459Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Onderstel 4-poot, lichtgrijs of aluzilver
Houtdecors lichtgrijs, beuk, esdoorn 

bladdikte 18 mm

4-poots-klaptafels

stabiel onderstel  
uit vierkante  
staalbuis met   
DELTA-V poeder- 
coating voor extra 
lange gebruiksduur  

 3-laags kwaliteitsspaanderplaat,  
emissieklasse E1, krasbestendige  
melaminecoating, verblindings- en reflectievrij, 
bladdikte 18 mm

doorlopende metalen 
traversen voor hoogste 
stabiliteit van het tafelblad

Technische gegevens: 

hoogtestelschroeven, kunst-
stof, om oneffenheden in de vloer  
op te vangen, +20 mm verstelbaar

va. € 99,– a  
afb. blad lichtgrijs,  

onderstel lichtgrijs RAL 7035 
Bestelnr. 284 185 

va. €/st. 159,–

4-poot klaptafel met 
speciaal klapmechanisme
Snel opgebouwd en even snel weer afge-
bouwd. Plaatsbesparend stapelbaar met 
kunststof dopjes om het oppervlak te 
beschermen. Met deze tafels blijft u steeds 
flexibel.

Het stabiel staalbuis onderstel en de 
hoogwaardige metalen traversen met de 
hoogwaardige DELTA-V poedercoating 
garanderen bovendien een bijzonder lange 
gebruiksduur.

c  
afb. blad esdoorn,  
onderstel aluzilver  

RAL 9006 
Bestelnr. 284 197 

va. €/st. 99,–

b

incl. kunststof  
stapelpootjes voor  
een krasvrij stapelen  
van de tafels

hoogwaardig  
en gemakkelijk  
te bedienen  
klapmechanisme

STABIEL & FLEXIBEL 
Optimaal voor opleidings- en conferentieruimtes en feestzalen

Klaptafelswagen met  
500 kg draagkracht  
vindt u op pagina 457

Oppervlak houtdecor

lichtgrijs beuk esdoorn

Tafel bij gelijkmatig 
verdeelde last tot  
100 kg belastbaar!

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

ID 111214579

4-poots-klaptafel met speciaal klapmechanisme
bladdikte 18 mm, incl. hoogtestelschroeven, hoogte 720 mm
breedte x diepte mm 1200 x 600 1200 x 800 1400 x 700 1600 x 800 1800 x 800
gewicht kg 17 21 21 25 28
blad/ onderstel
lichtgrijs/ lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 284 182 284 183 284 184 284 185 a 284 186 b
lichtgrijs/ aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 284 187 284 188 284 189 284 190 284 191
beuk/ aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 284 192 284 193 284 194 284 195 284 196
esdoorn/ aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 284 197 c 284 198 284 199 284 200 284 201

€/st. 119,– 139,– 159,– 169,– 189,–
va. 5 st. €/st. 99,– 129,– 149,– 159,– 179,–



decor gewicht kg Bestelnr.
lichtgrijs 47 275 564 a
wengé 47 275 565 
wit 47 275 566 
€/st. 199,–
vanaf 3 st. €/st. 179,–

Bar- en bistrotafel
optimale tafel voor uw cafetaria, korte meetings, als  
gezondheidsbevorderende zit-/stawerkplek, als aansprekende  
meetingpoint b.v. op beurzen of in onthaalruimtes. 

Verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen:
uitvoering Standaard in breedte 1000 mm
uitvoering Premium in de breedtes 1200 mm en 1600 mm incl.:
•  4 verchroomde dubbele haken voor het ophangen van  

 jassen en handtassen
•  een verchroomde voetstang om het spierstelsel te  

ontlasten, wat bijdraagt tot een ontspannen sfeer

Bodemstelschroeven voorkomen oneffenheden in de vloer  
voor een vaste standvastigheid, tot +15 mm verstelbaar.

Bar- en bistro tafel STANDARD
•  zijwanden en tafelblad melaminecoating, bladdikte 36  mm
•  incl. steldoppen, tot +15 mm verstelbaar
•  B 1000 x H 1130 x D 600 mm

MODERN, STANDVASTIG & veelvoudig inzetbaar!

breedte 1200 mm
decor gewicht kg Bestelnr.
lichtgrijs 53 275 567
wengé 53 275 568 b
wit 53 275 569 c
€/st. 229,–
vanaf 3 st. €/st. 219,–
breedte 1600 mm
decor gewicht kg Bestelnr.
lichtgrijs 60 275 570 
wengé 60 275 571 
wit 60 275 572 
€/st. 249,–
vanaf 3 st. €/st. 239,–

3-laags kwaliteitsspaanderplaat 
emissieklasse E1, krasbestendige melaminecoating, verblindings- en reflectievrij  
Oppervlak houtdecors lichtgrijs, wengé, wit
bladdikte 36  mm

c afb. wit  
Bestelnr.  
275 569  
vanaf € 219,–

Technische gegevens

barkruk 
vindt u vanaf 
pagina 420

F
 Bar- en bistro tafel PREMIUM  

•  zijwanden en tafelblad melaminecoating, 
bladdikte 36  mm

•  incl. 4 x 2 jassen-/handtassen haken, verchroomd
•  incl. verchroomde stang (diameter 15 mm)
•  incl. steldoppen, tot +15 mm verstelbaar
•  H 1130 x D 600 mm 

vanaf  € 179,–

460

Bar-/Bistro tafel
Houtdecors lichtgrijs, wengé, wit

Uitvoering 
PREMIUM : 

elegant  
verchroomde 

stang voor het 
rusten van  

de voetb 
afb. wengé  
Bestelnr. 275 568 
vanaf € 219,–

steldoppen  
opvangen van vloeroneffenheden 
verstelbaar tot +15 mm

stootvaste 
afboording 
kunststof,  
2 mm dik

a afb. lichtgrijs  
Bestelnr.  
275 564 
va. € 179,–

Barkruk  
en statafel  
vanaf  
pagina 420

Uitvoering PREMIUM : 
handig en chique verchroomde 
jassen-/handtassen haken

lichtgrijs

wengé

Oppervlak 
houtdecors 

wit

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Technische gegevens 
tafelblad

•  3-laags kwaliteitsspaanderplaat  
emissieklasse E1, krasbestendige  
melaminecoating, verblindings- en  
reflectievrij, bladdikte /25 mm

•  stootvaste afboording 
kunststof, 2 mm dik

onderstel

•  poten en draagprofielen in metaal met  
hoogwaardige DELTA-V poedercoating

•  incl. steldoppen verstelbaar tot 20 mm

Barkruk PRATO 
Bestelnr. 279 185 

€ 89,– 
vanaf pagina 504

Houtdecors  
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit, antraciet 

onderstel kleur aluzilver, wit

Bar-/Bistro tafel CELSUS 
Aan deze tafel kan u zich laten zien!
Ziet er chique uit in uw cafetaria en  
zorgt voor een aangename sfeer. 
Uw medewerkers komen uitgerust  
uit de pauze!
Bij uw gasten laat u een zeer  
goede indruk achter.
Ook als meetingtafel slaat ze een goed  
figuur. Efficiënte meetings met snelle 
beslissingen. En daarbij ook nog uw rug  
ontlasten. Dankzij de rechte houding.

Beter kan niet!

Bar-/Bistro tafel CELSUS, bladdikte 25 mm, B 1600 x D 800 x H 1100 mm, gewicht 41 kg
bladdecor lichtgrijs beuk esdoorn wit antraciet €/st.
onderstel aluzilver  
RAL 9006

Bestelnr. 278 853 a 278 854 c 278 855 e 278 856 g 278 857 i 379,–

onderstel wit  
RAL 9016

Bestelnr. 278 858 b 278 859 d 278 860 f 278 861 h 278 862 j 379,–

elegant: zwevende optiek

praktisch: steldoppen

b

c

d f

e g

h

ia

j

e afb. esdoorn/aluzilver 
Bestelnr. 278 855, va. € 379,–

Barkruk  
ANZIO 
Bestelnr.  
279 186,  
€ 89,90 
pag. 424

Bar-/Bistro tafel CELSUS 

 379,–

Bar-/Bistro tafel

461Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

lichtgrijs beuk esdoorn antracietwit

onderstel wit RAL 9016

onderstel aluzilver RAL 9006 

Oppervlak houtdecors

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

h afb. wit/wit 
Bestelnr. 278 861 
€ 379,–

Barkruk  
vindt u vanaf  
pagina 420



462 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice Gratis tel.: 0 800 / 20 888

Online-shop: delta-v.be

Zit-/sta vergadertafel
elektrisch hoogteverstelbaar  
van 640 – 1300 mm 
breedte 2600 - 3600 mm

Zit-/sta vergadertafel – blad rechthoekig  
blad 25 mm, T-poot onderstel in aluzilver  
met 2x lange teen en 1x korte teen, elektrisch hoogteverstelbaar 640-1300 mm
breedte  x  diepte mm 3200 x 800 3600 x 800 
gewicht kg 68 75
bladdekor
lichtgrijs Bestelnr. 291 541 291 553 a
wengé Bestelnr. 291 551 291 554
calvados Bestelnr. 291 552 291 555

€/st. 1.099,– 1.199,–

Zit-/sta vergadertafel – blad bootvormig met afgeronde 
hoeken blad 25 mm, T-poot onderstel in aluzilver  
met 2x lange teen en 1x korte teen, elektrisch hoogteverstelbaar 640-1300 mm
breedte  x  diepte mm 2600 x 800/1000/800 3200 x 800/1000/800 
gewicht kg 68 78
bladdekor
lichtgrijs Bestelnr. 291 556 291 559
wengé Bestelnr. 291 557 291 560 b
calvados Bestelnr. 291 558 291 561 c

€/st. 1.179,– 1.249,–

Bent u op zoek naar een grote vergadertafel?  
Maar wilt u geen toegevingen doen op vlak van comfort en stabiliteit,  
die elektrisch hoogteverstelbare tafels bieden? Dan zijn de zit-/sta  
vergadertafels met een breedte van 2600 tot 3600 mm dé oplossing! 
Meetings worden actiever, uw bloedsomloop wordt gestimuleerd en  
uw rug ontlast. Zo verbetert u uw gezondheid terwijl u productieve  
beslissingen maakt. En wanneer de vergadering toch iets langer zou 
duren, dan kunt u de tafel gewoon met een druk op de knop laten  
zakken en zittend doorgaan. 

Zit-/sta vergadertafel 

64
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biedt plaats aan 
max. 14 personen

Maximaal comfort:
3 synchroon gestuurde  
elektromotoren en soft  
start- en stop-functie

traploze  
hoogteverstelling

va. €  1.099,–
a
afb. lichtgrijs 
blad rechthoekig 
B 3600 mm  
Bestelnr. 291 553 
€/st. 1.199,–

balies vindt u  
op de webshop 
www.delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

b 
afb. wengé 
blad bootvorm 
B 3200 mm  
Bestelnr. 291 560 
€/st. 1.249,–

Kabelslurf kunststof, lengte gestrekt 130 cm
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 289 745
zwart RAL 9005 Bestelnr. 289 747

€/st. 39,90

elegant 
afgeronde 
hoeken

Stahulp Sitness 
Bestelnr. 275 309 
va. €/st. 129,90 
pagina 343

Bestelnr. 289 661      €/st. 69,90

Handschakelaar memory
4 programmeerbare hoogtes,  
digitaal display

Technische gegevens: 
• traploze hoogteverstelling van  640-1300 mm
• 3 synchroon gestuurde elektromotoren
•  soft start- en stop-functie
•  T-poten met dubbele telescopische zuil 
•  onderstelconstructie zonder traverse  

voor maximale beenruimte 
• snelheid hoogteverstelling: 39 mm/s
• motorgeluid: <55 dB
•  max. belasting: dynamisch 150 kg
•  stroomverbruik in standby: 0,2 W

c

XXL 
VERGADERINGEN  
dynamisch vorm geven



 3-laags kwaliteits-spaanderplaat emissieklasse E1,  
krasbestendige melaminecoating,  
verblindings- en reflectievrij in beukedecor,  
bladdikte 25 mm 

stootvaste 
boord uit 
kunststof,  
2 mm dik

Comfortabel:  
hoogteverstelling met 
een druk op de knop

incl. hoogtestelschroeven 
om vloeroneffenheden op te 
vangen

va. €/st. 569,–
Oppervlak houtdecors 

lichtgrijs beuk esdoorn

wit wengé

a  
afb. blad lichtgrijs  
uitvoering BASIC  
Kleur onderstel aluzilver
Bestelnr. 269 944 
€/st. 569,–
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Technische gegevens: 
uitvoering BASIC COMFORT
telescopische zuil 1-delig 2-delig
elektromotor 2x 2x
soft start- en stop-functie ja ja
traploze hoogteverstelling mm 715 - 1205 640 - 1300
dynamische belasting 80 kg 80 kg
snelheid hoogteverstelling 39 mm/s 39 mm/s
motorgeluid max. 55 dB 55 dB
stroomverbruik in standby 0,2 W 0,2 W

b

 Zit-/sta vergadertafels  
met wit onderstel vindt  
u in onze online-shop.

TIP!

Uitvoering COMFORT  
Elektrisch hoogteverstelbaar van 640-1300 mm d.m.v. 2 synchroon 
gestuurde elektromotoren en soft start- en stop-functie

Zit-/sta vergadertafel 
bootvormig blad B 2000 x D 800/1000/800 mm, bladdikte 25 mm
uitvoering BASIC, Höhe 715-1205 mm COMFORT, Höhe 640-1300 mm
Kleur onderstel aluzilver RAL 9006 aluzilver RAL 9006 zwart/chroom
Totaal gewicht kg 57 58 58
bladndekor Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. 
lichtgrijs 269 944 a 286 989 286 999
beuk 269 945 286 990 287 000
esdoorn 269 946 286 991 287 001
wit 286 987 286 992 287 002 b
wengé 286 988 286 993 287 003 c
€/st. 569,– 699,– 949,–

c 
afb. blad wengé  

uitvoering COMFORT  
Kleur onderstel zwart/chroom

Bestelnr. 287 003 
€/st. 949,–

Uw voordelen:
•  individuele hoogteverstelling,  

erg makkelijk met een druk op de knop

•  optimale ergonomie in de vergaderruimte

•  stimuleert het cardiovasculaire systeem 
en het zenuwstelsel

•  versterkt uw rug en vermijdt monotone 
houdingen

•  bevordert het welzijn en zorgt voor een 
stijging van de prestaties en de efficiëntie

Een tafel voor elke  
gelegenheid. 
Lange meetings waarbij men zit of korte 
gesprekken waarbij men rechtstaat.  
De vergadertafels met elektrische  
hoogteverstelling kunnen elke uitdaging aan.  
Met een druk op de knop stelt u de  
tafelhoogte erg makkelijk in.

Maar dat is niet alles: uw bloedsomloop 
wordt gestimuleerd door deze dynamische 
wissel, waardoor ook het prestatievermogen 
stijgt.

463

Zit-/sta vergadertafel

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

De KRACHT
zit in de 
BEWEGING

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

2/3 
zitten

bedrijfsartsen adviseren

1/3 
staan

elektrisch hoogteverstelbaar  
van 640 – 1300 mm 

breedte 2000 mm 



Zit-/stabureautafels Basic MULTI MODUL
blad lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar
van 725 - 1140 mm  

464

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen  
op te bergen, metaal poedercoated,  
incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm
voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
aluzilver   Bestelnr. 263 108 263 109 263 110

€/st. 27,90 29,90 34,90

Knieschot
biedt voldoende privacy,   
metaal gepoedercoat, incl. montagemateriaal,
hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 100 263 101 263 102

€/st. 29,90 37,90 39,90

Top Kwaliteit

blad
houtdecor

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 39 44 46
blad decor
lichtgrijs Bestelnr. 264 568 264 572 264 576
beuk Bestelnr. 264 569 264 573 264 577
esdoorn Bestelnr. 264 570 264 574 264 578
wit Bestelnr. 264 571 264 575 264 579

€/st. 429,– 459,– 489,–
vanaf 2 st. €/st. 399,– 439,– 469,–

zit-/stabureautafel Basic 
hoogte 725-1140 mm, 
diepte 800 mm 

CPU-houder 
voor towerbreedte tot  
180 mm, metaal aluzilver  
gelakt, gewicht 3 kg.

Bestelnr. 263 115

€/st. 54,90

Technische gegevens: 
Tafel Basic:
•  traploos hoogteverstelbaar van  

725-1185 mm
•  stabiel C-poot-onderstel in  

aluminium en metaal met  
eenvoudige telescopische zuil

• 1 elektromotor
• snelheid hoogteverstelling: 29 mm/s
• motorgeluid: < 50 dB
• max. belastbaar: dynamisch 60 kg

beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs 

afb. lichtgrijs

vanaf € 399,–
zit-/stabureautafels 

 

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 
290 673 
€ 289,–  
pagina 109

zit-/stabureautafel Basic 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 264 573 
vanaf € 439,–  

a

schuifdeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 259 005 
€ 219,–  
pagina 127

afb. beuk

a
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 TIP!   
het complete bureaumeubelsysteem  
MULTI MODUL vindt U op pagina 84.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a



afb. blad beuk 
tafel Comfort

a

465

c

Kabelslurf  
incl. tafel bevestiging en bodemplaat, capaciteit: tot 20 kabels.  
lengte: 130 cm (gestrekt). aluzilver RAL 9006.

b

incl. montage en  
functie-/ kwaliteits - 

test ter plaatse

zit-/stabureautafel  
Comfort 
hoogte 655-1305 mm, 
diepte 800 mm

zit-/stabureautafel 
Comfort Jumbovorm,  
linkszijdig
afb. blad wit
Bestelnr. 275 370 
€ 949,–

tafelonderstel
Comfort:

traploos hoogte- 
verstelbaar met  
2 synchroon  
gestuurde  
elektromotoren  
van 655-1305 mm

zit-/stabureautafel Comfort  
Jumbovorm
blad 25 mm dik,  
hoogte 655-1305 mm,  
breedte 1800/800  
diepte 1400/800 mm

uitvoering linkszijdig rechtszijdig
gewicht kg 80 80
blad onderstel
lichtgrijs aluzilver Bestelnr. 275 367 275 371
beuk aluzilver Bestelnr. 275 368 275 372
esdoorn aluzilver Bestelnr. 275 369 275 373
wit aluzilver Bestelnr. 275 370 275 374

€/st. 999,– 999,–
vanaf 2 st. €/st. 949,– 949,–

c

vanaf €569,–
zit-/stabureautafels 

 

afb. lichtgrijs

zit-/stabureautafel Basic 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 264 572 
vanaf € 439,–  
pagina 464

bureaustoel 
Bestelnr. 264 601
€ 379,–  
pagina 328

zit-/stabureautafel Comfort 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 264 584 
vanaf € 599,–  

Kabelkanaal
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen, 
metaal poedercoated,  incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm
voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
aluzilver    Bestelnr. 263 108 263 109 263 110

€/st. 27,90 29,90 34,90

Knieschot
biedt voldoende privacy,   
metaal gepoedercoat, incl. montagemateriaal,
hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 100 263 101 263 102

€/st. 29,90 37,90 39,90

Zit-/stabureautafels Comfort MULTI MODUL

beuk

esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs 

blad lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit 

elektromotorisch  
hoogteverstelbaar
van 655 - 1305 mm  

roldeurkast 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 267 195 
€ 319,–  
pagina 131
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blad
houtdecor

Bestelnr. 264 621 €/st. 39,90

Technische gegevens: 
Tafel Comfort:
• traploos hoogteverstelbaar  
 van 655-1305 mm, volgens DIN EN 527-1
•  stabiel C-poot-onderstel in aluminium  

en metaal met dubbele telescopische zuil
• 2 synchroon gestuurde elektromotoren
• snelheid hoogteverstelling: 40 mm/s 
• motorgeluid: < 50 dB
• max. belastbaar: dynamisch 80 kg

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 43 48 50
blad decor
lichtgrijs Bestelnr. 264 580 264 584 264 588
beuk Bestelnr. 264 581 264 585 264 589
esdoorn Bestelnr. 264 582 264 586 264 590
wit Bestelnr. 264 583 264 587 264 591

€/st. 589,– 629,– 649,–
vanaf 2 st. €/st. 569,– 599,– 619,–



Zit-/stabureautafels Basic  PROFI MODUL

466
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zit-/stabureautafel 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 278 661 
€ 479,– 

Ontdek gezondere werkplekken tegen een attractieve prijs 
Breng beweging in uw bureau! 
In de praktijk bewezen hebben zich  
bureautafels met zit-/stafunctie.
 
Voert u 1/3 van uw werktijd staande  
uit en 2/3 zittend verhoogd uw  
aantoonbaar uw lichamelijke en  
mentale prestatie aan uw  
beeldschermwerkplek.

Bestelnr. 264 621
€/st. 39,90

Kabelslurf 
inclusief tafel-bevestiging en 
bodemplaat, capaciteit: tot  
20 kabels.  
Lengte: 130 cm (gestrekt),  
aluzilver RAL 9006

Bestelnr. 247 325
€/st. 64,90

Uittrekbaar tablet met  
sluiting Pennenlade kunststof  
zwart, geschikt voor houten  
meubilair B 376 x D 350 x  
H 40 mm. bevestiging  
onder tafelblad

CPU-houder 
voor tower- 
breedte  
tot 180 mm,  
metalen  
wit gelakt, gew. 3 kg
Bestelnr. 263 115
€/st. 54,90

beuk esdoorn wit
Oppervlak houtdecors
lichtgrijs 

Zit-/sta bureautafels Basic 
bureaublad 25 mm dik met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen,  
T-poot onderstel aluzilver, elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 715-1205 mm, maximale  
belasting dynamisch: 60 kg,   
diepte 800 mm

breedte mm 1200 1600 1800
gewicht kg 40 45 47
lichtgrijs Bestelnr. 278 655 278 659 278 663
beuk Bestelnr. 278 656 278 660 278 664
esdoorn Bestelnr. 278 657 278 661 278 665
wit Bestelnr. 278 658 278 662 278 666

€/st. 449,– 479,– 499,–

a

Kabelkanaal
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm
voor tafelbreedte            mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 108 263 109 263 110

€/st. 27,90 29,90 34,90

Knieschot
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte             mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 100 263 101 263 102

€/st. 29,90 37,90 39,90

b

vanaf € 449,– 
zit-/stabureautafels 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 

 

afb. esdoorn 

 

b

blad
houtdecor

blad lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar 
van 715-1205 mm

rolcontainer
diepte 600 mm, Bestelnr. 290 488, 
€ 299,–, pagina 43

 TIP!   
het complete bureaumeubelsysteem 
PROFI MODUL vindt U op pagina 10.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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blad lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar
van 640-1300 mm  

Ontdek gezondere werkplekken tegen een attractieve prijs 
Breng beweging in uw bureau! 
In de praktijk bewezen hebben zich  
bureautafels met zit-/stafunctie.
 
Voert u 1/3 van uw werktijd staande  
uit en 2/3 zittend verhoogd uw  
aantoonbaar uw lichamelijke en  
mentale prestatie aan uw  
beeldschermwerkplek.

rolcontainer
diepte 600 mm
Bestelnr.  
290 486
€ 299,–  
pagina 43

Zit-/stabureautafels Comfort PROFI MODUL

Zit-/sta bureautafels Comfort 
bladdikte 25 mm, met 2 metalen 
kabeldoorvoerdoppen, T-poot  
onderstel aluzilver, elektromotorisch 
hoogteverstelbaar van  
640-1300 mm, diepte 800 mm 

Technische gegevens:
• traploos hooteverstelbaar 
 van 640-1300 mm 
• 2 synchroon gestuurde  
 elektromotoren
• softstart & -stop functie
• T-poot met tweetraps   
 telescopische zuil

• traversvrij onderstel voor  
 maximale beenvrijheid
• snelheid hoogteverstelling:  
 39 mm/s
• motorgeluid: <50 dB
• maximale belasting: 80 kg
• stroomverbruik  0,2 W

Uitvoering 
Comfort
bladvorm Rechthoek Rechthoek Rechthoek Jumbo links Jumbo rechts
breedte mm 1200 1600 1800 1800/800 1800/800
diepte mm 800 800 800 1400/800 1400/800
gewicht kg 45 50 52 73 73
lichtgrijs Bestelnr. 275 262 275 266 275 270 285 823 285 827
beuk Bestelnr. 275 263 275 267 275 271 285 824 285 828
esdoorn Bestelnr. 275 264 275 268 275 272 285 825 285 829
wit Bestelnr. 275 265 275 269 275 273 285 826 285 830

€/st. 599,– 659,– 679,– 1.149,– 1.149,–

a
b

1400

800

1400

800

1800

Kabelkanaal
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm
voor tafelbreedte            mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 108 263 109 263 110

€/st. 27,90 29,90 34,90

Knieschot
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 320 x diepte 16 mm
voor tafelbreedte             mm 1200 1600 1800
aluzilver Bestelnr. 263 100 263 101 263 102

€/st. 29,90 37,90 39,90
c

b
bureau 
Jumbo rechtszijdig 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
breedte 1800/800 mm 
Bestelnr. 285 828 
€ 1.149,–

 

a
zit-/stabureautafel 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. lichtgrijs 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 275 270 
€ 679,–
 

bureaustoel
Bestelnr. 258 257
vanaf € 189,90
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Kabelslurf 
Lengte: 130 cm (gestrekt),  
aluzilver RAL 9006

CPU-houder 
voor towerbreedte  
tot 180 mm, metalen  
wit gelakt, gew. 3 kg

Bestelnr. 263 115
€/st. 54,90

Bestelnr. 264 621
€/st. 39,90

Handschakelaar  
memory 
4 hoogtes programmeer-
baar, digitaal display
Bestelnr. 278 220
€/st.       69,90

afb. beuk

 

a

c

vanaf € 599,– 
zit-/stabureautafels 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 

 

afb. lichtgrijs 

 

beuk esdoorn wit
Oppervlak houtdecors
lichtgrijs 

tafelonderstel:

64
0-

13
00

 m
m

Max. comfort:
2 synchroon gestuurde  
electromotoren met 
softstart en -stop functie 

incl. montage en  
functie-/ kwaliteits - 

test ter plaatse

blad
houtdecor

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Zit-/stabureautafels Comfort DELUXE 
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64
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13
00
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m

blad
houtdecor

blad calvados, wengé, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar 
von 640-1300 mm

rolcontainer 
diepte 800 mm
Bestelnr. 290 539 
€ 349,–
pagina 237

a
bureau 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. calvados 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 285 405 
€ 899,–

 

incl. 2 synchroon  
gestuurde  
elektromotoren 

stahulp Sitness 
Bestelnr. 275 309 
vanaf € 129,99 
pagina 343

breedte mm 1600 1800
calvados Bestelnr. 285 404 285 405
wengé Bestelnr. 285 406 285 407
wit Bestelnr. 285 408 285 409

€/st. 869,– 899,–

Zit-/stabureautafels 
25 mm bureaublad dik met 2 metaal-kabeldoervoordoppen,  
T-poot stalen onderstel in chroom en zwart, 2 synchroon gestuurde  
elektromotoren, hoogteverstelbaar van  
640 - 1300 mm, incl. softstart &-stop functie, 
max. belasting dynamisch: 80 kg,  
diepte 800 mm a

voor tafelbreedte mm 1600 1800
zwart Bestelnr. 288 956 288 957

€/st. 59,90 64,90

Knieschot 
metaal poedercoated in zwart 
RAL 9005, hoogte 350 mmm 

Kabelslurf  
voor zit-/statafel, inclusief tafelbevestiging en 
bodemplaat, capaciteit: tot 20 kabels.  
Lengte: 130 cm (gestrekt), aluzilver RAL 9006
Bestelnr. 285 394 €/st. 39,90

Bestelnr. 278 220
€/st.       69,90

calvados wengé wit

Oppervlak houtdecors

b

b

a
b

afb. calvados 

 

onderstel:

elegante T-poot
in chroom 
en zwart

 TIP!   
het complete bureaumeubelsysteem  
DELUXE vindt U op pagina 268.

2/3 
ziten

specialisten raden aan

1/3 
staan

Kabelkanaal 
klapbaar, metaal poedercoated,  
incl. kabelontlasting, 
hoogte 50 mm, diepte 145 mm 
voor tafelbreedte       mm 1600 1800
zwart              Bestelnr. 288 935 288 936
                            €/st. 34,90 39,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Handschakelaar  
memory 
4 hoogtes programmeer-
baar, digitaal display



Zit-/stabureautafels Comfort PROFI MODUL
blad lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar

von 650-1250 mm

vanaf €  599,–
bureaus 
elektromotorisch hoogteverstelbaar

 

bureau 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. onderstel aluzilver 
blad beuk,  
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 288 432 
€ 669,–

a

Oppervlak houtdecors

beuk

esdoorn wit

lichtgrijs 

onderstel

aluzilver
RAL 9006

zwart
RAL 9005

wit
RAL 9016

469

Max. comfort: 
2 synchroon  
gestuurde BOSCH-  
elektromotoren incl. 
softstart en -stop functie 

blad
houtdecor

65
0-

12
50

 m
m

b

a

bureaustoel
Bestelnr. 258 257
vanaf € 189,90
pagina 337

afb. beuk 

 

 TIP!   
het complete bureaumeubelsysteem  
PROFI MODUL vindt U op pagina 10.

onderstel aluzilver RAL 9006
breedte mm 1200 1600 1800 2000
gewicht kg 46 50 52 53
lichtgrijs Bestelnr. 288 415 288 431 288 439 288 447
beuk Bestelnr. 288 416 288 432 288 440 288 448
esdoorn Bestelnr. 288 417 288 433 288 441 288 449
wit Bestelnr. 288 418 288 434 288 442 288 450

€/st. 599,– 669,– 699,– 729,–

Zit-/stabureautafels 
bladdikte 25 mm, met 2 metalen kabeldoorvoerdoppen, T-poot onderstel aluzilver,  
elektromotorisch hoogteverstelbaar van 650-1250 mm, 2 synchroon gestuurde    
BOSCH-elektromotoren, incl. softstart & -stop functie, maximale belasting: 80 kg,
diepte 800 mm  

onderstel wit RAL 9016
breedte mm 1200 1600 1800 2000
gewicht kg 46 50 52 53
lichtgrijs Bestelnr. 288 567 288 583 288 591 288 599
beuk Bestelnr. 288 568 288 584 288 592 288 600
esdoorn Bestelnr. 288 569 288 585 288 593 288 601
wit Bestelnr. 288 570 288 586 288 594 288 602

€/st. 599,– 669,– 699,– 729,–
onderstel zwart RAL 9005
breedte mm 1200 1600 1800 2000
gewicht kg 46 50 52 53
lichtgrijs Bestelnr. 288 719 288 735 288 743 288 751
beuk Bestelnr. 288 720 288 736 288 744 288 752
esdoorn Bestelnr. 288 721 288 737 288 745 288 753
wit Bestelnr. 288 722 288 738 288 746 288 754

  €/st. 599,– 669,– 699,– 729,–

a

2000

CPU-houder 
voor towerbreedte 175 - 230 mm 
metaal poedercoating,  
incl. montagemateriaal voor  
montage onder het tafelblad

aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 959
wit RAL 9016 Bestelnr. 288 960
zwart RAL 9005 Bestelnr. 288 961

€/st. 59,90

Kabelslurf 
capaciteit: tot 20 kabels ,  
Lengte: 130 cm (gestrekt)
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 264 621
wit RAL 9016 Bestelnr. 285 393
zwart RAL 9005 Bestelnr. 285 394

€/st. 39,90

Knieschot
metaal poedercoating, incl. montagemateriaal,
hoogte 350 mm, diepte 16 mm
voor tafelbreedte                  mm 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 940 288 942 288 943 288 944
wit RAL 9016 Bestelnr. 288 947 288 949 288 950 288 951
zwart RAL 9005 Bestelnr. 288 954 288 956 288 957 288 958

€/st. 49,90 59,90 64,90 69,90

Kabelkanaal
klapbaar, metaal poedercoated, incl. kabelontlasting, 
hoogte 50 mm, diepte 145 mm 
voor tafelbreedte                 mm 1200 1600 1800 2000
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 288 919 288 921 288 922 288 923
wit RAL 9016 Bestelnr. 288 926 288 928 288 929 288 930
zwart RAL 9005 Bestelnr. 288 933 288 935 288 936 288 937

€/st. 29,90 34,90 39,90 49,90

b

Handschakelaar memory 
4 hoogtes programmeer-
baar, digitaal display
Bestelnr.  288 873
€/st.       49,90

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Zit-/stabureautafels iMODUL 
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Kabelkanaal  
ruim bemeten om alle kabels en stekkerdozen op te bergen,  
incl. kabelblokkering, metaal gelakt, aluzilver RAL 9006, 
hoogte 80 x diepte 130 mm
voor tafelbreedte       mm 1600 1800 2000
aluzilver  Bestelnr. 260 328 260 329 260 330

€/st. 32,90 34,90 39,90 

 afb. noot/wit 

rolcontainer 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 500
€ 319,–
pagina 228

Knieschot        
biedt voldoende privacy, incl. houders,  
geperforeerd, metaal, gelakt, aluzilver RAL 9006,  
hoogte 400 x diepte 16 mm

a zit-/stabureautafel 
breedte 1800 mm 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar
Bestelnr. 259 950 
€ 999,–

a 

bevestiging om te klemmen
metaal aluzilver Bestelnr. 264 018

€/st. 84,90

Opbouw datamanager 
Alle aansluitingen binnen  
handbereik op de werkplek. 
3 x stekkerdoos, 2 x LAN

  verticaal  CPU-houder stroombox 
  kabelkanaal   te plaatsen in de  
    kabeldoorvoerdop,  
   voor binnen  1 x stekkerdoos,  
  incl. magneten en buiten 1 x USB, 1 x LAN

Bestelnr. 258 931 260 318 258 869

€/st. 24,90  79,90 79,90

Stekkerdoos
uit zeer breukbestendig kunststof, 3 bescherm  
contactdozen in 45° stelling, verlichte  
veiligheidsschakelaar, incl. 300 cm kabel
Bestelnr. 230 973 €/st. 35,–

TOP-KWALITEIT! 
hoogteverstelbaar  
met 2 synchroon  
gestuurde elektro- 
motoren

voor tafelbreedte       mm 1600 1800 2000
aluzilver  Bestelnr. 260 550 260 554 260 555

 €/st. 79,90 89,90 99,90

Zit-/sta bureautafels 
blad 25 mm dik, C-poot onderstel  
aluzilver RAL 9006,  
2 synchroon gestuurde  
BOSCH elektromotoren, 
hoogteverstelbaar  
van 650-1250 mm, 
incl. 1 verticaal kabelkanaal

breedte  mm 1600  1800 2000
diepte  mm 800 800 800
kabeldoorvoerdoppen  st. 2  3 3
gewicht kg 54  57 61
lichtgrijs   Bestelnr. 258 835 258 836 258 800
beuk   Bestelnr. 259 847 259 848 259 849
esdoorn   Bestelnr. 259 882 259 883 259 884
noot   Bestelnr. 259 949 259 950 259 954

  €/st. 949,– 999,– 1.049,–

b

blad lichtgrijs, beuk, esdoorn, noot

elektromotorisch hoogteverstelbaar 
van 650-1250 mm

65
0-

12
50

 m
m

esdoornbeuk

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs noot

b

a 

65
0-

12
50

 m
m

afb. lichtgrijs 

 

GEZONDE 
MEDEWERKERS ZIJN 
PRODUCTIEVER!

blad
houtdecor

 TIPP!   
het complete bureaumeubelsysteem  
iMODUL vindt U op pagina 212.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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blad lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

elektromotorisch hoogteverstelbaar
van 720-1180 mm

voor  tafelbreedte 1600 1800 2000
breedte           mm 1390 1590 1790

Bestelnr. 224 536 224 537 224 538
€/st. 89,90 109,90 119,90

Knieschot  
biedt voldoende privacy incl.  
houders, geperforeerd metaal  
gelakt, aluzilver RAL 9006, 
hoogte 400 x diepte 16 mm 

c 
d  CPU-houder (vast)  

voor binnenmontage, met kaderadapter,
H 390 x B 243 x D 445 mm, gewicht 5,9 kg

e 

Bestelnr. 221 778             €/st. 119,90

CPU-houder (mobiel) 
voor buitenmontage, met kaderadapter,  
draagkracht 20 kg, H 577 x B 230 x D 320 mm,  
gewicht 6 kg 
Bestelnr. 230 915             €/st. 119,90

d  

e 

a 
bureau 
breedte 1800 mm 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
Bestelnr. 221 784  
€ 969,–

 

Handschakelaar memory 
4 hoogtes programmeer-
baar, digitaal display

Bestelnr. 278 220
€/st.       69,90

c

a

comfortabele  
hoogteverstelling  
door druk op  
de knop en  
2 synchroon  
gestuurde  
BOSCH  
electromotoren

 
 

esdoorn witbeuk

Oppervlak houtdecors

lichtgrijs noot
vanaf pag. 
227

P

Zit-/sta bureautafels  
met EASY CONNECT
electromotorisch hoogteverstelbaar,  
bladdikte 25 mm, comfortabel  
verschuifbaar, T-poot onderstel  
in aluzilver RAL 9006, incl. 2 synchroon  
gestuurde BOSCH-elektromotoren 
incl. softstart & -stop functie,  
zijpanelen, kabelslurf en kabelkanalen,  
max. belasting 100 kg,  
hoogte 720-1180 mm 

bladform rechthoek rechthoek rechthoek cockpitvorm cockpitvorm Jumbo 
linkszijdig

Jumbo 
rechtszijdig

EASY CONNECT ja ja ja ja ja nee nee
breedte mm 1600 1800 2000 1800 2000 1800 1800
diepte mm 800 800 800 950/800/950 950/800/950 1600/800 1600/800
gewicht kg 61 66 70 68 74 83 83
lichtgrijs   Bestelnr. 221 781 221 784 221 787 221 790 221 793 259 049 259 044
beuk   Bestelnr. 221 782 221 785 221 788 221 791 221 794 259 050 259 045
esdoorn   Bestelnr. 221 783 221 786 221 789 221 792 221 795 259 054 259 046
wit   Bestelnr. 256 597 256 598 256 599 256 596 256 600 259 055 259 047
 €/st. 899,– 969,– 999,– 999,– 1.099,– 1.549,– 1.549,–

a b

Tafelblad  
comfortabel  
verschuifbaar

a

b

afb. esdoorn/wit

EASY CONNECT
De premium oplossing voor een  
comfortabele toegang naar de elektro- en 
netwerkaansluitingen aan uw bureau of het 
optionele kabelkanaal 

vanaf € 899,– 
zit-/stabureautafels 
elektromotorisch hoogteverstelbaar

afb. lichtgrijs 

 

72
0-

11
80
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m

Zit-/stabureautafels PROFI MODUL met Easy-Connect

blad
houtdecor

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

PREMIUM 
KWALITEIT

met 2 synchroon  
gestuurde BOSCH- 
electromotoren
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blad lichtgrijs, wit 
elektromotorisch hoogteverstelbaar 
van 640-1300 mm

Perfect georganiseerd 
enkel 1 leiding, kabel voor schakelaar en 
de optionele stekkerdooseenheid zijn reeds 
in het blad geïntegreerd

2/3 
sitzen

Fachärzte empfehlen

1/3 
stehen

vanaf €  799,–
bureaus 
elektromotorisch hoogteverstelbaar
 

blad  
houtdecor

64
0-

13
00

 m
m

bureau 
elektromotorisch hoogteverstelbaar 
afb. onderstel lichtgrijs, blad lichtgrijs 
breedte 1800 mm, Bestelnr. 289 666 
vanaf € 829,–, pagina 473

 

a

40 mm dik honinggraat blad 
hogere stabiliteit en minder gewicht

afb. onderstel lichtgrijs, 
blad lichtgrijs 

a

Max. beenvrijheid 
door traversvrije 
constructie 

Eenvoudige zelfmontage, enkel nog de poten  
dienen gemonteerd te worden. 

Comfortabel 
via knop hoogteverstelbaar,  
geïntegreerd in het blad

TOP ERGONOMIE door  
perfect geïntegreerde 
techniek

Zit-/stabureautafels ELEMENTS 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 20 werkdagen, franco gelijkvloers.Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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blad lichtgrijs, wit 
elektromotorisch hoogteverstelbaar 

van 640-1300 mm

onderstel aluzilver  
RAL 9006
breedte mm 1600 1800 2000
gewicht kg 48 50 52
lichtgrijs Bestelnr. 289 663 289 666 289 669
wit Bestelnr. 289 672 289 675 289 678

Zit-/stabureautafels
40 mm dik tafelblad in honinggraat, poeder gelakt T-onderstel,  
incl. kabeldoorvoerdoppen en stekkerdoos, 2 synchroon gestuurde  
elektromotoren, hoogteverstelbaar van 640-1300 mm,  
diepte 800 mm 

onderstel wit RAL 9016
lichtgrijs Bestelnr. 289 664 289 667 289 670
wit Bestelnr. 289 673 289 676 289 679

onderstel zwart RAL 9005
lichtgrijs Bestelnr. 289 665 289 668  289 671
wit Bestelnr. 289 674 289 677 289 680

€/st. 849,– 869,– 899,–
vanaf 2 st. €/st. 829,– 849,– 879,–
vanaf 4 st.   €/st. 799,– 829,– 849,–

breedte                         mm 1150
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 289 627
wit RAL 9016 Bestelnr. 289 628
zwart RAL 9005 Bestelnr.  289 629

€/st. 59,–

Oppervlak houtdecors

witlichtgrijs 

onderstel
aluzilver
RAL 9006

zwart
RAL 9005

wit
RAL 9016

Toebehoren 
voor zit-/stabureautafels ELEMENTS

Kabelkanaal
afklapbaar, metaal poedercoating  
hoogte 80 mm, diepte 150 mm       

Mand
zorgt voor extra aflegmogelijkheden, 
metaal poedergelakt, voor bevesti-
ging aan het tafelblad
hoogte 105 x diepte 125 mm

breedte                               mm 300 600
zwart RAL 9005 Bestelnr. 289 630 289 631

€/st. 49,– 59,–

64
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bureau 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. onderstel wit,  
blad wit 
breedte 1600 mm 
Bestelnr. 289 673 
vanaf € 799,– 

b

bureau 
elektromotorisch  
hoogteverstelbaar 
afb. onderstel zwart, 
blad wit 
breedte 1800 mm 
Bestelnr. 289 677 
vanaf € 829,– 

c

rolcontainer 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 664 
€ 249,–
pagina 109

Zit-/stabureautafels ELEMENTS 

e f

e f

2000

b

a

c

kabelkanaal geopend

kabelkanaal gesloten

incl. stekkerdozen met 1 Schuko 
en 2 USB-aansluitingen

Kabelslurf     
capaciteit: tot 20 kabels ,  
Lengte: 130 cm (gestrekt) 

aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 264 621
wit RAL 9016 Bestelnr. 285 393
zwart RAL 9005 Bestelnr. 285 394

€/st. 39,90

Zit-/stabureautafel ELEMENTS
Professioneel werk heeft het juiste materiaal nodig!  In dit geval is dat de 
innovatieve zit-/statafel ELEMENTS.
Aangedreven door 2 synchroon gestuurde elektromotoren en een bereik van 
640-1300 mm, overtreft dit de vereiste DIN EN 527-1 normering.
Als highlight is er het 40 mm dik tafelblad in honinggraat, waardoor het 
gebruikte materiaal enkel de plaats inneemt waar het nodig is.  Ruimte- en 
gewichtbesparend.  De stabiliteit is beduidend hoger en de techniek kan in 
het blad geïntegreerd worden.  Orde en max. beenvrijheid.           

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Levering: binnen 20 werkdagen, franco gelijkvloers.Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



KASTEN, ROLCONTAINERS, 
REKKEN  Pagina 474-549

Draaideurkasten                                               pagina 476-493 Rekken            pagina 494-501

Schuifdeurkasten               pagina 514-521 

houten rekken

•   in vele  
attractieve decors

pagina 496-501

vanaf € 79,–

metalen 
schuifdeurkasten
pagina 514-517

vanaf € 279,–

houten draaideurkasten

•  professionele opbergruimte  
in elegant design

pagina 488-493

vanaf € 129,–

metalen rekken

•  in kwaliteitsplaatstaal

pagina  494-495

metalen draaideurkasten

•  duurzame en solide verwerking  
in kwaliteitsplaatstaal 

•  dieptes 380, 420  
en 500 mm

pagina 476-487

vanaf   € 129,– 
pagina  482

COMPETENTIE 
OVERZICHT

Voorbeelden uit  

ons assortiment

metalen 
roldeur-
kasten 
pagina 
502-510

houten  
roldeurkasten
pagina 511-513

474

houten  
schuifdeurkasten 
pagina 518-521

Ideaal  
voor  

smalle 
ruimtes

vanaf € 169,–

Roldeurkasten                                    pagina 502-513

vanaf  

€ 279,–

vanaf  

€ 229,–
Professionele opbergruimte in metaal of hout

vanaf  

€ 119,–



Rol-/standcontainers                                    pagina 526-535

Tekening ladekasten
pagina 536-537

Ordnermolen   
pagina 
538-539

      voor grote papierformaten tot DIN A0

Hangmappenkasten          
pagina 522-525 

475

vanaf € 599,–

metalen 
schuifdeurkasten
pagina 514-517

Optimale oplossingen voor uw opberging en archief

vanaf 

€ 199,– 
pagina 522

elegante archivering  
van hangmappen

•  hoge belastbaarheid

•  hoogwaardige  
verwerkingskwaliteit

•  enkelbanige en  
dubbelbanige  
uitvoering 

metalen containers 
pagina 526-528

  vanaf 

€139,–
houten 

containers 
pagina 529-535

•  enkel- en  
dubbelzijdig 
gebruik

•  snelle en  
eenvoudige 
montage

Draagkracht 
per legbord 

tot max.

150 kg

basisrek vanaf € 39,90

Reksystemen metaal   pagina 540-547

vanaf  

€ 19,90 

•  plaats- 
besparend

•  alles binnen  
handbereik

•  opbergruimte 
tot 144 ordners

vanaf  

€ 159,–

alles binnen handbe-
reik op de werkplek

•   zeer robuust en veilig

•  naar keuze met lades 
en hangmappenlade

Voorbeelden uit  

ons assortiment

Sleutelkasten
pagina 548-549

metalen  
hang- 
mappen- 
kasten
pagina  
522-525



  920 mm

  1
95

0 
m

m

  420 mm

corpus deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

donker-
blauw  
RAL 5011

robijnrood 
RAL 3003

a
b
c

a afb. lichtgrijs RAL 7035 
Bestelnr. 266 433
vanaf 4 st. €/st. 159,–

b afb. donkerblauw RAL 5011 
Bestelnr. 269 522
vanaf 4 st. €/st. 159,–

c afb. robijnrood RAL 3003 
Bestelnr. 269 523
vanaf 4 st. €/st. 159,–

draagkracht per legbord

50 kg
bij gelijkmatig verdeelde last

180° te openen 

incl. 4 hoogteverstelbare,  
stabiele legborden

hoogwaardig 
kwaliteitsstaal

professioneel cilinder slot incl. 
nummering op slot en sleutels 

veelzijdig: incl. 4 hoogte- 
verstelbare legborden, 
draagkracht per legboard 50 
kg, legborden hoogteverstel-
baar per 35 mm

super stabiel: versterkte 
deuren en verzonken schar-
nieren

Advies
verkoopprijs 

€ 229,–

vanaf 4 st. €/st. 
Bestelnr. 266 433
afm: H 1950 x B 920 x D 420 mm  
gewicht 46 kg

159,–

U bespaart 70,– €

Ladeboxsysteem 
met 5 open laden

Bestelnr. 218 579 €/VE 33,–

met 5 gesloten laden

Bestelnr. 218 580 €/VE 35,–

ruimte voor  
55 ordners

Speciale actieprijzen zonder extra kortingen

Metalen draaideurkasten BASE LINE
breedte 920 mm

476 Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Metalen draaideurkast
afm. H 1950 x B 920 x D 420 mm  
gewicht 46 kg, corpus poedercoated in 
lichtgrijs RAL 7035

ordnerhoogtes 5
ordnercapaciteit stuks 55
incl. legborden stuks 4

kleur deuren

€/st. 189,–
vanaf 2 st. €/st. 179,–
vanaf 4 st. €/st. 159,–

lichtgrijs RAL 7035 266 433
donkerblauw RAL 5011 269 522
robijnrood RAL 3003 269 523



Metalen draaideurkasten BASE LINE
breedte 920 mm

477Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

19
50

 m
m

420 m
m

Kwaliteitskenmerken:
•  kwaliteitsstaal met  

hoogwaardige, krasvaste  
poedercoating 

• ruimte voor 55 ordners

• incl. 4 hoogteverstelbare,  
  stabiele legborden, draagkracht     
  per legbord 50 kg

•  professioneel cilinderslot,  
incl. 2 sleutels met  
naleveringsgarantie

•   vlak afsluitende, versterkte deuren en 
verzonken scharnieren

• zeer wijde deuropening, 180°

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

Corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

Deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

donker
blauw  
RAL 5011

robijnrood 
RAL 3003

Toebehoren

Metalen draaideurkasten
afm.: H 1950 x B 920 x D 420 mm 
gewicht 46 kg, corpus poederlak 
in lichtgrijs RAL 7035

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen

920 mm

Bestelnr. 130 288 €/VE 35,–

incl. kunststof spietjes,  
afbreekbaar, de kleine  
helper bij ongelijke  
vloeren

Extra legborden, metaal gelakt 
lichtgrijs RAL 7035, VE = 2 stuks

a
b
c

ordnerhoogtes 5
ordnercapaciteit   stuks 55
kleur deuren Bestelnr.
lichtgrijs RAL7035 266 433
donkerblauw RAL5011 269 522
robijnrood RAL 3003 269 523

€/st. 189,–
vanaf 2 st. €/st. 179,–
vanaf 4 st. €/st. 159,–

vanaf 4 st. €/st. 
afb. lichtgrijs RAL 7035 
Bestelnr. 266 433

159,–
a

advies  
verkoopprijs 

€ 229,–

U spaart 70,– €

hoogwaardig 
gelaste corpus 

De beste in zijn categorie!

met LAAGSTE PRIJSGARANTIE

Gegarandeerd!
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Metalen draaideurkast 
6 ordnerhoogtes, B 920 mm

Draagkracht per legbord

 50 kg 
bij gelijkmatig verdeelde last

incl. 5 hoogteverstel- 
bare, stabiele legborden

Premium staal
van DELTA-V

professioneel cilinder slot incl. num-
mering op slot en sleutels  
(naverkoopgarantie)

veelzijdig: incl. 5 hoogteverstelbare 
legborden, draagkracht per  
legboard 50 kg, legborden hoogte-
verstelbaar per 35 mm

Extra stabiel: versterkte deuren en 
verzonken scharnieren

Speciale actieprijzen zonder extra kortingen

ordnerhoogtes 6
ordnercapaciteit stuks 66
gewicht kg 66,3

Bestelnr. 280 890
€/st. 239,–

va. 2 st. €/st. 229,–
va. 4 st. €/st. 199,–

Metalen draaideurkast
afm. H 2280 x B 920 x D 420 mm

va. 4 st. €/st. 

va.199,–

42
0 m

m

  920 mm

6 ordnerhoogtes 
ruimte voor 
66 ordners

incl. kunststof spietjes,  
afbreekbaar, de kleine  
helper bij ongelijke  
vloeren

ex
tr

a 
ho

og
 2

28
0 

m
m

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

180° deuropening 

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Kwaliteitskenmerken:
• Meer opbergruimte:  
   extra hoog voor optimaal  
   gebruik opbergruimte
•  DELTA-V Premium staal  

met hoog waardige,  
krasvaste poedercoating,  
gecertificeerde DIN 10130 

Extra 

€ 299,–

Advies 
verkoopprijs
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Metalen draaideurkast 

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Metalen draaideurkasten - super spaarpaket

professioneel cilinder slot  
incl. nummering op slot  
en sleutels

veelzijdig: incl. 4 hoogte- 
verstelbaar legborden, 
draagkracht per legboard  
50 kg, legborden hoogte- 
verstelbaar per 35 mm

super stabiel: versterkte 
deuren en verzonken  
scharnieren

SET Metalen draaideurkasten-
Corpus poedercoating in lichtgrijs  
RAL 7035 ,elke kast 4 legborden inclusief 
kast a met 5 ordnerhoogtes

ruimte voor 55 ordners en meer 
afm.: B 920 x H 1950 x D 420 mm 

kast b met 4 ordnerhoogtes 
ruimte voor 36 ordners en meer 
B 800 x H 1800 x D 380 mm 

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

Kwaliteitskenmerken:
•  optimale prijs-/kwaliteits- 

verhouding door slim  
verpakken (kast in kast)

•  transportkosten besparend!

•  kwaliteitsstaal krasvaste  
poedercoating lichtgrijs  
RAL 7035

•  incl. 4 hoogteverstelbare  
legborden, draagkracht  
per legbord 40 kg

•  professioneel cilinderslot,  
incl. 2 sleutels

•  180° deuropening voor  
eenvoudige toegang

•  TOP KWALITEIT:  
daarom 5 jaar garantie

  420 mm

  920 mm

  800 mm

  380 mm

diepte 
420 mm

diepte 
380 mm

Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Bestelnr. 204 242
€/SET 278,–

378,–

kast a b
breedte mm 920 800

Bestelnr. 130 288 131 163
VE = 2 st. €/VE 34,– 21,90

U spaart € 100,–

Extra legborden, metaal gelakt 
lichtgrijs RAL 7035, VE = 2 stuk

Toebehoren

draaideurkast 199,–
+ draaideurkast 179,–

normale prijs 378,–
= aanbieding  € 278,–

U spaart = 100,–

ruimte voor 
55 ordners

ruimte voor 
36 ordners

In SET nog 
gunstiger!

U spaart € 100,–

€ 278,–
€/SET
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Metalen draaideurkast 

  920 mm 42
0 

m
m

Kwaliteitskenmerken:
•   DELTA-V Premium staal–  

extra stabiel met hoogwaardige,  
krasvaste poedercoating in lichtgrijs RAL 7035,  
gecertificeerd vlgs. DIN 10130

• ruimte voor 55 ordners een meer

•  incl. 4 hoogteverstelbare,  
stabiele legborden, draag- 
kracht per legbord 50 kg

professioneel cilinder slot 
incl. nummering op  
slot en sleutels  
(naverkoopgarantie)

veelzijdig:  
incl. 4 hoogteverstelbare  
legborden, draagkracht per 
legboard 50 kg, legborden hoog-
teverstelbaar per 35 mm

extra stabiel:  
versterkte deuren en  
verzonken scharnieren

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

uitvoering gemonteerd gedemonteerd
Ordnerhoogtes 5 5
Ordnercapaciteit stuks 55 55
gewicht kg 53 52

Bestelnr. 131 200 269 008
€/st. 229,– 219,–

vanaf 2 st. €/st. 199,– 189,–

  1
95

0 
m

m

O b draaideurkast “gedemonteerd” 
Gedemonteerde levering, montage ter plaatse 
voor eenvoudig transport door enge gangen en trappen

va. 2 st. €/st. 
Bestelnr. 269 008

va. 189,–

Metalen draaideurkast
H 1950 x B 920 x D 420 mm a b

a draaideurkast “gemonteerd” P
meervoudig afgekant en versterkt 
  voor een extra lange levensduur

€ 259,–

Advies 
verkoopprijs

Metalen draaideurkasten, 
gemonteerd of gedemonteerd

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Draagkracht per legbord

40 kg
bij gelijkmatig verdeelde last

incl. 4 hoogteverstel- 
bare legborden

Premium staal 
van DELTA-V

180° deuropening 



Metalen draaideurkast

481

EXTRA breeed – 1200 mm 
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incl. kunststof spietjes, 
afbreekbaar, de kleine hel-
per bij ongelijke vloeren

voor miniprijs

TOP! 
afwerking

EXTRA BREED 1200 mm

professioneel cilinder slot 
incl. nummering op slot en 
sleutels  
(naverkoopgarantie)

veelzijdig:  
incl. 4 hoogteverstelbare 
legborden, draag-
kracht per legboard  
50 kg, hoogteverstel-
baar per 35 mm

extra stabiel:  
versterkte deuren en  
verzonken scharnieren

ruimte voor 
70 ordners

ordnerhoogtes 5
ordnercapaciteit stuk 70
incl. legborden stuk 4

Bestelnr. 130 355
€/st. 289,–

vanaf 2 st. €/st. 269,–
vanaf 4 st. €/st. 249,–

Metalen draaideurkasten 
EXTRA breed – 1200 mm
afm. B 1200 x H 1950 x D 420 mm  
gewicht 68 kg, corpus poedercoated in  
lichtgrijs RAL 7035

Lade-systeemboxen
uitvoering met 5 gesloten lades

Bestelnr. 218 579
€/VE 33,–

uitvoering met 5 open lades

Bestelnr. 218 580
€/VE 35,–

Toebehoren

Extra legborden, metaal gelakt  
lichtgrijs RAL 7035, VE = 2 stuk
Bestelnr. 130 930
€/VE 32,90

incl. 4 hoogte- 
verstelbare  
legborden

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

Advies  
verkoopprijs

349,–

Speciale actieprijzen zonder extra kortingen

vanaf 4 st. €/st. 
metalen draaideurkasten 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 130 355

va. € 249,–

U spaart 100,– €

Kwaliteitskenmerken:
•   duurzaam: DELTA-V Premium  

kwaliteitsstaal in TOP- 
afwerking, gecertificeerd  
DIN 10130 

•   hoogwaardige, krasvaste  
poedercoating RAL 7035 

•    incl. 4 hoogteverstelbare  
legborden, draagkracht per  
legbord 50 kg

•   professioneel cilinderslot,  
incl. 2 sleutels met  
naleveringsgarantie 

•   zeer wijde deuropening, 180°
•      vlak afsluitende, versterkte  

deuren en verzonken  
scharnieren



incl. hoogteverstelbare 
legborden

BASE LINE – staal meubilair – diepte 380 mm
Kantoorkasten Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

 vanaf 159,– 
d Bestelnr. 131 166 
afm.: H 1200 x  
B 800 x D 380 mm  
gewicht 32 kg
pagina 483 

i topblad optioneel

 vanaf 129,– 

 vanaf 169,– 
e Bestelnr.  131 167 
afm.: H 1300 x  
B 800 x D 380 mm  
gewicht 34 kg 
pagina 483 

i topblad optioneel

  380 mm

  1
95
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m

m

  800 mm

Draaideurkasten 
voor bureau, magazijn  
en archievering...  
 
Universele metalen kasten met draaideuren 
in 6 verschillende hoogtes en 2 breedtes.  
Voor de hoogtes tot 1300 mm is als toebe-
horen een 19 mm dik topblad verkrijgbaar.

Kwaliteitskenmerken:
• solide en uiterst prijsvoordelig
•  kwaliteitsstaal met een krasvrije  

poedercoating lichtgrijs RAL 7035
•   inclusief in de hoogte verstelbare  

legborden
•  draagkracht per legbord 50 kg
•  met stangenslot, 2 sleutels 

ruimte voor  
40 ordners

ruimtebesparend 
en universeel

h Bestelnr. 131 124, vanaf €/st. 199,–
afm. H 1950 x B 800 x D 380 mm,  
gewicht 44 kg, pagina 483

hoogwaardig  
cilinderslot  
incl. nummering  
op slot en 2 sleutels

vlak afsluitende  
en verzonken 
scharnieren

i Decoratief topblad  
melamine decor, D 380 mm x H 19 mm

lichtgrijs beuk esdoorn
Oppervlak houtdecors

kastbreedte     mm 800 1200
lichtgrijs Bestelnr. 217 388 217 308
beuk Bestelnr. 273 796 273 798
esdoorn Bestelnr. 273 797 273 799

€/st. 24,90 34,90

Legborden VE = 2 st. 
25 mm dik
voor breedte Bestelnr. €/VE
800 mm 131 163 21,90
1200 mm 130 930 32,90

a Bestelnr. 131 164 
afm.: H 750 x B 800 x T 380 mm 
gewicht 24 kg 
pagina 483 

i Topblad optioneel

482 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Universele metalen kasten



topblad optioneel

Bestelnr.  132 151 
afm.: H 1200 x  
B 1200 x D 380 mm  
gewicht 38 kg

f

i

g Bestelnr.  131 160 
afm.: H 1800 x  
B 800 x D 380 mm  
gewicht 40 kg 

i topblad optioneel 

 vanaf 189,– 
 

O

c Bestelnr. 131 150, vanaf €/st. 179,– 

afm.: H 750 x B 1200 x D 380 mm, gewicht 25 kg i topblad optioneel

 vanaf 139,– 
b Bestelnr. 131 165 
afm.: H 1000 x B 800 x D 380 mm gewicht 28 kg 

i topblad optioneel

extra breed 
1200 mm

ruimtebesparend 
en universeel

TIP!

vanaf € 129,–
universele draaideurkasten 
diepte 380 mm

Metalenkasten 
 kwaliteitsstaal, poedercoating  
lichtgrijs RAL 7035,  
stangenslot, 
diepte 380 mm
hoogte mm 750 1000 750 1200 1300 1200 1800 1950
breedte mm 800 800 1200 800 800 1200 800 800
ordnerhoogtes 2 2 2 3 3 3 4 5
ordnercapaciteit stuk 18 18 28 27 27 42 36 40
incl. legborden stuk 1 2 1 2 3 2 4 4
gewicht kg 24 28 25 32 34 38 40 44
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 131 164 131 165 132 150 131 166 131 167 132 151 131 160 131 124

€/st. 145,– 155,– 189,– 169,– 179,– 239,– 199,– 219,–
vanaf 2 st. €/st. 129,– 139,– 179,– 159,– 169,– 229,– 189,– 199,–

eb da c f g h

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

60107353

483Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Universele metalen kasten

 vanaf 229,– 



Breedte 800/920/1200 mm
antraciet

Metalen draaideurkasten 
corpus en deuren uit  
DELTA-V Premium staal, 
antraciet RAL 7021   
grepen metaal aluzilver,  
cilinderslot, diepte 420 mm

antraciet 
RAL 7021

kleur Toebehoren 
voor pag. 484 -485

  420 mm

19
50

 m
m

  1200 mm
€/st. 399,– 

ba

het complete bureaumeubelsysteem Base Line vindt U op pag. 140/162

afb. antraciet, 
breedte 920 mm 

Bestelnr.  
221 134,  

€/st. 299,–

a

ruimte voor  
70 ordners

Topblad
met melamine decor 
B 420 x H 19 mm

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors

voor breedte mm 800 1200
gewicht kg 5 7
lichtgrijs Bestelnr. 220 834 220 841
beuk Bestelnr. 220 835 220 842
esdoorn Bestelnr. 220 836 220 843

€/st. 19,90 29,90

voor breedte mm 1200
lichtgrijs Bestelnr. 220 819
VE = 2 st. €/VE 34,90

Extra  
legborden 
metaal gelakt,  
D 355 mm, H 25 mm

Boekensteun /  
legbordverdeler
VE = 2 st.

lichtgrijs 221 300
 €/VE 12,90

breedte mm 800 920 1200
hoogte mm 1950 1950 1950
ordnerhoogtes 5 5 5
ordnercapaciteit Stück 45 55 70
incl. legborden Stück 4 4 4
gewicht kg 47 51 64
antraciet RAL 7021 Bestelnr. 221 127 221 134 221 176
 €/st. 279,– 299,– 399,–

Lade- 
systeemboxen

met 5 gesloten lades
kleuer lichtgrijs antraciet
Bestelnr. AB218 580 AB281 424
€/st. 35,– 35,–

met 5 open lades
kleuer lichtgrijs antraciet
Bestelnr. AB218 579 AB281 423
€/st. 33,– 33,–

afb. antraciet,  
Bestelnr. 221 176 

H 1950 x B 1200 x T 420 mm 

b

g

Metalen draaideurkasten BASE LINE  

484 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

draagkracht per legbord

60 kg 
bij gelijkmatig verdeelde last

incl. hoogteverstelbare,  
stabiele legborden

Premium staal 
van DELTA-V



breedte 800/920/1200 mm
lichtgrijsMetalen draaideurkasten 

Kwaliteitskenmerken:
•  DELTA-V Premium staal met  

hoogwaardige, krasvaste  
poedercoating 

•  stabiel metalen legborden  
met 60 kg draagvermogen  
per legbord, per 35 mm  
hoogteverstelbaar  

•  de hoogtes tot 1200 mm kunnen  
optioneel met een topblad in  
melamine uitgerust worden

•  grepen metaal aluzilver 

•  veiligheidscilinderslot, incl. 2 sleutels

•  sterke metalen sokkel be schermt  
tegen beschadigingen en  
zorgt voor een extra stevihheid

kleuer
lichtgrijs 
RAL 7035

Premium staal in

topafwerking

  800 mm
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  420 mm

ruimte voor  
55 ordners

920 mm

84
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m
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  420 mm   800 mmMetalen draaideurkasten 
corpus en deuren in kwaliteitsstaal,  
lichtgrijs RAL 7035, grepen metaal  
aluzilver, cilinderslot, diepte 420 mm

c d e f

breedte mm 800 1200 800 1200 1200 800 920 1200 920
hoogte mm 845 845 1200 1200 1560 1950 1950 1950 1950
ordnerhoogtes 2 2 3 3 4 5 5 5 5 + 

Garderobe
ordnercapaciteit Stück 18 28 27 42 56 45 55 70 30
legborden Stück 1 1 2 2 3 4 4 4 4
gewicht kg 22 30 30 41 52 47 51 64 53
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 220 887 220 936 220 894 220 943 220 950 220 908 220 915 220 957 220 922
 €/st. 159,– 219,– 219,– 299,– 339,– 279,– 299,– 399,– 349,–

ruimte voor  
18 ordners

toebehoren vindt  
u op pagina 484

g topblad 
afb. beuk 
Bestelnr. 220 835, €/st. 19,90
pagina 484 

€ 299,– 
e  afb. lichtgrijs 

Bestelnr.  220 915 
hoogte 1950 mm
breedte 920 mm
diepte 420 mm

▶

f
Metalen  

draaideurkasten 
met garderobe, 

afb. lichtgrijs  
Bestelnr. 220 922 

€ 349,–  

va. € 159,–

d P   
Metalen  

draaideurkasten,  
afb. lichtgrijs,  

Bestelnr.  
220 950

H 1560 x B 1200 x 
 D 420 mm 

€/st. 339,–

c 
Metalen  
draaideurkasten,  
afb. lichtgrijs,  
Bestelnr. 220 887
H 845 x B 800 x  
D 420 mm 
€/st. 159,–

P

ruimte voor  
56 ordners

Metalen draaideurkasten BASE LINE 

485Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

TIP!

120° deuropening 

120° deuropening 



 

Metalen poetsmiddelenkast

486 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 4 weken,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Poetsmiddelenkast met sokkel
met 2 functies

•  links 3 vastgelaste legborden, rechts een houder 
voor borstelstelen

•  het onderste legbord is over de volledige breedte 
van de kast en biedt plaats voor emmers en andere 
poetsmiddelen

gemonteerde levering

18
00

 m
m

sokkel 
verzinkt

MEER VEILIGHEID!
Deuren incl.  vrijlopend slot, 
waardoor er geen hefboomeffect 
mogelijk is, geschikt voor hangslot 
met Ø 5-8 mm 

Breedte 600/800 mm 

Toebehoren

verdere  
RAL-kleuren  
op aanvraag

Poetsmiddelenkast met sokkel - EXTRA DIEP 
afm.: H 1800 x B 600 x D 500 mm 
breedte kast mm 600 800
gewicht kg 44 53
deurkleur
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 212 143 212 148
lichtblauw RAL 5012 Bestelnr. 212 147 212 149
resedagroen RAL 6011 Bestelnr. 273 666 273 669
zilvergrijs RAL 7001 Bestelnr. 273 667 273 670
robijnrood RAL 3003 Bestelnr. 273 668 273 671
€/st. €/st. 239,– 269,–
vanaf 2 st. €/st. €/st. 219,– 259,–

Hangslot  
voor haak-en-oog slot 

Bestelnr. 211 083
€/VE 7,90

Cilinderslot  
meerprijs per kast 

Bestelnr. 211 084
€/VE 7,90

vanaf 2 st. 
afb. lichtgrijs RAL 7035 
Bestelnr. 212 143   

vanaf €    219,–

500 m
m

600 - 800 mm

robuuste staalconstructie

verluchting boven- en 
onderaan in de deur

EXTRA diep: 500 mm

TIP!

deuren

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

robijnrood 
RAL 3003

uitveegbaar

zilvergrijs 
RAL 7001

reseda groen  
RAL 6011

lichtblauw 
RAL 5012



Metalen garderobekast

487Prijzen excl. BTW. Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

500 m
m

archief & garderobe
Eén voor alles! 

  1
95

0 
m

m

EXTRA diep: 500 mm

hoogwaardig 
kwaliteitsstaal

incl. 3 hoogteverstelbare 
legborden 

Bureau-/garderobekast 
– extra diep – 

•   kwaliteitsstaal, solide  
afwerking, corpus gelast

•   bovenaan veel ruimte door het   
doorlopende legbord, links  
3 legboren, per 35 mm hoogte  
verstelbaar, rechts garderobedeel  
met klapbare kleerstang

•   draaideuren met verzonken   
scharnieren waardoor glad front

•   krasbestendige poederlak  
kleur lichtgrijs RAL 7035, 

•   professioneel slot incl. 
nummerering op slot en  
2 sleutels

EXTRA diepte 500 mm

Bestelnr. 130 365
€/st. 319,–
va. 2 st. €/st. 299,–

vanaf 2 st. €/st. 
Bestelnr. 130 365

299,–

920 mm

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

Bureau-/garderobekast 
extra diep – 500 mm en 
extra breed – 920 mm

Afm. H 1950 x B 920 x D 500 mm 
gewicht 50 kg,  
corpus poederlakkering  
in lichtgrijs RAL 7035

180° deuropening 



299,–
afb. esdoorn
5 ordnerhoogtes 
Bestelnr. 258 975 
pagina 489

189,–

Materiaal: 
•  corpus en deuren uit 18 mm sterke kwaliteits spaanderplaten,  

emissieklasse E1 
• krasvaste melaminecoating 
•  volmetalen handgrepen

Bureaukasten met draaideuren als zinvolle  
aanvulling om uw administratie op te bergen. Zowel als vrij-
staande kastwanden met stabiele zichtrugwanden of als losse 
kast: de uitgebreide keuzemogelijkheden garanderen u een 
optimaal gebruik van de beschikbare kantoorruimte.

Kwaliteitskenmerken:
• legborden in hout 18 mm dik
•  zichtrugwanden 12 mm dik
•  slot met wisselcilinder en 2 sleutels
•  vaste kastsokkel, incl. steldoppen om  

oneffenheden in de vloer op te vangen

488

Draaideurkasten hout – MULTI MODUL 
breedte 400/800/1000/1200 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

219,–
afb. esdoorn
3 ordnerhoogtes 
Bestelnr.  
258 973

afb. esdoorn, 2 ordnerhoogtes 
Bestelnr. 258 972

houtdecor

met zichtrugwand

plaats voor  
27 ordners

plaats voor  
18 ordners

plaats voor  
45 ordners

b
breedte x hoogte       mm 400 x 805 800 x 805 1000 x 805 1200 x 805 800 x 1145 1000 x 1145 1200 x 1145
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit          st. 8 18 20 28 27 30 42
gewicht                      kg 15 29 38 44 40 53 60
binnenafm. B x D mm 363 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
lichtgrijs Bestelnr. 275 503 258 947 273 392 272 027 258 948 273 396 272 031
beuk Bestelnr. 275 504 258 961 273 393 272 028 258 962 273 397 272 032
esdoorn Bestelnr. 275 505 258 972 273 394 272 029 258 973 273 398 272 033
wit Bestelnr. 275 506 258 488 273 395 272 030 258 496 273 399 272 034

€/st. 129,– 189,– 219,– 239,– 219,– 249,– 269,–

Draaideurkasten 
18 mm legborden in hout, scheidingswand midden voor  
breedte 1000 mm, zichtrugwand, incl. cilinderslot met  
2 sleutels, incl. kunststof  
steldoppen 
diepte 420 mm

breedte x hoogte       mm 800 x 710 1000 x 710 1200 x 710 800 x 1055 1000 x 1055 1200 x 1055
ordnerhoogtes 2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit          st. 18 20 28 27 30 42
gewicht                     kg 28 37 43 39 52 59
binnenafm. B x D       mm 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
lichtgrijs   Bestelnr. 268 059 275 026 275 030 271 916 275 034 275 038
beuk   Bestelnr. 268 060 275 027 275 031 271 917 275 035 275 039
esdoorn   Bestelnr. 268 061 275 028 275 032 271 918 275 036 275 040
wit   Bestelnr. 268 062 275 029 275 033 271 919 275 037 275 041

€/st. 189,– 219,– 239,– 219,– 249,– 269,–

Opzetdraaideurkasten
18 mm legborden in hout, scheidingswand midden voor breedte 1000 mm, zichtrugwand,  
incl. cilinderslot met 2 sleutels,  
diepte 420 mm

b

c

a

a

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb. wit



800 mm

420 mm

80
5 

m
m

219,–
afb. lichtgrijs
3 ordnerhoogtes 
Bestelnr. 258 948 
pagina 488

189,–
afb. lichtgrijs
2 ordnerhoogtes 
Bestelnr. 258 947 
pagina 488

299,–
afb. lichtgrijs
5 ordnerhoogtes 
Bestelnr. 258 950 

houtdecor

plaats voor  
27 ordners

plaats voor  
45 ordners

Draaideurkasten hout – MULTI MODUL 
breedte 400/800/

1000/1200 mm
lichtgrijs, beuk,

esdoorn, wit

489

wit

antraciet aluzilver aluzilver antraciet 

Oppervlak houtdecors

Grepen

Het volledig bureaumeubelsysteem  
MULTI MODUL kan u vinden op pagina 80

plaats voor  
18 ordners

c

TIP!

Draaideurkasten 
18 mm legborden in hout, scheidingswand midden voor  
breedte 1000 mm,  
zichtrugwand,  
incl. cilinderslot met  
2 sleutels, incl. instelbare  
sokkelregeling 
diepte 420 mm

TIP!

breedte x hoogte    mm 400 x 1835 800 x 1835 1000 x 1835 1200 x 1835 800 x 2200 1000 x 2200 1200 x 2200
ordnerhoogtes 5 5 5 5 6 6 6
ordnercapaciteit       st. 20 45 50 70 54 60 84
gewicht                   kg 39 63 83 94 74 97 111
binnenafm. B x T     mm 363 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
lichtgrijs Bestelnr. 258 949 258 950 273 400 272 035 269 596 273 404 272 039
beuk Bestelnr. 258 963 258 964 273 401 272 036 269 597 273 405 272 040
esdoorn Bestelnr. 258 974 258 975 273 402 272 037 269 598 273 406 272 041
wit Bestelnr. 258 489 258 487 273 403 272 038 269 599 273 407 272 042

€/st. 199,– 299,– 339,– 379,– 329,– 379,– 429,–

b

c

a

vanaf €129,– 
draaideurkasten

lichtgrijs beuk esdoorn

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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Draaideur-opzetkasten hout – PROFI MODUL 
breedte 800/1000/1200 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

Draaideuropzetkasten
deuren met sluitdempers, incl. 25 mm legborden in hout,  
scheidingswand midden voor breedte 1200 mm,  
zichtrugwand, stangslot met 2 sleutels, 
diepte 420 mm

d

e

d

e

breedte    mm 800 1000 1200 800 1000 1200
corpushoogte    mm 750 750 750 1110 1110 1110
ordnerhoogtes 2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit st. 18 24 28 27 36 42
binnenafm. B/D mm 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 31 38 48 45 53 65
lichtgrijs       Bestelnr. 250 533 250 538 250 542 263 650 263 655 263 660
beuk     Bestelnr. 250 535 250 539 250 543 263 651 263 656 263 661
esdoorn     Bestelnr. 250 536 250 540 250 544 263 652 263 657 263 662
wit     Bestelnr. 253 895 256 672 256 673 263 653 263 658 263 663

€/st. 219,– 249,– 279,– 269,– 299,– 329,–

EXTRA opbergruimte
door opzetkasten

houtdecor

afb. beuk afb. esdoorn
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g

c

a

b

a

het complete bureaumeubelsysteem  
PROFI MODUL vindt U op pagina 10

elegante volmetalen 
handgrepen  
aluzilver 

stabiele zichtrugwanden 
in decorkleur, 12 mm dik 
 

hoogwaardig 
stangslot  
met wisselcilinder  
en 2 sleutels

decente kunststof- 
meubelglijders  
incl. hoogtestel- 
schroeven

metalen kastsokkel 
optioneel aluzilver  
RAL 9006,  
incl. hoogtestelschroeven

Premium-scharnieren 
incl. sluitdempers en  
110° openingshoek

i

j

afb. lichtgrijs

 
hoogwaardige  
sluitdempers 
(softclose)

b d

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



plaats voor  
84 ordners
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Draaideurkasten hout – PROFI MODUL 
breedte 800/1000/1200 mm

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

491

breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200
hoogte mm 780 780 780 1140 1140 1140 1890 1890 1890 2250 2250 2250
corpushoogte  mm 750 750 750 1110 1110 1110 1860 1860 1860 2220 2220 2220
ordnerhoogtes 2 2 2 3 3 3 5 5 5 6 6 6
ordnercapaciteit St. 18 24 28 27 36 42 45 60 70 54 72 84
binnenafm. B/D mm 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 31 38 49 44 53 66 69 83 99 84 99 121
lichtgrijs Bestelnr. 250 294 250 771 250 780 250 302 250 770 250 784 250 411 250 387 250 415 250 423 250 395 250 427
beuk Bestelnr. 250 292 250 773 250 778 250 300 250 775 250 782 250 412 250 388 250 416 250 424 250 396 250 428
esdoorn Bestelnr. 250 293 250 772 250 779 250 301 250 776 250 783 250 413 250 389 250 417 250 425 250 397 250 429
wit Bestelnr. 252 550 256 533 256 534 252 546 256 535 256 536 256 537 256 538 256 539 256 540 256 541 256 542

€/st. 219,– 249,– 279,– 269,– 299,– 329,– 349,– 399,– 429,–   369,– 429,– 499,–
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800 mm 

e g

 
afb. lichtgrijs

Draaideurkasten
deuren met sluitdempers, incl. 25 mm legborden in hout,  
scheidingswand midden voor breedte 1200 mm,  
meubelglijders, zichtrugwand, stangslot met 2 sleutels, 
diepte 420 mm

afb. esdoorn

lichtgrijs beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecor

TIP!TIP!
TIP!

vanaf   € 219,– 
draaideurkasten

420 mm

f

MEER COMFORT
door deuren met sluitdempers

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

1000  mm 

i j
h

plaats voor  
45 ordners

h

420 mm

hoogte incl. sokkel mm 800 800 800 1160 1160 1160 1910 1910 1910 2270 2270 2270
aluzilver   Bestelnr. 238 274 238 275 238 276 238 274 238 275 238 276 238 274 238 275 238 276 238 274 238 275 238 276

€/st. 59,90 69,90 79,90 59,90 69,90 79,90 59,90 69,90 79,90 59,90 69,90 79,90

Metalen sokkel voor een veilige stand,  
incl. instelbare steldoppen, poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 400 mm

profi kwaliteit

 
afb. wit

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

j

f



VOOR IEDER GEBRUIK

Draaideurkast met garderobe hout – PROFI MODUL 

492

XXL-Garderobekasten hout – PROFI MODUL 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a

houtdecor

Metalen sokkel
incl. instelbare hoogtestelschroeven, 
poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 mm

XXL-Garderobekast 
diepte 580 mm
deuren met sluitdempers, incl. legborden in hout, scheidings-
wand midden voor breedte 1200 mm,  
zichtrugwand, garderobenstang  
uittrekbaar, instelbare kunststof  
steldoppen

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

hoogte incl. metalen sokkel  mm 1910 1910
aluzilver     Bestelnr. 272 917 272 918

 €/st. 69,90 79,90

breedte mm 800 1200
hoogte mm 1890 1890
corpushoogte mm 1860 1860
ordnerhoogtes 1/garderobe 5/garderobe
binnenafm B/B x D
(scheidingswand midden) mm 764x510 373/773x510
gewicht kg 70 113
lichtgrijs   Bestelnr. 270 488 270 492
beuk   Bestelnr. 270 489 270 493
esdoorn   Bestelnr. 270 490 270 494
wit   Bestelnr. 270 491 270 495

€/st. 379,– 499,–

a XXL-garderobekast 
afb. lichtgrijs, 5 ordnerhoogtes, 
breedte 1200 x diepte 580 mm 
Bestelnr. 270 492, € 499,–

plaats voor  
14 jassen
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JUMBO-diepte 580 mm
voor extra veel opbergruimte

1200 mm

vanaf   € 379,– 
XXL-garderobekast

a XXL-garderobekast 
afb. esdoorn, 5 ordnerhoogtes,  
breedte 1200 x diepte 580 mm 
Bestelnr. 270 494, € 499,–

580 mm

breedte 800/1200 mm, diepte 580 mm  
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit



garderobestang 
verchroomd 

premium-deurschar-
nieren incl. sluit- 
dempers en  
110° openingshoek

b
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1200 mm 

lichtgrijs

beuk

esdoorn

wit

Oppervlak 
houtdecors

VOOR IEDER GEBRUIK

b draaideurkast  
met garderobe 
afb. lichtgrijs 
6 ordnerhoogtes 
breedte 1200 x  
diepte 420 mm  
Bestelnr. 250 431
€ 499,–draaideurkast met garderobe 

diepte 420 mm
deuren met sluitdempers,  
incl. legborden in hout,  
scheidingswand midden,  
zichtrugwand, garderobestang  
uittrekbaar,  kunststof steldoppen

Metalen sokkel
incl. instelbare hoogtestelschroeven, poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 mm
hoogte met  
metalen sokkel mm 1910 1910 1910  2270 2270 2270
aluzilver Bestelnr. 238 274 238 275 238 276 238 274 238 275 238 276

€/st. 59,90 69,90 79,90 59,90 69,90 79,90

b draaideurkast  
met garderobe 
afb. beuk, 6 ordnerhoogtes 
breedte 1200 x diepte 420 mm 
Bestelnr. 250 432
€ 499,– vanaf   € 369,– 

garderobekasten

plaats voor  
56 ordners

diepte 420 mm 

DE JUISTE OPLOSSING

Draaideurkast met garderobe hout – PROFI MODUL 

493

houtdecor

breedte 800/1000/1200 mm, diepte 420 mm  
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

breedte mm 800 1000 1200 800 1000 1200
hoogte mm 1890 1890 1890 2250 2250 2250
corpushoogte mm 1860 1860 1860 2220 2220 2220
ordnerhoogtes 5/garderobe 5/garderobe 5/garderobe 6/garderobe 6/garderobe 6/garderobe
binnenafm. B/B x D
(scheidingswand midden) mm 173/573x350 373/573 x350 573/573 x350 173/573x350 373/573 x350 573/573 x350
gewicht kg 69 82 95 81 100 116
lichtgrijs Bestelnr. 272 345 250 391 250 419 272 350 250 399 250 431
beuk Bestelnr. 272 346 250 392 250 420 272 351 250 400 250 432
esdoorn Bestelnr. 272 347 250 393 250 421 272 352 250 401 250 433
wit Bestelnr. 272 348 256 529 256 530 272 353 256 531 256 532
 €/st. 369,– 429,– 449,– 439,– 469,– 499,–

TIP!
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  420 m
m

  920 mm

Lade-systeemboxen uit sterk,  
lichtgrijs kunststof kader met 
telkens 1 x 5 lades.

Buitenafm. box: 
B 275 x D 330 x H 320 mm 
hoogte zoals 1 ordnerhoogte

binnenafm. lades:  
B 238 x D 305 x H 45 mm

494

Metalen rekken BASE LINE
Breedte 800/1000/1200 mm
lichtgrijs

Toebehoren

239,– 
Bestelnr.  220 634
breedte 920 mm 
pagina 495



TOP-AFWERKING
Kwaliteitsstaal in  

Draagkracht per legbord
60 kg

bij gelijkmatig verdeelde last

incl. 4 hoogteverstelbare 
legborden

Premium staal 
van DELTA-V

Kwaliteitskenmerken:
• DELTA-V Premium staal met hoogwaardige,  
 krasvaste poedercoating in lichtgrijs RAL 7035

•    incl. 4 hoogteverstelbare, stabiele legborden,  
draagkracht per legbord 60 kg

•  solide afwerking, corpus gelast

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

geen zichtbare randen door hoog-
waardig afgewerkte  
hoeken

geïntegreerde sokkel beschermt  
tegen beschadigingen

ruimte voor 
50 ordners

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

kleur lichtgrijs antraciet
Bestelnr. 218 580 281 424
€/VE 35,– 35,–


met 5 gesloten lades


kleur lichtgrijs antraciet
Bestelnr. 218 579 281 423
€/VE 33,– 33,–

met 5 open lades

  920 mm

ruimte voor 
50 ordners

 







legbord hoogteverstelbaar  
per 35 mm

  1
95

0 
m

m

  4
20 m

m

239,– 

afb. antraciet 
Bestelnr. 220 636
breedte 920 mm 

pagina 495

 ▶

incl. kunststof  
spietjes,  
afbreekbaar, de  
kleine helper bij  
ongelijke vloeren



Best.-Nr. 220 637

b afb. lichtgrijs
Bestelnr. 220 619
€/st. 179,–

a afb. lichtgrijs
Bestelnr. 220 613
€/st. 119,–

e afb. lichtgrijs
Bestelnr. 220 637
€/st. 279,–

d afb. lichtgrijs
Bestelnr.  220 631  
€/st. 199,–

Archiveren met SYSTEEM
Metalen rekken BASE LINE

Breedte 800/920/1200 mm
lichtgrijs, antraciet

495

Toebehoren

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

119,–vanaf €

c rek
afb. lichtgrijs
Bestelnr. 220 631
€/st. 199,–

Topbladen h
met melamine decor 
B 420 x H 19 mm

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors

voor breedte mm 800 1200
gewicht kg 5 7
lichtgrijs Bestelnr. 220 834 220 841
beuk Bestelnr. 220 835 220 842
esdoorn Bestelnr. 220 836 220 843

€/st. 19,90 29,90

Boekensteun/ 
legbordverdeler 
VE = 2 st.

lichtgrijs 221 300
€/VE 12,90

voor breedte mm 800 920 1200
lichtgrijs Bestelnr. 220 813 220 816 220 819
VE = 2 st. €/VE 24,90 29,90 34,90

Legborden metaal gelakt  
diepte 355 mm, hoogte 25 mm

b rek 
afb. lichtgrijs
Bestelnr. 220 619
€/st. 169,–

kleuren

lichtgrijs 
RAL 7035

antraciet 
RAL 7021

a

breedte mm 800 1200 800 1200 1200 800 920 1200
hoogte mm 845 845 1200 1200 1560 1950 1950 1950
ordnerhoogtes 2 2 3 3 4 5 5 5
ordnercapaciteit stuk 18 28 27 42 56 45 50 70
legborden stuk 1 1 2 2 3 4 4 4
gewicht kg 17 23 22 30 38 34 37 46
kleur corpus
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 220 613 220 616 220 619 220 622 220 628 220 631 220 634 220 637
antraciet RAL 7021 Bestelnr. – – – – – 220 633 220 636 220 639

€/st. 119,– 179,– 169,– 229,– 249,– 199,– 239,– 279,–

Metalen rekken
diepte 420 mm b c ed

EXTRA breedt



496

Opzetrekken hout – MULTI MODUL
breedte 800/1000/1200 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

Bureaurekken als zinvolle 
aanvulling om uw admini- 
stratie op te bergen. Zowel als 
vrijstaande kastwanden met  
stabiele zichtrugwanden of 
als losse rek: de uitgebreide 
keuzemoge lijkheden garanderen 
u een optimaal gebruik van de 
beschikbare kantoorruimte.

Kwaliteitskenmerken:
•  houten legborden  
 (18 mm dik) inclusief
•  zichtrugwanden 12 mm dik
•  geïntegreerde kastsokkel 
 incl. steldoppen om  
 vloeroneffenheden op  
 te vangen

420 mm
420 mm

22
00

  m
m

e
rek 
afb. esdoorn 
6 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 269 602 
€ 209,–, pagina 497

rek, afb. esdoorn, 2 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm, Bestelnr. 258 999, € 99,– 

b

a

ruimte voor 
54 ordners

80
5 

m
m

breedte x hoogte mm 800 x 710 1000 x 710 1200 x 710 800 x 1055 1000 x 1055 1200 x 1055
ordnerhoogtes  2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit st. 18 20 28 27 30 42
gewicht kg 22 29 33 30 40 45
binnenafm. B x D mm 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
lichtgrijs Bestelnr. 268 051 275 018 271 934 268 055 275 022 271 938
beuk Bestelnr. 268 052 275 019 271 935 268 056 275 023 271 939
esdoorn Bestelnr. 268 053 275 020 271 936 268 057 275 024 271 940
wit Bestelnr. 268 054 275 021 271 937 268 058 275 025 271 941

€/st. 99,– 129,– 139,– 129,– 159,– 179,–

Opzetrekken 
18 mm legborden in hout,  
scheidingswand midden vanaf 
B 1000 mm, zichtrugwand,  
diepte 420 mm

18
35

 m
m

800 mm

800 mm

rek, afb. beuk, 5 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm, Bestelnr. 258 992, € 179,–, pagina 497

d

ruimte voor 
18 ordners

ruimte voor 
45 ordners

houtdecor

met zichtrugwand

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a

d

Afb. beuk



Rekken hout – MULTI MODUL 
breedte 400/800/1000/1200 mm

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

497

het complete bureaumeubelsysteem MULTI MODUL vindt U op pagina 80

79,–vanaf €

420 mm

c rek, afb. lichtgrijs 
breedte 1200 mm,  
2 ordnerhoogtes  
Bestelnr. 259 022  
€ 139,–

c

d
erekkenkast

breedte x hoogte mm 400 x 1835 800 x 1835 800 x 1835 1000 x 1835 1200 x 1835 800 x 2200 1000 x 2200 1200 x 2200
ordnerhoogtes  5 5 5 5 5 6 6 6
ordnercapaciteit st. 20 45 45 50 70 54 60 84
gewicht kg 31 48 54 63 71 56 74 83
binnenafm. B x D mm 363 x 380 763 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
lichtgrijs Bestelnr. 258 985 258 986 258 956 273 384 259 024 269 600 273 388 272 023
beuk Bestelnr. 258 991 258 992 258 967 273 385 259 027 269 601 273 389 272 024
esdoorn Bestelnr. 258 997 258 998 258 978 273 386 259 030 269 602 273 390 272 025
wit Bestelnr. 258 500 258 501 258 491 273 387 258 519 269 603 273 391 272 026

€/st. 129,– 179,– 249,– 219,– 259,– 209,– 249,– 279,–

18
35

 m
m

800 mm
rek, afb. lichtgrijs, breedte 800 mm,  
5 ordnerhoogtes, Bestelnr. 258 986, € 179,–

ruimte voor 
45 ordners

1200 mm

b

Rekken 
18 mm legborden in hout, scheidingswand midden vanaf B 1000 mm, zichtrugwand, 
instelbare kunststof  
steldoppen,  
diepte 420 mm
breedte x hoogte mm 400 x 805 800 x 805 1000 x 805 1200 x 805 800 x 1145 1000 x 1145 1200 x 1145
ordnerhoogtes  2 2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit st. 8 18 20 28 27 30 42
gewicht kg 15 23 30 34 31 41 46
binnenafm. B x D mm 363 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380 763 x 380 2 x 473 x 380 2 x 573 x 380
lichtgrijs Bestelnr. 275 507 258 987 273 376 259 022 258 988 273 380 259 023
beuk Bestelnr. 275 508 258 993 273 377 259 025 258 994 273 381 259 026
esdoorn Bestelnr. 275 509 258 999 273 378 259 028 259 000 273 382 259 029
wit Bestelnr. 275 510 258 502 273 379 258 516 258 503 273 383 258 518

€/st. 79,– 99,– 129,– 139,– 129,– 159,– 179,–
lichtgrijs

beuk

esdoorn

wit

Oppervlak 
houtdecors

d

ruimte voor 
28 ordners

...en steeds binnen

HANDBEREIK

TIP!

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



afb. corpus wit/deuren walnoot

passend voor ordnerhoogtes 3 6
lichtgrijs Bestelnr. 275 694 275 696
walnoot Bestelnr. 275 695 275 697

€/st. 59,– 99,–

Deuren 
18 mm sterke draaideuren met elegante metalen  
grepen in aluzilver, incl. slot met wisselcilinder,  
combineerbaar met  
rekbreedte 800 mm 

b

a

d

+a c

+b d

c

breedte x hoogte mm 400 x 1140 800 x 1140 400 x 2250 800 x 2250
ordnerhoogtes 3 3 6 6
ordnercapaciteit     st. 12 27 24 54
lichtgrijs      Bestelnr. 275 686 275 688 275 690 275 692
wit              Bestelnr. 275 687 275 689 275 691 275 693

€/st. 89,– 115,– 115,– 169,–
ba

Rek 
18 mm sterke houten legborden,  
zichtrugwand, regelbare  
steldoppen, diepte 350 mm 

De complete meubelcollectie COMBI LINE vindt u vanaf pag. 248

Oppervlak houtdecors
lichtgrijs witwalnoot

rek

vanaf € 89,–

houtdecor

met zichtrugwand

498

Reksysteem hout – COMBI LINE 
breedte 400/800 mm
lichtgrijs, wit, noot

afb. corpus/deuren lichtgrijs

+b d
b

a
+a c

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Reksysteem hout – TREND LINE 
breedte 400/800 mm

lichtgrijs, wit, esdoorn, eik

499

houtdecor

met zichtrugwand

afb.  
corpus  
wit/ 
deuren  
esdoorn

afb. corpus/deuren lichtgrijs

b

breedte x hoogte mm 400 x 1140 800 x 1140 400 x 2250 800 x 2250
ordnerhoogtes 3 3 6 6
ordnercapaciteit St. 12 27 24 54
lichtgrijs Bestelnr. 275 733 275 735 275 737 275 739
wit Bestelnr. 275 734 275 736 275 738 275 740

€/st. 89,– 119,– 119,– 179,–

passend voor ordnerhoogtes 3 6
lichtgrijs Bestelnr. 275 741 275 744
esdoorn Bestelnr. 275 742 275 745
klassiek eik Bestelnr. 286 676 286 677

€/st. 59,– 99,–

Rekken 
25 mm sterke houten legborden, 
zichtrugwand, steldoppen,  
diepte 350 mm

Deuren 
18 mm sterke draaideuren met elegante metalen 
grepen in aluzilver, incl. slot met  
wisselcilinder, combineerbaar met  
rekbreedte 800 mm

c

a
c

+a d

+c e

e

a

b

d

TIP!   Combineer witte rekken met deuren in houtdecor!

Oppervlak houtdecors
lichtgrijs klassiek eikesdoorn wit

c
+c e

b

rekken

vanaf € 89,–

legborden 25 mm dik

AANTREKKELIJK  
DESIGN aan een sensationele prijs

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



breedte mm 400 800 1000 1200 400 800 1000 1200 400 800 1000 1200
hoogte mm 780 780 780 780 1140 1140 1140 1140 1500 1500 1500 1500
corpushoogte mm 750 750 750 750 1110 1110 1110 1110 1470 1470 1470 1470
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
ordnercapaciteit st. 8 18 24 28 12 27 36 42 16 36 48 56
binnanafm. B/D mm 364/350 764/350 964/350 2x573/350 364/350 764/350 964/350 2x573/350 364/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 15 24 29 37 21 33 40 51 28 43 51 61
lichtgrijs Bestelnr. 272 395 250 270 250 276 272 400 272 521 250 275 250 280 272 526 272 531 272 536 272 541 272 559
beuk Bestelnr. 272 396 250 267 250 278 272 401 272 522 250 273 250 282 272 527 272 532 272 537 272 542 272 560
esdoorn Bestelnr. 272 397 250 269 250 277 272 402 272 523 250 274 250 281 272 528 272 533 272 538 272 543 272 561
wit Bestelnr. 272 398 252 542 252 534 272 403 272 524 252 538 252 530 272 529 272 534 272 539 272 544 272 562

€/st. 99,– 129,– 159,– 169,– 139,– 159,– 189,– 219,– 169,– 199,– 219,– 249,–
Metalen sokkel
voor een veilige stand, incl. regelbare hoogtestelschroeven,
poedercoating in aluzilver RAL 9006,
hoogte 50 x diepte 400 mm 
H incl. sokkel mm 800 800 800 800 1160 1160 1160 1160 1520 1520 1520 1520
aluzilver   Bestelnr. 272 893 238 274 238 275 238 276 272 893 238 274 238 275 238 276 272 893 238 274 238 275 238 276

€/st. 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 59,90 69,90 79,90

Bestelnr. 216 000 € /st. 7,–

Montagemateriaal 

fe g

500

Rekken hout – PROFI MODUL 

 g rek 
3 ordnerhoogtes 
breedte 1000 mm 
Bestelnr. 250 280  
€ 189,–

 e rek 
3 ordnerhoogtes 
breedte 400 mm 
Bestelnr.  272 521 
€ 139,–

l rek 
6 ordnerhoogtes 
breedte 800 mm 
Bestelnr. 250 407 
€ 249,–, pagina 501

Rekken tot 3 ordnerhoogtes kunnen ook als  
opzetrek gebruikt worden

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

n rek 
6 ordnerhoogtes 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 272 579
€ 329,–, pagina 501

draaideurkasten  
pagina 490-491

afb. lichtgrijs

o 

professionele kwaliteit

houtdecor

het complete bureaumeubelsysteem PROFI MODUL vindt U vanaf pagina 10

Rekken, hoogte 780/1140/1500 mm
incl. legborden in hout,  
scheidingswand midden vanaf B 1200 mm,  
zichtrugwand,  
instelbare kunststof- 
steldoppen, 
diepte 420 mm

lichtgrijs beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

o

breedte 400/800/1000/1200 mm, lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

ba c d
h

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



metalen sokkel optioneel
•  voor extra stabiliteit 
•  mooie gesloten optiek,  

passend bij de tafelonderstellen
• makkelijker te onderhouden

j

501

Rekken hout – PROFI MODUL 
breedte 400/800/1000/1200 mm, lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

vanaf €  99,– 
rekken

breedte mm 400 800 1000 1200 400 800 1000 1200
hoogte mm 1890 1890 1890 1890 2250 2250 2250 2250
corpushoogte mm 1860 1860 1860 1860 2220 2220 2220 2220
ordnerhoogtes 5 5 5 5 6 6 6 6
ordnercapaciteit st. 20 45 60 60 24 54 72 84
binnenafm. B/D        mm 364/350 764/350 964/350 2x573/350 364/350 764/350 964/350 2x573/350
gewicht kg 34 52 62 78 40 62 73 89
lichtgrijs Bestelnr. 272 564 250 403 250 379 272 569 272 574 250 407 250 383 272 579
beuk Bestelnr. 272 565 250 404 250 380 272 570 272 575 250 408 250 384 272 580
esdoorn Bestelnr. 272 566 250 405 250 381 272 571 272 576 250 409 250 385 272 581
wit Bestelnr. 272 567 256 525 256 526 272 572 272 577 256 527 256 528 272 582

€/st. 189,– 219,– 239,– 279,– 219,– 249,– 289,– 329,–
 
 
Mmetalen sokkel
voor een veilige stand, incl. regelbare hoogtestelschroeven,
poedercoating in aluzilver RAL 9006, 
hoogte 50 x diepte 400 mm
H incl. sokkel mm 1910 1910 1910 1910 2270 2270 2270 2270
aluzilver Bestelnr. 272 893 238 274 238 275 238 276 272 893 238 274 238 275 238 276

€/st. 49,90 59,90 69,90 79,90 49,90 59,90 69,90 79,90

Rekken, hoogte 1890/2250 mm
incl. legborden in hout,  
scheidingswand midden  
vanaf B 1200 mm,  
zichtrugwand, 
instelbare kunststof
steldoppen, 
diepte 420 mm

TIP!

elegante optiek 
discrete kunststof  
meubelglijders, incl.  
hoogtestelschroeven

Kwaliteitskenmerken:

stabiele zichtrug- 
wanden in decorkleur, 
12 mm dik 
 

houten legborden 
25 mm dik, om de  
32 mm verstelbaar 

l

• in 4 breedtes of 
 6 verschillende hoogtes
• veelvuldig combineerbaar

o

ALLES BINNEN HANDBEREIK

Opzetrekken
scheidingswand midden vanaf B 1200 mm, 
zichtrugwand,  
hoogte 390 mm,  
diepte 420 mm
breedte                  mm 800 1000 1200
ordnerhoogtes 1 1 1
ordnercapaciteit       st. 9 12 14
binnenafm. B/D       mm 764/350 964/350 2x573/350
gewicht                    kg 15 18 23
lichtgrijs Bestelnr. 272 679 272 684 272 689
beuk Bestelnr. 272 680 272 685 272 690
esdoorn Bestelnr. 272 681 272 686 272 691
wit Bestelnr. 272 682 272 687 272 692
 €/st. 99,– 109,– 119,–

afb. beuk

afb. wit

afb. esdoorn

afb.  
lichtgrijs

i k
m

f
a

h

o

o

o

o

n 
lm

j ik

n 

bcd

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



met 5 open legbordenmet 5 gesloten laden

Lade-systeemboxen

De boxen uit sterk, licht grijs kunst-
stof kader. Vakindelingsset met 5 
uitschuifbare lades, uiteraard met 
uittrekblokkering en beschrijfbare 
clips.

Buitenafmetingen (1 box):  
B 275 x D 330 x H 320 mm 
Buitenafmetingen lade:  
B 238 x D 305 x H 45 mm

502

339,–
afb. lichtgrijs 
Bestelnr. 239 529

B 1200 mm

H 
19

80
 m

m

D 450 mm

Draagkracht  
per legbord

 50 kg 
bij gelijkmatig  
verdeelde last

Metalen roldeurkasten 
incl. montage
Afm.: H 1980 x B 1200 x  
D 450 mm, gewicht 80 kg.

afb. antraciet 
Bestelnr. 260 282 
€/st. 339,–

cilinderslotlegborden hoogteverstel-
baar per 36 mm

bodemstelschroeven, van 
binnenuit regelbaar

Kwaliteitskenmerken:
•  robuust, veilig, prijsgunstig
•  intelligent klik systeem – werktuigloze montage op 

iedere plaats
•  corpus sterk kwaliteits tstaal 

•  hoogwaardige, krasvaste poedercoating 

•  lichtlopende deuren uit kunststof

•  incl. 4 hoogteverstelbare legborden

• draagkracht per legbord 50 kg

•  met handgreepuitsparing en cilinderslot 

•  incl. bodemstelschroeven, van binnenuit regelbaar 

•  topkwaliteit, daarom 5 jaar garantie

extra diep 
450 mm

Metalen roldeurkasten 
Breedte 1200 mm , diepte 450 mm
lichtgrijs, antraciet

DOORGANG 
TE SMAL?
“ DE GEDEMON TEERDE KAST 
BESPAART TIJD EN GELD”

Kleuren

lichtgrijs
RAL 7035

antraciet 
RAL 7021

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

ruimte voor  
60 ordners

Kleur Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 239 529
antraciet RAL 7021 260 282

€/st. 339,– Bestelnr. 218 580 €/VE 35,– Bestelnr. 218 579 €/VE 33,–
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H 
19

10
 m

m

D 420 m
m B 1200 mm

Kleuren

lichtgrijs
RAL 7035

antraciet 
RAL 7021

aluzilver
RAL 9006

Individueel aanpasbaar
Steldoppen om oneffenheden in de vloer op te 
vangen, van binnenuit  
verstelbaar, inbussleutel meegeleverd

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= functionele ruimte

= gebruikersruimte

= verkeersruimte

Efficiente ruimtebenutting  
door roldeurkasten:

Metalen roldeurkasten
Afm.: H 1910 x B 1200 x
D 420 mm, gewicht 57 kg

Kleur Bestelnr.

lichtgrijs RAL 7035 271 997
antraciet RAL 7021 271 999
aluzilver RAL 9006 270 263

€/st. 399,– 

GIGANTISCH  
veel ruimte! 

afb. lichtgrijs 
Bestelnr. 271 997

€ 399,–

Kwaliteitskenmerken:
•  DUURZAAM! Kwaliteitsstaal,  

krasbestendig, gepoedercoat 

•  stabiel en robuust!  
Gewicht 57 kg

•   incl. 4 stabiele metalen  
legborden

•  super belastbaar! Draag
vermogen per legbord: 50 kg

•  hoogwaardige roldeuren in 
kunststof, gelakt in corpuskleur

•  volmetalen handgrepen  
aluzilver, glad

•  topkwaliteit,  
daarom 5 jaar garantie

Draagkracht  
per legbord

 50 kg 
bij gelijkmatig  
verdeelde last

Metalen roldeurkasten
Breedte 1200 mm , diepte 420 mm

lichtgrijs, antraciet, aluzilver

extra breed 
1200 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

ruimte voor  
60 ordners



w

Metalen roldeurkasten BASE LINE
Breedte 1000/1200 mm
antraciet

504

Roldeurkasten 
metalen corpus in antraciet RAL 7021,  
kunststof roldeuren antraciet, grepen metaal aluzilver,  
cilinderslot, diepte 420 mm 
Kleur

antraciet 
RAL 7021

Efficiënte ruimtebenutting  
door roldeurkasten!
 
Roldeurkasten hebben als voordeel,  
dat reeds bij de bureauplanning  
geen functionele ruimte, zoals bij  
draaideurkasten het geval is,  
voorzien moet worden. 
 
Dit heeft voor u nog meer  
voordelen:
• barrièrevrij werken
•  werkoppervlaktes kunnen  

efficiënter gebruikt worden
•   meer opbergmeubilair kan  

op dezelfde kantoorruimte 
geplaatst worden

= Funktionsfläche

= Benutzerfläche

= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

Premium staal 
van DELTA-V

incl. hoogteverstel- 
bare legborden

1200 mm  420 mm

84
5 

m
m

19
50

 m
m

1000 mm

349,– 
Bestelnr.   247 717
H 845 x B 1200 x D 420 mm 

439,– 
Bestelnr. 247 733
hoogte 1950 mm
breedte 1000 mm
diepte 420 mm 

a

a

b

b

c
d

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

= functionele ruimte

= gebruikersruimte

= verkeersruimte

= Funktionsfläche

= Benutzerfläche

= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

TIP!

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors

ruimte voor  
26 ordners

ruimte voor  
50 ordners

breedte mm 1200 1200 1200 1000
hoogte mm 845 1200 1950 1950
ordnerhoogtes 2 3 5 5
ordnercapaciteit stuk 26 39 65 50
legborden aantal 1 2 4 4
gewicht kg 26 38 57 51

 Bestelnr. 247 717 247 721 247 729 247 733
                    €/st. 349,– 399,– 489,– 439,–

Topbladen

met melamine decor 
B 420 x H 19 mm

Toebehoren 

c d

voor breedte mm 1200
gewicht kg 9
lichtgrijs Bestelnr. 220 841
beuk Bestelnr. 220 842
esdoorn Bestelnr. 220 843

€/st. 29,90

Bestelnr. 221 300
€/st. 12,90

boekensteun / legbordverdeler 
(VE = 2 st.) voor schuifdeuren--  
en roldeurkasten

Lade-systeemboxen   
uit sterk kunststof met 1 x 5 lades
Buitenafm.:  
B 275 x D 330 x H 320 mm 
Binnenafm. lade:  
B 238 x D 305 x H 45 mm

cd

kleur lichtgrijs antraciet
Bestelnr. 218 580 281 424
€/VE 35,– 35,–

kleur lichtgrijs antraciet
Bestelnr. 218 579 281 423
€/VE 33,– 33,–

met 5 gesloten ladesmet 5 open lades

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

S60107353



Kwaliteitskenmerken:
•  Kwaliteitsplaatstaal - solide afwerking met 

 hoogwaardige krasvaste poedercoating 

•  incl. hoogteverstelbare, stabiele legborden,  
draagkracht per legbord 60 kg

•  veiligheidscilinderslot, incl. 2 sleutels
•  lichtlopende hoogwaardige kunststof 

roldeuren, horizontaal

•  sterke metalen sokkel be schermt de roldeurkast tegen  
beschadigingen en zorgt voor een extra stevigheid

Metalen roldeurkasten BASE LINE
Breedte 1000/1200 mm

505

Kleur

lichtgrijs  
RAL 7035

1200 mm

420 mm

420 m
m

1200 mm

12
00

 m
m

399,– 
Bestelnr.   247 719
H 1200 x B 1200 x D 420 mm  

19
50

 m
m

Roldeurkasten 
Metalen corpus in lichtgrijs RAL 7035,  
kunststof roldeuren in lichtgrijs, metalen grepen aluzilver,  
cilinderslot, diepte 420 mm  
 

c

f

e

e

489,– 
Bestelnr. 247 727
hoogte 1950 mm
breedte 1200 mm
diepte 420 mm 

f

Het volledig bureaumeubelsysteem BASE LINE kan vindt u op pag. 140/162

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

efficiente
ruimte-
benutting

TIP!

lichtgrijs

ruimte voor  
39 ordners

draagkracht per legbord

60 kg 
bij gelijkmatig verdeelde last

breedte mm 1200 1200 1200 1200 1000
hoogte mm 845 1200 1560 1950 1950
ordnerhoogtes 2 3 4 5 5
legborden aantal 1 2 3 4 4
gewicht kg 26 38 47 57 51

 Bestelnr. 247 715 247 719 247 723 247 727 247 731
                    €/st. 349,– 399,– 449,– 489,– 439,–

toebehoren 
vindt u op 
pagina 504

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

S60107353

ruimte voor  
65 ordners

Bestelnr. 247 715
H 845 x B 1200 x D 420 mm 

€/st. 349,–



H 
19

80
 m

m

D 420 mm

Kwaliteitskenmerken:
•  TOPKWALITEIT,  

daarom 5 jaar garantie
•  gigantisch veel ruimte!  

Extra breed 1200 mm
•  duurzaam! Kwaliteitsstaal, 

krasbestendig, gepoedercoat 
•  super belastbaar! Draag

vermogen per legbord: 50 kg
•  lichtlopende deuren met  

door lopende flexibele  
kunststof lamellen

•  stabiel en robuust!  
Gewicht 81,3 kg

•   incl. 4 verstelbare legbor-
den, bodemstelschroeven, 
handgreep  uit sparing en  
cilinderslot 

B 1200 mm

GIGANTISCH   
veel ruimte – extra breed 1200 mm

Het complete roldeurkastensysteem 
vindt U op de paginas 588-589

RAL 7021 
antraciet

RAL 9006 
aluzilver

Kleuren

kleur Bestelnr.

antraciet  RAL 7021 208 617
aluzilver RAL 9006 208 622
€/st. 399,–   719,–

TIP!

506

Diepte 420 mm 
Breedte 1200 mm

Metalen roldeur kastensysteem

afb. antraciet,  
Bestelnr. 208 617

€ 399,–

       advies  
  verkoopprijs 

    € 719,–

ruimte voor  
55 ordners

HANGMAPPEN FRAME 
•   voor kastbreedte 1200 mm. 
•   volledig uittrekbaar
•   voor DIN A4 mappen
•   gewicht 7,1 kg

LEVERING

5
WERKDAGEN

Bestelnr. 208 580 € 159,–

Speciale actieprijzen zonder  
extra kortingen

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 5 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



RAL 7035 
lichtgrijs

Kleur

H 
19

80
 m

m

D 42
0 m

m

KWALITEITtot in het 
kleinste detail

Het complete roldeurkastensysteem 
vindt U op de paginas 508-509

kleur Bestelnr.

lichtgrijs RAL 7035 208 612
€/st. 399,–   719,–

TIP!

507

Diepte 420 mm 
Breedte 1200 mm

Metalen roldeur kastensysteem

afb. lichtgrijs,  
Bestelnr. 208 612

€ 399,–

4 verstelbare legborden,  
om de 15 mm verstelbaar. 
Super belastbaar!  
Draag vermogen per  
legbord: 50 kg

duurzaam!  
kwaliteitsstaal,  
krasbestendig,  
gepoedercoat 

lichtlopende deuren 
met door lopende flexibele 
kunststoflamellen 

gigantisch veel ruimte!  
Extra breed 1200 mm

bodemstelschroeven

met handgreepuit- 
sparing en cilinderslot 

stabiel en robuust!  
Gewicht 81,3 kg

advies  
verkoopprijs 

€ 719,–

ruimte voor  
55 ordners

LEVERING

5
WERKDAGEN

B 1200 mm

Speciale actieprijzen zonder  
extra kortingen

aanbod zonder verdere  
kortingen, geldig tot  
31.12.2020, levering  
binnen 5 werkdagen

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 5 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Speciale actieprijzen zonder extra kortingen



vanaf  439,–
3 ordnerhoogtes
+ extra ruimte

vanaf 469,–

vanaf 399,–

Modern en plaatsbesparend

4 ordnerhoogtes

5 ordnerhoogtes

vanaf 339,–
1 ordnerhoogte  
+ extra ruimte

b afb. aluzilver,  
breedte 1200 mm  
Bestelnr. 208 589* 
€/st. 499,–

c afb. aluzilver,  
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 208 607* 
€st. 519,–

d afb.  
aluzilver,   
breedte  
1200 mm  
Bestelnr.  
208 622 
€/st. 399,–

Diepte 420 mm 
Breedte 600/800/1000/1200 mm

Metalen roldeur kastensysteem

508

a afb. aluzilver,  
breedte 800 mm  
Bestelnr. 271 637 
€/st. 319,–

Roldeurkastensysteem – tot in het kleinste detail!

lichtgrijs 
RAL 7035 

antraciet 
RAL 7021 

aluzilver 
RAL 9006 

Kleuren

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 4 weken resp. *6 weken, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

verdere 
RAL-kleuren
op aanvraag

voor kast- gew.
breedte kg Bestelnr. €
800 mm 5,2 208 568 77,–
1000 mm 6 208 572 83,–
1200 mm 6,8 208 573 89,–

voor kast- gew.
breedte kg Bestelnr. €
800 mm 5,4 208 578 139,–
1000 mm 6,2 208 579 149,–
1200 mm 7,1 208 580 159,–

voor kast-
breedte Bestelnr. €
800 mm 228 745 27,–
1000 mm 213 984 29,–
1200 mm 226 584 33,–

Toebehoren (antraciet RAL 7021) 
Topblad 
25 mm dik met 3 mm omlopende rand

breedte mm 800 1000 1200
esdoorn decor 208 623 208 624 208 625
beuk decor 208 626 208 627 208 628
lichtgrijs 208 629 208 630 208 631

€/st. 55,– 65,– 75,–

Legborden met uittrekbaar  
aflegblad ca. 490 mm breed

Legborden 
antraciet RAL 7021 

Hangmappenframe  
volledig uittrekbaar voor DIN A4 mappen

Kwaliteitskenmerken
•  plaatsbesparend kasten systeem,  

ideaal voor kleine ruimtes 

•  door de verschillende afmetingen 
van dit systeem kan u naar wens 
voor ieder bureel een oplossing 
samenstellen

•  lichtlopende en geluidsarme roldeu-
ren, middensluitend met horizonta-
le geleiding en haakslot 

•  deuren uit doorlopende flexibele 
kunststof lamellen met praktische 
handgreepuit sparing

•  corpus uit sterk staal met een hoog-
waardige poedercoating in drie ver-
schillende RAL-kleuren 

•  legborden om de 15 mm verstelbaar

•  draagkracht per legbord 50 kg

•  roldeurkasten standaard  incl. hoogtes-
telschroeven, comfor tabel van binnenuit 
regelbaar



Roldeurkasten - bureautafelhoogte,  
1 ordnerhoogte + extra ruimte 
hoogte: buiten 720,  
binnen 596 mm  
diepte: buiten 420,  
binnen 385 mm

breedte mm 800 1000 1200
breedte binnen mm 651 851 1051
 gewicht kg 53,2 60,1 67,1
RAL 7035
lichtgrijs 208 599 208 600 208 601
RAL 7021
antraciet 208 602* 208 603 208 604
RAL 9006
aluzilver 208 605* 208 606* 208 607*
€/st. 469,– 489,– 519,–

Roldeurkasten - 4 ordnerhoogtes 
hoogte: buiten 1660,  
binnen 1516 mm  
diepte: buiten 420,  
binnen 385 mm

breedte mm 800 1200
breedte binnen mm 651 1051
gewicht kg 43,6 47,9
RAL 7035
lichtgrijs 271 635 271 636*
RAL 7021
antraciet 271 637 271 638*
RAL 9006
aluzilver 271 639* 271 640*
€/st. 339,– 429,–

Topblad inclusief

a

b

c

breedte mm 800 1000 1200
breedte binnen mm 651 851 1051
gewicht kg 38,1 45,5 51,3
RAL 7035
lichtgrijs 208 581* 208 582 208 583
RAL 7021
antraciet 208 584* 208 585 208 586
RAL 9006
aluzilver 208 587* 208 588* 208 589*
€/st. 439,– 469,– 499,–

Roldeurkasten - 3 ordnerhoogtes 
hoogte: buiten 1230,  
binnen 1086 mm 
diepte: buiten 420,  
binnen 385 mm

Topblad optioneel

breedte mm 600 600 800 1000 1200
breedte binnen mm 493 493 651 851 1051
gewicht kg 31,8 31,8 17,2 19,3 21,7

RAL 7035 lichtgrijs 208 632* 208 633* 208 634* 208 635* 208 636*
RAL 7021 antraciet 208 637* 208 638* 208 639* 208 640* 208 641*
RAL 9006 aluzilver 208 642* 208 643* 208 644* 208 645* 208 646*
€/st. 249,– 249,– 289,– 309,– 339,–
vanaf 2 st. €/st. 229,– 229,– 259,– 279,– 299,–

breedte mm 600 600 800 1000 1200
breedte binnen mm 493 493 651 851 1051
 gewicht kg 55,1 55,1 66,3 74,8 83,6

RAL 7035 lichtgrijs 208 608* 208 609* 208 610* 208 611* 208 612
RAL 7021 antraciet 208 613* 208 614* 208 615* 208 616* 208 617
RAL 9006 aluzilver 208 618* 208 619* 208 620* 208 621* 208 622
€/st. 469,– 469,– 499,– 529,– 399,–  719,–
vanaf 2 st. €/st. 459,– 459,– 479,– 499,– –

Roldeurkasten - 5 ordnerhoogtes 
hoogte: buiten 1980,  
innen 1836 mm  
diepte: buiten 420,  
binnen 385 mm
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Opzetkasten met roldeuren - 1 ordnerhoogte  
hoogte: buiten 450,  
binnen 356 mm  
diepte: buiten 420,  
binnen 385 mm

roldeuren rechts 
sluitend

roldeuren links 
sluitend

vanaf 229,–
opzetkasten

d

e

d afb.  
aluzilver,  
breedte 1200 mm  
Bestelnr. 208 622  
€/st. 399,–

Metalen roldeur kastensysteem

509

  

Diepte 420 mm 
Breedte 600/800/1000/1200 mm

ruimte voor 
55 ordners

e

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 5 werkdagen (aanbod),  4 weken resp. *6 weken, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

AANBOD!

aanbod zonder verdere 
kortingen, geldig tot 
31.12.2020, levering 
binnen 5 werkdagen

verdere 
RAL-kleuren
op aanvraag



Metalen roldeurkasten CONCEPT MODUL
breedte 1200 mm
aluzilver

510

stabiele 
metalen  
legborddragers

individueel aanpasbaar steldoppen om  
oneffenheden in de vloer op te vangen, van  
binnenuit ver stelbaar, inbussleutel meegeleverd

Kwaliteitskenmerken:
•  corpus: hoogwaardig 

kwaliteits- plaatstaal  
poedercoated in aluzilver RAL 9006

•  incl. topblad in houtdecor  
bij kasten tot hoogte 1160 mm

• veiligheidscilinderslot
•  volmetalen grepen,  

aluzilver
•  hoogwaardige  

kunststof  
roldeuren,  
gelakt in aluzilver

Corpus 
staal

aluzilver 
RAL 9006

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors 
topblad

OPBERGRUIMTE-  
   OPLOSSING

de perfecte

voor elke ruimtesituatie

1200 mm

  420 m
m

19
00

 m
m

1200 mm

11
60

 m
m

1200 mm

  420 mm

80
0 

m
m

Het volledige bureaumeubelsysteem Concept Modul kan u vinden op pagina 192

combinatie van 

metaal en hout

b

TIP!

c

a

afb. aluzilver/beuk 
Bestelnr. 249 315  
va. € 279,–

a

afb. aluzilver/lichtgrijs 
Bestelnr. 249 317  
va. € 369,–

b
ruimte voor 
60 ordners 

ruimte voor 
36 ordners

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

ruimte voor 
24 ordners

Roldeurkasten
Corpus kwaliteitsplaatstaal, poedercoated in  
aluzilver RAL 9006, hoogwaardige kunststof  
roldeuren, gelakt in aluzilver,  
diepte 420 mm, breedte 1200 mm  

c  Bestelnr. 270 263
hoogte 1900 mm
breedte 1200 mm
diepte   420 mm
va. € 399,–

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

60107353

hoogte mm 800 1160 1900
ordnerhoogtes 2 3 5
ordnercapaciteit st. 24 36 60
topblad melamine decor incl. incl.  –
gewicht kg 37 49 57
corpus/topblad
aluzilver/lichtgrijs Bestelnr. 249 314 249 317 –
aluzilver/beuk Bestelnr. 249 315 249 318 –
aluzilver/esdoorn Bestelnr. 249 316 249 319 –
aluzilver/ – Bestelnr. – – 270 263

€/st. 289,– 379,– 409,–
va. 2 st. €/st. 279,– 369,– 399,–

vanaf 279,–
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Roldeurkasten hout – MULTI MODUL 
breedte 800/1000/1200/1600 mm

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

Kwaliteitskenmerken:
• zichtrugwand 12 mm
• houten legborden 18 mm
•  corpus en deuren in 18 mm dikke,  

E1 kwaliteitsspaanderplaten
•  hoogwaardige kunststof roldeuren, gelakt in aluzilver
•  krasvaste melaminecoating van alle oppervlakken 
• volmetalen grepen
• cilinderslot met 2 sleutels
• sokkel met steldoppen om oneffenheden in de vloer  
   op te vangen

ELEGANT,  
FUNCTIONEEL  
& PRIJSGUNSTIG

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

wit

antraciet aluzilver aluzilver antraciet 

Oppervlak houtdecors

Grepen

beuk esdoornlichtgrijs

houtdecor

met zichtrugwand

ruimte voor 
36 ordners

b
a

TIP!

breedte x hoogte mm 800 x 805 1000 x 805 1200 x 805 1600 x 805 800 x 1145 1000 x 1145 1200 x 1145 1600 x 1145
ordnerhoogtes   2 2 2 2 3 3 3 3
ordnercapaciteit st. 16 18 24 32 24 27 36 48
gewicht kg 30  34 38 48 40 46 53  69
binnenafm. B x D mm 664 x 362 763 x 362 2 x 503 x 362 2 x 699 x 362 664 x 362 763 x 362 2 x 503 x 362 2 x 699 x 362
lichtgrijs Bestelnr. 272 043 273 408 267 195 273 412 272 047 273 416 267 197 273 420
beuk Bestelnr. 272 044 273 409 259 018 273 413 272 048 273 417 259 019 273 421
esdoorn Bestelnr. 272 045 273 410 259 020 273 414 272 049 273 418 259 021 273 422
wit Bestelnr. 272 046 273 411 258 509 273 415 272 050 273 419 258 510 273 423
 €/st. 229,– 289,– 319,– 349,– 299,– 349,– 369,– 429,–

420 mm

1200 mm

1200 mm

80
5 

m
m

11
45

 m
m

roldeurkast 
afb. lichtgrijs 
2 ordnerhoogtes 
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 267 195 
€ 319,–

a

roldeurkast, afb. esdoorn 
3 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm 
Bestelnr. 259 021, € 369,–

b

hoogwaardige 

kunststof  

roldeuren

ruimte voor 
24 ordners

breedte x hoogte mm 1200 x 710 1200 x 1055
ordnerhoogtes 2 3 
ordnercapaciteit st. 24 36
gewicht kg 37 52
binnenafm. B x D mm 2 x 503 x 362 2 x 503 x 362
lichtgrijs Bestelnr. 271 920 271 924
beuk Bestelnr. 271 921 271 925
esdoorn Bestelnr. 271 922 271 926
wit Bestelnr. 271 923 271 927

€/st. 319,– 369,–

vanaf 229,–

Het volledige bureaumeubelsysteem MULTI MODUL kan u vinden op pagina 80

Opzetroldeurkasten 
hoogwaardige kunststof roldeuren in aluzilver, 18 mm 
legborden hout, scheidingswand midden, 
zichtrugwand, cilinderslot  
met 2 sleutels,  
diepte 420 mm

Roldeurkasten 
hoogwaardige kunststof roldeuren in aluzilver,  
18 mm legborden hout, scheidingswand mid-
den vanaf breedte 1200 mm, zichtrugwand,  
cilinderslot met 2 sleutels, 
incl. kunststof steldoppen  
diepte 420 mm



= Funktionsfläche

= Benutzerfläche

= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= Funktionsfläche

= Benutzerfläche

= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

afb. lichtgrijs

hoogwaardige  
kunststof- 
roldeuren

c

rekken 
pagina 500-501

Roldeur-opzetkasten hout PROFI MODUL
breedte 1000/1200 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

512

Efficiënte ruimtebenutting  
door roldeurkasten!

Dit heeft voor u nog meer  
voordelen::
• barrièrevrij werken
•  werkoppervlaktes kunnen  

efficiënter gebruikt worden
•   meer opbergmeubilair kan  

op dezelfde kantoorruimte  
geplaatst worden

Verdere PROFI MODUL Roldeurkasten kan u vinden op pagina 64-67

d

hout-legborden 
25 mm dik,  
om de 32 mm  
verstelbaar 

individuele  
sluiting 
cilinderslot met  
wisselcilinder en  
2 sleutels 

volmetalen  
handgrepen  
aluzilver

elegante  
metalen kastsokkel 
optioneel, incl. hoogtestel-
schroeven

decente kunststof- 
meubelgelijders  
incl. hoogtestelschroeven

stabile zichtrugwanden 
in decorkleur, 12 mm dik

f

a

a

Roldeur-opzetkasten
hoogwaardige kunststof roldeuren, lichtlopend met 
aanslag rechts, gelakt in aluzilver, incl. scheidings- 
wand vanaf B 1200 mm midden,  
legborden in hout, 
diepte 420 mm

breedte mm 1000 1200 1000 1200
hoogte mm 750 750 1110 1110
ordnerhoogtes 2 2 3 3
ordnercapaciteit St. 18 24 27 36
binnenafm. B/D mm 764/355 2x473/355 764/355 2x473/355
gewicht kg 34 38 46 53
lichtgrijs Bestelnr. 253 920 257 425 253 928 257 428
beuk Bestelnr. 253 921 257 426 253 929 257 429
esdoorn Bestelnr. 253 922 257 427 253 930 257 430
wit Bestelnr. 253 923 256 674 253 931 256 675

€/st. 329,– 369,– 389,– 419,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

= functionele ruimte

= gebruikersruimte

= verkeersruimte



Roldeurkasten hout PROFI MODUL  
breedte 800/1000/1200/1600 mm

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit
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PROFESSIONELE

f

e roldeurkast 
4 ordnerhoogtes 
breedte 1200 mm
Bestelnr. 257 424 
€ 499,–

b roldeurkast 
afb. esdoorn, 2 ordnerhoogtes
breedte 800 mm
Bestelnr. 250 348 
€ 269,–

houtdecor

met zichtrugwand

vanaf €    269,– 
roldeurkasten

roldeurkasten
hoogwaardige kunststof roldeuren, lichtlopend met aanslag rechts, 
gelakt in aluzilver, scheidingswand midden vanaf breedte 1200 mm 
zichtrugwand, instelbare  
kunststof steldoppen, 
diepte 420 mm

TIP!
TIP!TIP!

TOP-kwaliteit

het volledig bureaumeubelsysteem  
Profi Modul kan u vindt vanaf pagina 10

breedte mm 800 1000 1200 1600 8000 1000 1200 1600 800 1000 1200
hoogte mm 780 780 780 780 1140 1140 1140 1140 1500 1500 1500
corpushoogte  mm 750 750 750 750 1110 1110 1110 1110 1470 1470 1470
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
ordnercapaciteit        st. 16 18 24 32 24 27 36 48 32 36 48
binnenafm B/D mm 664/355 764/355 2x473/355 2x672/355 664/355 764/355 2x473/355 2x672/355 664/355 764/355 2x473/355
gewicht kg 30 34 38 54 40 46 53 73 54 61 68
lichtgrijs    Bestelnr. 250 349 252 559 257 416 272 613 250 357 252 551 257 419 272 618 250 365 252 555 257 422
beuk    Bestelnr. 250 347 252 561 257 417 272 614 250 355 252 552 257 420 272 619 250 363 252 556 257 423
esdoorn    Bestelnr. 250 348 252 560 257 418 272 615 250 356 252 553 257 421 272 620 250 364 252 557 257 424
wit    Bestelnr. 252 574 252 562 256 543 272 616 252 566 252 554 256 544 272 621 252 570 252 558 256 545

€/st. 269,– 329,– 369,– 409,– 349,– 389,– 419,– 499,– 429,– 469,– 499,–

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid
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OPBERGRUIMTE-
OPLOSSINGEN

hoogwaardige  

kunststof  

roldeur ruimte voor 
16 ordners

 h
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e 

78
0 

m
m

c roldeurkast, afb. beuk
3 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm 
Bestelnr. 257 420, € 419,–

1200 mm

 h
oo

gt
e 
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40

 m
m

420 mm

H incl. sokkel            mm 800 800 800 800 1160 1160 1160 1160 1520 1520 1520
aluzilver Bestelnr. 256 814 256 805 256 816 272 916 256 814 256 805 256 816 272 916 256 814 256 805 256 816

   €/St. 59,90 69,90 79,90 89,90 59,90 69,90 79,90 89,90 59,90 69,90 79,90

incl. instelbare steldoppen,  
poedercoating in aluzilver RAL 9006, hoogte 50 x diepte 400 mm

metalen sokkel

ruimte voor 
48 ordners

ruimte voor 
36 ordners

lichtgrijs beuk esdoorn wit

Oppervlak houtdecors

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

b 
c d

e
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Metalen schuifdeurkasten BASE LINE 
Breedte 1000/1200 mm
lichtgrijs / antraciet

514

1200 mm

  420 mm

84
5 

m
m

€ 279,– 
afb. lichtgrijs, Bestelnr.   220 750 
hoogte 845 x breedte 1200 x  
diepte 420 mm  

a

c
€  419,– 
afb. lichtgrijs, Bestelnr.  220 760 
hoogte 1560 x breedte 1200 x diepte 420 mm 

d
€  489,– 
afb. antraciet, Bestelnr.  220 767
hoogte 1950 x breedte 1200 x diepte 420 mm 

Kleuren

antraciet 
RAL 7021

lichtgrijs 
RAL 7035

ruimte voor 
28 ordners

ruimte voor 
56 ordners

ruimte voor 
70 ordners

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

draagkracht per legbord

60 kg 
bij gelijkmatig verdeelde last

incl. hoogteverstel- 
bare legborden

Premium staal 
van DELTA-V

ToebehorenTopblad
met melamine decor  
B 420 x H 19 mm

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors

voor breedte mm 1200
gewicht kg 7
lichtgrijs Bestelnr. 220 841
beuk Bestelnr. 220 842
esdoorn Bestelnr. 220 843

€/st. 29,90

Boekensteun /  
legbordverdeler 
VE = 2 st.

lichtgrijs 221 300
 €/VE 12,90

voor breedte mm 1200
lichtgrijs Bestelnr. 220 819
antraciet Bestelnr. 220 830
VE = 2 st. €/VE 34,90

Extra legborden  
metaal gelakt, D 355 mm, H 25 m

Het volledig  
bureaumeubelsysteem Base Line  
kan u vinden op pagina 140/162
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Metalen schuifdeurkasten BASE LINE 
Breedte 1000/1200 mm

lichtgrijs / antraciet

515

Kwaliteitskenmerken:
•  DELTA-V Premium staal, solide afwerking 

met hoogwaardige krasvaste poedercoating 

•  incl. metalen legborden, hoogteverstelbaar, 
draagkracht per legbord 60 kg

•  veiligheidscilinderslot, inc. 2 sleutels

• soliede afwerking, corpus gelast

•  de sterke metalen sokkel beschermt de 
schuifdeurkast tegen beschadigingen en 
zorgt voor een extra stevigheid

Kleuren
antraciet 
RAL 7021

lichtgrijs 
RAL 7035

  420 mm
1200 mm

12
00
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c
€ 419,– 
afb. lichtgrijs, Bestelnr.  220 760 
hoogte 1560 x breedte 1200 x diepte 420 mm  

b
€ 379,– 
afb. antraciet, Bestelnr.  220 757
hoogte 1200 x breedte 1200 x diepte 420 mm  

ruimte voor 
56 ordners

ruimte voor 
42 ordners

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

schuifdeurkasten

vanaf € 279,–

OPTIMAAL 
RUIMTEGEBRUIK

Lade-systeemboxen   
uit sterk, licht grijs kunststof kader met 5 lades
Buitenafmetingen: B 275 x D 330 x H 320 mm 
dezelfde hoogte als 1 ordnerhoogte
Binnenafmetingen lades: B 238 x D 305 x H 45 mm

kleur lichtgrijs antraciet
Bestelnr. 218 580 281 424
€/st. 35,– 35,–

kleur lichtgrijs antraciet
Bestelnr. 218 579 281 423
€/st. 33,– 33,–

met 5 gesloten laden

met 5 open legborden

TIP!
a

b
c

dSchuifdeurkasten
corpus en deuren uit  
DELTA-V Premium staal,  
grepen metaal aluzilver,  
cilinderslot, diepte 420 mm

breedte mm 1200 1200 1200 1200
hoogte mm 845 1200 1560 1950
ordnerhoogtes 2 3 4 5
ordnercapaciteit stuks 28 42 56 70
legborden stuks 1 2 3 4
gewicht kg 37 51 65 85
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 220 750 220 755 220 760 220 765
antraciet RAL 7021 Bestelnr. 220 752 220 757 – 220 767
                    €/st. 279,– 379,– 419,– 489,–



afb. lichtgrijs/aluzilver
Bestelnr. 270 272, € 469,–

breedte x hoogte  mm 1200 x 800 1200 x 1160 1200 x 1900
ordnerhoogtes 2 3 5
ordnercapaciteit st. 28 42 70
topblad melamine decor incl. incl. –
gewicht kg 40 53 75
lichtgrijs Bestelnr. 270 266 270 269 270 272
beuk Bestelnr. 270 267 270 270 270 273
esdoorn Bestelnr. 270 268 270 271 270 274
 €/st. 299,– 369,– 469,–

Schuifdeurkasten
Corpus staal, deuren hout,  
corpuskleur aluzilver  
RAL 9006 
diepte 420 mm 

afb. esdoorn/aluzilver
Bestelnr. 270 274, € 469,–

afb. esdoorn/aluzilver
Bestelnr. 270 271, € 369,–

incl. topblad 
bij kasten tot hoogte 1160 mm

19
00

 m
m

420 mm

1200 mm

lichtlopende  
rolgeleiders 
met dubbele rollagers

stabiele 
metalen  
legborddragers

individueel aanpasbaar 
Steldoppen om oneffenheden in de vloer op te vangen, 
van binnenuit verstelbaar, inbussleutel meegeleverd

Kwaliteitskenmerken:
•  corpus: hoogwaardig kwaliteitsplaat-

staal, poedercoated in aluzilver RAL 9006
•  deurfronten naar keuze in houtdecors  

lichtgrijs, beuk of esdoorn
•  incl. topbladen met houtdecor  

bij kasten met een hoogte 1160 mm
• veiligheidscilinderslot
• volmetalen grepen aluzilver

Corpus 
staal

aluzilver 
RAL 9006

lichtgrijs beuk esdoorn

Oppervlak houtdecors 
topblad

Hout en staal schuifdeurkasten CONCEPT MODUL 
breedte 1200 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn

516

Het volledige bureaumeubelsysteem Concept Modul kan u vinden op pagina 192

b

a b

a

b

schuifdeurkasten
vanaf € 299,–

ruimte voor 
70 ordners

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

PERFECT
staal en hout

gecombineerd



EXTRA BREED 1800 mm

517

420 mm
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JUMBO-KASTEN  

maximale opbergruimte

TIP!

Metalen schuifdeurkasten
extra breed tot 1800 mm

Kwaliteitskenmerken:
• DELTA-V Premium staal met 
  hoogwaardige poedercoating  
  in lichtgrijs RAL 7035

•  incl. 4 hoogteverstelbare  
legborden,draagkracht  
per legbord 50 kg

•  veiligheidscilinderslot,  
incl. 2 sleutels

•  de sterke metalen sokkel  
beschermt de schuifdeurkast  
tegen beschadigingen en  
zorgt voor extra stevigheid

•   gedemonteerd corpus- 
systeem maakt leveren ook  
mogelijk bij smalle doorgangen

Kleur

lichtgrijs 
RAL 7035

Premium staal 
van DELTA-V

 incl. hoogtever-
stelbare, stabiele 
legborden 

ruimte voor 
110 ordners

ruimte voor 
38 ordners

EXTRA BREED 1600 mm

 1
00

0 
m

m

420 mm

Prijzen excl. BTW.
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

a 
N

afb. lichtgrijs, Bestelnr. 248 018
H 1000 x B 1600 x D 420 mm  

€ 279,– 

O

€ 499,– 
b afb. lichtgrijs,  
Bestelnr. 248 022
H 1950 x B 1800 x D 420 mm 

a b

inclusief 
montage 
direct ter 
plaatse

breedte mm 1600 1800
hoogte mm 1000 1950
legborden stuk 1 4
ordnerhoogtes 2 5
gewicht kg 54 110

Bestelnr. 248 018 248 022
€/st. 299,– 569,–

vanaf 2 st. €/st. 279,– 499,–

Metalen schuifdeurkasten  
Corpus en deuren kwaliteitsstaal  
lichtgrijs RAL 7035handgrepen metaal aluzilver, 
cilinderslot, diepte 420 mm  
met schedidingswand

va. 2 st. €/st.

va. 2 st. €/st. 
Bestelnr. 248 018



Schuifdeur-opzetkasten hout MULTI MODUL 
breedte 1200 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

518

Schuifdeurkasten als zinvolle aanvulling om uw 
bedrijfsdocumenten op te bergen. Of als vrij staande  
kastenwand met stabiele zichtrugwanden of als losse 
kast: een veelvoud aan keuze garandeert u een  
optimaal gebruik van de beschikbare ruimte.
Kwaliteitskenmerken:
• legborden hout 18 mm dik
•  zichtrugwanden 12 mm dik
•  slot met wisselcilinder 

en 2 sleutels

Met schuifdeurkasten  
benut u uw kantoorruimte optimaler!!
Schuifdeurkasten hebben als voordeel, dat reeds bij de bureauplanning geen rekening 
gehouden moet worden met het werkoppervlak, zoals dat wel het geval is bij draaideur-
kasten. 
Dit heeft voor u nog meer voordelen 
• barrièrevrij werken
•  werkoppervlaktes kunnen  

efficiënter gebruikt worden
•   meer opbergmeubilair kan  

op dezelfde kantoorruimte  
geplaatst worden

Schuifdeur-opzetkasten
legborden hout 18 mm dik, scheidingswand midden,  
zichtrugwand,  
slot met wisselcilinder  
en 2 sleutels, 
diepte 420 mm

= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= functionele ruimte

= gebruikersruimte

= verkeersruimte

wit

antraciet aluzilver aluzilver antraciet 

Oppervlak houtdecors

Grepen

lichtgrijs beuk esdoorn

breedte x hoogte    mm 1200 x 710 1200 x 1055
ordnerhoogtes 2 3
ordnercapaciteit     st. 28 42
gewicht  kg 43 59
binnenafm. B x D      mm 2 x 573 x 350 2 x 573 x 350

lichtgrijs     Bestelnr. 266 789 271 931
beuk    Bestelnr. 271 928 271 932
esdoorn     Bestelnr. 271 929 271 904
wit   Bestelnr. 271 930 271 933

€/st. 219,– 269,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Het volledige bureaumeubelsysteem Multi Modul kan u vinden  
op pagina 80

afb. wit

schuifdeurkast 
breedte 1000 mm 
afb. lichtgrijs
3 ordnerhoogtes 
Bestelnr. 273 436 
€ 249,–, pagina 519

schuifdeurkast met garderobe, breedte 1200 mm  
afb. lichtgrijs, Bestelnr. 259 004
€/St. 399,–,  pagina 519

f

schuifdeurkast, breedte 1200 mm 
afb. lichtgrijs, Bestelnr. 259 003
€/St. 399,–, pagina 519

e

c

b d

g

opzetschuifdeurkast
breedte 1200 mm  
afb.lichtgrijs
2 ordnerhoogtes
Bestelnr. 266 789
€ 219,– 

g

g

VIDEO
www.delta-v



Schuifdeurkasten hout MULTI MODUL
breedte 800/1000/

1200/1600 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

519

TIP!

breedte x hoogte mm 800 x 805 1000 x 805 1200 x 805 1600 x 805 1000 x 1145 1200 x 1145 1600 x 1145 1200 x 1835 1200 x 1835
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 5 5
ordnercapaciteit st. 18 20 28 36 30 42 54 70 35
gewicht kg 29 38 44 55 53 60 76 87 80
binnenafm. B x D mm 763 x 350 2 x 473 x 350 2 x 573 x 350 2 x 773 x 350 2 x 473 x 350 2 x 573 x 350 2 x 773 x 350 2 x 573 x 350 2 x 573 x 350
lichtgrijs Bestelnr. 273 424 273 428 259 001 273 432 273 436 259 002 273 440 259 003 259 004
beuk Bestelnr. 273 425 273 429 259 005 273 433 273 437 259 006 273 441 259 007 259 008
esdoorn Bestelnr. 273 426 273 430 259 009 273 434 273 438 259 010 273 442 259 014 259 015
wit Bestelnr. 273 427 273 431 258 504 273 435 273 439 258 508 273 443 258 506 258 507

€/st. 169,– 199,– 219,– 289,– 249,– 269,– 349,– 399,– 399,–

Schuifdeurkasten
legborden hout 18 mm dik,  
scheidingswand midden vanaf breedte  
1000 mm, zichtrugwand, slot met  
wisselcilinder en 2 sleutels,  
instelbare kunststof steldoppen, 
diepte 420 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

d
e

b
c

f

houtdecor

met zichtrugwand

PLAATS WINNEN
met schuifdeuren

schuifdeurkasten
vanaf  €169,–

schuifdeurkast 
breedte 1200 mm, afb. esdoorn 
2 ordnerhoogtes, Bestelnr.  259 009 
€ 219,–

b

schuifdeurkast 
breedte 1000 mm 
afb. beuk
3 ordnerhoogtes 
Bestelnr. 273 437 
€ 249,–

c
schuifdeurkast 
breedte 1200 mm 
afb. esdoorn 
5 ordnerhoogtes 
Bestelnr. 259 014
€/St. 399,–

e

wit

antraciet aluzilver aluzilver antraciet 

Oppervlak houtdecors

Grepen

lichtgrijs beuk esdoorn

a

Garde robe



INRICHTEN

520

houten legborden 
25 mm dik,  
om de 32 mm  
verstelbaar 

volmetalen  
handgrepen  
aluzilver

individuele  
sluiting 
cilinderslot met  
wisselcilinder en  
2 sleutels 

decente kunststof- 
meubelgelijders  
incl. hoogtestelschroe-
ven

f

stabiele zichtrug- 
wanden in decorkleur, 
12 mm dik

elegante  
metalen kastsokkel 
optioneel, incl.  
hoogtestelschroeven

Met schuifdeurkasten benut u uw

KANTOORRUIMTE OPTIMAAL!
Schuifdeurkasten hebben als voordeel, dat reeds bij de bureau  planning geen rekening 
gehouden moet worden met het werkoppervlak, zoals dat wel het geval is bij draai-
deurkasten.
Dit heeft voor u nog  
meer voordelen:
• barrièrevrij werken
•  werkoppervlaktes  

kunnen efficiënter  
gebruikt worden

•   meer opbergmeubilair  
kan op dezelfde  
kantoorruimte  
geplaatst worden

b  
3 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm 
Bestelnr. 250 328
€ 319,–, pagina 521

afb. esdoorn

a schuifdeurkasten 
3 ordnerhoogtes, breedte 1000 mm 
Bestelnr. 250 313
€ 289,–, pagina 521

b schuifdeurkasten 
3 ordnerhoogtes, breedte 1200 mm 
Bestelnr. 250 328
€ 319,–, pagina 521

rekken en 
opzetrekken 
pagina 500-501

g

420 mm b schuifdeurkasten, afb. beuk, 3 ordnerhoogtes 
breedte 1200 mm, Bestelnr. 250 327, € 319,– 

Platz für  
42 Ordner

houtdecor

1200 mm f
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lichtgrijs beuk esdoorn wit

oppervlak houtdecor

Schuifdeurkasten hout PROFI MODUL
breedte 1000/1200 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

Professionele 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

= Funktionsfläche

= Benutzerfläche

= Verkehrsfläche

500 mm

800 mm

500 mm

500 mm

800 mm

= functionele ruimte

= gebruikersruimte

= verkeersruimte
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INRICHTEN     MET SYSTEEM
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1000 mm

1200 mm

1600 mm
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Schuifdeurkasten hout PROFI MODUL

521

kwaliteit

afb. lichtgrijs

a TIP!

schuifdeurkasten, hoogte 780/1140/1500 mm
incl. legborden hout,  
midden scheidingswand (vanaf breedte 800 mm),  
zichtrugwand, instelbare kunststof  
meubelgelijders, 
diepte 420 mm

b

f

c e

schuifdeur-opzetkasten, hoogte 750/1110 mm
incl. legborden hout,  
midden scheidingswand,  
zichtrugwand,
diepte 420 mm

TIP!
d

c

metalen sokkel  
optioneel  
•   voor extra stabiliteit
•  mooie, gesloten 

optiek,  
passend bij de  
tafelonderstellen

•  makkelijker te  
onderhouden

„TOP-kwaliteit!“
Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

breedte 800/1000/1200/1600 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

vanaf €199,– 
schuifdeurkasten

g h i

het volledig bureaumeubelsysteem  
Profi Modul kan u vindt vanaf pagina 10

breedte mm 800 1000 1200 1600 1000 1200 1600 1000 1200 1600
hoogte mm 780 780 780 780 1140 1140 1140 1500 1500 1500
corpushoogte mm 750 750 750 750 1110 1110 1110 1470 1470 1470
ordnerhoogtes 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Ordnercapaciteit st. 18 20 28 36 30 42 54 40 56 72
binnenafm. B/D mm 764/350 2x473/350 2x573/350 2x773/350 2x473/350 2x573/350 2x773/350 2x473/350 2x573/350 2x773/350
gewicht kg 31 40 47 59 56 65 85 73 84 110
lichtgrijs Bestelnr. 250 715 250 308 250 325 272 588 250 312 250 329 272 593 250 316 250 333 272 598
beuk Bestelnr. 250 320 250 310 250 323 272 589 250 314 250 327 272 594 250 318 250 331 272 599
esdoorn Bestelnr. 250 321 250 309 250 324 272 590 250 313 250 328 272 595 250 317 250 332 272 600
wit Bestelnr. 252 602 252 586 252 590 272 591 252 578 252 594 272 596 252 582 252 598 272 601
 €/st. 199,– 229,– 249,– 349,– 289,– 319,– 409,– 349,– 399,– 489,–

metalen sokkel 
incl. instelbare steldoppen, poedercoated in aluzilver RAL 9006, 
hoogte 50 x diepte 400 mm
H incl. sokkel mm 800 800 800 800 1160 1160 1160 1520 1520 1520
aluzilver Bestelnr. 238 274 238 275 238 276 272 915 238 275 238 276 272 915 238 275 238 276 272 915
 €/st. 59,90 69,90 79,90 89,90 69,90 79,90 89,90 69,90 79,90 89,90

breedte mm 1000 1200 1600 1000 1200 1600
corpushoogte mm 750 750 750 1110 1110 1110
ordnerhoogtes 2 2 2 3 3 3
ordnercapaciteit st. 20 28 36 30 42 54
binnenafm. B/D  mm 2x473/350 2x573/350 2x773/350 2x473/350 2x573/350 2x773/350
gewicht kg 40 47 59 56 65 85
lichtgrijs Bestelnr. 250 550 250 554 272 603 250 558 250 562 272 608
beuk Bestelnr. 250 551 250 555 272 604 250 559 250 563 272 609
esdoorn Bestelnr. 250 552 250 556 272 605 250 560 250 564 272 610
wit Bestelnr. 250 553 253 907 272 606 253 911 253 915 272 611
 €/st. 229,– 249,– 349,– 289,– 319,– 409,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



centraal afsluitbaar  
incl. nummering  
op slot en 2 sleutels 

Metalen hangmappenkast BASE LINE
Diepte 420/620 mm, 4 lades 
enkelbanig, DIN A4 dwars 
lichtgrijs, antraciet

522

lichtlopende, rolgelagerde  
telescopische geleiders,  
volledig uittrekbaar

elegante greeplijsten  
en dubbelwandige  
ladefronten 

Kwaliteitskenmerken:
•  duurzaam: DELTA-V Premium staal  

met een krasbestendige poeder- 
lakkering in lichtgrijs RAL 7035 en 
antraciet RAL 7021

•  diepte 420 of 620 mm 

•  metalen lades: kantelbeveiliging 
zodat er geen 2 lades tegelijkertijd 
geopend kunnen worden

•  ladebodem gesloten

•  lichtlopende telescopische zwaar-
lastgeleiders, lade volledig uittrekbaar

• belastbaarheid per lade 45 kg

•  centraal afsluitbaar, 2 sleutels,  
genummerd

  1
32

0 
m

m

620 m
m

460 mm

afb. antraciet
Bestelnr. 204 273  
diepte 620 mm  
va. 4 st. €/st. 259,– 

b 

b

a

JUMBO-DIEPTE

Prijzen excl. BTW.  
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

volledig uittrekbaar 
met kantelbeveiliging

belastbaarheid  
per lade 45 kg

incl. gesloten  
ladebodem,  
zonder meerprijs

vanaf 4 st. €/st. 
 

199,–

diepte mm 420 620
gewicht kg 40 49
mappencapaciteit st. 200 320
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 208 024 131 082
€/st. 219,– 229,–
vanaf 2 st. €/st. 209,– 219,–
vanaf 4 st. €/st. 199,– 209,–
Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen

antraciet RAL 7021 Bestelnr. – 204 273
€/st. – 279,–
vanaf 2 st. €/st. – 269,–
vanaf 4 st. €/st. – 259,–
Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen

Metalen hangmappenkast,  
enkelbanig DIN A4 
4 lades, breedte  460 mm, hoogte 1320 mm

Kleur
antraciet
RAL 7021

lichtgrijs
RAL 7035

volledig uittrekbaar 
met kantelbeveiliging

ruimte voor 
320 hang- 
mappen 

gesloten  
ladebodem

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

60107344

a afb. lichtgrijs
Bestelnr. 131 082 
diepte 620 mm 
va. 4 st. €/st. 209,– 



Metalen hangmappenkast BASE LINE
Diepte 420/620 mm, 4 lades 

dubbelbanig, DIN A4 dwars  
lichtgrijs, antraciet

523

13
20

 m
m

840 mm

JUMBO-DIEPTE

elegant 
gearchiveerd 

MAPPEN
640

Kwaliteitskenmerken:
•  duurzaam: DELTA-V Premium staal  

met een krasbestendige poederlakkering  
in lichtgrijs RAL 7035 en antraciet RAL 7021

•  diepte 420 of 620 mm 
•  metalen lades: kantelbeveiliging zodat er geen 

2 lades tegelijkertijd geopend kunnen worden
•  ladebodem gesloten
•  lichtlopende telescopische  

zwaarlastgeleiders, lade volledig uittrekbaar
•  belastbaarheid per lade 80 kg
•  centraal afsluitbaar, 2 sleutels,  

genummerd (naleveringsgarantie)

Metalen hangmappenkast, 
dubbelbanig, DIN A4 
4 lades, B 840 x H 1320 mm

super kwaliteit! 
75 kg gewicht

volledig uittrekbaar  
met kantelbeveiliging

afb. antraciet
Bestelnr. 204 273  
diepte 620 mm  
va. 4 st. €/st. 259,– 

diepte mm 420 620
gewicht kg 62 75
mappencapaciteit st. 400 640
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 208 033 236 579 a
€/st. 359,– 379,–
vanaf 2 st. €/st. 319,– 339,–
vanaf 4 st. €/st. 279,– 299,–
Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen 

antraciet RAL 7021 Bestelnr. 221 478 b 236 922
€/st. 429,– 439,–
vanaf 2 st. €/st. 399,– 409,–
vanaf 4 st. €/st. 389,– 399,–
Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen 

vanaf € 389,– 
vanaf 4 st. €/St., afb. antraciet 
Bestelnr. 221 478, diepte 420 mm  

b

centraal afsluitbaar  
incl. nummering op 
slot en 2 sleutels 

Topblad
met melamincoating, diepte 620 mm,  
breedte 840 mm

diepte mm 620
lichtgrijs 274 735
beuk 274 736
esdoorn 274 737

 €/st. 33,90

Prijzen excl. BTW.  
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf 4 st. €/st. 

279,–

zwaarlastgeleiders

Kleur

antraciet
RAL 7021

lichtgrijs
RAL 7035

€ 299,– 
vanaf 4 st. €/st. afb. lichtgrijs
Bestelnr. 236 579, diepte 620 mm 

a

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

60107344

 TIP!     Kan ook gebruikt worden als  
ladekast voor bureaumateriaal!

lade tot

80 kg
belastbaar

lichtgrijs

beuk

esdoorn

Oppervlak 
houtdecors

doorlopende hand-
greep en dubbel-
wandige ladefronten

620 mm

incl. gesloten  
ladebodem,  

- zonder meerprijs -



524

Metalen hangmappenkasten
Diepte 590 mm
dubbelbanig, DIN A4 dwars

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen resp. *4 weken,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

kleuren
antraciet
RAL 7021

lichtgrijs
RAL 7035

aluzilver
RAL 9006

wit
RAL 9010

verdere 
RAL-kleuren
op aanvraag

Metalen hangmappenkast 
dubbelbanig , DIN A4 dwars

fafb. lichtgrijs
Bestelnr. 207 346, 
€/st. 599,–eafb. antraciet

Bestelnr. 207 343,  
€/st. 559,–

B 787 x H 1045 mm

B 787 x H 1357 mm

va. €499,–
Binnenafm.:  
hoogte 250 mm
breedte 2 x 330 mm
diepte 528 mm

ruimte voor  
416 hang
mappen

ruimte voor  
312 hang
mappen

Hoogwaardig verwerkte kwaliteits
kast in stevig plaatstaal met lange 
levensduur. 

•  hoogwaardige poederlakkering  
in 4 kleuren 

•  volledig uittrekbare lades met 
doorlo pende greeplijst en  
gesloten bodems

•  zeer lichtlopende, telescopische 
zwaarlastgeleiders, belastbaar 
tot 50 kg

•  kantelbeveiliging, slechts 1 lade  
tegelijkertijd te openen

•  centraal afsluitbaar met wissel
cilinder, incl. 2 sleutels

•  ncl. bevestigingsset voor monta
ge tegen de muur, voor hogere  
belasting van de lades

Model
breedte x diepte mm 787x590 787x590 787x590
hoogte mm 733 1045 1357
gewicht kg 39 64 81
lades st. 2 3 4
mappencapaciteit st. 208 312 416
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 207 338 207 342 207 346 
antraciet RAL 7021 Bestelnr. 207 339 207 343 207 347
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 207 340* 207 344* 207 348*
wit RAL 9010 Bestelnr. 272 907* 272 908* 272 909*

€/st. 499,– 559,– 599,–
Op aanvraag leveren wij meer kleuren en kleurencombinaties

e
f

d

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

B 787 x H 733 mm

d afb. wit
Bestelnr.  
272 907* 
€/st. 499,–

ruimte voor  
208 hang
mappen

gesloten  
ladebodem



525

Diepte 590 mm 
enkelbanig, DIN A4 dwars

Metalen hangmappenkasten

kleuren
antraciet
RAL 7021

lichtgrijs
RAL 7035

aluzilver
RAL 9006

wit
RAL 9010

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen resp. *4 weken,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

B 433 x H 1357 mm

Model
breedte x diepte mm 433 x 590 433 x 590 433 x 590
hoogte mm 733 1045 1357
gewicht kg 26 46 59
lades st. 2 3 4
mappencapaciteit st. 104 156 208
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 207 326 207 330 207 334 
antraciet RAL 7021 Bestelnr. 207 327 207 331 207 335
aluzilver RAL 9006 Bestelnr. 207 328* 207 332* 207 336*
wit RAL 9010 Bestelnr. 272 282* 272 292* 272 293*

€/st. 289,– 339,– 379,–

Metalen hangmappenkast 
enkelbanig, DIN A4 dwars

a b c

bafb. antraciet
Bestelnr. 207 331
 €/st. 339,–

aafb. wit
Bestelnr. 272 282
 €/st. 289,–

Hoogwaardig verwerkte kwaliteitskast in 
stevig plaatstaal met lange levensduur. 

De kasten zijn in 2 breedtes en  
3 hoogtes te verkrijgen, zodat er voor 
iedere behoefte een oplossing is. 

•  hoogwaardige poederlakkering  
in 4 kleuren 

•  volledig uittrekbare lades met doorlo
pende greeplijst en gesloten bodems

•  zeer lichtlopende, telescopische zwaar
lastgeleiders, belastbaar tot 50 kg

•  kantelbeveiliging, slechts 1 lade  
tegelijkertijd te openen

•  centraal afsluitbaar met wisselcilinder,  
incl. 2 sleutels

•  incl. wandbevestigingsset

Binnenafmetingen:  
hangmappenlade enkelbanig
H 250 x B 330 x D 528 mm

Op aanvraag leveren wij meer kleuren en kleurencombinaties

met lange levensduur

cafb. lichtgrijs
Bestelnr. 207 334*
 €/st. 379,–

ruimte voor  
208 hang
mappen

ruimte voor  
104 hang
mappen

ruimte voor  
156 hang
mappen

kwaliteitsstaal
Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

va. €289,–

590 mm

B 433 x H 733 mm

B 433 x H 1045 mm

verdere 
RAL-kleuren
op aanvraag

gesloten  
ladebodem



Metalen rolcontainer BASE LINE 
Rolcontainer diepte 590/790 mm
lichtgrijs, antraciet, aluzilver, reinwit

526 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

f  
rolcontainer 
afb. lichtgrijs 
diepte 790 mm 
Bestelnr. 251 564 
va. 2 st. € 149,–

Rolcontainers
diepte 590 mm en 790 mm 
2 blokkeerbare wielen vooraan,  
verdoken zijdelings handgrepen 
hoogte 550 mm, diepte 390 mm 

lades aantal 3 1 3
hangmappenlade – 1 –
diepte mm 590 590 790
gewicht kg 18 17 19
lichtgrijs Bestelnr. 221 765 a 221 768 e 251 564 f
antraciet Bestelnr. 221 766 b 221 769 251 565 g
aluzilver Bestelnr. 221 767 c 221 770 251 566
reinwit Bestelnr. 221 529 d 221 530 256 088

€/st. 159,– 159,– 179,–
va. 2 st. €/st. 139,– 139,– 149,–

c  
afb. aluzilver 
diepte 590 mm  
Bestelnr. 221 767 
va. € 139,–

d  
afb. reinwit 
diepte 590 mm  
Bestelnr. 221 529 
va. € 139,–

ELEGANT  
-zijdelingse  
handgrepen -

2 blokkeerbare  
wielen

centraal  
afsluitbaar, 
incl. 2 sleutels 
uittrekbeveiliging

va. €139,–
rolcontainer

stabiele 
metalen lades

metalen  
corpus,  
met een  
slijtvaste  
poedercoating

hoogwaardige telescopische  
geleiders, rolgelagerde lades

verdoken  
handgrepen

diepte 790 mm

ruimte voor 
75 hang- 
mappen

hoge  
belastbaarheid 
door 5e wiel

volledig uittrekbaar

b afb. antraciet, diepte 590 mm  
Bestelnr. 221 766 

va. € 139,–

a afb. lichtgrijs, diepte 590 mm  
Bestelnr. 221 765 

va. € 139,–

kleuren
lichtgrijs 
RAL 7035

antraciet 
RAL 7021

aluzilver 
RAL 9006

reinwit 
RAL 9010

e

SOBERE ELEGANTIE –    
       GLADDE FRONTEN



Metalen rolcontainer BASE LINE
Rolcontainer diepte 600/800 mm

topblad lichtgrijs, beuk, esdoorn

527Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

 6
20

 m
m

afb. lichtgrijs met  
topblad lichtgrijs,diepte 600 mm,  
Bestelnr. 256 432
va. 2 st. € 179,–

M a

Rolcontainers 
diepte 600 / 800 mm 
B 460 x H 620 mm 
lichtgrijs RAL 7035

diepte mm 600 600 800 800
lades aantal 3 2 3 2
gewicht kg 27 25 34 30
topblad
lichtgrijs Bestelnr. 256 433 256 432 a 256 434 b 256 435
beuk Bestelnr. 274 129 – 274 139 c –
esdoorn Bestelnr. 274 130 – 274 140 d – 

€/st. 189,– 189,– 199,– 199,–
va. 2 st. €/st. 179,– 179,– 189,– 189,–

lichtgrijsbeuk

Oppervlak houtdecorscorpus
lichtgrijs 
RAL 7035 esdoorn

vo
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 u
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460 mm

2 blokkeerbare  
wielen

doorlopende  
handgrepen 
vlak afsluitbaar

centraal afsluitbaar 
incl. 2 sleutels

stabiele telescopi-
sche geleiders

€   239,–

vanaf €179,–
rolcontainer

advies  
verkoopprijs

U spaart € 60,–

d
afb. lichtgrijs  
met topblad  
esdoorn, 
diepte 800 mm,  
Bestelnr.  
274 140
va. 2 st. € 189,–

diepte 600 mm
en 800 mm

afb. lichtgrijs met  
topblad lichtgrijs  
diepte 800 mm,  
Bestelnr. 256 434 
va. 2 st. €/st. 189,–

 b 

M

 

MOBIELE   
ORGANISATIETALENTEN:
ALLES VEILIG OPGEBORGEN

Rolcontainer - diepte 800 mm voor max. 
opbergruimte en een opgeruimd bureau

hoogwaardig kwaliteits- 
plaatstaal, krasvast  

poedergelakt  
in topkwaliteit

M c
rolcontainer 
afb. lichtgrijs  
met topblad beuk,  
diepte 800 mm 
Bestelnr. 274 139 
va. 2 st. €/st. 189,–

volledig uittrekbaar met 
stabiele telescopische geleiders

ruimte voor 
65 hang- 
mappen

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

6010795



Rol- en standcontainers metaal/hout CONCEPT MODUL 
diepte 590/790 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn

528

volmetalen  
grepen in  
aluzilver

a
afb. lichtgrijs/aluzilver
diepte 790 mm 
Bestelnr. 270 260 
€ 249,–

corpus:
kwaliteitsplaatstaal 
poederlakkering in  
aluzilver RAL 9006

lichtlopende  
metalen lades  

topblad en fronten  
melamincoating, 18 mm 

corpus in kwaliteitsplaatstaal,  
topblad en fronten hout,  
melaminecoating, 19 mm 

afb. lichtgrijs/ aluzilver

c

 390 mm

d

Kwaliteitskenmerken:
•  corpus in kwaliteitsplaatstaal met 

een krasbestendige poederlakkering in 
aluzilver RAL 9006 

•   topblad en fronten in houtdecor uit 
kwaliteitsspaanderplaat emissieklasse 
E1, krasbestendige melaminecoating in 
lichtgrijs, beuk of esdoorn

•  lichtlopende metalen lades 

• volmetalen grepen in aluzilver

•   slot met wisselcilinder,  
centraal afsluitbaar

• incl. materiaallade, kunststof

ORGANISATIETALENT  
 in staal en hout

390 mm

voorste wielen 
blokkeerbaar

Het complete bureaumeubelsysteem Concept Modul vindt U op pagina 192

centraal  
afsluitbaar, 
incl. 2 sleutels

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

590/790 mm

volledig uittrekbare hangmappenlade 
op hoogbelastbare metalen,  
telescopische geleiders

voorste wielen 
blokkeerbaar

slot met wissel-
cilinder, centraal 
afsluitbaar

materiaallade, incl. pennenbakje

 

cb d

TIP!

a
hoogte x breedte mm 595 x 396 595 x 396 595 x 396 720 x 396 720 x 396
diepte mm 590 790 790 790 790
uitvoering rolcontainer rolcontainer rolcontainer standcontainer standcontainer

met  met  met lade met met 2 lades +
3 lades 3 lades  + hangmappenlade  4 lades  hangmappenlade

gewicht kg 24 29 35 35 43
lichtgrijs Bestelnr. 270 254 270 260 270 257 270 278 270 275
beuk Bestelnr. 270 255 270 261 270 258 270 279 –
esdoorn Bestelnr. 270 256 270 262 270 259 270 280 –
 €/st. 199,– 249,– 249,– 339,– 339,–

Rol- en standcontainers 
Incl. metalen  
telescoopgeleiders en 
zelfsluitsysteem

59
5 

m
m

hangmappenlade op  
hoogbelastbare metalen,  
telescopische geleiders

lichtgrijs esdoornbeuk

Oppervlak houtdecors Corpus  
staal

aluzilver 
9006

afb. beuk/aluzilver 
diepte 790 mm 
Bestelnr. 270 258 
€ 249,–

b

afb. esdoorn/aluzilver 
diepte 790 mm 
Bestelnr. 270 262 
€ 249,–

a

incl. hoogwaardige metalen sokkel

combinatie van 

metaal en hout

JUMBO-DIEPTE  
790 mm  

voor extra veel 
opbergruimte

vanaf   €   199,– 
rolcontainer



Topplatte
Rolcontainer hout 

diepte 500 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

529

voor meer orde op uw 
werkplek - lade incl. 
dwarsverdeler en 
schuifbaar 
pennenbakje

Voor meer OPBERGRUIMTE  
op uw WERKPLEK

bovenste lade 
met materiaallade  
in kunststof

c
c

Rolcontainer hout met metalen lades
hoogte 595 mm 
breedte 407 mm 
diepte 500 mm
gewicht 24 kg

a
b

Rolcontainer hout
Kwaliteitskenmerken:
•  kwaliteitsspaanderplaat, krasbestendig  

melaminecoating
•  lades met metalen rolgeleiders,  

centraal afsluitbaar 
• bovenste lade met schuifbaar pennenbakje
• incl. 1 dwarsverdeler per lade

407 mm

 5
95

 m
m

500 mm

PRIJS SENSATIE

volmetalen  
handgrepen aluzilver

zichtrugwand  
in decorkleur

houtdecor

€   139,– 
rolcontainer

 

rolcontainer 
diepte 500 mm 
afb. lichtgrijs
Bestelnr.  
273 366 
€/st. 139,–

a

b

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

beuklichtgrijs

esdoorn

Oppervlak houtdecors 

wit

diepte mm 500
aantal lades 3
gewicht kg 24
lichtgrijs Bestelnr. 273 366
beuk Bestelnr. 273 367
esdoorn Bestelnr. 273 368
wit Bestelnr. 281 728

€/st. 139,–

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.



Rolcontainer hout 

530 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

diepte 580 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit/lichteik, 
wit/walnoot

houtdecor

oppervlak houtdecors
lichtgrijs lichteikesdoornbeuk wit

Rolcontainer DELTA RIO 
incl. 1 materiaallade, 3 lades met  
metalen rollagers, centraal afsluitbaar,   
slot met wisselcilinder,  
2 geremde wielen vooraan, 
B 432 x H 595 x D 580 mm 

corpus / front Bestelnr.

lichtgrijs / lichtgrijs 275 653
beuk / beuk 275 654
esdoorn / esdoorn 275 655
wit / wit 275 656
wit / lichteik 275 657
€/st. 219,–
vanaf 2 st. €/st. 199,–

a
b
c
d
e

het complete bureaumeubelprogram 
DELTA Rio vindt U op pagina 246

afb. beuk 
diepte 580 mm 
Bestelnr. 275 654 
vanaf € 199,–

b
afb. esdoorn 
diepte 580 mm 
Bestelnr. 275 655 
vanaf € 199,–

c
afb. lichtgrijs 
diepte 580 mm 
Bestelnr. 275 653 
vanaf € 199,–

a

afb.wit 
diepte 580 mm 
Bestelnr. 275 656 
vanaf € 199,–

d afb. wit/lichteik 
diepte 580 mm 
Bestelnr. 275 657 
vanaf € 199,–

e

Modern en  
veelzijdig inzetbaar

Rolcontainer COMBI LINE 
incl. materiaallade, lades met metalen  
rollagers, centraal afsluitbaar,   
slot met wisselcilinder,  
2 geremde wielen vooraan,  
B 425 x H 580 x D 580 mm 

corpus / front Bestelnr.
lichtgrijs / lichtgrijs 275 684
wit / walnoot 275 685
€/st. 179,–

oppervlak houtdecors
lichtgrijs walnoot wit

afb. lichtgrijs 
diepte 580 mm 
Bestelnr. 275 684 
€ 179,–

f afb. wit/walnoot 
diepte 580 mm 
Bestelnr. 275 685 
€ 179,–

g

het complete bureaumeubelprogram COMBI LINE vindt U op pagina 248

rolcontainer 
diepte 580 mm

€ 199,–

f
g



Rolcontainer hout  MULTI MODUL
diepte 460 mm

lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit

531

58
5 

m
m

Rolcontainer 
lades met metalen rolgeleiders,
centraal afsluitbaar

  460 mm

De prijsgunstige 
INSTAPOPLOSSING

Materialen  
•  corpus en fronten in kwaliteitsspaanderplaat  

met krasbestendige melamine-coating 
•  volmetalen handgrepen

lichtgrijs beuk esdoorn wit

antraciet aluzilver aluzilver antraciet

Oppervlak houtdecors

houtdecor

175,–
afb. lichtgrijs
Bestelnr. 257 966

175,–
afb. beuk 
Bestelnr. 257 967

175,–
afb. esdoorn 
Bestelnr. 257 968

58
5 

m
m

  460 mm

  410 mm

  410 mm

58
5 

m
m

410 mm

460 mm

het complete bureaumeubelsysteem  
Multi Modul vindt U op pagina 80

lades met metalen rolgeleiders
centraal afsluitbaar

Bestelnr. 257 966 

€ 175,–
advies  

verkoopprijs 

199,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

diepte  mm 460
breedte x hoogte mm 410 x 585
aantal lades 3
gewicht kg 23
lichtgrijs    Bestelnr. 257 966
beuk    Bestelnr. 257 967
esdoorn    Bestelnr. 257 968
wit    Bestelnr. 258 730

  €/st. 175,–



Stand-/bijzetcontainer hout MULTI MODUL

metalen lades zelfsluitend 
met uittrekbeveiliging, 
belastbaar tot 25 kg
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standcontainer 
afb. lichtgrijs 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 687 
€ 369,–

Stand- en bijzetcontainer 
diepte 800 mm 
Incl. materiaallade, metalen lades met sluitdemper  
en zelfsluitsysteem,  
slot met wisselcilinder,  
centrale  
vergrendeling, 
B 435 x H 720-750 mm

aantal lades 4 2
hangmappenlade – 1
gewicht kg 43 42
lichtgrijs Bestelnr. 290 687 290 693
beuk Bestelnr. 290 690 290 694
esdoorn Bestelnr. 290 691 290 695
wit Bestelnr. 290 692 290 696
 €/st. 369,– 369,–

a b

ruimte voor 
100 hangmappen

Uw voordelen
Stand- en bijzetcontainer diepte 800 mm:
•  corpus en ladefronten 18 mm dik, topblad 25 mm dik,  

met slijtvaste melamine coating
•  incl. materiaallade kunststof
•  lades en hangmappenlade afsluitbaar,  

met lichtlopende metalen lades, zelfsluitsysteem en 
sluitdemping (Softclose),uittrekbeveiliging,  
hangmappenlade met gesloten zijwanden  
volledig uittrekbaar

•  slot met wisselcilinder, centraal afsluitbaar, 2 sleutels
•  decoratieve volmetalen handgrepen in aluzilver  

bij decor esdoorn en beuk, antraciet bij decor lichtgrijs  
en wit

•  4 hoogwaardige kunststof steldoppen,  
hoogteverstelbaar

a

b standcontainer 
afb. esdoorn 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 695 
€ 369,–

diepte 800 mm
lichtgrijs, beuk,  
esdoorn, wit

f
rolcontainer 
afb. wit 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 679 
€ 299,–

volmetalen handgreep
aluzilver bij decor  
esdoorn en beuk 
antraciet bij decor  
lichtgrijs en wit

houtdecor

b
afb. esdoorn 

a
afb. esdoorn 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Lade-indelingset 
bestaande uit: 
4 scheidingen 330 x 73 x 7 mm,  
3 vakverdelers A5,  
2 vakverdelers A6

Schuine verdelerset 
bestaand uit 4 uittrekbare  
vakken DIN A4

Toebehoren 
voor rolcontainer diepte 600 en 800 mm

 

Stempelhouder 
Tot 7 stempels  
inhangbaar

Bestelnr. 290 559 €/st. 39,–

Bestelnr. 290 560 €/st. 29,–

Bestelnr. 290 558 €/st. 19,–

Handgreep 
metaal aluzilver
Bestelnr. 212 369 €/st. 2,99



Rolcontainer  
metalen lades met selfsluitsysteem,  
2 geremde wielen vooraan,  
slot met wisselcilinder,  
centraalsluiting,
B 435 x H 595 mm
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Rolcontainer hout MULTI MODUL

c d

wit

antraciet aluzilver aluzilver antraciet 

oppervlak houtdecors

handgrepen

Uw voordelen
Rolcontainer diepte 600 und 800 mm:
•  corpus en ladefronten 18 mm dik, topblad 25 mm dik,  

met slijtvaste melamine coating
•  incl. materiaallade kunststof
•  lades en hangmappenlade afsluitbaar, met lichtlopende  

metalen lades, zelfsluitsysteem en sluitdemping 
(Softclose),uittrekbeveiliging, hangmappenlade met gesloten  
zijwanden D 800 mm, volledig uittrekbaar

•  slot met wisselcilinder, centraal afsluitbaar, 2 sleutels
•  decoratieve volmetalen handgrepen in aluzilver bij decor  

esdoorn en beuk, antraciet bij decor lichtgrijs en wit
•  4 hoogwaardige, lichtlopende wielen uit zwart kunststof,  

voorste wielen blokkeerbaar

lichtgrijs beuk esdoorn

diepte mm 600 600 800 800
aantal lades 3 2 3 2
aantal hangmappenlade – 1 – 1
gewicht kg 26 25 37 36
lichtgrijs Bestelnr. 290 664 290 668 290 672 290 676
beuk Bestelnr. 290 665 290 669 290 673 290 677
esdoorn Bestelnr. 290 666 290 670 290 674 290 678
wit Bestelnr. 290 667 290 671 290 675 290 679

 €/st. 249,– 269,– 289,– 299,–

rolcontainer

vanaf € 249,–
PROFESSIONELE  
OPLOSSING

DE

VOOR DAGDAGELIJKS GEBRUIK

diepte 600/800 mm
lichtgrijs, beuk,  

esdoorn, wit

e f

e rolcontainer 
afb. esdoorn 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 674 
€ 289,–

c rolcontainer 
afb. lichtgrijs 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 664 
€ 249,–

d rolcontainer 
afb. beuk 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 669 
€ 269,–

d
afb. lichtgrijs 

e
afb. lichtgrijs 

lichtlopende metalen  
lades zelfsluitend met 
uittrekbeveiliging,

metalen lades  
zelfsluitend met  
uittrekbeveiliging,  
belastbaar tot 25 kg

het complete bureaumeubelsysteem MULTI MODUL vindt U op pagina 80

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Stand-/bijzet- en hoogcontainer hout PROFI MODUL 
diepte 800 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit, noot

Lade-indelingset 
bestaande uit: 
4 scheidingen 330 x 73 x 7 mm,  
3 vakverdelers A5,  
2 vakverdelers A6

Schuine verdelerset 
bestaand uit 4 uittrekbare  
vakken DIN A4

Toebehoren 
voor rolcontainer diepte 600 en 800 mm

 

Stempelhouder 
Tot 7 stempels  
inhangbaar

afb. esdoorn 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 503
€ 349,–

f

Bestelnr. 290 559 €/st. 39,–

Bestelnr. 290 560 €/st. 29,–

Bestelnr. 290 558 €/st. 19,–

afb. wit 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 494
€ 299,–

d

534

Stand-/bijzet- en  
hoogcontainer  
Incl. materiaallade, metalen lades  
met sluitdemper en zelfsluitsysteem, 
slot met wisselcilinder, centrale  
vergrendeling,
breedte 435 mm

hoogte x diepte           mm 720 x 800 720 x 800 1210 x 800
aantal lades 1 + 4 1 + 2 1 + 2
hangmappenlade – 1 volledig uittrekbaar 1
gewicht                       kg 45 56 69
lichtgrijs Bestelnr. 290 511 290 516 290 551
beuk Bestelnr. 290 512 290 517 290 552
esdoorn Bestelnr. 290 513 290 518 290 553
wit Bestelnr. 290 514 290 519 290 554
noot/wit Bestelnr. 290 515 290 520 290 555
                                  €/st. 399,– 419,– 599,–

a
b

afb. lichtgrijs 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 496 
€ 319,–

e
afb. lichtgrijs 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 551  
€ 599,–

b

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

PREMIUM 
KWALITEIT

incl. hoogwaardige  
sluitdemper  
(softclose)



Rolcontainer  
metalen lades met sluit- 
dempers, zelfsluitsysteem,  
2 geremde wielen vooraan en  
slot met wisselcilinder,  
H 590 x B 435 x T 600/800 mm

c d e
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het complete bureaumeubelsysteem PROFI MODUL vindt U op pagina 10

rolcontainer 
diepte 600 mm

€ 299,–

volledig uittrekbaar
belastbaarheid tot 45 kg

rolcontainer diepte 800 mm voor maximale  
opbergruimte  en extra aflegoppervlak 

afb. wit 
diepte 800 mm 
Bestelnr.  
290 499
€ 299,–

 
bureaus 
vanaf pagina 14

e

incl. hoogwaardige  
sluitdemper (softclose)  
en zelfsluitsysteem

oppervlak houtdecors
lichtgrijs beuk esdoorn wit noot/ 

wit

houtdecor

diepte                       mm 600 600 800 800
aantal lades 3 1 3 1 
hangmappenlade - 1 - 1
gewicht   kg 29 29 38 43
lichtgrijs  Bestelnr. 290 486 290 491 290 496 290 501
beuk  Bestelnr. 290 487 290 492 290 497 290 502
esdoorn  Bestelnr. 290 488 290 493 290 498 290 503
wit  Bestelnr. 290 489 290 494 290 499 290 504
noot/wit                  Bestelnr. 290 490 290 495 290 500 290 505
 €/st.  299,– 299,– 319,– 349,–

afb. lichtgrijs 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 486
€ 299,– afb. noot/wit 

diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 490
€ 299,–

afb. beuk 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 497
€ 319,–

c

c

e

f

diepte 600/800 mm
lichtgrijs, beuk, esdoorn, wit, noot

Rolcontainer hout PROFI MODUL Professionele kwaliteit

afb. esdoorn 
diepte 600 mm 
Bestelnr. 290 488
€ 299,–

c

afb. esdoorn 
diepte 800 mm 
Bestelnr. 290 518 
€ 419,–

a

incl. lade met  
geïntegreerd  
kunststof  
materiaalvak

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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voor veilige, propere opberging  
van tekeningen voor de grafische  
sector, architecten, … 

De kenmerken:

•  stabiel kwaliteitsstaal

•  alle lades voor- en achteraan  
voorzien van een baar om de  
plannen plat te houden

•  DIN A0 laden 4/5 uittrekbaar,  
DIN A1 volledig uittrekbaar

•  draagkracht per lade ca. 40 kg

•  laden met uittrekbeveiliging  
en centraal slot, 2 sleutels

•  geperforeerde ladebodem om 
vakverdelers DIN-formaat in  
aan te brengen

•  zelfsluitend systeem

•  kleuren lichtgrijs RAL 7035 of  
antraciet RAL 7021, andere  
kleuren op aanvraag

•  10 jaar garantie op geleiders

Uitvoering DIN A1 DIN A0
lades aantal 5 10 5 10
breedte buiten mm 1100 1100 1350 1350
diepte buiten mm 765 765 960 960
hoogte buiten mm 420 760 420 760
lades binnen BxDxH  mm 1005 x 710 x 45 1255 x 905 x 45
gewicht kg 96,3 171,8 125,7 222,9
zonder onderbouw
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 156 037 156 039 159 728 156 044*  
antraciet RAL 7021 Bestelnr. 156 038* 159 730*  159 729*  156 045*  
 €/st. 899,– 1.599,– 1.049,– 1.799,–

Sokkel hoogte 100 mm, verankerd in  
kastbodem, voor ca 15 mm teruggezet

voor formaat DIN A1 DIN A0
H x B x D mm 100 x 1100 x 750 100 x 1350 x 945
lichtgrijs RAL 7035  Bestelnr. 156 040*  156 046*  
antraciet RAL 7021  Bestelnr. 156 041*  156 047*  
 €/st. 89,– 99,–

Kleuren

antraciet
RAL 7021

lichtgrijs
RAL 7035

Onderstel hoogte 445 mm, onderstel in vierkante 
staalbuis, met een tussenlegbord als extra aflegbord

voor formaat DIN A1 DIN A0
H x B x D mm 445 x 1100 x 750 445 x 1350 x 945
lichtgrijs RAL 7035  Bestelnr. 156 042 156 048
antraciet RAL 7021  Bestelnr. 156 043 156 049
 €/st. 189,– 209,–

Onderstel hoogte 150 mm, met vierkante staalbuis
voor formaat DIN A1 DIN A0
H x B x D mm 150 x 1100 x 750 150 x 1350 x 945
lichtgrijs RAL 7035  Bestelnr. 206 556 206 554
antraciet RAL 7021  Bestelnr. 206 557 206 555
 €/st. 159,– 169,–

Vakverdelingen uit sterk kunststof, kleur grijs, 
met rooster ca. 20 mm, in te klikken

diepteverdeler dwarsverdeler
Buitenmaten  
H x B x D mm

 
40 x 5 x 702

 
40 x 5 x 1003

Bestelnr. 135 337* 135 338* 
€/st. 16,90 18,90

vakverdelingen voor lades DIN A1  
uit sterk kunststof, kleur grijs

2 vakken 
DIN A2

4 vakken  
DIN A3

4 vakken  
DIN A4

Bestelnr. 159 537* 159 538* 159 539* 
€/st. 8,90 19,90 32,90

afb. lichtgrijs
Bestelnr. 156 037, €/st. 899,–
Bestelnr. 156 039, €/st. 1.599,– 

toebehoren sokkel
Bestelnr. 156 040*, €/st. 89,–

stapelbaar

76
0 

m
m

1350 mm

  960 m
m

Plannenkast, onderbouw optioneel

afb. antraciet
Bestelnr. 156 045*, €/st. 1.799,– 

toebehoren sokkel
Bestelnr. 156 047*, €/st. 99,–

groot toebehoren-
programma

vakverdelingen voor laden DIN A0 
uit sterk kunststof, kleur grijs

2 vakken 
DIN A1

4 vakken  
DIN A2

8 vakken  
DIN A3

16 vakken  
DIN A4

Bestelnr. 159 540* 159 541* 159 542* 159 543* 
€/st. 9,40 22,90 39,90 63,90

Tekening ladekast
voor plannen in formaat DIN A1 en DIN A0 

op geleiders

c

a

a

b

d

d

d

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 4 weken resp. *6 weken, 
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Onderbouw

c

Toebehoren

c

d

b

a

b

d



Uitvoering DIN A0
breedte buiten mm 1400
diepte buiten mm 950
hoogte buiten mm 580
lades binnen BxDxH mm 1295 x 845 x 65
aantal lades 6
gewicht kg 90
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 217 366
 €/st. 599,–

Kleur

lichtgrijs
RAL 7035

Tekening ladekast

handgreep 
kunststof zwart

etikethouder

kunststof  
steldoppen met 

schroefdraad: 
om oneffenheden in  

de vloer op te vangen

centraal  
afsluitbaar

Tekening ladekast
voor plannen in formaat DIN A1 en DIN A0

•  zeer solide metalen kasten met 6 lichtlopende lades op 
rolgeleiders

•  centraal afsluitbaar, voor formaat DIN A1 of DIN A0
•  de kasten leveren we incl. 25 mm dik topblad met melaminecoating
•  per lade: 2 kunststof handgrepen en etikethouder
•  kunststof steldoppen met schroefdraad om oneffenheden 

in de vloer op te vangen 
•  kleur lichtgrijs RAL 7035

537

Tekening ladekast
voor plannen in formaat DIN A1 en DIN A0

met EXTRA hoge lades 65 mm

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

inclusief 25 mm afdekblad

EXTRA ladehoogte 65 mm

laden oprolgeleiders

voor het overzichtelijk opbergen 
van papier, bureaumateriaal en 
verzamelingen

58
0 

m
m

830 - 950 mm 

extra diep

1130 - 1400 mm extra breed

Archiveer documenten tot  

DIN A0 • zonder rollen  

• zonder vouwen 
vanaf   599,–
Bestelnr. 217 367



f

met de juiste draai
ORDE  

Draaibare ordnermolen
enkel draaibare etages 
Ø 800 mm

538

ordnermolen  
Ø 800 mm
aantal etages 2 3 4 5 6
hoogte mm 850 1210 1570 1930 2290
capaciteit:* ca. 48 72 96 120 144
gewicht kg 32 43 54 65 76
Bestelnr. 269 955 269 956 269 957 269 958 269 959
€/st. 219,– 289,– 359,– 439,– 499,–
vanaf 2 st. €/st. 199,– 269,– 339,– 419,– 479,–

Capaciteit = ordner DIN A4 rugbreedte 80 mm,  
(levering zonder ordners) levering gedemonteerd, eenvoudige montage

capaciteit: 96 ordners* 
Bestelnr. 269 957 
vanaf € 339,–

vanaf € 195,– 
Bestelnr. 219 571

 
capaciteit: 72 ordners* 
Bestelnr. 269 956 
vanaf € 269,–

 
capaciteit: 48 ordners* 
Bestelnr. 269 955 
vanaf € 199,–

Kwaliteitskenmerken:
•  neemt minstens 50% minder ruimte 

in dan gewone rekken

•  optimaal bij gelijktijdig gebruik door 
meerdere personen, doordat de  
etages apart draaien

•  opslagruimte tot 144 ordners,  
bij diameter van 800 mm

•  plaats tot 24 ordners* per niveau

•  incl. bovenste toppblad, beschermt  
de ordners tegen stof

•   stootkant op iedere etage  
verhinderd het uitvallen  
van de ordner

•   stabiel door de  
metalen kruisvoet,  
incl. hoogtestel- 
schroeven

•  GS getest

Materialen: 

•  metalen kruisvoet, gelakt in lichtgrijs RAL 7035

•  etageleg borden gemelamineerd lichtgrijs

•  metalen kliksysteem voor de opbouw van de  
individuele etages, gelakt in lichtgrijs RAL 7035

•  gedemonteerd, eenvoudige montage

voor een stabiele stand van de 
ordners incl. verchroomde beugelgreep

lichtgrijs 
RAL 7035

Kleur

a b c d

capaciteit: 120 ordners* 
Bestelnr. 269 958 
vanaf € 419,–

d

c

b

a

vanaf 199,–
ordnermolen

opslagruimte  
tot 144 ordners  

en meer

comfortabel: 
apart draaibare 
etages

Prijzen excl. BTW. Op aanvraag:  
snelleverservice. Speciale actie- 
prijzen zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

60096892
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Draaibare ordnermolen

Prijzen excl. BTW. Op aanvraag:  
snelleverservice. Speciale actie- 
prijzen zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

*   Capaciteit: ordners DIN A4- rugbreedte 80 mm (levering zonder ordners)

Toebehoren  
voor ordnermolen  
met 2, 3 en 4 etages:  
1 set wielen = 4 stuks 
Bestelnr. 259 820 
€   29,–

 levering gedemonteerd, eenvoudige montage

Zuil in zijn geheel draaibaar 
Ø 800 / 1000 mm

plaatsbesparend

Stand- 
vast en afboording  

verhindert  
uitschuiven  
van ordners

Draaibare ordnermolen, Ø 800 mm,  
Tot 24 ordners* opbergruimte per niveau, 144 ordners* in totaal
aantal etages 2 3 4 5 6
hoogte mm 930 1300 1670 2030 2390
capaciteit* ca. 48 72 96 120 144
gewicht kg 45 57 69 81 93
Bestelnr. 217 383 a 219 571 219 603 b 219 519 c 219 605 d
€/st. 165,– 199,– 249,– 269,– 299,–
vanaf 3 st. €/st. 159,– 189,– 239,– 259,– 289,–

Draaibare ordnermolen, Ø 1000 mm 
Tot 36 ordners* opbergruimte per niveau, 216 ordners* in totaal
aantal etages 2 3 4 5 6
hoogte mm 930 1300 1670 2030 2390
capaciteit* ca. 72 108 144 180 216
gewicht kg 51 64 77 91 104
Bestelnr. 269 947 269 949 269 950 269 951 269 952
€/st. 249,– 249,– 309,– 349,– 399,–
vanaf 3 €/st. 229,– 229,– 289,– 329,– 379,–

Draaibare ordnermolen laten u 216 ordners 
opbergen op een kleine ruimte. Bovendien zijn de 
ordners steeds binnen handbereik, ook voor meerdere 
personen gelijktijdig. De stabiele constructie en het  
extra brede metalen draaikruis garanderen stabiliteit. 

d Ø 800 mm 
capaciteit: 144 ordners* 
Bestelnr. 219 605 
vanaf € 289,–

vanaf  159,–

advies 
verkoopprijs

249,–

stabiele stand door  
metalen kruisvoet,  
incl. stelschroeven

b Ø 800 mm 
capaciteit: 96 ordners*  

Bestelnr. 219 603 
vanaf € 239,–c Ø 800 mm 

capaciteit: 120 ordners* 
Bestelnr. 219 519 
vanaf € 259,–

topblad beschermt  
ordners tegen stof

 Materialen:  
•  metalen kruisvoet, gelakt in lichtgrijs RAL 7035

•  etageleg borden gemelamineerd lichtgrijs

•  metalen kliksysteem om de  
individuele etages op te bouwen,  
gelakt in lichtgrijs RAL 7035

•  gedemonteerd, eenvoudige montage

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

60096892
a Ø 800 mm 

capaciteit: 48 ordners* 
Bestelnr. 217 383 

vanaf € 159,–



Optimale opper-
vlaktebehandeling

verzinkt of
verzinkt en kunststof 

coating

UW VOORDELEN

O  archiefrekken als complete aanbiedingen

O  probleemloze, snelle klikmontage

O  hoogbelastbare legborden dankzij  
de speciale constructie

O  legborden om de 25 mm verstelbaar

O  legborden ook verkrijgbaar met stootlijst

O  kwaliteitsmetaal vlgs. RAL-kwaliteitslabel

O  10 jaar naleveringsgarantie,  
variabel uitbreidbaar

Metalen klikrek
SYSTEEM ST 3000 aanbiedingen - enkelzijdig gebruik
legbordbreedte 1000 mm – draagkracht per legbord 85 kg 

540

Meer 
informatie 
op pagina 
698

Prijzen excl. BTW. 
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0800/20888
Online-shop: delta-v.be 

Technische gegevens
draagkracht per legbord 
(bij gelijkmatig verdeelde last):

• 85 kg (enkelzijdig gebruik) of 
• 150 kg (dubbelzijdig gebruik)
draagkracht: 1300 / 1400 kg
rekhoogtes: 1800 / 2000 mm
legbordbreedte: 1000 mm
legborddieptes: 300 / 600 mm
buitenafmetingen: 
dieptes: legborddiepte + 36 mm
legborden: verstelbaar in rooster 

per 25 mm

rekdraag-
vermogen 

 max.
1400 kg

draagkracht 
per legbord 

max.
85 kg

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen gedemonteerde levering, eenvoudige montage

TOP-AANBIEDING

enkelzijdig gebruik – legborddiepte 300 mm
85 kg draagkracht per legbord – legbordbreedte 1000 mm

COMPLETE AANBIEDINGEN

met of zonder  
aanslaglijst

enkelzijdig 
gebruik

variant zonder aanslaglijst met aanslaglijst
uitvoering 2 rekdelen 3 rekdelen 2 rekdelen 3 rekdelen

hoogte aantal  
legborden

toelaatbaar rek-  
draagvermogen kg totale breedte 2066 mm 3072 mm 2066 mm 3072 mm

ve
rz

in
kt 1800 mm 5 legborden 

per rekdeel 1300 kg
Bestelnr. 287 408 287 409 287 410 287 411

€/SET €/besparing 169,– 49,– 239,– 69,– 179,– 55,– 259,– 75,–

2000 mm 6 legborden 
per rekdeel 1400 kg

Bestelnr. 287 432 287 433 287 434 287 435
€/SET €/besparing 189,– 59,– 269,– 85,– 205,– 65,– 299,– 89,–

zw
ar

t/
lic

ht
gr

ijs 1800 mm 5 legborden 
per rekdeel 1300 kg

Bestelnr. 287 424 287 425 287 426 287 427
€/SET €/besparing 209,– 35,– 299,– 45,– 229,– 35,– 315,– 45,–

2000 mm 6 legborden 
per rekdeel 1400 kg

Bestelnr. 287 448 287 449 287 450 287 451
€/SET €/besparing 239,– 39,– 329,– 59,– 249,– 45,– 369,– 55,–

diepte 300 mm

afb. compleet verzinkt

Weitere 
RAL-Farben
auf Anfrage

kleur lichtgrijs 
RAL 7035 in onze 
online-shop,  
meer RAL-kleuren 
op aanvraag



Metalen klikrek
SYSTEEM ST 3000 aanbiedingen 

dubbelzijdig gebruik
legbordbreedte 1000 mm  

draagkracht per legbord 150 kg 

541Prijzen excl. BTW. 
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0800/20888
Online-shop: delta-v.be

TOP-AANBIEDING

probleemloze, 
snelle klik-
montage

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen gedemonteerde levering, eenvoudige montage

dubbelzijdig gebruik – legborddiepte 600 mm
150 kg draagkracht per legbord – legbordbreedte 1000 mm

COMPLETE AANBIEDINGEN

variant zonder aanslaglijst met aanslaglijst
uitvoering 2 rekdelen 3 rekdelen 2 rekdelen 3 rekdelen

hoogte aantal  
legborden

toelaatbaar rek- 
draagvermogen kg totale breedte 2066 mm 3072 mm 2066 mm 3072 mm

ve
rz

in
kt 1800 mm 5 legborden 

per rekdeel 1300 kg
Bestelnr. 287 412 287 413 287 414 287 415

€/SET €/besparing 265,– 85,– 375,– 130,– 295,– 99,– 425,– 148,–

2000 mm 6 legborden 
per rekdeel 1400 kg

Bestelnr. 287 436 287 437 287 438 287 439
€/SET €/besparing 299,– 95,– 425,– 148,– 335,– 113,– 489,– 168,–

zw
ar

t/
lic

ht
gr

ijs 1800 mm 5 legborden 
per rekdeel 1300 kg

Bestelnr. 287 428 287 429 287 430 287 431
€/SET €/besparing 315,– 59,– 455,– 84,– 349,– 69,– 509,– 98,–

2000 mm 6 legborden 
per rekdeel 1400 kg

Bestelnr. 287 452 287 453 287 454 287 455
€/SET €/besparing 359,– 59,– 519,– 88,– 399,– 85,– 579,– 124,–

dubbelzijdig 
gebruik

Archiefrekken als 
SET-aanbieding!

Hoge stabiliteit! 
Dubbele rand voor extra 
stevigheid + 2  profielen 
en 3-voudige afkanting 
in de diepte. Optimaal 
voor toebehoren!
Systeemperforatie voor 
accessoires, bv. scheidin-
gen. Milieuvriendelijk! 
Staal verbonden zonder 
extra materiaal, dankzij  
de doorzetvoegen.

SYSTEEM ST 3000:  
hoogbelastbare  
legborden dankzij  
speciale constructie

diepte 600 mm

rekdraag-
vermogen 

 max.
1400 kg

draagkracht 
per legbord 

max.
150 kg

Reknavigator
Passende basis- en 
aanbouwrekken 
vindt u op pagina  
542-543

afb. frame zwart  
legborden lichtgrijs 
RAL 7035

ab 12 St. €/SET

In SET nog 
gunstiger!

U spaart € 49,–

€169,–€/SET

complete aanbieding  
2 rekdelen  
zonder aanslaglijst  
legborddiepte 300 mm 
Bestelnr. 287 408



    

uitvoering zonder aanslaglijst met aanslaglijst
legbordbreedte mm 750 mm 1000 mm 750 mm 1000 mm

hoogte
aantal 
ordners*

aantal 
legborden

basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

ve
rz

in
kt

1800 mm 36/48 5
Bestelnr. 122 534 122 536 122 535 122 537 122 562 122 564 122 563 122 565

€/st. 99,– 75,– 119,– 85,– 115,– 79,– 125,– 95,–

2000 mm 45/60 6
Bestelnr. 122 538 122 540 122 539 122 541 122 566 122 568 122 567 122 569

€/st. 119,– 85,– 135,– 99,– 129,– 95,– 145,– 109,–

2300 mm 54/72 7
Bestelnr. 122 542 122 544 122 543 122 545 122 570 122 572 122 571 122 573

€/st. 139,– 99,– 155,– 115,– 149,– 109,– 169,– 125,–

extra legborden 1
Bestelnr. 122 546 122 546 122 547 122 547 122 574 122 574 122 575 122 575

€/st. 9,90 9,90 10,90 10,90 10,90 10,90 12,90 12,90

lic
ht

gr
ijs

1800 mm 36/48 5
Bestelnr. 122 548 122 550 122 549 122 551 122 576 122 578 122 577 122 579

€/st. 119,– 85,– 129,– 95,– 129,– 89,– 139,– 99,–

2000 mm 45/60 6
Bestelnr. 122 552 122 554 122 553 122 555 122 580 122 582 122 581 122 583

€/st. 129,– 95,– 145,– 115,– 149,– 109,– 159,– 119,–

2300 mm 54/72 7
Bestelnr. 122 556 122 558 122 557 122 559 122 584 122 586 122 585 122 587

€/st. 149,– 109,– 165,– 125,– 169,– 125,– 179,– 135,–

extra legborden 1
Bestelnr. 122 560 122 560 122 561 122 561 122 588 122 588 122 589 122 589

€/st. 9,90 9,90 11,90 11,90 11,90 11,90 13, 90 13, 90

Enkelzijdige benutting – legborddiepte 300 mm • draagvermogen per legbord 85 kg

basisrek H 2000 x  B 1000 x D 300 mm 

Bestelnr. 122 581   € 159,–

* 750/1000 mm brede legborden

Technische gegevens

 draagkracht per legbord   
(bij gelijkmatig verdeelde last):

• 85 kg (enkelzijdige benutting) en  
• 150 kg (dubbelzijdige benutting)
rekdraagvermogen:  tot 1400 kg
 rekhoogtes:  1800 / 2000 / 2300 mm
legbordbreedtes:  750 / 1000 mm
 legborddieptes:  300 / 600 mm
 buitenmaten rek:  
breedtes:  basisrek =  

nominale lengte + 60 mm 
aanbouwrek = 
nominale lengte + 6 mm

dieptes: legborddiepte + 36 mm
 legborden:  verstelbaar in rooster per 25 mm

UW VOORDELEN

O  probleemloze, snelle montage 

O  aanslaglijsten of middenlijsten  
verhinderen het doorschuiven van  
de ordners

O  incl. hoogbelastbare legborden  
dankzij speciale constructie

O  legborden hoogteverstelbaar in  
rooster per 25 mm

O  legborden met de legborddragers  
simpel in te hangen

O    kwaliteitsstaal vlgs.  
RAL-kwaliteitslabel

O  10 jaar naleveringsgarantie,  
variabel uitbreidbaar

gedemonteerde levering, eenvoudige montage

Metalen klikrek
enkelzijdige benutting
SYSTEEM ST 3000 

draagvermogen per legbord 85 kg

542

met of zonder
aanslaglijstRekdraag- 

vermogen  
max.

1400 kg

Draagkracht 
per legbord 

max.

85/150 kg

Verdere  
informatie 
vindt u op 
pagina 698

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Optimale opper-
vlaktebekleding

verzinkt of
verzinkt en met  

kunststof bekleed 
lichtgrijs RAL 7035

RUIMTE VOOR 

165
ORDNERS 
EN MEER

basisrek 
Bestelnr. 122 534

vanaf €   99,–

verdere 
RAL-kleuren
op aanvraag



uitvoering zonder middenaanslag met middenaanslag
legbordbreedte mm 750 mm 1000 mm 750 mm 1000 mm

hoogte
aantal 
ordners*

aantal 
legborden

basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

ve
rz

in
kt

1800 mm 72/96 5
Bestelnr. 122 595 122 597 122 596 122 598 122 623 122 625 122 624 122 626

€/st. 165,– 145,– 195,– 155,– 199,– 165,– 215,– 179,–

2000 mm 90/120 6
Bestelnr. 122 599 122 601 122 600 122 602 122 627 122 629 122 628 122 630

€/st. 205,– 165,– 215,– 179,– 225,– 195,– 239,– 209,–

2300 mm
 108/ 
144

7 Bestelnr. 122 603 122 605 122 604 122 606 122 631 122 633 122 632 122 634
€/st. 225,– 179,– 249,– 199,– 249,– 215,– 279,– 239,–

extra legborden 1
Bestelnr. 122 607 122 607 122 608 122 608 122 635 122 635 122 636 122 636

€/st. 18,90 18,90 19,90 19,90 22,90 22,90 24,90 24,90

lic
ht

gr
ijs

1800 mm 72/96 5
Bestelnr. 122 609 122 611 122 610 122 612 122 637 122 639 122 638 122 640

€/st. 199,– 155,– 209,– 165,– 219,– 179,– 229,– 189,–

2000 mm 90/120 6
Bestelnr. 122 613 122 615 122 614 122 616 122 641 122 643 122 642 122 644

€/st. 219,– 179,– 229,– 189,– 249,– 209,– 265,– 219,–

2300 mm
 108/ 
144

7
Bestelnr. 122 617 122 619 122 618 122 620 122 645 122 647 122 646 122 648

€/st. 255,– 209,– 265,– 219,– 285,– 239,– 295,– 249,–

extra legborden 1
Bestelnr. 122 621 122 621 122 622 122 622 122 649 122 649 122 650 122 650

€/st. 19,90 19,90 22,90 22,90 23,90 23,90 24,90 24,90

Dubbelzijdige benutting – legborddiepte 600 mm • draagvermogen per legbord 150 kg

aanbouwrek  

H 2000 x B 750 x D 300 mm 

Bestelnr. 122 582   € 109,–

* 750/1000 mm brede legborden gedemonteerde levering, eenvoudige montage

EXTRA 
HOGE  
BELASTBAARHEID

150
kg 

Metalen klikrek  
dubbelzijdige benutting

SYSTEEM ST 3000

draagvermogen per legbord 150 kg

543

aanbouwrek  

H 2000 x B 1000 x D 300 mm,  

Bestelnr. 122 583   € 119,–

Toebehoren Bestelnr. €/st.
wandbevestigingsmateriaal,  
lichte uitvoering zijdelings, verzinkt 212 453 0,99

wandbevestigingsmateriaal,  
zware uitvoering bovenaan, verzinkt 257 612 3,19

vakverdeler op het legbord  
klikbaar, voor diepte 300 mm,  
lichtgrijs RAL 7035, hoogte 200 mm

264 785 7,99

vakverdeler op het legbord  
klikbaar, voor diepte 600 mm,  
lichtgrijs RAL 7035, hoogte 200 mm

264 786 9,99

uittrekbaar legbord  
voor rekbreedte 1000 x  
diepte 300 mm, verzinkt

264 791 82,90

uittrekbaar legbord  
voor rekbreedte 1000 x  
diepte 300 mm, lichtgrijs RAL 7035

264 792 93,90

zijdelingse aanslagbeugel  
voor diepte 300 mm, hoogte 39 mm, 
lichtgrijs RAL 7035

254 985 2,69

zijdelingse aanslagbeugel  
voor diepte 600 mm, hoogte 39 mm,  
lichtgrijs RAL 7035

254 989 3,19

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Hoogbelastbare legborden  
dankzij speciale constructie

Hoge stabiliteit! Extra draag- 
kracht door de speciale profielen.  
Ideaal voor toebehoren!  
Systeemgaten voor toebehoren  
zoals scheidingen. Milieu- 
vriendelijk! Geen gebruik  
van milieuschadelijke middelen

COMPLETE AANBIEDING
zoals afbeelding zonder decoratie.  
Enkelzijdige benutting: Hoogte 2000 mm. Legborden:  
breedte 750/1000 x diepte 300 mm. 1 basis- en 2 aan-
bouwrekken met 18 legborden, 85 kg draagkracht.

lichtgrijs Bestelnr. 260 573

€  339,– normale prijs 387,–
U spaart 48,– €  t.o.v. losse aankoop.

Verzinkt Bestelnr. 260 574

€  299,– normale prijs 349,–
U spaart 50,– €  t.o.v. losse aankoop

verzinkt

lichtgrijs

Reknavigator

complete  
aanbiedingen
pagina  
540-541



UW VOORDELEN

O  legborden met aanslaglijst achteraan 
(enkelzijdig gebruik) of met midden
aanslag (dubbelzijdig gebruik)

O  legborden hoogteverstelbaar  
in rooster per 25 mm

O  legborden met 3voudige  
veiligheidsafkantingen

O  kwaliteitsstaal vlgs.  
RALkwaliteitslabel

O  10 jaar naleveringsgarantie,  
variabel uitbreidbaar

Technische gegevens

 draagkracht per legbord  
(bij gelijkmatig verdeelde last):

• 60 kg (enkelzijdig gebruik)  en  
• 90 kg (dubbelzijdig gebruik)
rekdraagvermogen:  tot 850 kg
rekhoogte:  1750  2700 mm
legbordbreedtes:  750 / 1000 mm
legborddieptes:   300 / 600 mm
 buitenmaten rek:  
breedtes:  basisrek =  

nominale lengte + 60 mm 
aanbouwrek = 
nominale lengte + 10 mm

dieptes: nominale diepte + 35 mm
 legborden:  verstelbaar in roosterper 25 mm

Metalen klikrek 
SYSTEEM STA 2000 PLUS 
Enkelzijdige benutting
draagvermogen per legbord 60 kg

544

aanbouwrek H 2000 x B 1000 x D 300 mm

Bestelnr. 151 152   € 99,–

Rekdraag- 
vermogen  

max.

850 kg

Draagkracht 
per legbord 

max.

60/90 kg

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

snelle en eenvoudige montage

4 hoogtes, 2 breedtes, 2 dieptes 
(enkel- en dubbelzijdig)

ordners kunnen niet door- 
schuiven door de aanslaglijst

COMPLETE AANBIEDING
zoals afbeelding zonder decoratie.  
Enkelzijdige benutting. Hoogte 2000 mm. 
Legborden: breedte 750/1000 x diepte 
300 mm. 1 basis en 2 aanbouwrekken 
met 18 legborden, 60 kg draagkracht.
verzinkt Bestelnr. 212 134

€  249,–  normale prijs  317,–

U spaart 68,– €  
t.o.v. losse aankoop.

Optimale opper-
vlaktebekleding

verzinkt of
verzinkt en met  

kunststof bekleed 

Verdere  
informatie 
vindt u op  
pagina 698

basisrek 
Bestelnr. 151 145

vanaf   €99,–

advies  
verkoopprijs 

159,-

Weitere 
RAL-Farben
auf Anfrage

kleur lichtgrijs  
en purperrood in  
onze onlineshop,  
meer RALkleuren 
op aanvraag

enkelzijdig gebruik, legborddiepte 300 mm, 
draagkracht per legbord 60 kg,  
legbordbreedte 1000 mm,  
verzinkt

COMPLETE AANBIEDINGEN

uitvoering dubbel rek 3-voudig rek
totale breedte 2000 mm 3000 mm

hoogte 1750 mm, 
5 legborden per rek-
deel, max. rekdraag-
vermogen 550 kg

Bestelnr.  287 094 287 098

€/SET 189,– 208,– 259,– 297,–

hoogte 2000 mm
6 legborden per rek-
deel, max. rekdraag-
vermogen 650 kg

Bestelnr. 287 099 287 100

€/SET 199,– 228,– 299,– 327,–

gedemonteerde levering, eenvoudige montage

hoogte
max. rek-

draagverm.
antaal  

legborden
antaal 

ordners
frame / 

legborden
  verzinkt /  

verzinkt
gentiaanblauw  

RAL 5010 / verzinkt

legbordbreedte 750 mm basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

1750 mm 550 kg 5 stuks 45 stuks Bestelnr. 151 145 151 146 274 826 274 827
€/st. 99,– 79,– 125,– 89,–

2000 mm 650 kg 6 stuks 54 stuks Bestelnr. 151 149 151 150 274 830 274 836
€/st. 119,– 99,– 135,– 105,–

2350 mm 750 kg 7 stuks 63 stuks Bestelnr. 151 153 151 154 274 839 274 840
€/st. 139,– 105,– 155,– 115,–

2700 mm 850 kg 8 stuks 72 stuks Bestelnr. 151 157 151 158 274 848 274 849
€/st. 165,– 119,– 185,– 129,–

extra legborden Bestelnr. / €/st. 236 677 / 10,90 236 677 / 10,90
legbordbreedte 1000 mm basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

1750 mm 550 kg 5 stuks 60 stuks Bestelnr. 151 147 151 148 274 828 274 829
€/st. 119,– 89,– 129,– 99,–

2000 mm 650 kg 6 stuks 72 stuks Bestelnr. 151 151 151 152 274 837 274 838
€/st. 129,– 99,– 139,– 109,–

2350 mm 750 kg 7 stuks 84 stuks Bestelnr. 151 155 151 156 274 846 274 847
€/st. 155,– 119,– 165,– 125,–

2700 mm 850 kg 8 stuks 96 stuks Bestelnr. 151 159 151 160 274 850 274 856
€/st. 175,– 129,– 195,– 139,–

extra legborden Bestelnr. / €/st. 236 678 / 11,90 236 678 / 11,90

Enkelzijdige benutting – legborddiepte 300 mm – draagkracht per legbord 60 kg

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen

Speciale actieprijzen zonder 
verdere kortingen



AAN EEN GUNSTIGE PRIJS  

OPTIMALE  
OPBERGING VAN UW DOSSIERS

Toebehoren Bestelnr. €/st.
wandbevestigingsmateriaal, verzinkt 239 393 7,90
wandbevestigingsmateriaal,  
lichtgrijs RAL 7035 238 006 9,50

hangmappenlade lichtgrijs voor  
B 1000 x D 300 mm 267 681 165,–

hangmappenlade lichtgrijs voor  
B 1000 x D 600 mm 267 683 175,–

zijdelingse aanslagbeugel voor  
D 600 mm 213 723 2,29

boekensteun in lichtgrijs als vakverdeler,  
H 200 x D 250 mm 221 092 10,90

Metalen klikrek 
SYSTEM STA 2000 PLUS 

Dubbelzijdige benutting
draagvermogen per legbord 90 kg

545

aanbouwrek H 2000 x B 1000 x D 300 mm, 

Bestelnr. 151 152   € 99,–

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

RUIMTE VOOR 

198
ORDNERS 
EN MEER

Veiligheidstip:
rekken met een hoogte-/diepte-  
verhouding > 5:1 dienen in de 
wand verankerd te worden!

COMPLETE AANBIEDING
zoals afbeelding zonder decoratie.  
Dubbelzijdige benutting. Hoogte 2000 mm. Legborden: 
breedte 750/1000 x diepte 300 mm. 1 basis-, 1 aanbouwrek 
met 12 legborden 90 kg draagkracht, frame gentiaan-
blauw RAL 5010, legborden verzinkt

Bestelnr. 273 940 €  315,–  prijs 400,–

U spaart 85,– € t.o.v. losse aankoop.

Enkelzijdige benutting – legborddiepte 300 mm – draagkracht per legbord 60 kg

gedemonteerde levering, eenvoudige montage

hoogte
max. rek-

draagverm.
antaal  

legborden
antaal 

ordners
frame / 

legborden
  verzinkt /  

verzinkt
gentiaanblauw  

RAL 5010 / verzinkt

legbordbreedte 750 mm basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

1750 mm 550 kg 5 stuks 90 stuks Bestelnr. 151 177 151 178 274 888 274 889
€/st. 159,– 135,– 175,– 139,–

2000 mm 650 kg 6 stuks 108 stuks Bestelnr. 151 181 151 182 274 897 274 898
€/st. 185,– 155,– 199,– 159,–

2350 mm 750 kg 7 stuks 126 stuks Bestelnr. 151 185 151 186 274 906 274 907
€/st. 209,– 175,– 219,– 189,–

2700 mm 850 kg 8 stuks 144 stuks Bestelnr. 151 189 151 190 274 910 274 916
€/st. 255,– 209,– 265,– 219,–

extra legborden Bestelnr. / €/st. 236 679 / 18,90 236 679 / 18,90
legbordbreedte 1000 mm basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

1750 mm 550 kg 5 stuks 120 stuks Bestelnr. 151 179 151 180 274 890 274 896
€/st. 175,– 155,– 185,– 159,–

2000 mm 650 kg 6 stuks 144 stuks Bestelnr. 151 183 151 184 274 899 274 900
€/st. 199,– 175,– 215,– 185,–

2350 mm 750 kg 7 stuks 168 stuks Bestelnr. 151 187 151 188 274 908 274 909
€/st. 229,– 199,– 245,– 199,–

2700 mm 850 kg 8 stuks 192 stuks Bestelnr. 151 191 151 192 274 917 274 918
€/st. 269,– 229,– 289,– 239,–

extra legborden Bestelnr. / €/St. 236 680 / 20,90 236 680 / 20,90

Dubbelzijdige benutting – legborddiepte 600 mm – draagkracht per legbord 90 kg

dubbelzijdige benutting, legborddiepte 600 mm, 
draagkracht per legbord 90 kg,  
legbordbreedte 1000 mm,  
verzinkt

COMPLETE AANBIEDINGEN

uitvoering dubbel rek 3-voudig rek
totale breedte 2000 mm 3000 mm

hoogte 1750 mm
5 legborden per rek-
deel, max. rekdraag-
vermogen 550 kg

Bestelnr.  287 101 287 102

€/SET 279,– 330,– 415,– 485,–

hoogte 2000 mm
6 legborden per rek-
deel, max. rekdraag-
vermogen 650 kg

Bestelnr. 287 103 287 104

€/SET 319,– 374,– 475,– 549,–

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen

Reknavigator

verdere  
complete  
aanbiedingen,  
pagina 540-541

basisrek H 2000 x B 750 x D 300 mm

Bestelnr. 151 149   € 119,–



TOP-AANBIEDINGMetalen klikrek
SYSTEM Economy
Dubbelzijdige  
benutting
draagvermogen per  
legbord tot 85 kg

Technische gegevens

draagkracht per legbord  
(bij gelijkmatig verdeelde last) 

• tot 85 kg
rekdraagvermogen:  240 - 510 kg
rekhoogtes:  1500 - 2500 mm
legbordbreedtes:  800 / 1000 mm
legborddieptes:  300 / 350 / 500 mm
 legborden:  verstelbaar in roosterper 10 mm

546

Veiligheidstip:
Muurbevestiging aangeraden

Prijzen excl. BTW. 
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

gedemonteerde levering, eenvoudige montage

Kleur
hoogte 

mm

legbord-
breedte x 
-diepte mm

antaal  
leg- 

borden

rek-
draag-

verm. kg

draag-
kracht per 
legbord kg

basisrek aanbouwrek

Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

ve
rz

in
kt 1500 800 x 300 4 240 60 274 176 39,90 274 177 36,90

1800 800 x 350 4 240 60 274 178 46,90 274 179 41,90
2000 1000 x 500 5 425 85 274 200 74,90 274 210 66,90
2500 1000 x 500 6 510 85 274 220 94,90 274 230 84,90

w
it

1500 800 x 300 4 240 60 274 270 44,90 274 280 42,90
1800 800 x 350 4 240 60 274 290 52,90 274 300 46,90
2000 1000 x 500 5 425 85 274 310 86,90 274 320 79,90
2500 1000 x 500 6 510 85 274 330 106,90 274 340 99,90

   draagvermogen per  
legbord tot 85 kg

+ eenvoudige klikmontage

= super prijs-prestatie

breedte x  
diepte 
mm

rek-
draag-

verm. kg

verzinkt wit,  
poedercoating

Bestelnr. €/VE Bestelnr. €/VE
800 x 300 60 274 240 15,90 274 350 18,90
800 x 350 60 274 250 15,90 274 360 19,90
1000 x 500 85 274 260 24,90 274 370 32,90

Toebehoren: extra legborden, VE = 2 stuks

basisrek wit H 2000 x B 1000 x D 500 mm

Bestelnr. 274 310  € 86,90

aanbouwrek wit H 2000 x B 1000 x D 500 mm

Bestelnr. 274 320  € 79,90

2 x aanbouwrek verzinkt  
H 2000 x B 1000 x D 500 mm
Bestelnr. 274 210  € 66,90basisrek verzinkt  

H 2000 x B 1000 x D 500 mm
Bestelnr. 274 200  € 74,90

UW VOORDELEN

O   gunstig Economy klikrek metaal van  
duitse makelij

O  veelzijdig inzetbaar als archief- of magazijnrek

O  eenvoudige klikmontage, naar believen  
uitbreidbaar met aanbouwrekken

O  legborden om de 10 mm verstelbaar

O  naar keuze in verzinkt, slag- en krasbestendig 
oppervlak of wit gepoederlakt

O  TOPkwaliteit, daarom 3 jaar garantie

basisrek
vanaf €   3990

Rekdraag- 
vermogen  

 max.

510 kg

Draagkracht 
per legbord 

max.

85 kg
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praktische 
opberging

Opbergkasten/-rekken

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen resp. *4 weken,  
franco gelijkvloers. .

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Gelieve bestelnummer met kleurnummer voor de deuren te 
vervolledigen. Corpuskleur bij alle kasten lichtgrijs RAL 7035. 

levertijd: 10 werkdagen

kleurkeuze deurencorpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

1 antraciet- 
grijs  
RAL 7016

6gentiaan-
blauw  
RAL 5010

2 lichtblauw 
RAL 5012

3Beschrijfbare lijst  
per vak 150 mm  
incl. papier en folie
Bestelnr. 291 040 €/st. 3,79

Uitvoering opbergkast opzet rek opbergrek
opbergrek  
met kast

opberrek  
met tafel

hoogte mm 1950 1950 1000 1950 1950 1950 1950
breedte mm 640 1000 1000 640 1000 1000 1000
diepte mm 400 400 400 400 400 400 700
lichte vakbreedte mm 255/250 270/290/270 290 255/275 290 290 290
Bestelnr. 291 01. 291 02. 291 030 291 027 291 028 291 03. 291 029
€/st. 579,– 779,– 399,– 519,– 699,– 729,– 659,–

6 verschillende deur-
kleuren leverbaar

•  praktische opberging tot 39 vakken mogelijk 
voor overzichtelijk opbergen

•  vakhoogte 118 mm (bij gelijkmatige verdeling 
van de legborden in hoogte)

•  sterke plaatstaalconstructie met milieu-
vriendelijke poederlakkering

•  legborden per 17 mm hoogteverstelbaar,  
10 kg draagkracht bij gelijkmatig verdeelde last

•  optionele beschrijfbare lijsten voor gebruik op 
de legborden (incl. papier en folie)

•  draaideuren in 6 kleuren leverbaarr

Opbergingskasten: 
Versterkte draaideuren en 3-puntssluiting,  
draaibare handgreep incl. cilinderslot

Opbergrek met ondergebouwde kast: 
Bovenaan rek met 18 vakken in 3 rijen,  
daaronder uittrekbaar legbord B 830 x D 350 mm, 
onderaan draaideurkast met 1 legbord (2 OH)

Opbergrek met ondergebouwde tafel: 
Bovenaan rek met 18 vakken in 3 rijen, daaronder 
tafel met aflegmogelijkheid met melamineblad  
25 mm dik, bruikbare diepte rek 300 mm, onder-
stel H 950 x D 600 mm incl. 2 gelaste legborden, 
rekdiepte 400 mm, diepte incl. werkblad 700 mm

vanaf € 399,–

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

0000038716

opbergrek  
met kast 
Bestelnr.  
291 034 
€/st. 729,–

opberrek  
met tafel 
Bestelnr.  
291 029 
€/st. 659,–

opbergrek 
Bestelnr.  
291 027 
€/st. 519,–

opbergkast 
Bestelnr.  
291 023 
€/st. 779,–

zinkgeel 
RAL 1018

5robijnrood 
RAL 3003

4

levertijd: 4 weken



Sleutelkasten

548

Sleutelcassetten  
inclusief sleutelhangers
•  corpus uit gepoedercoat  

staal in grijs 
•   inclusief sleutelhangers 

en montagemateriaal
•   afsluitbaar d.m.v. 

veiligheidscilinderslot  
met 2 sleutels

•  modellen vanaf  
40 haken met  
bijkomende  
tussenwand

Sleutelkasten inclusief sleutelhangers
aantal haken 20 40 90 140
H x B x D mm 200 x 165 x 60 200 x 165 x 80 300 x 245 x 80 370 x 285 x 80
gewicht kg 0,9 1,3 2,4 3,4
Bestelnr. 215 283* a 215 284 215 285 b 215 287 c
€/st. 24,90 39,90 49,90 79,90

Sleutelkasten met inworpgleuf
•  met inworpgleuf aan de linker zijkant
• ingelast inworp- en valkanaal
•   deuren en corpus uit robuust plaatstaal  

met slag- en krasbestendige DELTA-V poedercoating
•  afsluitbaar d.m.v. cilinderslot met 2 sleutels
•  verzinkte hakenlijsten in raster verstelbaar,  

divers gekleurd en doorlopend genummerd
•    alle modellen met draaibaar sleutelregister  

en voorbereid voor wandbevestiging
•  gemonteerd geleverd

Sleutelkasten met inworpgleuf, corpus lichtgrijs
aantal haken 42 64 100
H x B x D mm 270 x 350 x 80 300 x 450 x 80 380 x 550 x 80
gewicht kg 3,5 4,5 6,6
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs 226 475 226 476 226 477 d
€/st. 59,90 79,90 109,90
vanaf 2 st. 49,90 74,90 99,90

f
54 kaken 
Bestelnr.  
281 580 
va. €/st.  
114,90

vanaf €   49,90inworpkanaal

zijlinkse inworpgleuf

comfortabele geleiding 

Designsleutelkasten  
met cijfersloten

•  corpus uit hoogwaardig  
DELTA-V aluminium

•  deksel en bodem uit breukvast  
polyamide, zwart

•  deur met cijferslot
•  deuropening 90°
•  incl. sleutellijst aan de  

binnenzijde van de deur
•  variable hoogte van de sleutellijsten
•  incl. 6 key-clip sleutelhangers met  

permanent beschrijfbare strook (telkens  
2 blauwe en zwarte en 1 rode en 1 gele)

•  levering incl. bevestigingsmateriaal  
voor schroefmontage

c Bestelnr.  
215 287
€/st. 79,90

b Bestelnr. 215 285*
€/st. 49,90a va. €  2490

e 18 haken, Bestelnr. 281 579  
vanaf €/st. 77,90

Designsleutelkasten met cijferslot
sleutelhangers totaalafm. gew.
aantal H x B x D mm kg Bestelnr. €/st.
18 302 x 280 x 118 2,1 281 579 e 77,90
36 302 x 280 x 118 2,6 276 641 94,90
54 302 x 280 x 118 2,7 281 580 f 114,90
72 302 x 400 x 118 3,8 276 642 g 129,90

a Bestelnr. 215 283 
€/st. 24,90

Key-Clip  
sleutelhanger
•  permanent beschrijfbare 

stroken
•  zichtvenster opklapbaar  

om te wisselen
•  VE = 6 stuks (telkens 2 blauwe 

en zwarte, 1 rode en 1 gele)

Bestelnr. 276 643 €/VE 3,89

g 
72 haken 
Bestelnr.  
276 642  
va. €/st.  
126,90

Overzichtelijk & steeds bij de hand

tot 140
sleutelhangers inbegrepen  
(inclusief)

d

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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Sleutelkasten
enkel of met twee deuren

•  deuren en corpus uit robuust  
plaatstaal met slag- en  
krasbestendige poedercoating

•  gladde voorfront dankzij  
binnenliggende scharnieren

•   afsluitbaar d.m.v. cilinderslot met 2 sleutels

•  overzichtelijke nummertabellen

•  verzinkte hakenlijsten, in rooster verstelbaar,  
oplopend en in verschillende kleuren genummerd

•  kasten met twee deuren bijkomend  
uitgerust met uitklap   bare tussenwand

•   alle modellen met draaibaar sleutelregister  
en voorzien voor wandbevestiging

Assortiment sleutelhangers
kunststof sleutelhangers 
kleur blauw, geel,  
groen, rood en zwart.  

zwart Bestelnr. 208 934 €/VE 13,90
blauw Bestelnr. 205 729 €/VE 13,90
rood Bestelnr. 205 730 €/VE 13,90
groen Bestelnr. 205 731 €/VE 13,90
geel Bestelnr. 208 935 €/VE 13,90
kleur-assortiment Bestelnr. 208 933 €/VE 13,90

Losse sleutelhangers in een kleur. VE = 100 st.TOEBEHOREN

vanaf    3990
a 100 haken 

Bestelnr.  
159 700
€/st. 74,90

b 600 haken 
Bestelnr.  
159 710
€/st. 499,–

tot 1170 
 sleutelhangers

c 1170 haken 
Bestelnr. 159 715, €/st. 899,–

STABIEL & VEILIG 
daarom 5 jaar garantie 

Sleutelkasten

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a Sleutelkasten enkele deur  
voor 21 tot 300 sleutelhaken
haken- 
antaal

afm.  
BxHxD mm

gew.  
kg

 
Bestelnr. 

 
€/st.

21 270 x 350 x 80 3,0 159 695 39,90
32 300 x 450 x 80 4,5 159 696 44,90
42 270 x 350 x 80 3,5 159 697 49,90
50 380 x 550 x 80 6,0 159 698 54,90
64 300 x 450 x 80 4,5 159 699 54,90
100 380 x 550 x 80 6,5 159 700 a 74,90
150 380 x 550 x 140 10,0 159 701 129,–
200 380 x 550 x 140 10,5 159 702 139,–
300 380 x 550 x 205 14,5 159 704 199,–

b Sleutelkasten twee deuren  
voor 100 tot 1170 sleutelhaken
haken- 
antaal

afm.   
BxHxD mm

gew.  
kg

 
Bestelnr. 

 
€/st.

100 730 x 550 x 80 11 159 705 199,–
200 730 x 550 x 80 12 159 706 249,–
300 730 x 550 x 140 18 159 707 329,–
400 730 x 550 x 140 19 159 708 339,–
500 730 x 550 x 205 26 159 709 429,–
600 730 x 550 x 205 27 159 710 b 499,–
780 730 x 1300 x 250 49 159 711 765,–
940 730 x 1300 x 250 51 159 713 829,–
1170 730 x 1300 x 250 53 159 715 c 899,–



Garderobestaanders  pagina 552-559                                                 mooi gevormd en functioneel 

BUREAU-ACCESSOIRES pagina 550-595

550 Organiseren, presenteren en plannen

wandgarderobe 

vanaf 19,90
vanaf pagina 557

Afvalverzamelaars  pagina 560-563

• papierkorven pagina 560-561
• asbak pagina 562
• afvalcontainer pagina 563

asbak 

vanaf 39,90
vanaf pagina 562

afvalcontainer 

vanaf 54,90
pagina 563

planborden 

vanaf 89,90
vanaf pagina 576

papierkorven 

vanaf 5,29
vanaf pagina 561

• garderobestaanders pagina 552-555
• wandgarderobes pagina 556-557
• rijgarderobes pagina 558-559

• borden pagina 564-568
• flipcharts pagina 569-570
• presentatiebord pagina 571-573
• magnettafels /toebehoren pagina 574-575
•  planbord pagina 576
• klemlijsten/planhouders pagina 577

garderobestaanders 

vanaf 39,90
vanaf pagina 552

Flipcharts/moderatie/plann ing  pagina 564-577    succesvol presenteren 

presentatiebord 

vanaf 159,90
vanaf pagina 571

klemlijsten/ 
planhouders 

vanaf 7,90
pagina 577

witbord 
vanaf pagina 565

vanaf € 
1399

afb.  
pag. 553

afb.  
pag. 556

afb.  
pag. 557

afb. pag. 561
afb.  
pag. 562

afb.  
pag. 563

afb.  
pag. 566

afb.  
pag. 572

afb.  
pag. 576

afb.  
pag. 577

flipchart 

vanaf 79,90
vanaf pagina 569

 
magneet- 
houdend

afb.  
pag. 569
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Bureau uitrusting   pagina 578-583         alles op zijn plaats 

•  ladeboxsysteem pagina 578-579
•  projectieschermen pagina 580
• lampen pagina 581-583

Ladesysteemboxen 

vanaf 28,30
pagina 579

• serveerwagen pagina 584-585
•  EHBO-uitrustingen pagina 586
•  poetsmiddelenkast pagina 587

Bureautechniek en -toebehoren voor ieder gebruik

   infokasten
• voor binnen pagina 588-590
• voor buiten pagina 591-592
•  B1 brandveiligheid 

gecertificeerd  pagina 593

projectieschermen 

vanaf 59,90
pagina 580

Infokasten/folderstaander/klantenleidsysteem  pagina 588-595               professioneel verkopen

klapframes

vanaf 7,90
pagina 593

serveerwagen 

vanaf 149,–
vanaf pagina 585

lampen 

vanaf 33,90
pagina 583

Bureau toebehoren  pagina 584-587                   praktische helper

poetsmiddelenkast 

vanaf 199,–
pagina 587

EHBO-uitrustingen 

vanaf 29,90
pagina 586

folderrekken en -staander

vanaf 99,90
vanaf pagina 594

infokasten
vanaf  

39,90

afb.  
pag. 583

afb.  
pag. 581

afb.  
pag. 583

afb.  
pag. 584

afb.  
pag. 686

afb.  
pag. 687

afb. pag. 592

afb. pag. 594

afb.  
pag. 578



 

INCLUSIEF 
tassenhaak

a

 d

b 
Garderobe staanders VESTIS
•  8 grote haken, 8 haken voor  

tassen, kunststof zwart
•  draaibare kroon
•  stabiele metalen zuil, aluzilver
•  parapluhouder en  

druppelopvangbak  
uit zwart kunststof

•  extra stabiele metalen voet zorgt  
voor hoge standvastheid

•  H 1770 x diameter 390 mm
•  gewicht 6,5 kg
•  gedemonteerd,  

eenvoudige zelfmontage

Bestelnr.  276 500 €/st. 59,90
vanaf 3 st.  €/st. 49,90

draaibare 
kroon

hoge  
capaciteit
16 haken

kleur Bestelnr.
wit 278 875 c
zwart 278 876 d
€/st. 59,90
vanaf 3 st. €/st. 49,90

c + d 
Garderobe staanders  
PARRITA 
•  8 haken
•  Extra stabiel: zuil en voet  

in metaal, poedergelakt
•  Stabiel dankzij  

4-pootsonderstel
•  H 1800 x B 500 x D 500 mm
•  gewicht 7,4 kg
•  gedemonteerd,  

eenvoudige zelfmontage
c

zeer stabiel:  
metalen  
garderobestaander

extra stabiele metalen 
voet zorgt voor hoge
standvastheid

b

d

 a  
 Garderobe staanders JOLLY
•  8 grote en 4 kleine haken,  

en 4 haken voor tassen
•  parapluhouder en druppel- 

opvangbak in kunststof
•  stabiele voet in kunststof
•  kleur grijs
• H 1680 mm, steunpoot Ø 400 mm
• gewicht 3,2 kg
•  gedemonteerd,  

eenvoudige zelfmontage

Garderobestaanders

 552 Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.

Bestelnr.  249 662 €/st. 44,90

vanaf 3 st. €/st. 39,90

a Bestelnr. 249 662

vanaf € 3990



Garderobestaanders

553

b Bestelnr. 120 728

veel plaats door 
extra grote, 

draaibare 
hakenkroon

extra stabiele  
metalen voet 
zorgt voor hoge
standvastheid

inclusief
parapluhounder

smal edel- 
design:  
gesatineerd 
staal

a Bestelnr. 224 927

vanaf € 7990

advies  
verkoopprijs

129,–

 
b  

Garderobestaanders Classic 
•    zware verchroomde metaaluitvoering 
•   draaibare hakenkroon met 2 x 9 haken
•  parapluhouder met druppelschaal in metalen
• hoogte 1780 mm, steunpoot Ø 490 mm  
•   gewicht 10 kg
• gedemonteerd, eenvoudige zelfmontage

 a  

Garderobestaanders Function

•  sober en nobel, past in iedere inrichting
• gesatineerd staal 
•  4 kleerhaken en driegedeelde parapluhouder  

met druppelschaal in kunststof
• hoogte 1720 mm, steunpoot Ø 310 mm 
• gewicht 8 kg
• gedemonteerd, eenvoudige zelfmontage

inclusief
paraplu-
houder

ELEGANT 
en
FUNCTIONEEL
voor bureau 
en ontvangst

Bestelnr. 224 927 €/st. 89,90
vanaf 3 stuks €/st. 79,90

Bestelnr. 120 728 €/st. 119,90
vanaf 4 stuks €/st. 109,90

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen 
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Uitvoering Standgarderobe Standgarderobe Standgarderobe Standgarderobe Paraplubak 
Model a b c d e
Aantal haken 6 8 12 10 incl. druppelschaal
Gewicht kg 7,8 8 8,5 8,5  4,8
H x B (Ø) mm 1750 x Ø 350 1750 x Ø 350 1750 x Ø 350 1750 x Ø 350 582 x Ø 350
Bestelnr. 289 049 289 050 289 052 289 051 290 589
€/st. 89,90 92,90 99,90 94,90 59,90

554 Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW.

ruimte voor  
6 regen- 
schermen

hoge stabiliteit  
door hoog- 
waardig staal

voet extra  
krasbestendig

parapluhouder  
in mooi design

Garderobenstaander LIAM 
inklusief parapluhouder
• staande kapstok in gelakt staal, zeer robuust   
 en duurzaam

• de garderobeserie LIAM koppelt design aan   
 functionaliteit

• de stalen haken hebben een grote capaciteit

• de geïntegreerde parapluhouder met  
 makkelijk te reinigen druppelschaal kan  
 tot 6 stuks aan

• de zware stalen voet 350 mm zorgt voor  
 een hoge stabiliteit

• epoxylakkering in antraciet/wit is zeer  
 krasbestendig

• gedemonteerde aanlevering,  
 eenvoudige zelfmontage

 
       

 

Garderobe 

met KLASSE

Garderobestaander

d
Bestelnr. 289 051
€/st.  

94,90

 c

Bestelnr. 289 052
€/st.  

99,90

b 
Bestelnr. 289 050 
€/st.  

92,90

e 
Paraplubak
Bestelnr. 290 589
€/st.  

59,90

a 
Bestelnr. 289 049
€/st.  

89,90

vanaf €  5990
Bestelnr. 289 053



Garderobesysteem

555Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Tel.: 02339/909850
Online-Shop: delta-v.de

Garderobensysteem 
Nizza
• modern garderobesysteem met  
 uitstekende functionaliteit in  
 zwart/zilverkleurig metaal  
 (poedergelakt)

• zware marmeren voet voor  
 hoge stabiliteit (model 2)

• anti-diefstal : kleerhangers en  
 lijst aan elkaar gekoppeld

• garderobestaander kunnen naar  
 keuze met dubbele haken of  
 kleerhangers uitgevoerd worden

• flexibel en individueel uitrustbaar -  
 vul aan met haken, kleerhangers  
 en schermhouders zoals u wenst

Nizza afm. mm Gewicht Bestelnr. €/st.
a wandgarderobe B 1200 x D 370 x H 125   5,5 kg 288 996 135,–
b staande garderobe B 550   x D 370 x H 1700 13,1 kg 288 997 139,–
c rijgarderobe B 1000 x D 460 x H 1700 16,0 kg 288 998 279,–
d staande wandgarderobe met hoedenplank B 1000 x D 430 x H 1700 16,6 kg 288 999 329,–

Toebehoren VE Bestelnr. €/st.
e kledinghanger in staal, anti-diefstal 2 stuks 289 001 17,50
f Double-haken in staal, anti-diefstal 5 stuks 289 002 13,90
g parapluhouder in staal, montage rechts of links 1 stuks 289 003 41,90
wielenset (passend voor model b-d 
4 wielenset met 4 blokkeerbare wielen (zonder afb.) 4 stuks 289 004 21,50

vanaf 135,–a

b

d

wandgarderobe 
Bestelnr. 288 996  
€/st. 135,–

rijgarderobe  
Bestelnr. 288 998  
€/st. 279,–

staande wandgarderobe 
Bestelnr. 288 999  
€/st. 329,–

e
kledinghanger 
Bestelnr. 289 001  
€/VE 17,50

f
haken 
Bestelnr. 289 002 
€/VE 13,90

staande garderobe 
Bestelnr. 288 997  
€/st. 139,–

g
parapluhouder 
Bestelnr. 289 003  
€/st. 41,90

TIJDLOOS EN STABIEL!

combineer  

individueel haken 

en kleerhangers

c



c 
parapluhouder 
Bestelnr. 216 348 
vanaf €/st.  

9990

b 
wandgarderobe 
Bestelnr. 216 346
vanaf €/st.  

42990

e wielen voor staandgarderobe
4 wielen in set blokkerbaar
Bestelnr. 259 280*   €/Set 49,90

 d  kledinghanger
VE = 10 stuks
Bestelnr. 259 281*   €/VE 49,90 

hoogwaardige  

KWALITEIT

b + e  
uitvoering 
met wielen

plaats  
 voor 19 
jassena  wandgarderobe 

       Bestelnr. 216 345d 
kledinghangers 
Bestelnr. 259 281
€/VE 

4990
„Perfekt –  
voor iedere ruimte de 
juiste oplossing!”

Garderobepaneel Detroit
•   garderobepanelen voor uw ontvangstruimte  

in mooi design

• kies uit hoogglans, houtoptiek of stylistisch  
 betonoptiek

• stabiel en veilig

• metalen haken, inklapbaar, belastbaar tot 10 kg

•   afmetingen: B 150 x D 40 x H 1700 mm

•   gewicht: 7 kg

Bestelnr. kleur €/st. vanaf 2 st. €/st.

290 608 a wit hoogglans 69,90 59,90

290 609 b rood hoogglans 69,90 59,90

290 610 c petrool hoogglans 69,90 59,90

290 611 d eikmotief 69,90 59,90

290 612 e zwart hoogglans 69,90 59,90

290 613 f groen hoogglans 69,90 59,90

290 614 g oranje hoogglans 69,90 59,90

290 615 h geel hoogglans 69,90 59,90

290 617 i Betonoptik 69,90 59,90

metalen haken, inklapbaar

hoog
glansfr

on
t

a
h

g
b

f

c

d

Garderobesysteem

betonoptiek 
Bestelnr. 290 617
€/st. vanaf 59,90

zwart hoogglans 
Bestelnr. 290 612
€/st. vanaf 59,90

ei

vanaf  €/St.  5990

Garderobesysteem  
ILLIUM DESIGN
•   modern garderobesysteem voor uw  

ontvangstruimte  
in uniforme optiek

•   profiel uit aluzilver geëpoxeerd aluminium
•   voeten en zuil in staal, geëpoxeerd in  

witaluminium RAL 9006
•   haken en kroon in donkergrijs kunststof,  

belastbaar tot 10 kg
uitvoering wandgarderobe staandgarderobe parapluhouder
Model a b c
Aantal haken 19 19 voor staandgarderobe
Gewicht kg 5 15 inkl.drubbelhouder  

voorzien vaan gummiH x B(Ø) x D mm 160 x 1000 x 540 1700 x 1000 x 600
Bestelnr. 216 345* 216 346* 216 348*
verpakkingseenheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk
                     €/st. 219,90 449,90 119,90
vanaf 3 st.       €/st. 199,90 429,90   99,90
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Wandgarderobe VENEA
• moderne garderobelijst
• uit gepolijst roestvrij staal, en  
 hoogglanzend gecoat staal
• naar keuze in zwart of wit
• 5 hoed- en mantelhaken
• B 500 x H 85 x D 60 mm
• gewicht 1 kg
• haken 5 kg belastbaar
• incl. montagemateriaal

Wandgarderobe
• van 2 tot 10 haken, ideaal voor kleine en grote ruimtes
• lijst uit aluminium, zilver geëpoxeerd
•  haken en ondersteuningen uit stabiel  

kunststof, kleur zwart
• H 90 x D 120 mm
• haken 10 kg belastbaar
• incl. montagemateriaal 
• 1 VE = 2 stuks

Wandgarderobes

557

Wandgarderobelijsten, H 50 x D 50 mm
breedte mm 300  500  1000 
aantal haken 3 5 10
gewicht in kg 0,4 0,7 1,4
Bestelnr. 218 440* e 218 445* f 218 446* g
€/st. 35,90 49,90 59,90

f Bestelnr. 218 445* €/st. 49,90

e Bestelnr. 218 440*, €/st. 35,90

 g Bestelnr. 218 446*, €/st. 59,90

Wandgarderobes/ 
wandgarderobelijsten
• stabiele metalen constructie
•  met hoogwaardige DELTA-V  

poedercoating aluminiumgrijs
•  eenvoudige bevestiging aan  

de wand, levering incl.  
montagemateriaal

•  met afsluitkap uit kunststof,  
voor afgewerkte optiek

• haken 10 kg belastbaar
•  levering incl. kledinghanger  

het model a - d

Wandgarderobe
•  hoogwaardige verwerking uit staal, poedercoating
• met ronde haken uit aluminium, tot 4 kg belastbaar
• B 500 bzw. 1000 x H 90 x D 130 mm
• incl. montagemateriaal

i Bestelnr. 252 738
€/st. 45,90

h Bestelnr. 252 743, €/st. 67,90

breedte mm 500 500 1000 1000 
aantal rondehaken 5 5 11 11
haken arrangement recht verzet recht verzet
gewicht in kg 3 3 4,5 4,5
aluminium, zwart Bestelnr. 252 736 268 350 252 737 252 743 h
zilvermetallic Bestelnr. 252 738 i 268 351 252 739 252 742
€/st. 49,90 49,90 69,90 69,90
vanaf 3 st. €/st. 45,90 45,90 67,90 67,90

breedte mm 200 300 400 1000 
aantal haken 2 3 4 10
gewicht in kg 1 1 1 2
Bestelnr. 268 346* l 268 347* 268 348* m 268 349* n
€/st. 23,90 25,90 36,90 59,90
vanaf 6 st  €/st. 19,90 24,90 29,90 56,90
VE = 2 st.

breedte mm 500 
antaal haken 5
gewicht in kg 1
zwart Bestelnr. 257 446* j
wit Bestelnr. 254 920* k
€/st. 44,90

k Bestelnr. 254 920*
€/st. 44,90

j Bestelnr. 257 446* €/st.  
44,90

Wandgarderobes incl. kledinghanger, H 200 x B 50 mm
diepte mm 120  180  240 320  
aantal haken/ 
kledinghanger 1/1 2/2 3/3 4/4

gewicht in kg 0,5 0,7 0,9 1,1
Bestelnr. 218 441* a 218 442* b 218 443* c 218 444* d
€/st. 35,90 39,90 49,90 55,90

a b c d

Bestelnr. 218 444*
€/st. 55,90

vanaf € 3590

Orde bewaren? AFVINKEN!

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 resp. *10 werkdagen,  
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Bestelnr. 218 443*
€/st. 49,90

Bestelnr. 218 442*
€/st. 39,90

Bestelnr. 218 441*
€/st. 35,90

l  
Bestelnr.  
268 346

m Bestelnr. 268 348
€/st. 29,90

n Bestelnr. 268 349, €/st. 56,90

va. €/st. 1990
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Rijgarderobenstaanders
• klassieke rijgarderobestaander
•  stabiel, verchroomd metalen buis
•  met praktisch rooster onderaan voor  

b.v. tassen of koffers
•  verrijdbaar op zwenkwielen met blokkering 
•  H 1800 x B 1510 x D 440 mm 

Filing: B 1260 x D 400 mm
• gewicht 7 kg
• levering gedemonteerd, eenvoudige montage

„Eindelijk orde! 
Dankzij mijn nieuwe 
garderobestaander 
van DELTA-V“

zeer stabiel 
en robuust

Toebehoren

Kledinghanger 
gepoedercoat staal,  
aluzilver RAL 9006, B 430 mm,  
VE = 5 stuk
Bestelnr. 224 901 €/VE 29,90

Kledinghanger 
uit hoogwaardig  
kunststof, zwart,  
B 450 mm,  
VE = 10 stuk

Bestelnr. 275 526 €/VE 34,90

Bestelnr. 205 413 a        €/st. 179,–

Rijgarderobestaanders
•  stabiele uitvoering uit DELTA-V staal,  

poedercoating zwart RAL 9011 voor 
een lange gebruiksduur

•  verchroomd buis 30 mm
•  mobiel door 4 dubbele zwenkwielen, blokkeerbaar 
•  H 1700 x B 1670 x D 510 mm
• gewicht 12,4 kg
•   levering gedemonteerd, eenvoudige montage

extra breed 
1780 mm

Rijgarderobestaanders
• van DELTA-V-staal, poedercoating  
 aluzilver RAL 9006, vooral
 duurzaam en robuust
•  stabiele buis Ø 30 mm
•  mobiel door 4 dubbele zwenkwielen, 

blokkeerbaar
•  H 1710 x B 1780 x D 530 mm
• gewicht 12 kg
•  levering gedemonteerd,  

eenvoudige montage

c Bestelnr. 205 414

€ 179,–

verchroomd

b 

a

praktisch  
rooster

Rijgarderobestaander

Bestelnr. 205 414 c
€/st. 179,–

Bestelnr. 268 241 b
€/st. 199,–
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met 10 hoet- en 36 mantelhaken 
B 1000 x D 400 x H 1700 mm 
gewicht 6,2 kg

met 14 hoet- en 52 mantelhaken 
B 1400 x D 400 x H 1700 mm 
gewicht 7,1 kg

met 18 hoet- en 68 mantelhaken 
B 1800 x D 400 x H 1700 mm 
gewicht 8,1 kg

Rijgarderobestaanders 
• hochwaardige DELTA-V aluminium- 
 rijgarderobe, duurzaam en stabiel
•  aansprekend, modern design voor  

professioneel gebruik
•  zeer grote opnamecapaciteit
• inclusief 4 blokkeerbare wielen
•  optioneel: parapluhouder met geïntegreerd 

druppelopvangbak rechts of links
 te bevestigen 
• levering gedemonteerd, eenvoudige montage

Optioneel: parapluhouder van  
aluminium met druppelopvangbak 
B 300 x D 160 x H 40 mm 
gewicht 1,5 kg

d Bestelnr. 156 016 
€/st. 639,–

Paraplubak
• uit hoogwaardig staal
•  met uitneembare  

druppelschaal
• H 490 x Ø 270 mm
• gewicht: 2,8 kg

bescherming tegens weersinvloeden voor 
standasbakken, ideaal voor bbuitengebruik
• uit hoogwaardig staal
• H 190 x Ø 320 mm
• gewicht: 0,8 kg

g

Asbakstaander
• uit hoogwaardig staal
• boven- en onderdeel zelfdovend
• geschroefde poot
• afnembare afvalbak
• H 640 x Ø 320 mm
• gewicht: 5,5 kg

f

Kledinghaken 
kunststof, zwart,  
B 15 x H 110 x D 70 mm 
VE = 5 stuk 

Kledinghanger  
kunststof, zwart,  
B 450 mm, VE = 10 stuk
Bestelnr. 275 526 
€/VE  34,90

Bestelnr. 275 555 
€/VE   12,90

Bestelnr. 250 155 f €/st. 199,–
vanaf 3 st. €/st. 189,–

h

Garderobeswagen  
professioneel
•  hoogwaardige garderobeswagen 

met veel functies
•  geschikt voor hotels, ontvang-

struimtes of kleedkamers
•  stabiele stalen constructie  

in optisch aansprekende  
verchroomde uitvoering

•  incl. hoedenplank en bovendien 
vak voor koffers met rubberen 
antislip bekleding

•  incl. schuifbeugel voor eenvoudig 
gebruik

•  extra grote rubberen zwenkwielen, 
2 daarvan blokkeerbaar

•  incl. wandstopper voor veilig 
transport

•  H 1700 x B 1000 x D 500 mm
•  gewicht 21,9 kg

praktisch  
aflegbord

handige 
schuifbeugel

aflegvak met rubberen 
antislip bekleding

wand- 
bescherming  
dankzij wandstopper

plaatssparend:
kleerhanger  
en haken

e

Kledinghanger 
uit hoogwaardig  
kunststof, zwart,  
B 450 mm,  
VE = 10 stuk

Bestelnr. 222 369 €/st. 389,–

Bestelnr. 156 015 €/st. 499,–

Bestelnr. 157 798 €/st. 54,90

Bestelnr. 156 016 d €/st. 639,–

Bestelnr. 250 154 g €/st. 94,90
vanaf 3 st. €/st. 89,90

Bestelnr. 275 554 e 
€/st.  359,–
va. 3 st. €/st. 299,–

vanaf € 8990

Bestelnr. 250 153 h €/st. 34,90
vanaf 3 st. €/st. 29,90

Rijgarderobestaander

vanaf € 389,–

VEELZIJDIG
INZETBAAR
Voor recepties,
evenementen,
praktijken, kantoor enz.



Papierkorven / afvalverzamelaars

IDEAAL  
voor  
buiten

Push-Bin uit kunststof
inhoud 47 tot 90 liter
•  robuuste afvalhouder in slagvast en weerbestendig kunststof,  

ideaal voor buiten
•  incl. 2 zijgrepen om makkelijk te verplaatsen
• deksel met push-klep, afneembaar voor makkelijke lediging

Afvalcontainer met trechterdeksel
inhoud 60, 90 liter
•  robuuste afvalhouder in slagvast en kunststof
•  incl. 2 zijgrepen om makkelijk te verplaatsen
•  deksel in trechtervorm - vlamdovend, ontstaande brand 

wordt in de kiem gesmoord 

inhoud in liter 47 60 90 126
hoogte x Ø mm 780 x 410 810 x 450 910 x 520 980 x 580
gewicht kg 1,7 2,7 3,7 5,4
Bestelnr. 279 086 279 087 279 088 279 089
€/st. 49,90 59,90 79,90 99,90

inhoud in liter 60 90
hoogte x Ø mm 680 x 450 760 x 520
gewicht kg 2,7 2,8
Bestelnr. 279 080 279 090
€/st. 54,90 69,90

47 liter 60 liter

90 liter 126 liter

60 liter 90 liter

a 15 liter, wit g 200 liter, aluminium grijs/zwarta 15 liter, rood b 20 liter, grijsc 30 liter, blauw/zwart

d 50 liter, roestvrij staal

e 80 liter, rood/zwart

f 110 liter, zwart

a-d TÜV/GS-getest

roestvrij 
staal

ZELFDOVEND
Branveiligheidsmaatregel:
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uit staal, roestvrij staal en kunststof

Uitvoering a b c d e f g
inhoud liter 15 20 30 50 80 110 200
hoogte mm 360 420 470 630 540 720 950
Ø mm 260 260 335 335 465 470 600
gewicht kg 1,6 1,9 3,5 4,3 5,6 6,5 18,8
kleur corpus/dovende deksel Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

st
aa

l 
po

ed
er

co
at

in
g

zwart/zwart 279 071 279 081 279 091 279 101 279 111 279 121 279 131
grijs/grijs 279 072 279 082 279 092 279 102 279 112 279 122
aluminium grijs/zwart 279 073 279 083 279 093 279 103 279 113 279 123 279 133
rood/zwart 279 074 279 084 279 094 279 104 279 114 279 124
blauw/zwart 279 075 279 085 279 095 279 105 279 115 279 125
rood/rood 279 076 279 096 279 106 279 116 279 126
wit/wit 279 077 279 097 279 107 279 117 279 127

€/st. 39,90 49,90 64,90 69,90 119,– 139,– 299,–
vanaf 3 st. €/st. 29,90 46,90 55,90 63,90 99,– 119,– 259,–
roestvrij staal, gepolijst 209 022 209 023 209 024
€/st. 59,– 79,– 99,–
vanaf 3 st. €/st. 54,90 74,90 89,90
Toebehoren muurbeugel 279 070 279 070
€/st. 46,90 46,90

Zelfdovende papier-
korven en afval-
verzamelaars
•  preventieve brandbescher-

ming direct op de werkplek,  
op kantoor, in de productie en 
in alle publieke bereiken

•  vlamdovend - door de spe-
ciaal dovende deksel wordt de 
brand in de kiem gesmoord

• groottes a-d TÜV/GS-getest

Afvalzakken uit milieu vriendelijk polyethylen
inhoud dikte afm. VE va. 3 VE va. 6 VE
liter µm kleur L x B mm stuks Bestelnr. E/VE E/VE E/VE
16 5,5 transparant 450x520 2000 281 594 44,90 39,90 34,90
20 6 transparant 450x540 2000 281 595 49,90 44,90 39,90
30 6 transparant 500x600 2000 281 596 54,90 49,90 44,90
60 6 transparant 630x740 2000 281 598 59,90 54,90 49,90
70 40 blauw 575x1000 250 281 600 54,90 49,90 42,90
120 40 blauw 700x1100 250 281 602 59,90 54,90 49,90

Bij het ontstaan van vuur, 
leidt het deksel de rook om en 
hoopt zich op aan de opening. 
De zuurstoftoevoer stopt en 
het vuur stikt!

www.tuv.com 
ID 1111211336



 

Papierkorven
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a  Papierkorven uit sterk kunststof 
met omlopende greeprand

•  3 maten met 18, 30 en 45 liter inhoud
•  18 liter uit polypropyleen (PP),  

30 en 45 liter uit polyethyleen (PE)
•  18 liter inhoud uitrustbaar  

met papierkorfinzet

c  Papierkorven uit  
sterk staal of  
roestvrij staal 

•  staal met hoogwaardige poeder- 
coating in zwart of lichtgrijs

•  rubberen vloerring om roest-
vorming en krassen op de vloer te 
vermijden

inhoud liter 15 30
hoogte x Ø mm 330 x 255 475 x 315
kleur Bestelnr. Bestelnr.
zwart 274 057 274 067
lichtgrijs 274 058 274 068
€/st. 21,90 28,90
vanaf 3 st. €/st. 18,90 26,90
roestvrij staal 274 059 274 069
€/st. 31,90 41,90

Toebehoren  
Inzetbakje voor  
scheiding van afval  
passend voor 18 liter papier-
korven, niet combineerbaar
VE = 3 stuks
inhoud liter 2
kleur Bestelnr.
zwart 273 938*
VE €/st. 5,29
Levering binnen 48 uren!

VE = 3 stuks
inhoud liter 18 30 45
hoogte x Ø mm 320 x 310 405 x 350 480 x 390
kleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
zwart 273 935* 273 945* 273 955
lichtgrijs 273 936* 273 946* 273 956
blauw 273 937* 273 947* 273 957
geel - 273 948* 273 958
VE €/st. 6,29 13,90 19,90
vanaf 2 VE €/st. 5,29 9,90 17,90

Levering binnen 48 uren!

vanaf  € 1890

zwart,  
45 liter

a

vanaf €    529

geel,  
30 liter

a

lichtgrijs,  
30 liter

a

roestvrij staal,  
30 liter

c

lichtgrijs, 
15 liter

c zwart,  
15 liter

c

blauw, 18 litera

d Veiligheid-papierkorven   
•  met 13, 20 of 24 liter inhoud, moeilijk ontvlambare 

veiligheidskunststof, die verhindert dat een vlam uit 
de papierkorf overslaat op de omgeving

•  optioneel met metalen bodem tegen doorsmelten

Bij de bestelling voor de gekozen variante, 
het volgende nummer aan de bestel-
ling toevoegen : 
8 voor de variant zonder metalen inzet - 
9 voor de variante met metalen inzet

VE = 5 stuks
inhoud liter 13 20
hoogte x Ø mm 300 x 250 340 x 280
kleur Bestelnr. Bestelnr.
zwart 274 20. 274 28.
lichtgrijs 274 21. 274 29.
royalblauw 274 22. 274 30.
bordeaux 274 23. –
beige 274 24. –
bruin 274 25. –
zonder metalen inzet VE €/st. 19,90 22,90
met metalen inzet VE €/st. 26,90 31,90
zilver 274 26. 274 328
goud 274 27. –
zonder metalen inzet VE €/st. 20,90 23,90
met metalen inzet VE €/st. 27,90 32,90

lichtgrijsd royalblauwd zwartd
zwart met metalen inzetd

bordeaux beige bruin zilver goud

vanaf   € 1990

passende afvalzakken 
vindt u op pagina 560

uitvoering papiermand, rond papiermand, vierkant paraplubak
inhoud liter 18 15 –
afmetingen H 321 mm x Ø 255 mm H 325 mm x B 240 mm H 495 mm x Ø 244 mm
kleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
roestvrij staal 292 960 292 969 292 959
€/st. 34,90 39,90 49,90
grijs 292 966 292 970 -
zwart 292 967 292 976 -
zilver 292 968 - -
€/st. 24,90 29,90

vanaf   € 2490

b  Design-papiermand en  
-paraplubak met papiermand 

•  uit hoogwaardig roestvrij staal of  
staal met poedercoating

zilverb

paraplubak 
roestvrij staal

b

roestvrij 
staal

b

roestvrij staal

zwartb

roestvrij staal



a

c

Bestelnr. 250 971
€/st. 129,–
vanaf 2 st. €/st. 109,–

Wandasbak
uit roestvrij edelstaal met uitneembare 
asbak uit verzinkte staalplaat.  
Model c aanvullend met uitneembare  
afvalcontainer uit verzinkte staalplaat. 
Levering inclusief montagemateriaal.

O

179,–
in plaats van 209,–

6990

in plaats van 89,– b

89,–
in plaats van 109,–

voorkant 
opklap- 
baar

Staande asbak DIABOLO
• kunststof beklede metaalgaas
• boven- en onderkant beschermd 
  door kunststofprofiel
• bijzonder weersbestendig
• hoogte 710 x Ø 400 mm, gewicht 4,5 kg

M

562

vanaf €   109,–

Afvalcontainer/Asbak
uit roestvrij staal

Model volumen in l B x D x H mm gew. kg Bestelnr. €/st.

a 0,4 140 x 100 x 90 1 119 071 69,90

b 0,8 200 x 130 x 130 1,8 119 072 89,–

c 0,8 / 4 200 x 130 x 500 5,5 119 073 179,–

Bestelnr. 209 021 €/st. 39,90

Wandasbak,  
2 liter
uit roestvrij staal. Vlamvertragende wandasbak 
in de klassieke vorm. Om te ledigen eenvoudig 
de kantelvoorziening gebruiken.  
Hoogte 160 x Ø 160 mm, gewicht 1 kg.

M

Kleur uitvoeringen vindt U in 
onze online-shop: delta-v.be

 3990

roestvrij staal

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
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Verdere kleuren vindt U in onze 
online-shop: delta-v.be

Bestelnr. 274 790 €/st. 49,90

Asbak -/ 
afvalcontainer Kombi
uit roestvrij staal. Met uitneembare asbak-
schaal, incl. verzinkte afvalbinnenemmer. 
Hoogte 610 x Ø 295 mm,  
gewicht 3,5 kg.

O 4990

Verdere asbaken 
vindt U op  
pagina 688



inhoud liter a 15 b 30 c 50
hoogte mm 360 470 625
Ø mm 255 335 335
gewicht kg 2 4 5
Bestelnr. 209 022 209 023 209 024
€/st. 59,– 79,– 99,–
vanaf 3 st. €/st. 54,90 74,90 89,90

a - c  Zelfdovende  
afvalcontainer

uit roestvrij staal. Door zijn constructie onttrekt 
deze afvalcontainer de zuurstof aan eventueel vuur 
en dooft daardoor de vlammen.

aan een goede prijs-kwaliteitverhouding.  
RVS-producten onderscheiden zich door een  
hoogwaardige optiek, bijzonder lange levensduur en 
functionaliteit. Daardoor zijn deze individueel in  
het bedrijf, ontvangst ruimte of bureau te plaatsen.

vanaf €   5490
AfvalcontainerUit roestvrij staal

15 litera30 literb50 literc
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gecertificeerde 
papierveilige
afvalcontainer

het vuur dooft
door eigen rook

PUSH-BIN
de originele

Verdere afvalcontainer  
vindt U op pagina 560/688

Afvalzakken uit milieu vriendelijk polyethylen
inhoud dikte afm. VE vanaf 3 VE vanaf 6 VE
liter µm kleur L x B mm stuks Bestelnr. E/VE E/VE E/VE
16 5,5 transparant 450x520 2000 281 594 44,90 39,90 34,90
30 6 transparant 500x600 2000 281 596 54,90 49,90 44,90
60 6 transparant 630x740 2000 281 598 59,90 54,90 49,90

www.tuv.com 
ID 1111211336

e roestvrij staal, mat Bestelnr. 259 096 €/st. 109,90 vanaf 2 st. €/st. 99,90

Afvalcontainer  
„Kick-Bin”
•  praktisch voetpedaal  

voor het openen van de  
afvalklep, die zich auto- 
matisch weer sluit

•  eenvoudige lediging door  
het afnemen van  
het bovendeel 

•  afvalzakken kunnen  
praktisch bevestigd worden  
door de rubberen ring aan  
de verzinkte binnencontainer 

•  met kunststof ring voor  
vloerbescherming 

•  Inhoud 33 liter, gewicht 6,6 kg. Hoogte 700 x Ø 350 mm

GOED GEVORMD 
ROESTVRIJE STAAL SERIE

vanaf € 9990
roestvrij staal, mate

met zelfsluitende afvalklep

d roestvrij staal, mat Bestelnr. 259 720 €/st. 89,90 vanaf 2 st. €/st. 79,90

d Afvalcontainer „Push-Bin”
•  de klassieke afvalverzamelaar met zelfsluitende afvalklep
•  eenvoudige te ledigen door het afnemen van het bovendeel
•  afvalzakken kunnen praktisch bevestigd worden door de rubberen ring aan de  

verzinkte binnencontainer 
•  met kunststof ring ter bescherming van de vloer
•  Inhoud 40 Liter, gewicht 5,6 kg. hoogte 755 x Ø 390 mm

Verdere kleuren vindt U in onze online-shop: delta-v.be

vanaf € 7990
roestvrij staal, matd



Prikborden en combi borden DELTA-BOARD

d

e

c

prikbaar

3090
vanaf

wandmontage  
in hoog- of 
dwarsformaat

Combi borden DELTA-BOARD
H x B mm 450 x 600 600 x 900 900 x 1200
gewicht kg 1,1 2,0 3,8
Bestelnr. 287 016 287 017 f 287 018 g
€/st. 29,90 39,90 69,90
vanaf 3 st. €/st. 27,90 36,90 61,90

prikbaar

magneet- houdend

2-in-1 oplossing: 
 
magneethoudend  

en beschrijfbaar op-

pervlak gecombineerd 

met prikbaar  

oppervlak

Toebehoren-set  
voor witbord 
inhoud: 
4 markeerstiften,  
1  magnetische bordwisser met 

vlies, 10 bladen wisvlies, 
5 kogelmagneten,  
1 reinigingsspray 250 ml,  
1 praktische opbergbox

Bestelnr. 212 956 €/st. 26,90
vanaf 3 st. €/st. 24,90

Starter-Set

kurk textiel blauw textiel grijs textiel lichtblauw textiel oranje
H x B mm gewicht kg Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. €/st. vanaf 3 st. €/st. 
600 x 900 3 278 972 278 977 278 978 278 979 278 980 34,90 30,90
900 x 1200 5,6 278 973 a 278 981 b 278 974 c 278 982 d 278 983 e 54,90 49,90
1000 x 1500 10,4 278 975 – – – – 94,90 89,90
900 x 1800 12,5 278 976 278 984 278 985 278 986 278 987 94,90 89,90

vanaf € 2790

Combi bord DELTA-BOARD

Maak optimaal gebruik van de voor handen zijnde ruimte.  
De borden zijn verkrijgbaar in 2 oppervlakken:
1 helft witbord met kunststofgecoat plaatstaal, magneethoudend, 
beschrijfbaar en droog afwisbaar. De andere helft in natuurkurk, 
prikbaar.
   
• Stabiel bord mat alu frame
• montage in dwars- en hoogformaat mogelijk
• incl. montagemateriaal voor verdoken wandmontage
• borddiepte 30 mm

Prikborden  
DELTA-BOARD

Hoogwaardige borden met 
prikbaar oppervlak. Optimaal 
om snel informatie, notities, 
foto‘s, etc. op te hangen.  
Zeer geschikt bij seminaries, 
opleidingen enz.

•  prikbaar en duurzaam opper-
vlak in natuurkurk of textiel, 
leverbaar in 4 kleuren

•  bord met alu frame  
0,7 mm dikte

•  montage in dwars- en  
hoogformaat mogelijk

•  incl. montagemateriaal voor 
verdoken wandmontage

•  borddiepte 30 mm

g

f

a

b
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vanaf 1399

Bij regelmatig gebruik van witte magneetborden raden wij borden met een emaille oppervlak aan. Deze zijn bijzonder robuust, krasvast en duurzaam.  
Op het emaille oppervlak geven wij. 30 jaar garantie.

DELTA-V TIP

De voordeligste prijs

in zijn prijsklasse

magnetisch

a  Bestelnr. 264 827 
vanaf  € 45,99

IDEAAL VOOR KANTOREN, SCHOLINGS- EN SEMINARIERUIMTES

Toebehoren-set voor whiteboard DELTA-BOARD
inhoud: 
4   markeerstiften  
1    magnetisch bordwisser 

met vlies
10 bladen wisvlies 
5   kogelmagneten
1   reinigingsspray 250 ml
1   praktische opbergbox

Uitvoering STANDAARD 
•  aangeraden voor occasioneel gebruik op  

kantoor, vergader- en seminarieruimtes

•  gladde, duurzame schrijfoppervlaktes in  
plaatstaal met kunststoffolie

Uitvoering BUSINESS 
•  zeer geschikt voor dagdagelijks gebruik in  

kantoren, vergader- en seminarieruimtes  
of klaslokalen

•  met 800° geëmailleerd en daardoor zeer  
duurzaam DELTA-V staal oppervlak,  
kras- en zuurbestendig

• uitstekende zichtbaarheid van het geschrevene

Whiteboard  
DELTA-BOARD
•  magnetisch, beschrijfbaar met 

droog uitwisbare viltstiften, 
droog afwisbaar

•  bord met alu kader, dikte 7 mm

•  levering incl. afleglijst

•   montage in dwars-  
of hoogformaat

•  incl. montagemateriaal  
voor verdoken wandmontage

•  diepte: 30 mmBestelnr. €/st. va. 3 st. €/st.
212 956 26,90 24,90

geëmailleerd 
oppervlak

Whiteboard DELTA-BOARD

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen, franco gelijkvloers, 
resp. *3 weken, franco gebruikersplaats.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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TOP AANBIEDING

Whiteboard DELTA-BOARD
H x B mm 300 x 450 450 x 600 600 x 900 900 x 1200 1000 x 1500 900 x 1800 1000 x 2000 1200 x 1800 1200 x 2400 1200 x 3000
gewicht kg 1 3 5 10 13 14 17 18 24 29
uitvoering business – geëmailleerd oppervlak

Bestelnr. – 264 834 264 835 264 836 264 837 264 838 264 839 264 840* 264 841* 264 842*
€/st. 29,99 52,99 87,99 149,99 165,99 199,99 249,99 329,99 369,99

uitvoering standaard – kunststof bekleed plaatstaal
Bestelnr. 287 019 264 825 264 826 264 827 a 264 828 264 829 264 830 264 831* 264 832* 264 833*

€/st. 13,99 18,99 29,99 45,99 82,99 109,99 145,99 159,99 199,99 239,99



Bestelnr. 215 734 €/VE 8,99

whiteboard-serie EXZENTER

566

Flipchart- 
blokhouder 
VE = 2 stuk

Bij regelmatig gebruik  
van witte magneet- 
borden raden wij borden 
met een emaille oppervlak 
aan. Deze zijn  
bijzonder robuust,  
krasvast en duurzaam.  
Op het emaille  
oppervlak geven wij  
30 jaar garantie.

DELTA-V TIP uitvoering  plaatstaal  emaille
 
B x H x D mm

 
gew. kg.

 
Bestelnr.

 
€/st.

va. 3 st.  
€/st.

 
Bestelnr.

 
€/st.

va. 3 st.  
€/st.

450 x 600 x 30 3,1 212 663 46,99 29,90 – – –
600 x 900 x 30 6,1 212 665 61,99 49,99 212 672 89,99 82,99
900 x 1200 x 30 11,5 212 667 104,99 99,99 212 673 159,99 153,99
900 x 1800 x 30 17,0 212 668 172,99 169,99 212 674 254,99 249,99
1000 x 1500 x 30 25,3 212 669 164,99 159,99 212 676 249,99 244,99
1000 x 2000 x 30 31,1 212 670 242,99 239,99 212 677 319,99 309,99
1200 x 1800 x 30 34,0 233 770* 259,99 249,99 233 773* 339,99 326,99
1200 x 2400 x 30 37,0 233 771* 309,99 299,99 233 774* 414,99 394,99
1200 x 3000 x 30 42,4 233 772* 474,99 464,99 233 775* 559,99 549,99

c   Whiteboard EXZENTER standard
inclusief talrijke toebehoren

In twee uitvoeringen: met kunststof gecoat  
plaatstaal (0,45 mm dikte) of met zeer duurzaam  
DELTA-V émaille-oppervlak verkrijgbaar. 

•  oppervlak makkelijk reinigbaar,  
zuurresistent en roestbestendig

•  op het emaille oppervlak geven  
wij 30 jaar garantie

•  bijzonder stabiel frame uit zilver- 
geanodiseerd aluminium (1,3 mm dikte)

•   montage horizontaal of verticaal mogelijk

•  exacte uitlijning d.m.v. excenterschroeven

•  met markeerstiften beschrijfbaar en droog afwisbaar

• magneethoudend

Toebehoren 

uitvoering plaatstaal emaille
B x H x D mm gew. kg. Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
900 x 1200 x 30 11,5 213 006 99,90 269 273 154,90

SET-aanbieding bestaande uit:
1 x  whiteboard EXZENTER standard B 1200 x H 900 mm
5 x rood ronde magneten 
5 x blauw ronde magneten 
4 x markeerstiften (blauw, zwart, rood, groen)
1 x   magnetische bordwisser met vlies
1 x opbergbox    

Whiteboard EXZENTER standaard incl.
4 x kogelmagnete blauw 
4 x markeerstiften (blauw, zwart, rood, groen) 
1 x opbergbox 

 SET-aanbieding  
Bestelnr. 213 006
€/st. 99,90

Excenter-montage-
elementen voor exacte 
horizontale uitlijning.  
De afstand naar de muur 
(1 cm) zet oneffenheden 
in de muur recht en zorgt 
voor luchtcirculatie

GOED VOOR U EN HET MILIEU!

incl.  
toebehoren

magneet- houdend

va. € 2990

Bestelnr. 212 663

geëmailleerd 
oppervlak

Prijzen excl. BTW .  
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen *10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

Whiteboard-serie EXZENTER
incl. talrijke toebehoren



whiteboard-serie EXZENTER
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incl. talrijke toebehoren

kwalitatief  
kader uit aluminium 
met grijze hoekpunten

b  
Bestelnr.  272 431  
vanaf € 439,90

Alles in één 
OOGOPSLAG

Mobiel whiteboard
Praktische en gebruiksvriendelijke whiteboards, ideaal 
geschikt voor kantoren, scholen en opleidingen
•  whiteboard aan beide zijden te gebruiken en  

mobiel dankzij de 4 rembare dubbele wielen
•  bestendig schrijfoppervlak uit extra  

sterk plaatstaal, voor extra hoge magneetkracht,  
beschrijf- en droog afwasbaar

•  goed contrast van beschrijving  
dankzij het hagelwitte bordoppervlak

•  kwalitatief kader uit aluminium  
met grijze hoekpunten

•  stabiel stalen onderstel, gepoedercoat aluzilver
•  incl. verschuifbaar pennenbakje uit kunststof
•  incl. GRATIS accessoire-set

Mobiel whiteboard, incl. accessoire-set
bordafmetingen  
H x B mm 

totale afmetingen 
H x B x T mm

gewicht 
kg

 
Bestelnr. 

 
€/st.

va. 3 st. 
€/st. 

1000 x 1200  1950 x 1280 x 650 21 272 430* 429,90 399,90
1000 x 1500  1950 x 1580 x 650 24 272 431* b 479,90 439,90
1000 x 1800  1950 x 1880 x 650 27 272 432* 499,90 469,90
1000 x 2100  1950 x 2280 x 650 30 272 433* 549,90 519,90

aan beide zijden 

te gebruiken

Mobiel presentatiebord
Ideaal geschikt voor scholen, kantoren,  
opleidingen en trainingslokalen.
•  bord 360° draaibaar en traploos kantelbaar
•  veilig instellen van de kantelhoek door klem handvat
•  de borden zijn magnetisch, beschrijfbaar met boardmarkers en makkelijk  

te reinigen door een speciale kunststof laag of geëmailleerd oppervlak
•  naar keuze uit staalplaat met kunststof laag of geëmailleerd oppervlak
•  op het geëmailleerd oppervlak bieden wij 30 jaar garantie
•  bestand tegen zuur, reinigingsmiddelen en corrosie
•  kwalitatief kader uit aluminium met grijze hoekverbindingen
•  stabiel onderstel uit vierkanten stalen buizen, grijs gelakt
•  eenvoudig te transporteren dankzij de 4 rembare dubbele wielen
•  incl. verschuifbaar pennenbakje uit metaal

GRATIS accessoire-SET
bij elk mobiel whiteboard
SET bestaat uit:
4 boardmarkers (rood, blauw, groen, zwart),  
1 bordenwisser, 10 extra bordenwisserdoekjes, 
1 fles whiteboardreiniger (125 ml), 15 sterke 
magneten (O 32 mm, 10x grijs, 2x rood,  
2x blauw, 1x geel)

U BESPAART 26,90 €.

klem handvat  
voor veilig stoppen 
van de tafel

360° draaibaar, 
traploze  
kanteling

  magnetisch

stabiele en  
verschuifbaar 
pennenbakje  
uit metaal

Mobiel presentatiebord, oppervlak uit plaatstaal met kunststof laag 
bordafmetingen  
H x B mm 

totale afmetingen  
H x B x D mm

gewicht  
kg

 
Bestelnr. 

 
€/st.

va. 3 st.  
€/st.

900 x 1200 1895 x 1355 x 558 16 286 700 209,– 199,–
1000 x 1500 1945 x 1655 x 558 19 286 701* a 299,– 289,–
1200 x 1800 1945 x 1955 x 558 23 286 702* 339,– 319,–
1000 x 2000 1945 x 2155 x 558 23 286 703* 329,– 299,–
1200 x 2200 1945 x 2355 x 558 27 286 704* 479,– 449,–

Mobiel presentatiebord, op geëmailleerd oppervlak
bordafmetingen  
H x B mm 

totale afmetingen  
H x B x D mm

gewicht  
kg

Bestelnr. 
 

€/st.
va. 3 st.  

€/st.
900 x 1200 1895 x 1355 x 558 18 286 705 309,– 289,–
1000 x 1500 1945 x 1655 x 558 22 286 706* 409,– 379,–
1200 x 1800 1945 x 1955 x 558 27 286 707* 509,– 479,–
1000 x 2000 1945 x 2155 x 558 27 286 708* 499,– 469,–
1200 x 2200 1945 x 2355 x 558 32 286 709* 599,– 569,–

a
Bestelnr.  286 701
vanaf € 289,–

   vanaf €  199,– 

   va. €  39990

op geëmail-
leerd oppervlak

Mobiele presentatieborden/whiteboards
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volledig open 
geklapt

c 

extra veel schrijf-
oppervlak binnen- 
en buitenzijde

“Het klapbord is 
dankzij de wielen 
overal inzetbaar 
en snel  
weer opgeborgen”

Whiteboard-klaptafels
•  klapbare whiteboards voor max.  

schrijfoppervlak in een kleine ruimte

•  schrijfruimte 6 m2

•  werkvlakken uit plaatstaal,  
met kunststof laag

•  frame in aluminium 

•  magnetisch, beschrijf-  
en droog afwasbaar

• klapbare vleugels maken een  
 3-dubbel schrijfvlak mogelijk en  
 dit door plaats te besparen

•  incl. montagemateriaal,  
eenvoudige montage

     Mobiel klapbord Economy  
•  schrijfoppervlak 3,6 m2 ofwel 4,5 m2

•  incl. pennenbakje, dient ook  
als sluiting voor het bord

•  mobiel dankzij geremde dubbele wielen

Mobiel klapbord Economy
afm. mm afm. mm totale afm. mm gewicht Bestelnr. €/st. vanaf 3 st.
gesloten open gesloten kg €/St 
H 1000 x B 1200 H 1000 x B 2400 H 1950 x B 1280 x T 650 24,0 290 579*a 499,– 479,–
H 1000 x B 1500 H 1000 x B 3000 H 1950 x B 1580 x T 650 27,7 290 580* 549,– 529,–

Mobiel klapbord Business
afm. mm  
gesloten

afm. mm  
open

totale afm. mm  
gesloten

Bestelnr. €/st. vanaf 3 st. €/st.

H 1000 x  
B 1500

H 1000 x  
B 3000

H 1950 x  
B 1580 x D 650

252 858*c 799,90 759,90

  magneethoudend

mobiel op  

wielen

klapbaar

vanaf € 479,–

Wand-klapbord Economy
afm. mm afm. mm gewicht Bestelnr. €/st.
gesloten open kg
H 1000 x B 1200 H 1000 x B 2400 14,4 275 310 b 349,–
H 1000 x B 1500 H 1000 x B 3000 17,6 275 311 379,–

     Wand-klapbord Economy  
•  schrijfruimte 3,6 m2 ofwel 4,5 m2

•   incl. pennenbakje, dient ook  
als sluiting voor het bord

Whiteboard-klaptafels

maximaal gebruik 

met minimale  

ruimte 

klapbaar

  magneethoudend

vanaf  €  349,–
B 1200 x H 1000 mm

b

a

98%
RECYCLE- 

BAAR

ab

b

a

•  schrijfoppervlak 6 m2

•   werkvlakken uit plaatstaal  
(0,45 mm stark), met kunststof laag

•  magnetisch, beschrijf-  
en droog afwasbaar

•  2 klapbare vleugels maken een  
3-dubbel schrijfvlak mogelijk en  
dit door plaats te besparen

•  mobiel dankzij geremde dubbele wielen
• gewicht 49 kg

 Mobiel klapbord serie Business c 



Toebehoren

b Bestelnr. 269 517  
vanaf € 79,90

Toebehoren-set bestaande uit: 
•  4 markeerstiften
•  4 facetmagneten 
•  magnetisch bordwisser 

incl. 10 bladen vliesdoek
•  reinigingsspray 125 ml

18
00

-2
00

0 
m

m

Flipchart-blok 5x20 blad wit,  
80 g/m2, H 980 x B 680 mm
geruit Bestelnr. 247 148
blanco Bestelnr. 247 147
€/VE  21,99
va. 3 VE €/VE 20,99
va. 5 VE €/VE 19,99

Bestelnr. 269 517 b 
€/st. 89,90
va. 3 st. €/st. 79,90

18
00

 -
 2

00
0 

m
m

vanaf €   7990

Flipchart mobiel
•  bordoppervlakte magneet- 

houdend, beschrijf- en  
droog afwisbaar

•  traploos hoogteverstelbaar  
1800-2200 mm

•  incl. aflegbakje
•  stervoet Ø 600 mm  

met 5 blokkeerbare wielen
•  tafel B 680 x H 1050 mm
•  afmetingen  

H 1800 - 2000 x B 680 x D 600 mm
•  gewicht 13 kg

 Flipchart op wielen
•  magneethoudend, beschrijf-  

en droog afwisbaar
•  traploos hoogteverstelbaar  

1800-2000 mm
•   incl. 2 papierhouders, afklapbaar
•  incl. extra lang aflegbakje over de volle-

dige tafelbreedte
•  extra grote ronde DELTA-V voet voor 

hoogste stabiliteit en mobiliteit, diame-
ter 630 mm

•  incl. 5 blokkeerbare wielen
•  Tafel B 680 x H 1050 mm,  

neigingshoek 12°, perfect om de tafel te 
beschrijven

•  afmetingen: 
H 2000 x B 680 x D 650 mm

• gewicht 15,5 kg
stabiel en mobiel:
extra grote 
DELTA-V  
ronde voet

meteen  
bijbestellen!

a vanaf € 8990

 
magneet- 
houdend

Flipcharts

569Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Bestelnr. 275 312  a
€/st. 109,–
va. 3 st. €/st. 99,90
va. 5 st. €/st. 89,90



Bordenserie GREEN Planet

657

H x B mm gewicht kg Bestelnr.  €/st. va. 3 st. €/st.
450 x 600 2 272 497 35,90 31,90
600 x 900 4 272 498 51,90 48,90

900 x 1200 7 272 499 b 96,90 91,90
1000 x 1500 10 272 500 149,90 141,90
1200 x 1500 11 272 501 183,90 172,90
900 x 1800 10 272 502 205,90 189,90

H x B mm gewicht kg Bestelnr.  €/st. va. 3 st. €/st.
450 x 600 1 272 503 28,90 24,90
600 x 900 2 272 504 44,90 42,90

900 x 1200 4 272 505 c 74,90 69,90
1000 x 1500 5 272 506 123,90 117,90
1200 x 1500 6 272 507 143,90 136,90
900 x 1800 6 272 508 174,90 169,90

Witbord GreenPlanet
•  emaille bordoppervlak, zeer slijtvast en daardoor geschikt  

voor intensief gebruik
•  op het emaille-oppervlak geven wij 25 jaar garantie
•  bordoppervlak magneethoudend, beschrijf- en droog afwisbaar
• diepte 9 mm  

Milieuvriendelijke oplossingen voor onze eigen  
groen planeet!
„De fabricatie van de producten op deze pagina gebeurt met  
aanhouding van de strengst geldende milieunormen.“
Zo is het gelukt, kwalitatieve en hoogwaardige producten te ontwikkelen,  
die uit gerecycleerde en weer opnieuw te recycleren producten bestaan.
Maak ook u uw keuze met de milieuvriendelijkheid in uw achterhoofd.  

Prikborden GreenPlanet
•  kurk uit beheerde bossen  

en 90% recycleerbaar
• diepte 9 mm 

Witbord en prikbord GreenPlanet
•  functionele en zeer miilieuvriendelijke borden,  

tot 97-98% recycleerbaar 
•  naar keuze met emaille oppervlak, magneethoudend,  

beschrijf- en droog afwisbaar of met prikbestendig natuurkurk oppervlak
•  kader uit aluminium, 100% uit gerecycleerd  

materiaal gemaakt incl. aflegbakje voor stiften, aluminium
• montage in lengte of breedte
• levering incl. montagemateriaal

tot 98% recycleerbaar

ECO TIP!

tot 98% recycleerbaar

incl.  
aflegbakje

Toebehoren-set GreenPlanet  
bestaande uit:
• magnetische kurkwisser, uit 47,5%  
gerecycleerd materiaal en natuurkurk uit beheerde  
bossen incl. 3 wisserbladen
•  100% recycleerbare reinigingsdoekjes,  

biologisch afbreekbaar, in praktische, hersluitbare box
•  biologisch afbreekbaar en niet-giftige witbord reinigingsspray (125 ml)
•  4 markeerstiften zwart, blauw, groen en rood –  

chemicaliënvrij en 40% recycleerbaar

Mobiel flipchart 
GreenPlanet

•   uit aluminium, 100% uit 
gerecycleerd materiaal

•  magneethoudend,  
beschrijf- en droog afwisbaar

•  incl. horizontaal  
verschuif baar  
blokhouder voor  
alle gebruikelijke  
blokformaten

•  stervoet uit breukvast 
kunststof Ø 550 mm,  
incl. 5 blokkeerbare wielen

•  bordafmetingen: 
H 1000 x B 700 mm

•  afmetingen: H 1850 x  
B 700 x D 550 mm

• gewicht 11 kg

90°  in  
neiging  
verstelbaar

   va. €  2490 
prikborden

  magneethoudend

  magneethoudend

Flipchart-blok
•    100% gerecycleerd papier,  

70g/m², B 650 x H 980 mm
•  met standaardboringen voor  

alle gangbare flipchart-blokhouders
•  bladeren geperforeerd en  

makkelijk afscheurbaar
• 95% uit gerecycleerde materialen
• VE = 5 bloks à 50 bladen 
Bestelnr.  272 672
€/VE 54,90

Bestelnr.  272 509 a
€/st. 199,90
va. 3 st. €/st. 189,90

Bestelnr.  272 512
€/st. 19,90

a 
Bestelnr.  272 509 
va. € 189,90

c Bestelnr.  272 505  
va. € 69,90

b Bestelnr. 272 499 
vanaf € 91,90

op emaille 
oppervlak

570 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Presentatieborden/Scheidingswanden

Plooibare presentatieborden
De ideale oplossing voor beurzen 
en mobiel gebruik.
Op de dubbelzijdig te gebruiken presenta-
tieborden met blauw vilt en stabiel alumi-
nium frame kan u posters en informaties 
in een handomdraai met priknaalden 
bevestigen.
Bovendien kunnen de borden als schei-
dingswand gebruikt worden. Na gebruik 
kunnen de borden ingeklapt worden en 
nemen zo minimaal plaats bij transport  
en opberging in. 

Bestelnr. 268 401 a €/st. 359,–

Presentatiebord 
vouwbaar en mobiel
•  presentatievlak   

H 1810 x B 1820 x D 360 mm 
•  afmetingen ingeklapt  

H 1810 x B 610 x D 360 mm
• incl. 6 wielen, 3 blokkeerbar 
• gewicht 11,5 kg

hoogte 1800 x diepte 530 mm
 
oppervlak

breedte  
mm

gew.  
kg

 
Bestelnr.

 
€/st. 

textiel, blauw 1250 8,5 268 402 b 199,–
acrylglas 1000 6,2 268 403 c 159,–
acrylglas met 
magneetstroken

1000  6,2 268 404 d 179,– 

De ruimteverdelers kunnen zich  
ideaal als zichtbescherming of 
afscheiding van werkplekken  
ingezet worden.
De uitvoering met blauw textielopper-
vlak kan ook als prik- of moderatiewand 
gebruikt worden.

De wanden met half-transparant acrylglas 
hebben een elegante optiek. Naar keuze 
zijn ze ook beschikbaar met magnetische 
strips, waarop men memo’s en notities of 
foto’s e.d. kan aanbrengen.
Alle wanden zijn in een aluframe 
geplaatst.  De hoge stabiliteit verkrijgt u 
door de lichtgrijs gelakte metalen voeten.

Scheidingswand met stabiele metalen T-poot

b

c 

d 

scheidings- 
wanden  
met elkaar  
combineerbaar

zeer stabiele  
T-poot

Magneetstrips

Halftransparant acrylglas

c + d breedte 1000 mm

b breedte 1200 mm

Geschikt voor 

priknaalden

vanaf € 159,–

praktisch 
en mobiel

a 
ingeklapt 

€/st. 359,–

a 
Bestelnr.  
268 401

Geschikt voor 

priknaalden

571Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

c  



572 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

560-delig toebehoren SET voor presentatieborden - inclusief
•  120 moderatiekaarten  

Ø 95 mm, kleurig gesorteerd
•  120 moderatiekaarten  

Ø 135 mm, kleurig gesorteerd
•  120 moderatiekaarten  

B 205 x  H 95 mm, kleurig gesorteerd
• 200 priknaalden, kleurig gesorteerd

Moderatiebordensysteem ECONOMY

presentatieborden PROFESSIONELL – klapbaar 
totale hoogte 1950 mm, bordafmeting H 1500 x B 1200 mm
uitvoering gew. kg Bestelnr. €/st. va. 3 st. €/st. 
papierlaminaat - tweezijdig 8 273 019 249,– 199,–
kurk - tweezijdig 9 273 021 g 349,– 329,–
textiel, blauw - tweezijdig 10 273 022 h 369,– 339,–
textiel, grijs - tweezijdig 10 272 514 i 369,– 339,–
textiel blauw/ magneetbord wit 10 273 023 399,– 369,–
levering gedemonteerd, eenvoudige montage

h

Moderatiebordensysteem - klapbaar

presentatieborden ECONOMY 
uitvoering H x B mm gew. kg Bestelnr. €/st. 
smal - enkelvoudig
textiel grijs /Whiteboard 1200 x 750 6,6 293 317 199,90
enkelvoudig
papierlaminaat 1500 x 1200 5,4 293 319 159,90
textiel grijs 1500 x 1200 6,1 293 320 199,90
textiel blauw 1500 x 1200 6,1 293 321 199,90
kurk 1500 x 1200 6,1 293 323 199,90
Whiteboard 1500 x 1200 12,3 293 318 239,90
klapbaar, via schuifprofiel
papierlaminaat tweezijdig 1500 x 1200 7 293 324 189,90
textiel grijs tweezijdig 1500 x 1200 7 293 322 219,90
textiel blauw tweezijdig 1500 x 1200 7 293 325 219,90
textiel grijs/whiteboard 1500 x 1200 9,3 293 326 279,90
kurk tweezijdig 1500 x 1200 7 293 327 219,90
levering gedemonteerd, eenvoudige montage

Presentatieborden ECONOMY
•  robuust basismodel met hoge stabiliteit door omringende  

aluminium frame
•  voor moderaties, presentaties en workshops
• totale hoogte ca. 1900 mm, borden dubbelzijdig te gebruiken
• duurzaam : oppervlak op 15 mm dik, vormvaste kern in sandwichpaneel
•  vilt-oppervlak : prikbaar textiel oppervlak in hoogwaardig vilt,  

zelfhelend voor langdurig gebruik
•  kurk-oppervlak: naturbelassen, selbstheilend
•  witbord oppervlak : plaatstaal met kunststof coating, 

magneethoudend, beschrijfbaar en droog afwisbaar
•  gelijktijdig van beiden zijden te gebruiken

•   gebruik met of zonder wielen mogelijk – wielen zijn bij  
de levering inbegrepenvanaf €15990

presentatiebord enkelvoudig

Voor dagdagelijks gebruik adviseren  
we u om onze PROFESSIONEL borden  
te gebruiken.  Deze zijn zeer stabiel  
en heeft alle functies die nodig zijn  
op professioneel te kunnen werken.

DELTA-V TIP

in
cl

u
si

ef t
oebehoren

-S
ET

560 
delig

alle tafels inclusief:

� 560-delig toebehoeren-SET

� wielen en bodemstelschroeven

� aflegbakje

� flipchart-blokhouder

� verbindingsklemmen 

a

b

c

e

e

d

f

a
b

c

d

e
f

g
i

h
h



1  kant wit  
magneetbord

1 kant textiel 

incl.  
aflegbakje

560-delig  
toebehoren SET 
om na te bestellen
Bestelnr. 272 513
€/set 21,99
va. 5 st. €/set 19,99

TOP KWALITEIT 
voor extra lange  
gebruiksduur

PROFESSIONELE presentatieborden – enkelvoudig
totale hoogte 1950 mm, bordafmeting H 1500 x B 1200 mm
uitvoering gew. kg Bestelnr. €/st. va. 3 st. €/st. 
papierlaminaat - tweezijdig 9 273 024 a 239,– 199,–
kurk - tweezijdig 10 273 026 b 319,– 299,–
textiel, blauw - tweezijdig 10 273 027 c 329,– 299,–
textiel, grijs - tweezijdig 10 272 516 d 329,– 299,–
textiel blauw/magneetbord wit 16 273 028 e 349,– 319,–

c

c

c

 5 diverse  
oppervlaktes  
voor optimale 
resultaten

stootvrij dank-
zij afgeronde 
hoeken

•  borden dubbelzijdig te gebruiken
• stabiel frameprofiel uit aluminium
•   stabiel metalen buisonderstel, gepoedercoat lichtgrijs RAL 7035
•  opstelling in rechte lijn of gebogen dankzij gebogen voeten
•  als stelwandsysteem inzetbaar door kettingvorm met verbindingsklemmen, 

reeds bij de levering inbegrepen

•   gebruik met of zonder wielen mogelijk – wielen zijn bij  
de levering inbegrepen

•  plaatsbesparend en snel horizontaal of verticaal  
te monteren d.m.v. veiligheids-snelsluiting

•   PU-schuimkern afgestemd op een veeleisend gebruik op gebied  
presentatie. Bijzonder duurzaam en belastbaar ook bij extreme belasting 
door priknaalden

Moderatieborden  
PROFESSIONEEL
afmetingen:
totale hoogte 1950 mm
bordafmeting:
hoogte 1500 mm
breedte 1200 mm

Presentatieborden voor professioneel gebruik  
bij presentaties en workshops. 

Aansprekend design door geanodiseerde, stabiele aluminium  
frames met design geaccentueerde hoekpunten.

a

PROFESSIONELE presentatieborden – enkelvoudig 
smal totale hoogte 1950 mm, bordafmeting H 1200 x B 750 mm
uitvoering gew. kg Bestelnr. €/st. va. 3 st. €/st. 
textiel blauw/magneetbord wit 11 273 030 f 269,– 229,–

e Bestelnr. 273 028
vanaf €/st. 319,–

f Bestelnr. 273 030
vanaf €/st. 229,–

d
c

b
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560-delig toebehoren SET voor presentatieborden - inclusief
•  120 moderatiekaarten  

Ø 95 mm, kleurig gesorteerd
•  120 moderatiekaarten  

Ø 135 mm, kleurig gesorteerd
•  120 moderatiekaarten  

B 205 x  H 95 mm, kleurig gesorteerd
• 200 priknaalden, kleurig gesorteerd
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toebehoren

-S
ET

560 
delig

incl. 
flipchart- 
blokhouder

vanaf €199,–
presentatiebord enkelvoudig

tweezijdig  
te gebruiken1 kant whiteboard 

(magneethoudend, beschrijf-
baar en droog afwisbaar)

1 kant textiel 
(prikbaar, slijtvast,  
zelfgenezing)

560-delige  
toebehoren-Set

GRATIS
u spaart 21,89 €



Magnetische bladen
Flexibele, enkelzijdig kleur gelamineerde magnetische 
bladen.  Voor individuele aanpassingen, uitknipbaar.
Beschrijfbaar en afwisbaar met wateroplosbere stiften.
Dikte  0,6 mm. B 200 x L 300 mm.

Gelieve kleurnummer bij bestelling opgeven: 
rood (1), groen (2), blauw (3), geel (4).

Magnetische bladen Bestelnr. 137 10… €/st. 8,49
vanaf 3 st. €/st. 7,99

Gelieve kleurnummer bij bestelling opgeven: 
rood (1), groen (2), blauw (3), geel (4).

Facetrand magneten
Veelvoud aan magneten in vorm en kleur. Gelakte magnetische onderkant ter bescherming van 
magneethoudend oppervlak..  Omhulsel in breukbestendig kunststof.  Draagkracht 0,17 - 2 kg.  
Made in Germany. 1 VE=20 stuks

Gelieve kleurnummer bij bestelling opgeven: 
rood (1), blauw (3), geel (4), wit (5), zwart (6), kleurenmix.

Magneetband, zelfklevend
• magneten uitknippen zoals gewenst, om foto‘s  
 of andere dingen op te kleven
• voorzijde zelfklevend, achterzijde magnetisch
• magneetband knippen, plakken klaar
• draagkracht ca. 40 g/cm²
• flexibele magneetband: dikte 1 mm

Bestelnr. lengte breedte €/st. va. 3 st.  
€/st.

280 603 10 m 35 mm 29,99 24,99
280 604 10 m 45 mm 34,99 29,99

Uitvoering Ronde 
magneten

Ronde 
magneten

Ronde 
magneten

Rechthoekige
magneten

Ronde
magneten

Afm. Ø / B x D x H mm 15 x 7 20 x 8 30 x 10 53 x 18 x 10 34 x 13
draagkracht         kg 0,17 0,30 0,60 1,00 2,00
    Bestelnr.  137 00... 137 01... 137 02... 137 03... 137 04...
kleurenmix  Bestelnr. 137 009 269 469 269 479 269 489 269 499
€/VE= 20 st. 6,90 8,90 11,90 14,90 18,90
vanaf 5 VE €/VE 5,90 7,90 9,90 12,90 16,90

€/st.vanaf029
sterke magneten

Magneetstroken
Flexibel, enkelzijdig gelamineerde magneetstroken.  Beschrijfbaar 
en afwisbaar met wateroplosbere stiften. 
In te korten met schaar. Dikte 1 mm

Gelieve kleurnummer bij bestelling opgeven: 
rood (1), groen (2), blauw (3, uitgezonderd B 10 mm),  
geel (4).

 Lengte je 1000 mm. VE= 2 stuks

Breedte mm 5 10 15 20
Bestelnr. 137 05... 137 06... 137 07... 137 08...

€/VE 4,99 6,99 9,99 11,99
vanaf 3 VE €/VE 3,99 5,99 8,99 9,99

vanaf €/st. 1,99

Bestel- 
nr.

lengte 
mm

materiaal €/st. va. 3 st.  
€/st.

269 458 500 Stahl, wit 3,99 3,49
269 459 1000 Stahl, wit 5,99 5,49
269 460 500 roestvrij staal 5,49 4,99
269 461 1000 roestvrij staal 7,49 6,99

L x B mm Bestelnr. €/st. vanaf 3 st. €/st. 
5000 x 35 217 946 14,99 12,99

Ferrotape
Flexibel en veelzijdig inzetbaar.   
Zelfklevende polsterschuim om  
oneffenheden in de luur op te vangen, dikte 0,7 mm, 
afknipbaar, kleur wit

Ferrolijsten
Prijsgunstige oplossing voor de bevestiging van info met 
magneten.  Om oneffenheden in de muur op te vangen 
met zellfklevende schuim.
Ferrolijsten, standaard
• Breedte 50 mm

Bestelnr. lengte materiaal €/st.
280 598 500 mm staal, wit 14,99

Bestelnr. lengte materiaal €/VE
280 599 500 mm staal, wit 8,99

Ferrolijsten, smal
• breedte 30 mm
• VE = 10 stuks

Beschrijfbare tape, magnetisch
• voor wisselende beschrifting zoals rekken, metalen  
 deuren, enz.
• voorzijde gelamineerd, rugzijde magnetisch
• knippen, beschrijven, aanbrengen
 beschrijfbaar met non-permanent marker,  
 droog afwisbaar
 • draagkracht ca. 42 g/cm², dikte 1 mm

Bestelnr. lengte breedte €/st. vanaf 5 st. €/St
280 594 10 m 10 mm 14,99 12,99
280 595 10 m 20 mm 20,99 18,99
280 596 10 m 30 mm 29,99 26,99
280 597 10 m 40 mm 34,99 32,99

Magneet met carrouselhaak
• gebogen staalhaak, draaibaar
• robuust : stalen omhulsel
• beschermfolie aan onderzijde magneet
•  1 VE=2 stuks

Bestelnr. draagkracht Ø x D mm €/VE va. 5 VE €/VE
280 583 5 kg 35 x 53 6,99 5,99

Neodym magneten
•  zeer hoge draagkracht
• makkelijk grijpbaar
• vernikkeld staal
Bestelnr. draagkracht Ø mm €/st. va. 5 st. €/st.
280 584 5,0 kg 16 3,99 2,99
280 585 8,0 kg 22 4,99 3,99
280 586 13,0 kg 25 5,99 4,99
280 587 21,0 kg 30 6,99 5,99

Ø mm draagkracht  Bestelnr. st./VE €/VE
10 2 kg 269 451 6 12,99

Chroommagneten
• elegant en functioneel
• draagkracht van 2 kg

Ferrolijsten incl. 4 magneten
• breedte 50 mm
•  4 Neodym-schijfmagneten,  

Ø 10 x H 3 mm, draagkracht 2 kg
+ 4x

Kleine helper voor de perfecte organisatie

Andere magneten vindt u op onze webshop: delta-v.be
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Witbord in glas/ 
magnetisch in glas
•  de frameloze borden zijn veelzijdig inzet-

baar, bijv. in ontvangstruimte, kantoor, 
gastronomie, enz.

• het glasoppervlak van de magnetische  
 borden is met stiften en krijtmarkers in  
 verschillende kleuren beschrijf- en  
 vochtig afwisbaar
• de zeer sterke magneten houden notities  
 of foto‘s op hun plaats, en haakmag- 
 neten maken het zelfs mogelijk om bijv.  
 sleutels op te hangen
• levering incl. 2 dobbelsteen magneten
• diepte 10 mm
• verdoken muurbevestiging in hoog-  
 of dwarsformaat, levering incl.  
 montagemateriaal

•  25 jaar garantie op  
glas-oppervlak

H x B mm 400 x 300 800 x 400 900 x 600 1150 x 750
e met perforatie 219 848 269 614 218 851 219 852
Gewicht kg 0,9 2,2 3,5 5,5
€/St. 49,90 79,90 99,90 129,90

Memo magneetborde 
•  hoogwaardig RVS, edele optiek en hoogwaardige afwerking
• veelzijdig inzetbaar

vanaf  €    4990

H 400 x B 300 mm 

hoogwaardig  RVS

toebehoren Witbord magnetisch in glas

verdere borden en toebehoren vindt u in 

onze online-shop: delta-v.be

magneten  
in RVS
VE = 6 stuks

Ø mm Bestelnr. €/VE
20 269 615 6,90
25 269 616 7,90

Neodym  
magneet  
dobbelstenen
• draagkracht 3 kg
• kleur silver
• B 10 x H 10 x D 10 mm
• VE = 4 struks
Bestelnr. €/VE
269 611 9,90

Neodym  
magneten met haken
• draagkracht 10,5 kg
• kleur silver
• B 16 x H 16 x D 12 mm
• VE = 4 stuks

Bestelnr. €/VE
269 612 14,90

kleuren Bestelnr. St./VE €/VE
zwart, wit 269 578 2 9,90
geel, lichtgroen, 
wit, lichtblauw

269 604 4 12,90

Krijtmarkers
•  breedte 2-5 mm
•  snel drogende 
 vloeistof op waterbasis

d

Witbord in glas/ 
magnetisch in glas incl. 2 magneten
Afm. B x H mm 100 x 600 400 x 600 450 x 600 600x 800 650 x 1000 900 x1200 1200 x 1200 1200 x 1500 1200 x 1800 1200 x 2000 1200 x 1400
gewicht kg 0,7 3,5 3,6 6,6 8,0 13,3 17,8 23,2 30 31 39,6
kleur
rood Bestelnr. 269 532 269 538 – 269 544 b – – – – – – –
zwart Bestelnr. 269 537 a 269 542 – 269 548 – – – – – – –
reinwit Bestelnr. – – 281 467 – 281 470 281 471 281 472 290 630 290 631 281 475 290 632

€/ st. 22,90 43,90 55,90 82,90 89,90 129,90 199,90 229,90 249,90 299,90 349,90
va. 5 st. €/st. 16,90 41,90 49,90 69,90 84,90 119,90 189,90 209,90 229,90 289,90 319,90

Alle borden worden incl. 2 magneten geleverd!

cd

Witbord in glas/magnetisch in glas

op llazen 
oppervlak

modern en 
stijlvol in

GLAS 

elegante frameloze borden met  
verdoken muurbevestiging

eindeloos  
beschrijf- en  
afwisbaar

  magnethaftend

c

glazen bord  

voor stiften en 

krijtmarkersB 100 x H 600 mm

vanaf €1690

a

magnee-thoudend

b
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c Bestelnr. 265 322  
vanaf €/st. 209,90

b

uitvoering metaal, poedercoating in drie verschillende RAL kleuren
 
B x H x D mm

 
kleur

aantal 
rails

gew.  
kg

 
Bestelnr. 

 
€/st. 

va. 3 st.  
€/st.

315 x 1278 x 74 rood RAL 3000 10 12 275 541 e 145,90 139,90
315 x 1278 x 74 blauw RAL 5002 10 12 275 542 f 145,90 139,90
315 x 1278 x 74 grijs RAL 7045 10 12 275 543 145,90 139,90
554 x 1278 x 74 rood RAL 3000 10 21 275 544 259,90 229,90
554 x 1278 x 74 blauw RAL 5002 10 21 275 545 259,90 229,90
554 x 1278 x 74 grijs RAL 7045 10 21 275 546 259,90 229,90

Bestelnr. 284 655
vanaf   € 8990

a voorzijde:  
planbord met geleiders 

Bestelnr. 265 327  
vanaf €/st. 699,–

Orderzakken
• formaat DIN A4
•  uit kunststof in blauw of rood,  

met vaste folie en klittenband

voorzijde

 metaal

d

e

f

Mobiel planbord
•  voorzijde: planbord met  

9 geleiders voor DIN A4 
orderzakken incl. koplijst en 
aflegbakje

•  rugzijde: witbord magne-
tisch, beschrijfbaar en droog 
afwisbaar incl. aflegbakje  
uit metaal

•  incl. 4 dubbele zwenkwielen, 
waarvan 2 blokkeerbaar

•  stabiel en standvast staalbu-
is-onderstel met langedurige 
DELTA-V poedercoating, 
aluzilver 

•  B 1550 x H 1940 x D 78 mm
• gewicht 56 kg
•  gedemonteerde aanlevering,  

eenvoudige montage

uitvoering polypropyleen
B x H x D mm aantal rails gew. kg Bestelnr. €/st. va. 3 st. €/st. 
315 x 900 x 78 6 7 284 655 94,90 89,90
315 x 1282 x 78 10 7 265 321 b 121,90 115,90
315 x 1757 x 78 15 9 284 656 185,90 175,90
554 x 900 x 78 6 11 284 657 159,90 149,90
554 x 1282 x 78 10 9 265 322 c 219,90 209,90
554 x 1757 x 78 15 9 265 323 229,90 219,90
1580 x 900 x 78 6 19 265 324 449,90 429,90
1580 x 1282 x 78 10 27 265 325 d 533,90 499,90
1580 x 1757 x 78 15 57 265 326 609,90 579,90

Planbord 
•  voor optimale planning  

voor personeel enz.
•  uit hoogwaardig en robuust 

polypropyleen of metaal
•  met stabiele achterwand  

en kunststof frame
•  6-15 geleiders voor A4  

orderzakken
•  planborden vanaf breedte  

1575 mm incl. koplijst,  
kartonkaartjes en  
aflegbak

576 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

rugzijde

TOP  
KWALITEIT

Planbord

Mobiel Planbord 
Bestelnr. 265 327a €/st. 719,–

vanaf 3 st. €/st. 699,–

MULTIFUNCTIONEEL
1 bord - 2 functies! 

a rugzijde:  
whiteboard magneethoudend 
Bestelnr. 265 327 
vanaf €/st. 699,–

Orderzakken DIN A4
kleur Bestelnr. €/VE va. 3 VE €/VE 
blauw 265 328 44,90 39,90
rood 265 329 44,90 39,90

1 VE = 10 stuks



Wand-planhouder 
•  zilvergeanodiseerde bevestigingsbuis om 

tegen de muur te schroeven, lengte 1 m
• incl. 2 alu-zwenkarmen met telkens  
  3 magnetische clips
•  uitbreidbaar tot 8 armen
• incl. montagemateriaal
•  B 100 x H 1435 x D 110 mm
•  gewicht 1,7 kg

Bestelnr. €/st. va. 3 st. €/st. 
269 634 e 72,90 69,90

Papierklemlijsten
Nota’s, memo’s, foto’s, tekeningen,  
landkaarten en ontwerpen enz.  
worden in de lijst geklemd. 
Hoogte: 40 mm
• eenvoudige en snelle montage
•  naast- of onder elkaar te monteren
•  decent design uit lichtgrijs  

kunststof of aluminium, zilver
•  in 7 verschillende lengtes  

verkrijgbaar
• levering incl. montagemateriaal 
  (bevestiging naar keuze met  
  zelfplakkende plakband of schroeven)

Klemlijsten/planhouders
P

e

perfecte  
bevestiging 
door  
intelligent  
rolsysteem

b

Planhouder
Optimale hulp bij de presentatie van  
info-documentatie, posters, techn.  
tekeningen, flipchart-papier enz.   
In drie uitvoeringen als mobiele  
oplossing, met tafelklem of voor de  
wandmontage. Verschuifbare 
 magneetclips aan de uitklapbare  
zwenkarmen maken een simpelweg inschuiven van de 
documenta tie mogelijk. De hoogteverstelbare armen kunnen 
langs beide kanten behangen worden. 

a

vanaf   € 790
lengte 310 mm

 Tafel-planhouder 
• tafelklem voor bladdikte tot 600 mm
•  zilver geanodiseerde bevestigingsbuis  

tot 1200 mm boven de tafel uittrekbaar
• incl. alu zwenkarm A1 met  
  3 magnetische clips
•  uitbreidbaar tot 4 armen
•  B 107 x H 1430 x D 100 mm 
•  gewicht 1,7 kg

Bestelnr. €/st. va. 3 st. €/st. 
269 633 d 115,90 108,90

Bestelnr. €/st. va. 3 st. €/st. 
269 636 39,90 35,90

Zwenkarm A1 incl.  
3 magnetische clips
•  lengte 1000 mm
•  automatische hoogteverstelrem
•  gewicht 0,3 kg  

Zwenkarm A0 incl.  
3 magnetische clips
• engte 1320 mm
•  automatische hoogteverstelrem
•  gewicht 0,29 kg 
Bestelnr. €/st. va. 3 st. €/st.
269 635 f 39,90 37,90

Bestelnr. €/st. va. 3 st. €/st.
269 632 c 239,90 229,90

Mobiele-planhouder 
•  aluminium buis met telescopische uittrek 1400-2000 mm 
•  incl. 3 alu zwenkarmen met telkens 3 magnetische clips
•  uitbreidbaar tot 6 armen 
• standvaste en elegante voet op wielen incl. 5 speciale wielen  
•  B 480 x H 1420 x D 205 mm  
•  gewicht 1,63 kg 

M

Bestelnr. 269 637
€/st. 29,90
vanaf 3 st. €/st. 26,90

Magneetclips
kleur grijs, VE = 10 stuks extra hoge 

planhouder 
1,42 tot 
2,00 m

uitvoering kunststof lichtgrijs aluminium zilver
lengte mm Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
310 152 761 7,90 268 198 10,90
500 268 195 13,90 268 199 14,90
580 152 762 16,90 268 200 19,90
880 152 763 17,90 268 201 22,90
1000 268 196 20,90 268 202 23,90
1180 152 764 24,90 268 203 28,90
1500 268 197 a 34,90 268 204 b 41,90

c

f

d

ho
og

te
 1

42
0 

- 2
00

0 
m

m
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Ladesysteemboxen/sorteerboxen

c Bestelnr. 125 872 

vanaf € 86,90

Sorteerbox 
• snelle toegang tot alle documenten

• etikettering voor snelle toegang
• uit kras- en slagvaste polysterol
•  extreem belastbaar en stapelbaar 

door simpel op elkaar te plaatsen
•  bovenste plaat met driezijdige aan-
  slagkant als extra valbeveiliging
•  greep om het makkelijk nemen 

van documenten

kleur Bestelnr.
lichtgrijs 208 543 a

€/st. 149,90
vanaf 2 st.   €/st. 129,90

Sorteerbox 802  
met 24 vaste vakken,  
stapelbaar en gemonteerd.  
afm.: H 548 x B 674 x D 308 mm, 
gewicht 5 kg

Ladesysteem
• hoge capaciteit
• corpuskleur lichtgrijs of zwart
•  2 lademogelijkheden in  

3 kleurcombinaties
• uit krasvast polysterol
• met etikethouder voor snelle toegang
•  de lades beschikken over een  

uittrekvergrendeling en greep

kleur Bestelnr. €/st. va. 3 st. €/st. va. 10 st. €/st.
lichtgrijs 125 872 c 109,90 99,90 86,90

corpus/lades Bestelnr. €/st. va. 3 st.€/st.
lichtgrijs/lichtgrijs 207 600 e 229,– 219,–

Blok met 16 lades passend voor rekken  
en kasten vanaf 1200 mm breedte 
afm.: H 329 x B 1076 x D 342 mm, gewicht 15,5 kg

Sorteerbox
documentsorteerder, stapelbaar
•  passend voor elke kast vanaf breedte  

840 mm, diepte 350 mm
• met vaste vakken voor 15 x DIN A4
•  elk vak met flexibele etikethouder,  

etiket en greep
• capaciteit 500 pagina's
• afm.: B 754 x D 327 x H 313 mm
• gewicht 6 kg

corpus/ lades Bestelnr. €/st. va. 3 st. €/st.
lichtgrijs/lichtgrijs 207 597 179,– 169,–
lichtgrijs/zwart 207 598 d 179,– 169,–

Blok met 12 lades passend voor rekken  
en kasten vanaf 920 mm breedte 
afm.: H 329 x B 813 x D 342 mm, gewicht 12 kg

kleur Bestelnr.
lichtgrijs 208 545 b

€/st. 189,90
vanaf 2 st.   €/st. 169,90

Sorteerbox 803  
met 36 vaste vakken, stapelbaar 
en gemonteerd.  
afm.: H 791 x B 674 x D 308 mm, 
gewicht 7 kg

ALTIJD GRIJPKLAAR

a  
Bestelnr.  
208 543 
vanaf € 129,90

b  
Bestelnr.  
208 545 

vanaf € 169,90

d  
Bestelnr.  
207 598 
€ 169,–

e Bestelnr. 207 600 
vanaf € 219,–

578 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren, franco gelijkvloers.Gratis tel.: 0 800 / 20 888
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Ladesysteemboxen

Nog voordeli-
ger als SET!

85,–
c U bespaart 16,– €

Bestelnr. 218 583 
3 boxen

SORTEERHULPEN
SLIMMELadesysteemboxen

•  naar keuze met telkens 5 open of gesloten lades
•  passend voor documenten tot DIN A4/C4
•  de buitenafmetingen en -diepte van de box  

komt overeen met een ordnerhoogte
•  zo passen de boxen perfect in kantoorkasten,  

-rekken en -vakken met standaardmaten
•  uit stabiel DELTA-V kunststof voor  

een extra lange gebruiksduur
•  stapelbaar
•  de lichtlopende lades hebben een uittrekbeveiliging 

en een ingewerkte handgreep voor optimaal gebruik
•  incl. beschrijfbare clips voor een goed overzicht
•  incl. anti-slip voetjes die uw meubels beschermen

Uitvoering met telkens  
   5 gesloten lades,  
gewicht 3,4 kg
kleur Bestelnr.
lichtgrijs 218 580 c
zwart 281 424 d
€/st. 35,–

Uitvoering met telkens  
5 open lades,  
gewicht 3,3 kg
kleur Bestelnr.
lichtgrijs 218 579 a
zwart 281 423 b
€/st. 33,–

SET van 3 stuks voor kasten vanaf een breedte van 920 mm  
(totale SET breedte = 825 mm)

SET-aanbiedingen
SET 3 stuks* bestaande uit (SET=1 kleur) kleur Bestelnr.  €/SET

3 boxen open
lichtgrijs 218 581

84,90
zwart 281 441

3 boxen gesloten
lichtgrijs 218 582

89,90
zwart 281 442

�1 box gesloten, 2 boxen open
lichtgrijs 218 583 e

84,90
zwart 281 443

1 box open, 2 boxen gesloten
lichtgrijs 218 584

89,90
zwart 281 444

U bespaart tot € 16,– t.o.v. aparte aankoop.

b

d

c�Bestelnr. 218 580  
€/st. 35,–

e

va. € 2830
a

a

Buitenafm. box Binnenafm. lade
B x T x D B x T x D
275 x 330 x 320 mm 238 x 305 x 45 mm

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

per stuck in Set
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Projectiescherm
• voor wand- en plafondmontage
•  hoogwaardig projectievlak, diffuus licht (type D), 1.2 Gain
•  zwarte omranding voor contrastoptimalisatie, B 30-50 mm

Projectievlak
B x H mm

 
formaat

gew.  
kg

 
Bestelnr.

 
€/st. 

vanaf 3 st.  
€/st. 

1500 x 1125  4:3 7 278 915 89,– 79,–
2000 x 1500 4:3 8 278 916 109,– 104,90
2400 x 1800 4:3 9 278 917 119,– 109,90
2400 x 2400  1:1 10 278 918 a 119,– 109,90

Projectieschermen/ 
multi-media wagens 
• elektrisch projectiescherm
•  voor wand- en plafondmontage
•  hoogwaardig projectievlak,  

diffuus licht (type D), 1.2 Gain
• zwarte omranding voor contrastoptimalisatie
•  eenvoudige montage, stroomaansluiting  

via netstekker

Projectievlak  
B x H mm

for-
maat

gew.  
kg

Bestelnr. €/st. 
 

vanaf 3 
st. €/.st. 

2000 x 2000 1:1 17 278 919 b 149,90 139,90
2400 x 2400 1:1 19 278 920 174,90 164,90
2400 x 1800 4:3 19 278 921 184,90 179,90
3000 x 1690 16:9 23 278 922 259,90 249,90
3000 x 2250 4:3 23 278 924 259,90 249,90
3000 x 3000 1:1 24 278 925 259,90 249,90

Projectievlak  
B x H mm

 
formaat

gew. 
kg

 
Bestelnr.

 
€/st. 

vanaf 5 st.  
€/st.

1500 x 1500  1:1 7 278 926 69,90 59,90
1800 x 1800 1:1 10 278 927 c 79,90 69,90
1800 x 1350 4:3 10 278 928 75,90 69,90
2000 x 2000 1:1 12 278 929 89,90 79,90
2000 x 1500 4:3 13 278 930 89,90 79,90
2400 x 2400 1:1 17 278 931 119,90 99,90
2400 x 1800 4:3 16 278 932 119,90 99,90

Mobiele statiefwand  
•  simpel en snel verplaatsen naar een 

andere ruimte dankzij lichtlopende 
wielen, blokkeerbaar

•  metalen ronde voet, diameter  
630 mm, voor max. stabiliteit

•  praktische ophangbeugel voor schuin 
stellen van het het projectievlak 10°

•  hoogwaardige projectievlak in 
matwitte folie, diffuus licht (type D), 
1.2 Gain 

Projectievlak rojievlak  
B x H mm

 
formaat

gew.  
kg

 
Bestelnr.

 
€/st. 

vanaf 5 st.  
€/st.

1500 x 1500 1:1 17 278 933 d 159,90 149,90
1800 x  1800 1:1 18 278 934 179,90 169,90
2000 x  2000 1:1 19 278 935 209,90 195,90

Statiefprojectiescherm  
•  met praktische draaggreep 

voor makkelijk transporteren
•  traploos hoogteverstelbaar
•  hoogwaardig projectievlak 

met coating, diffuus licht  
(type D), 1.0 Gain

 

•  zwarte omranding voor  
contrastoptimalisatie

•  driebeensstatief,  
zwart

vanaf  5990

a b

c

d

Projectieschermen



Stalampen

674

zuil zijdelings, optimaal  
voor gebruik aan enkele  

werkplekken

Energiebesparende lampen Novato 85/15 Novato 40/60

straling
85% naar 
boven, 15%  
naar beneden

40% naar 
boven, 60%  
naar beneden 

straling

acryl afdekking 
naar boven, 
rooster met 
geïntegreerde 
lichtverdeling 
naar beneden

rooster naar 
boven, licht-
verdeling naar 
beneden

energiebesparende lichtbron
2x 55 Watt 
(sokkel 2G11)

4x 14 Watt 
(sokkel G5)

levensduur van de lichtbron 16000 h 16000 h
gemiddeld energieverbruik 61 kWh/1000h 16 kWh/1000h
verlichtingssterkte LUX,  
bij 85 cm afstand

1670 500

lichtstroom per  
verlichtingsbron, Lumen

4500 1190

Bestelnr. 267 882 a 279 757 b
€/st. 299,– 339,–
va. 3 st. €/st. 278,– 299,–

zuil in het mid-
den, optimaal 
voor gebruik  
bij dubbele  
werkplekken 

va. €  278,–

b

Energiebesparende lampen
•  in drie verschillende uitvoeringen,  

afhankelijk van uw behoeftes
•  stabiele zuil uit kwalitatief DELTA-V  

aluminium, voor extra lange gebruiksduur
•  extra grote stalen voet voor maximale 

standvastigheid, B 280 x D 420 mm
•  bij stalamp Novato 40/60 staat de  

zuil midden op de voetplaat, zodat  
deze ook gebruikt kan worden voor  
dubbele werkplekken

•  totale hoogte van de lamp 1900 mm
•  schakelaar aan lampenkap
•  lampenkap ca. B 330 x 620 mm
•  4500 Kelvin, neutraal wit licht
•  energieklasse A
•  de lampen zijn geschikt voor  

lichtbronnen met energieklasse A+ tot B
•  kabellengte: 2 m

Stalamp FREE, optioneel dimbaar
•  met microprismaticdiffuser voor directe en indirecte verlichting
•  straling naar boven 80%, naar beneden 20%
•  stalen voet met poedercoating voor verhoogde stabiliteit
•  lampenkap en profielbuis, aluminium gelakt
•  inclusief 2 compactlampen, TC-L 40 Watt
•  4000 Kelvin, neutraal wit licht
•  aansluiting: 220-240V, 50/60 Hz
•  inclusief 2m kabel en schukostekker
•  energieklasse A+

Afmetingen:  
totale hoogte: 1900 mm
profielbuis: B 25 x D 50 mm
voet: L 450 x B 324 mm, uitsparing B155 mm
lampenkap: L 575 x 320 x 40 mm

c afb. zilvergrijs 
Bestelnr. 287 286  
va. €/st. 559,–

De stalamp wordt geleverd met lamp van energieklasse A+. Deze lamp is geschikt  
voor verlichtingsbronnen met energieklasse A+. Energieverbruik: 44kWh/1.000h.

stalamp FREE stalamp FREE, dimbaar
kleur Bestelnr. Bestelnr.
zilvergrijs 287 286* c 287 289*
zwart 287 287* d 287 290*
wit 287 288* 287 291* e
€/st. 599,– 669,–
va. 3 st. €/st. 559,– 629,–

e afb. wit, dimbaar 
Bestelnr. 287 291 
va. €/st. 629,–

d afb. zwart 
Bestelnr. 287 287 
va. €/st. 559,–

praktische uitsparing in  

de voetplaat voor optimale  

positionering aan het bureau

DECORATIEF
FUNCTIONEEL
ENERGIE- 
ZUINIG
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a 
Bestelnr. 267 882 
va. €/st. 278,–



 
uitvoering

 
Bestelnr.

 
€/st.

va. 3 st.  
€/st.

stalamp voor de 
werkplek

267 880 b 289,– 279,–

stalamp voor de 
werkplek, dimbaar

 
267 881

 
459,–

 
439,–

stalamp NOVATO
De stalamp die voldoet aan uw eisen: 
Te gebruiken als functionele stalamp voor de 
werkplek met een straling naar boven van 30% 
en 70% naar beneden, naar keuze ook traploos 
dimbaar
• 4500 Kelvin, neutraal wit licht
•  incl. 2 x 55 Watt energiebesparende lampen  

of 4 x 55 Watt bij dimbare uitvoering
• tot 16.000 h levensduur van de lampen
• zuil uit aluminium, diameter
• totale hoogte van de lamp 1900 mm
•  lampenkap 330 x 620 mm,  

schakelaar aan de lampenkap
• stabiele steunvoet 280 x 420 mm, staal
• kabellengte ca. 2 m

De stalamp wordt geleverd met twee of vier lampen van energieklasse A.  
Deze stalamp is geschikt voor lampen van energieklasse A+ tot B.  
Gemiddeld energieverbruik.
Meer stalampen kunt u vinden in onze webshop: www.delta-v.be

Deze stalamp bevat i 
ngebouwde LED-lampen.  
De lampen kunnen niet 
gewisseld worden.

LED stalamp
•  straling naar beneden 67%, naar boven 33%
•  direct en indirect licht te bedienen  

onafhankelijk van elkaar 

•  licht wordt verdeeld door polycarbonaat plaat

•  kwalitatief DELTA-V aluminium,  
voor een bijzonder hoge stabiliteit 

•  4000 Kelvin, neutraal wit licht

• totale hoogte van de lamp 1900 mm

• lampenkap B 300 x D 550 mm

•  steunvoet B 250 x D 400 mm, incl. uitsparing voor 
een optimale positionering aan het bureau

•  Kabellänge ca. 2,2 m

•   levensduur van de LED meer dan 30.000 uren
•  gemiddeld energieverbruik 60 kWh/1000h

•  651 Lux

• energieklasse A

•  gewicht 10 kg

Bestelnr. 272 753 3 
€/st. 399,–
va. 3 st. €/st. 379,–

schakelaar aan 
lampenkap

optioneel 
dimbaar

grote steunvoet 
voor hoge  
stabiliteit

b
Bestelnr. 267 880  
vanaf €/st. 279,–

b vanaf € 279,–

U bespaart

-24,9%
op de originele prijs

praktische  
uitsparing  
in de voetplaat 
voor optimale  
positionering  
aan het bureau

c 
Bestelnr. 272 753  
vanaf €/st. 379,–

LED-
stalamp
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Stalampen LED-stalamp, optioneel dimbaar 

Professionele lamp voor langdurig gebruik.

•   straling naar boven 70%, naar beneden 30%

•  4000 Kelvin, neutraal wit licht

•  stabiele zuil uit aluminium

•  totale hoogte van de lamp ca. 1900 mm

•  schakelaar op de standzuil, H 1080 mm

• lampenkap B 300 x D 600 mm

•  stabiele steunvoet 300 x 420 mm, staal, incl. uitsparing  
voor optimale positionering aan de bureautafel

• kabellengte ca. 2,2 m

• levensduur van de LED meer dan 30.000 uren

LED-stalamp - 

optioneel dimbaar

VERBLIN-
DINGSVRIJ  
LICHT  
IN TIJDLOOS 
DESIGN

praktische uitsparing  

in de steunvoet voor optimale  

positionering aan het bureau
a

vanaf €/st.   499,–
a Bestelnr. 272 633

Deze stalamp bevat ingebouwde LED-lampen. Printplaat volgens Zhaga-standaard 
(L56W2, 4x 16, 8 Watt, 700 mA)

LED-stalamp LED-stalamp, 
dimbaar

gemiddeld  
energieverbruik 40 kWh/1000h 75 kWh/1000h
verlichtingssterkte bij 
850 mm afstand 600 Lux 1200 Lux

lichtstroom 2900 Lumen 6000 Lumen
energieklasse A A+
gewicht 14 kg 15 kg
Bestelnr. 272 633 a 272 634
€/st. 549,– 839,–
va. 3 st. €/st. 499,– 789,–



d

Energie-spaarlamp ECOSTAR
•  schaduwvrij licht door wijde reflector
•  uitgerust met zware voet en tafelklem 

(spanwijde tot 40 mm)
• hoogte: 705 mm
•   levering incl. lamp: 1 compacte TL-buis
• incl. elektronisch ballast
• gewicht: 1,24 kg
• lichtsterkte 906 LUX
• kleurtemperatuur 6400 K
•  de lamp wordt verkocht met een lamp effciëntieklasse  A. 
Deze lamp is geschikt voor  lampen met effciëntieklasse A+ tot E.  
Energieverbruik 11 kWh/1.000 h.

De lampen op deze pagina hebben ingebouwde  
LED-lampen. Deze LED’s kunnen in de lamp niet  
vervangen worden.

LED-lamp VENEZIA
•  Multifunctionele lamp: traploos dimbaar,  

kleurtemperatuur instelbaar,  
incl. USB-aansluiting

•  te kiezen uit 4 verschillende kleur- 
temperaturen: tussen 2700-6400 Kelvin

•  lichtkop 180° draaibaar
•  armlengte 170 mm x 330 mm, metaal
•  2700 LUX lichtsterkte
•  max. werkhoogte 540 mm
•  lichtkop 465x44 mm
•  lampvoet diameter 200 mm
•  LED levensduur ca. 40.000 uren
• efficiëntieklasse A
•  energieverbruik 10 kWh/1000h
•  gewicht 1,4 kg

LED-lamp Venezia
kleur Bestelnr.
antraciet 275 552 e
zilver 275 553 f
€/st. 155,–
vanaf 4 st. €/st. 145,–

Ecostar
kleur Bestelnr.
zilver 249 739 d
€/st. 44,90
va. 6 st.  €/st. 41,90

LED- 
LAMP  
VENEZIA:
• TRAPLOOS DIMBAAR  
•  KLEURTEMPERATUUR  

INSTELBAAR
• INCL. USB-AANSLUITING

e
f

VE= 2 stuks

incl. voet 
en klem

Bureaulamp LED CHANGE
•  elegante lamp uit aluminium en staal

• incl. lampkopbedekking in drie kleuren  
 (zilver, zwart of framboos), naar keuze inzetbaar

• groot bereik
• dubbelarm, lengte 370 x 420 mm

•   levering incl. lamp:  
 100-240 V / LED 4,8 watt
• hoogte: 700 mm

• kleur: zilver
• gewicht: 1,6 kg

• energie-efficiëntieklasse A
• lichtsterkte 744 LUX

• kleurtemperatuur 5000 K
•  gebruiksduur van de LED meer 

 dan 30.000 uren
•  energieverbruik 5 kWh/1000h

c

incl.  
3 lampkop- 
afdekkingen

LED Change c
Bestelnr. 259 137 
€/st. 62,90
vanaf 4 st.
€/st. 59,90

•  met staande voet of klemvoet
•  lampenarm uit hoogwaardig  

aluminium
•  armlengte oben en onder 280 mm
•  lichtkop horizontaal en verticaal zwenkbaar
•  lichtkop lengte 284 x breedte 45 mm
•  max. werkhoogte 600 mm
•  lampvoet diameter 153 mm, klem met spanwijde 10-50 mm
•  5000 Kelvin, neutraalwit licht
•  836 LUX lichtsterkte
•  LED levensduur ca. 20.000 uren
•  energieverbruik 6 kWh/1000h
• efficiëntieklasse A

LED-lamp SYDNEY

583

Bureaulampen
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a

bvanaf €  3390

LED-lamp Sydney
uitvoering kleur Bestelnr. €/st.   va. 6 st. €/st.
standvoet zwart 275 548 46,90 42,90
standvoet zilver 275 549 a 46,90 42,90
klemvoet zwart 275 550 b 37,90 33,90
klemvoet zilver 275 551 37,90 33,90
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Serveerwagens roestvrij staal

TIP!

laadvlak mm 800 x 500 1000 x 600
buitenmaten mm 895 x 595 1095 x 695
etages aantal 2 3 2 3
etage-afstand mm 591 278 591 278
draagkracht/etage kg 40 40 40 40
totaaldraagkracht kg 80 120 80 120
totaalhoogte mm 960 960 960 960
gewicht kg 14 18 18 23

Bestelnr. 210 020 210 022 210 021 210 023
€/st. 279,– 339,– 459,– 549,–

a

b
afb. 3 etages
Bestelnr. 210 022
€ 339,–

Roestvrij door 

DELTA-V- RVS

Kwaliteitskenmerken:
•  hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
•  4 zwenkwielen 125 mm, met 2 wiel- 

blokkeringen, bestendig tegen corrosie
• Wielkas in verzinkt en verchroomd staal 
•  Wiellichaam in slagvast, zuur- en  

vetbestendig kunststof
•  Wielen uit thermoplastisch rubber
•  Ronde beugel met gelaste legborden  

en verhoogde profielrand
• wagenhoeken met muurbeschermers

Bestelnr. 210 020

 
 279,–vanaf €

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen

Drank transportkar
Zorgt voor orde, ideaal voor  
leeggoed terugname of als  
sorteerstation 

•  DELTA-V chroom-nikkel staal
•  met 4 leggers 100 x 360 mm  

geschikt voor 2 bakken  
400 x 300 mm of  
3 bakken 300 x 200 mm

•  Afstand tussen steunen :  345 mm
•  draagkracht: tot 120 kg
•     4 gummiwielen met stootranden,  

Ø 125 mm, 2 blokkeerbaar
 •  B 1080 x D 570 x H 1610 mm
 •  gewicht 35 kg
•  levering gedemonteerd, 

eenvoudige montage

Bestelnr. 280 490
€/st. 559,–

hygiënisch

roestvrij

Serveerwagens  
roestvrij staal

b

a
afb. 2 etages
Bestelnr. 210 020
€ 279,–

Box-afruimkar 
Perfect om servies, bestek of levens- 
middelen af te ruimen

•  DELTA-V chroom-nikkel staal
•  Kader uit vierkant metaal 25,8 mm
• voor euronorm boxen E1, E2, E3
•  Afstand tussen steunen :  

boven 118 mm, midden 380 mm,  
onder 250 mm

•  draagkracht totaal: 100 kg
• draagkracht per niveu 40kg
•  4 gummiwielen met stootranden,  

Ø 100 mm, 2 blokkeerbaar
•  B 720 x D 500 x H 965 mm
 •  gewicht 9,4 kg
•  levering gedemonteerd, 

eenvoudige montage

Bestelnr. 291 567
€/st. 149,90

Euro-boxen 
vindt u op pag. 713
(niet inbegrepen bij levering)

extreem stabiel: 
 35 kg eigen gewicht

etagelegborden geluidsdempend 
met antidreun bedekking

TIP!

gemakkelijk  
te reinigen

tot 
120 kg

draag-
kracht
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Serveerwagens roestvrij staal

Kwaliteitskenmerken:
• roestvrij chroom-nikkel staal
•  4 zwenkwielen met 2 wielblokkeringen,
•  hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
•  hittebestendig tot 500° C
•  wagenhoeken met muurbeschermers

149,–vanaf €

breedte x diepte mm 855x535 855x535 930x510 920x600
etages aantal 2 3 2 + 1 trog 5
etage-afstand  mm 560 275 270/265 265
draagkracht/etage kg 40 40 40 30
totaaldraagkracht kg 80 120 120 150
totaalhoogte mm 930 930 990 1540
gewicht kg 12,5 14,6 15,6 20,4

Bestelnr. 220 251 220 253 270 736 270 737
€/st. 149,– 179,– 199,– 239,–

Robuust en veelzijdig:  
Of voor transport in gastronomie- 
bereik of bijv. als waswagen in  
hotels; met zijn tot 5 etages biedt  
deze serveerwagen extreem veel  
opbergruimte

Hittebestendig 
tot 500 °C

b M   
afb. 3 etages 855x535
Bestelnr. 220 253
€ 179,–

a M    
afb. 2 etages 855x535
Bestelnr. 220 251
€ 149,–

c M   
afb. 2 etages, 
1 trog
Bestelnr. 270 736
€ 199,–

d N   
afb. 5 etages 920x800
Bestelnr. 270 737
€ 239,–

a b c d

roestvrij

tot 
150 kg

draag-
kracht

levensmiddel 
geschikt

gemakkelijk  
te reinigen

Bestelnr. 220 251

Clever: dankzij de  
kuipbodem schuift  
het servies niet meer

Serveerwagens  roestvrij staal
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Ligbedden, EHBO-koffers, draagberries, kasten

uitvoering Bestelnr. €/st.
gevuld 210 807 499,–
leeg 210 808 289,–

Informatie voor bedrijven en werkplaatsen voor EHBO
• Draagberries
In werkplaatsen met grote ruimtelijke uitbreidingen moeten draagberries voorzien worden op 
meerdere, makkelijk te bereiken plaatsen. Andere transportmiddelen dienen voor handen te zijn 
indien een draagberrie moeilijk of niet inzetbaar is.
• Ligbedden
Vlgs § 31 werkplaatsrichtlijnen (ASR) en § 2 par. 5 zwangerschapswetgeving. Zwangere vrou-
wen dienen de mogelijkheid te hebben om in een aparte ruimte  
op een ligbed te kunnen uitrusten. Dit is voor bedrijven met het meerendeel  
vrouwelijk personeel en staand moeten werken.

uitvoering Bestelnr. €/st.
tafelpapier, wit 267 393 23,90
gerecycleerd eco-papier 229 645 23,90

Bedrijfssoort Bestelnr. €/st.
werkplaats 210 818 159,–
metaalsector 210 820 179,–
houtverwerking 210 821 179,–
electrotechniek 210 822 169,–
groothandel 210 824 169,–
beheer 210 825 159,–
labo en chemie 210 826 179,–
bouw 210 819 169,–

InfoBestelnr. 210 806
€/st. 359,–

Wandklapbed
•  afmetingen zoals ligbed
•  ideale oplossing voor kleine ruimtes
•  snelle en eenvoudig gebruik
•  incl. wandhouder, plaatstaal, wit

Ligbed
• ligvlak LxB 2000 x 700 mm
•  hoogte 500 mm
•  dragerplaat 22 mm, met verluchting
•  40 mm schuimstofpolster
•  bekleding weefselversterkt kunst leder,  

zwart, slijtvast, onderhouds- 
vriendelijk, vuilafstotend

•  hoofdgedeelte in meerdere  
standen verstelbaar

•  onderstel metaal, electrolytisch wit poederge-
lakt, stabiel en belastbaar, met afrolsysteem 
voor onderzoekstafelpapie

Bestelnr. 210 799
€/st. 299,–

Onderzoekstafelpapier
•  hygiënisch tafelpapier met afscheurperforatie
• rol L 50 m x B 55 cm

Draagberrie  
vlgs DIN 13 024
•  2.302 × 556 × 137 mm,1 x klapbaar
•  opgevouwde afm:  

1.920 × 150 × 145 mm
•  alu vierkantprofiel, 4 glijdvoeten,  

inschuifbare handvatten
•  patient veiligheidsgordel met  

snelsluitingen
•  bekleding chemisch vezelweefsel
•  desinfecteerbaar, verrottings bestendig
•  met hoofdkussentas

Bestelnr. 210 809
€/st. 172,–

Kast NovoLine 4 
•  H x B x D 2000 x 300 x 200 mm
• staal, wit, 0,7 mm dik
•  verstevigde hoeken en kanten
•  3 aflegvlakken in de deur
•  verbandkisthouder,  

anti-kantelbeveiliging voor berrie
•  ook voor enge ruimtes geschikt
inhoud:
• draagberrie 1 × klapbaar
•  verbandkist met vulling DIN 13157
•  eco-thermische dekens
•  lakens

Mag het iets meer zijn?

Afmetingen, uitvoering en uitrusting alle EHBO-koffers:
•  ABS-kunststof
•  wandhouder met 90° blokkering
•  zeefdruk pictogrammen
B x H x D 400 x 300 x 150 mm

EHBO-special
Verschillende beroepsrisico‘s hebben ook  
individuele oplossingen nodig :
Wat voor de bouw sector geldt is niet van  
toepassing op kantoor en andersom. 
 
Deze koffers maken een onderscheid :   
de basisinhoud DIN 13157 is aangevuld,  
rekening houdende met de toepassing.
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Garderobe-/ 
poetsmiddelenkast
breedte 920 mm
met grote opbergmogelijkheden:  
•  solide verwerkte metalen kast met  gelaste 

binnenconstructie
•  2 hoogteverstelbare legborden
•  krasvaste poedercoating in  

lichtgrijs RAL 7035 
•  verzonken greep met professioneel cilin-

derslot incl. nummering op slot en sleutels 
(naleveringsgarantie).

•  versterkte draaideuren met verzonken 
scharnieren voor een vlakke  
afsluiting

•   bijzonders wijde deuropening 180° om 
eenvoudig in- en uit te laden

M

Garderobe-/poetsmiddelenkast

19
50

 m
m

Corpus
en deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

professioneel 
BURG-slot incl. 
nummering op 
slot en 2 sleutels.  

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 15 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

kleur deuren
lichtgrijs RAL 7035 Bestelnr. 278 152
lichtblauw RAL 5012 Bestelnr. 278 153

€/st. 219,–
vanaf 2 st. €/st. 199,–

M  poetsmiddelenkast  
  met sokkel 
H 1850 x B 600 x D 500 mm

Bestelnr. 278 152

      vanaf €   199,–
 920 mm

Verdere uit- 
voeringen op  
onze online-shop

Bestelnr. 121 737
€/st. 289,–

va. 2 st. €/st. 269,–

M  poetsmiddelenkast 
H 1920 x B 920 x D 420 mm 
gewicht 53 kg

TIP!



a Bestelnr. 270 051 
vanaf €/st. 82,90

VLAKKE vitrinekasten:  
plaatsbesparend en veilig

Vlakke vitrinekasten  
• met metalen achterwand,

•  metalen achterwand B1  
getest vlgs. DIN 4102  
(moeilijk ontvlambaar) 

• met kurken achterwand

• om tot 12 x DIN A4 uit te hangen

•  extra vlakke uitvoering, bouwdiepte  
slechts 26 mm, bijzonder goed geschikt  
voor smalle ruimtes

•  prikbare kurkrugwand of rugwand  
uit magnetisch metaal,  
beschrijf- en droog afwisbaar

•  UV-bestendig en slagvast DELTA-V  
acrylglas of polycarbonaat vesnter,  
3 mm dik, voor duurzame bescherming  
van uw documenten

•   stabiel en hoogwaardig aluminium frame

•  met afgeronde, grijze kunststof hoeken  
voor uw veiligheid, zeer geschikt bijv.  
voor school of kinderopvang

•  draaideur met cilinderslot afsluitbaar,  
vanaf 9 x DIN A4 incl. 2 sloten

slot incl.  
2 sleutels

b 

Bestelnr. 277 571  
vanaf €/st. 82,90

kurkoppervlak –  

ideaal om informatie

in te prikken

hoogwaardig aluminium frame

voor uw veiligheid
afgeronde, grijze 
kunststof hoeken

metalen achterwand:   
• magneethoudend
• beschrijfbaar
• droog afwisbaar

3990
va. €

voor binnen

Vlakke vitrinekasten

Vlakke vitrinekasten - metalen rugwand  
magneethoudend, beschrijfbaar- en droog afwisbaar
formaat maten  

H x B mm
gewicht  

kg
Bestelnr. €/st.  va. 5 st. 

 €/st.
1 x DIN A4 350 x 271 1 270 047 42,90 39,90
2 x DIN A4 350 x 491 1,6 270 048 54,90 49,90
3 x DIN A4  350 x 711 2,2 270 049 64,90 59,90
4 x DIN A4  655 x 491 2,8 270 050 74,90 72,90

6 x DIN A4  655 x 711 4 270 051 a 85,90 82,90

8 x DIN A4  655 x 931 5 270 052 103,90 99,90
9 x DIN A4  963 x 711 5,7 270 053 109,90 105,90
12 x DIN A4  963 x 931 7,3 270 054 129,90 124,90

Vlakke vitrinekasten - kurk rugwand, prikbaar
formaat  maten  

H x B mm
gewicht  

kg
Bestelnr. €/st. 

 
va. 5 st.  

€/st. 
1 x DIN A4 350 x 271 0,9 277 567 42,90 39,90
2 x DIN A4 350 x 491 1,4 277 568 54,90 49,90
3 x DIN A4  350 x 711 1,9 277 569 64,90 59,90
4 x DIN A4  655 x 491 2,4 277 570 74,90 72,90

6 x DIN A4  655 x 711 3,3 277 571 b 85,90 82,90

8 x DIN A4  655 x 931 4,2 277 572 99,90 95,90
9 x DIN A4  963 x 711 4,8 277 573 112,90 104,90
12 x DIN A4  963 x 931 6,1 277 574 149,90 144,90

Vlakke vitrinekasten B1 getest (moeilijk ontvlambaar)  
metalen rugwand, magneethoudend, beschrijfbaar- en droog 
afwisbaar
formaat maten  

H x B mm
gewicht  

kg
Bestelnr. €/st.  va. 5 st. 

 €/st.
1 x DIN A4 350 x 271 1 281 445 52,90 49,90
2 x DIN A4 350 x 491 1,6 281 446 69,90 66,90
3 x DIN A4  350 x 711 2,2 281 447 89,90 86,90
4 x DIN A4  655 x 491 2,8 281 448 99,90 96,90
6 x DIN A4  655 x 711 4 281 449 109,90 106,90
8 x DIN A4  655 x 931 5 281 450 129,90 126,90
9 x DIN A4  963 x 711 5,7 281 451 139,90 136,90
12 x DIN A4  963 x 931 7,3 281 452 179,90 176,90
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B x H x D mm 330 x 470 x 35 470 x 670 x 35 670 x 910 x 35 910 x 670 x 35 1270 x 910 x 35 1540 x 970 x 35 1970 x 970 x 35
deuren draaideur draaideur draaideur schuifdeur schuifdeur schuifdeur schuifdeur
formaat 1 x DIN A4 4 x DIN A4 8 x DIN A4 8 x DIN A4 16 x DIN A4 21 x DIN A4 overmaat
gewicht kg 13 20 28 28 33 41  51
Bestelnr. 222 396 a 222 413 222 417 222 379 222 414 b 222 415 222 416
€/st. 169,– 199,– 249,– 259,– 339,– 399,– 499,–

H x D mm 980 x 50 980 x 50 980 x 50
breedte mm 1340 1550 1980
formaat 18 x DIN A4 21 x DIN A4 buitenmaat
gewicht kg 40 44 56 
Bestelnr. 222 420 222 421 222 422
€/st. 399,– 469,– 499,–

Vlakke informatiekasten  
en affichekasten

Met deze infokasten wordt uw  
boodschap gelezen. Gepresenteerd 
in hoogwaardige DELTA-V aluminium 
frames. Voor een extra lange  
gebruiksduur. Afsluitbare deuren  
zorgen voor veiligheid van uw affiches. 
ESG-veiligheidsglas vlg. DIN 1249 
zorgt voor de veiligheid van de lezer. 
 
Hoogste kwaliteit  
„Made in Germany“.

langdurig en 
hoogwaardig 
DELTA-V aluminiumka der

H x D mm 680 x 50 920 x 50
breedte mm 920 1280
formaat 8 x DIN A4 16 x DIN A4
gewicht kg  32 30 
Bestelnr. 222 418 c 222 419
€/st. 289,– 399,–

De voordelen:

•   hoogwaardig, extra vlak 
DELTA-V aluminiumkader  
35 x 15 mm, zilverkleurig

•  met draaideuren voor  
een volledige toegang of 
lichtlopende schuifdeuren, 
bijzonder geschikt voor 
smalle ruimtes.

•  ESG veiligheidsglas  
vlg. DIN 1249

•  stabiel veiligheids - 
cilinderslot,  
incl. 2 sleutels

•  magneethoudende  
rugwand uit verzinkt  
metaal, kunststof wit  
RAL 9010

TIP!

voor binnen
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Vlakke vitrinekasten

a Bestelnr. 222 396 

lichtlopende schuifdeuren,  
optimaal voor smalle doorgangen

c Bestelnr. 222 418 
€/st. 289,–

magneet- 

houdend

ESG- 
veiligheidsglas

b

draaideuren maken een  
volledige toegang mogelijk

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

magneet- 

houdend

De voordelen:
•  DELTA-V aluminium kader met alzijdig afgerond profiel, 50 x 20 mm, zilverkleurig

•  afgeronde hoeken verminderen de kans op kwetsuren.   
Zeer geschikt voor openbare gebouwen en scholen

• lichtlopende schuifdeuren, optimaal voor smalle ruimtes

•  zijlinks greepprofiel voor eenvoudiges schuiven van de deur

• schuifdeuren uit ESG-veiligheidsglas

•  rugwand in RAL 9010 magneethoudend ter bevestiging van notities

•  stabiel veiligheidscilinderslot incl. 2 sleutels

• diepte 50 mm

vanaf 289,–

greeplijst voor 
comfortabel 

gebruik van  
de schuifdeur

Informatievitrinekasten met afgerond frame 
Het volledig afgerond DELTA-V frame in aluminium garandeert een zeer lange 
gebruiksduur. Afgeronde hoeken garanderen maximale veiligheid. De infokasten 
kunnen bijzonder goed ingezet worden waar u het ongevallenrisico kunt minimali-
seren. Zonder, dat uw affiches in de achtergrond geraken. 

vanaf  €/St.  169,–

Magneten vind U vanaf pagina 574
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formaat maten B x H mm gew. kg Bestelnr. €/st.
4 x DIN A4 B 680 / H 500 28 105 043 279,–
8 x DIN A4 B 920 / H 680 32 105 045 369,–
16 x DIN A4 B 1280 / H 920 36 105 047 429,–
overmaat B 1340 / H 980 40 105 049 a 479,–
overmaat B 1550 / H 980 44 105 051 499,–

vanaf € 279,–

Infokasten
voor binnen

a Bestelnr. 105 049
€/st. 479,–

hoogwaardig,  
afgerond  

 aluminium  
frame

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.
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formaat maten B x H mm gew. kg Bestelnr. €/st.
6 x DIN A4 686 x 641 8,7 286 947 169,–
8 x DIN A4 906 x 641 11 286 948 b 199,–
10 x DIN A4 1126 x 641 13,3 286 949 249,–
12 x DIN A4 906 x 948 15,5 286 950 c 259,–
15 x DIN A4 1126 x 948 18,7 286 951 289,–
18 x DIN A4 1346 x 948 22,0 286 952 329,–
21 x DIN A4 1566 x 948 25,2 286 953 369,–
24 x DIN A4 1781 x 948 28,4 286 954 399,–

b Bestelnr. 286 948 
€/st. 199,–

STRAKKE LIJNEN smal design

c

magnetisch

afsluitbaar

Infokasten met schuifdeuren  
voor binnen 
extra smal profieldesign voor  
een elegante optiek. Dankzij de 
 schuifdeuren is deze infokast  
zeer goed geschikt voor  
smalle ruimtes en gangen.
 
•  magnetische rugwand, beschrifbaar en droog afwisbaar
• schuifdeuren uit ESG-veiligheidsglas, 4 mm sterk
• infokasten afsluitbaar
• stabiele infokast uit aluminium en metaal, hoeken in verstek
• profielbreedte 13,5 mm
•  tafeldiepte 50 mm

va. € 169,–

• ESG-veiligheidsglas

• levering incl. montageset

• magneethoudend

•  hoogwaardig, afgerond aluminium frame,  
zilver geanodiseerd

•  magnetische rugwand
•  lichtlopende glasdeuren - max.  

zicht zonder storende frames

•  bouwdiepte 40 mm
•  afsluitbaar met  

veiligheidscilinderslot 
•  levering incl. montageset

Infokasten met schuifdeuren
infokasten voor binnen voor affiches in DIN-formaten tot 1550 mm breedte



magneet-
houdend

info‘s snel en  
comfortabel uithangen:  

de 180° vleugeldeur 
onderaan openend 
maakt het mogelijk!

ideaal voor buitengebruik:  
de stabiele montage op staander

Infokasten  
voor binnen en buiten
hoogwaardige infokast geschikt voor bui-
tengebruik. Bevestiging tegen de muur of op 
staanders. De weervaste rubberen dichting 
beschermt uw affiches. Het hoogwaardige 
DELTA-V aluminium frame is uiterst stabiel  
en duurzaam.

•  mooi gevormd, afgerond alu profiel,  
afsluitbaar

•  vleugeldeuropening 180° naar  
beneden zorgt voor comfortabel  
omwisselen van de info

•  glas uit ESG-veiligheidsglas met  
weerbestendige gummidichting

•  magneethoudende achterwand, kleur 
blauw - ook in wit of grijs verkrijgbaar, 
zonder meerprijs

•  verlichting voor infokasten met  
 bouwdiepte 90 mm optioneel

Maten buiten B x H mm 545 x 430 800 x 545 1025 x 800 1380 x 1025 1600 x 1025
maten binnen B x H mm 445 x 330 700 x 445 925 x 700 1280 x 925 1500 x 925
DIN formaat 2 x A4 4 x A4 8 x A4 18 x A4 21 x A4
 bouwdiepte 45 mm Bestelnr. 271 063 271 064 271 065 a 271 066 271 067
gewicht kg 6,9 9,8 17,5 25 30

€/st. 229,– 289,– 349,– 425,– 495,–
 bouwdiepte 90 mm Bestelnr. – 271 068 271 069 b 271 070 271 071
gewicht kg – 14,6 18 30 33

€/st. – 299,– 425,– 535,– 599,–
LED-verlichting  
voor  bouwdiepte 90 mm

Bestelnr. – 292 525 292 526 292 526 292 526

Watt – 13 W 26 W 26 W 26 W
€/st. – 99,90 129,– 129,– 129,–

Aluminium staander, zilver
softline buis B 62 x D 76 mm
incl. montagemateriaal, 1 VE = 1 paar

montage hoogte mm gew. kg Bestelnr. €/VE 
om te betonneren 2400 8,5 292 611 199,90
om te schroeven 2150 10,5 292 593 249,90

BESCHUTTE

WEER & WIND
informaties bij 

b afb. bouwdiepte 90 mm 
Bestelnr. 271 069 
€ 425,–

a afb. bouwdiepte 45 mm 
Bestelnr. 271 065 
€ 349,–

vanaf 229,–

ESG- veiligheidsglas
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ESG-veiligheidsglas met  
weerbestendige gummi-
dichting om uw affiches 
te beschermen



vorstvrij slot met druiphulp 
beschermt tegen  
vandalisme

a Bestelnr. 207 523 
€/st. 549,–

magnetisch  
inclusief  
4 magneten

PREMIUM kwaliteit voor een TOP prijs
Infokasten
•  de DELTA-V aluminium  

profielconstructie (aluzilver geëpoxeerd)  
is zeer stabiel en duurzaam

•  de zilverkleurige rugwand is magnetisch, 
incl. 4 gratis magneten

• geschikt voor wand- en staandermontage
•  optioneel ook met verlichting  

en textiellijst verkrijgbaar
•  bouwdiepte 50 mm,  

nuttige binnendiepte 35 mm

Op aanvraag eveneens verkrijgbaar:
• uw wens in RAL-kleur
• als dubbelzijdige uitvoering
• met afgeronde hoeken

zilverkleurige  
magnetische wand 
incl. 4 magneten

het gasveermechanisme  
is simpel te openen  
en laat de deur op 85° 
open staan.

geen aanwaseming  
van het venster door  
de verluchting

ronde buis, 80 mm in beton gew.   8,5 kg Bestelnr. 208 488 b €/VE 229,–
ronde buis, 80 mm om te schroeven gew. 10,5 kg Bestelnr. 208 492 €/VE 289,–
rechthoekige buis, 80 x 40 mm om te betonneren gew.  8,5 kg Bestelnr. 208 491 €/VE 199,–
rechthoekige buis, 80 x 40 mm om te schroeven gew. 10,5 kg Bestelnr. 208 493 €/VE 269,–

Aluminium staander  
2 staandervarianten - om te schroeven of te betonneren in 
beton. Met rechthoek- of met ronde buis in zilver, montage-
materiaal bijgeleverd. Vanaf een breedte van 2000 mm is 
een staander uit staalbuis aangeraden, op aanvraag.

* prijzen voor toebehoren enkel geldig in combinatie met de bestelling van een infokast 
** verlichting optioneel ook met LED leverbaar

maten buiten B x H mm 790 x 790 970 x 820 1350 x 1060 1600 x 1060 2000 x 1060
maten binnen B x H mm 655 x 655 835 x 685 1215 x 925 1465 x 925 1865 x 925

formaat 6 x DIN A4 8 x DIN A4 18 x DIN A4 21 x DIN A4 27 x DIN A4
gew. kg 19 24 38 44,5 56
Bestelnr. 207 522 207 523 a 207 524 207 525 207 526

€/st. 469,– 549,– 749,– 999,– 1.149,–

Toebehoren*

verlichting**
Bestelnr. 292 525 292 526 292 527 292 527 292 528
€/st. 99,90 129,– 199,– 199,– 249,–

tekstlijst, 
wit 20 tekens

Bestelnr. 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200
€/st. 49,– 49,– 49,– 49,– 49,–Information

ESG- 
veilig-
heidsglas

90° vleugel- 
deuropening  
snel wisselen van 
documenten

vanaf €  469,–
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voor binnen en buiten

a

b

a Bestelnr. 207 523 549,– 

b Bestelnr. 208 488 229,– 
      kompleet=   €/st. 778,–



Klapframe, brandbeschermingklasse B1 
spitse hoeken
•  profiel 32 mm B,  

aluminium zilver geëpoxeerd
•  zwaar vlamvertragende rugzijde en  

polycarbonaat afdekking
•  duurzaam DELTA-V mechanislme
•  wandmontage hoog- of dwarsformaat

frame openklappen, affiche wisselen en terug dichtklappen

optimaal voor vaak wisselende affiches zoals b.v.  
weekprogramma’s, aankondigingen enz.

Klapframe, brandbeschermingklasse B1 
profiel B 32 mm, aluminium zilver geëloxeerd

formaat
hoeken, 
in verstek

gew.  
kg

 
€/st. 

va. 5 st.  
€/st. 

DIN A3 Bestelnr. 277 936 1,4 29,90 25,90
DIN A2 Bestelnr. 277 937 2,3 32,90 29,90
DIN A1 Bestelnr. 277 938 4,0 49,90 45,90
DIN A0 Bestelnr. 277 939 7,1 74,90 71,90

klapframe, profiel B 25 mm, aluminium zilver geanodiseerd

formaat
afgeronde 
hoeken

spitse  
hoeken

gew.  
kg

 
€/st. 

va. 3 st.  
€/st. 

DIN A4 Bestelnr. 222 430 246 663 0,4 9,90 7,90
DIN A3 Bestelnr. 222 431 a 252 032 0,8 14,90 12,90
DIN A2 Bestelnr. 222 432 252 031 1,2 21,90 18,90
DIN A1 Bestelnr. 222 433 252 030 2,2 26,90 24,90
DIN A0 Bestelnr. 277 940 277 941 4,0 49,90 47,90

klapframe, profiel B 32 mm,  aluminium zilver geanodiseerd

formaat
afgeronde 
hoeken

spitse  
hoeken

gew.  
kg

 
€/st. 

va. 3 st.  
€/st. 

DIN A3 Bestelnr. 277 926 277 931 b 1,0 24,90 21,90
DIN A2 Bestelnr. 277 927 277 932 1,9 31,90 28,90
DIN A1 Bestelnr. 277 928 277 933 2,8 41,90 38,90
DIN A0 Bestelnr. 277 929 277 934 4,3 62,90 59,90

a Bestelnr. 222 431 
va. €/st. 12,90 

Affiches wisselen binnen  
enkele seconden:

 
frame openklappen, affiche  
wisselen, frame dichtklappen

•  frame uit hoogwaardig  
aluminium, zilver geëloxeerd 

•  profieldikte 25 mm of 32 mm

•  hoeken afgerond of spits 

•  5 formaten garanderen 
de juiste oplossing

•  hoogwaardig DELTA-V  
klapmechanisme, ook geschikt  
voor het vaker wisselen

• rugwand uit stabiel polystyrol

•  UV-bestendige antirelexfolie 
beschermt uw affiches voor  
het uitbleken

•    wandmontage horizontaal  
of verticaal mogelijk

32 mm25 mm

AFFICHES WISSELEN – snel een eenvoudig

VAKANTIE 
REEDS 
GEBOEKT?
Kom naar ons:
Reisbureau HeenEnWeg
Aan de zonnestrand 24

va. € 790

Klapframe

b

593Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen, franco gelijkvloers. 
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foldervakken  
DIN A4 

breedte mm gewicht kg Bestelnr. €/st. 

4 310 8 271 913 d   99,90
12 750 14 271 914 e 119,90

�Mobiel folderrek, metaal
• poedercoating zilver-grijs
• aflegvlakken met aanslagkant, hoogte 34 mm
• incl. 4 blokkeerbare wielen
• hoogte 1570 x diepte 360 mm

d
Bestelnr. 271 913 
€/st. 99,90

e
Bestelnr. 271 914 
€/st. 119,90

Wandfolderhouder DUBAI  
3 vakken DIN A4,  
H 1200 x B 260 x D 65 mm,  
gewicht 4 kg 
Bestelnr. 272 494 a
€/st. 109,–
vanaf 2 st. €/st.  99,90

Folderhouders/-staanders DUBAI
•  design georiënteerde folderhouder  

in moderne optiek

•  in 3 uitvoering beschikbaar

•  stabiele staalconstructie,  
poedercoating in antraciet

•  aansprekende folderhouders in zilver  
met acrylglas, vuldiepte 35 mm

•  incl. folie "Info" naar keuze  
aan te brengen

Folderhouder Dubai, diepte 300 mm
vakken DIN A4 H x B mm gew. kg Bestelnr. €/st. 

4 1770 x 300 10 272 495 b 189,90
8 1770 x 500 16 272 496 c 299,90

a
Bestelnr. 272 494 
vanaf €/st. 99,90

b Bestelnr. 
272 495 
€/st. 189,90

incl. folie 
"Info"  
te plakken

elegant en  
hoogwaardig 
acrylglas- 
helder

c Bestelnr. 272 496 
€/st. 299,90

REPRESENTATIEF 

en BELASTBAAR
Folder legborden  
met aanslagrand

Folderhouders

advies  
verkoopprijs

139,–
vanaf € 9990
U spaart € 39,10

594 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
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b  
Bestelnr. 153 409 
vanaf €/st. 194,90

Bestelnr. 254 600 d
€/st. 399,–
ab 3 st. €/st. 379,–

Folderstaander 
Voor een overzichtelijke en  
aansprekende presentatie  
van folders.

•   metalen constructie met neiging,  
4 stabiele houders in acryl

•   geschikt voor 12 DIN A4 folder
•   optioneel leverbaar met wielen
•   kleur aluzilver

Folderrek RICO 
• stabiele staalconstructie uit ronde buis
• legborden uit geperforeerd metaal in aluminium zilver  
• voor 4, 12 of 20 x DIN A4 (uitvoering ronde buis)
•  4 geperforeerde legborden en 40 mm  

hoge aanslagkant
• mobiel d.m.v. blokkeerbare wielen
• gedemonteerd, eenvoudige montage

Formaat 12 x DIN A4 16 x DIN A4
aantal legborden 4 4
afmetingen  
B x D x H mm

 
785 x 300 x 1600

 
985 x 300 x 1600

gewicht kg 14,7 18
Bestelnr. 246 938 a 246 939
€/st. 249,– 259,–

Folderrek A4
• voor 16 x A4  
•  stabiele staalconstructie,  

mobiel d.m.v. blokkeerbare  
wielen 

•  4 legborden en 40 mm hoge  
aanslagkant, neigbaar tot  60°

•  kunststof  coating in lichtgrijs 
•  gedemonteerd,  

eenvoudige montage 
• B 1030 x H 1600 x D 410 mm

c va. €/st. 289,–

Bestelnr. 34660 c 
€/st. 309,–
va. 3 st. €/st. 289,–

 voor  
wandmontage 
geschikt

va. €19490

a  
Bestelnr. 246 938  
€/st. 249,–

d Bestelnr. 254 600  
va. €/st. 379,–

Bestelnr. 153 409 b
€/st. 199,90
vanaf 3 st. €/st.  194,90

     Folderstaander 8 x DIN A4
•  gebogen staalconstructie,  

aluminiumkleur (RAL 9006)
•  stabiele staander met 8 bakjes uit  

acrylglas (levering incl.)
•  ieder voor minstens 1 DIN A4
•  voor wandmontage geschikt
•  vulhoogte 20 mm per bakje
• H 1500 x B 320 x D 420 mm
• gewicht 11 kg

 folie  is 
 inbegrepen in de 
levering en kan 
indien gewenst 

erop geplakt  
worden

 

Folderstaander

GEÏNFORMEERD
STEEDS GOED

595Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
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uit geper-
foreerd 
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alumini-
um zilver



KLEEDRUIMTES, GARDEROBE-INRICHTING
pagina 596-641        

COMPETENTIE 
OVERZICHT

Profi garderobekasten metaal / sluitvakkenkasten metaal pagina 598-619

Voorbeelden uit  

ons assortiment

596 Ontelbare combinatiemogelijkheden voor kleedruimtes

Profi- 
kwaliteit  
aan een 
topprijs!

afb. 
pag. 
598

afb. 
pag. 
601

garderobekasten  
DELTA PROTECT

va. € 179,–
pag. 614-615

afb.  
pag.  
611

Z-garderobekasten metaal, 
garderobe kasten metaal 
met dubbele afdelingen
•  plaatsbesparende garderobe-

kasten, oplossingen voor 
kleine ruimtes

•  Z-garderobekasten optimaal 
om langere kledingstukken 
op te bergen

verhoogte inbraak-
beveiliging voor 
een veilig gevoel

afb. 
pag. 
615

Bestseller in 6 deurkleuren
lichtgrijs 
RAL 7035

blauwgrijs 
RAL 7031

lichtblauw 
RAL 5012

verkeers-
geel  
RAL 1023

verkeers-
groen 
RAL 6024

vuurrood 
RAL 3000

afb. 
pag. 
614

 plaatsbesparende  
garderobekasten 
metaal 
pag. 610-613

va. € 179,–

afb. 
pag. 
604

afb. 
pag. 
603

garderobekasten  
metaal 
pag. 598-609

va. € 129,–

garderobekasten metaal
•  met robuuste poten of geïntegreerde sokkel
•  met verluchtingsperforaties of verluchtingsgleuven voor optimale verluchting 
•  gedemonteerde kasten voor moeilijk toegankelijke plaatsen
•  extra afdelingsbreedte 400 mm – optimaal voor werkplekken
•  met multifunctionele indelingen

afb. pag. 616 afb. pag. 618

afb. pag. 617 sluitvakken-kasten metaal

va. € 179,–
pag. 616-619

afb.  
pag.  
613

afb. 
pag. 
609



597Nuttige en professionele uitrusting voor gemeenschappelijke ruimtes

SP PROFI Systeem – garderobe-/sluitvakken-kasten metaal pagina 620-629

gecertificeerde kwaliteit 
van duitse makelij

Zit- en garderobebanken pagina 640-641

met pootjes met sokkel

alle producten zijn met drie soorten onder-
bouw of zonder onderbouw leverbaar!

zonder onderbouwmet zitbank

Series BASIC en CLASSIC – garderobe- en sluitvakken-kasten metaal pagina 630-639

sluitvakkenkasten metaal 
pag. 628-629

garderobekasten metaal 
pag. 622-625

metalen garderobekasten 
met dubbele afdelingen 
pag. 626-627

vanaf €179,–

topkeuze aan 
groottes en 
kleuren

combineren met systeem

afb.  
pag.  
623

Bestseller in 4 deurkleuren
lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

staalblauw  
RAL 5011

robijnrood 
RAL 3003

 plaatsbesparende- 
garderobekasten  
metaal

vanaf € 199,–
pag. 636-637

kleinvakkenkasten 
metaal

vanaf € 289,–
pag. 638-639

garderobekasten  
metaal 

vanaf € 159,– 
pag. 630-635

zit- en garderobebanken  
met houten of kunstof lijsten

vanaf € 129,–
Hygiënisch, 
praktisch, goed afb. pag. 641

afb. pag. 640

Hoog  
bedienings-
comfort:  
elke deur  
met slotschild, 
greep en label-
mogelijkheid. 
enkel bij  
DELTA-V, 
standaard.

afb. 
pag. 
635

afb. 
pag. 
637

afb. pag. 641

Voorbeelden uit  

ons assortiment

afb. 
pag. 
639

afb. 
pag. 
633



perforaties voor  
optimale verluchting

solide en stabiele  
staalconstructie

maak uw keuze tussen  
haak- en oog slot en  
cilinderslot

haak- en oog slot 
voor hangsloten

cilinderslot  
met 2 sleutels

Garderobekasten metaal

598 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

TOEBEHOREN

Basic - tot 10 sluitingen,  
beugelsterkte 4,5 mm
Bestelnr. 131 101 €/st. 3,90

Hangslot met  
2 sleutels voor haak- en oog slot

Profi - tot 300 sluitingen, 
beugelsterkte 6 mm
Bestelnr. 211 081 €/st. 7,90

SYSTEEM SP1 op poten – 
afdelingsbreedte 300 mm

18
50

 m
m

500 mm 900 mm

robuuste  
plaatstaal- 
constructie  
met poten

stabiele deuren 
door het kastprofiel

binnendraaiende  
deuren met  

buitenliggende  
scharnieren

poedergelakt 
kwaliteitsstaal,  

slag- en kras-
vast, roestwe-

rend behandeld

e afb. deuren  
vuurrood RAL 3000  
Bestelnr. 281 878 
va. 2 st. €/st. 169,–

a afb. deuren  
lichtgrijs  
RAL 7035  
Bestelnr. 267 171 
vanaf 2 st. €/st. 169,–

afdelingen 2 3
totaalbreedte mm 600 600 900 900
gewicht kg 45 45 63 63

sluiting
haak- en 
oog slot

cilinder- 
slot

haak- en 
oog slot

cilinder- 
slot

deurenkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
vuurrood RAL 3000 281 878 e 281 888 281 898 281 908
verkeersgeel RAL 1023 281 879 281 889 281 899 281 909
blauwgrijs RAL 7031 281 880 281 890 281 900 281 910 d
verkeersgroen RAL 6024 281 887 281 897 281 907 281 917
€/st. 189,– 199,– 279,– 289,–
vanaf 2 st. €/st. 169,– 179,– 249,– 269,–

TIP!

hoogte 1850 x  
diepte 500 mm 
afd.-breedte 300 mm

Garderobenkasten metaal  
Systeem SP1 op poten 
corpus lichtgrijs RAL 7035

deuren

blauwgrijs 
RAL 7031

verkeers- 
geel  
RAL 1023

verkeers- 
groen 
RAL 6024

vuurrood 
RAL 3000

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

d
afb. garderoben-
kasten metaal  
Systeem SP1 op 
poten, 3 deuren 
blauwgrijs RAL 
7031, afd.-breedte 
300 mm, H 1850 x  
B 900 x D 500 mm, 
cilinderslot 
Bestelnr. 281 910 
€/st. 289,– 
vanaf 2 st.  
€/st. 269,– 

Verdere uitvoeringen vindt u op de volgende pagina 599.



Garderobekasten metaal
SYSTEEM SP1 op poten – afdelingsbreedte 300 mm

599

a afb. deuren  
lichtgrijs RAL 7035  
Bestelnr. 208 355 
vanaf 2 st. €/st. 179,–

b afb. deuren  
lichtblauw RAL 5012  
Bestelnr. 208 359 
vanaf 2 st. €/st. 179,–

c afb. deuren  
lichtgrijs RAL 7035  
Bestelnr. 208 362 
vanaf 2 st. €/st. 269,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Garderobekasten metaal  
uitvoering op poten 
•  afdelingen met hoedenplank, metalen  

kledingstang met 3 verschuifbare kunststof 
kleerhangers en etiketvenster met naamboordjes

 •    corpus in lichtgrijs, RAL 7035, deuren naar keuze 
in lichtgrijs RAL 7035 of lichtblauw RAL 5012

• naar keuze met 2 of 3 afdelingen
•  maak uw keuze tussen haak- en oog slot en 

cilinderslot 2 afdelingen, vanaf 2 st. €/st.  
haak- en oogslot

vanaf € 169,–

afdelingen 2 3
totaalbreedte mm 600 600 900 900
gewicht kg 45 45 63 63

sluiting
haak- en  
oog slot

cilinderslot
haak- en  
oog slot

cilinderslot

deurenkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 267 171 208 355 a 267 173 208 362 c 
lichtblauw RAL 5012 267 172 208 359 b 267 174 208 363
€/st. 189,– 199,– 279,– 289,–
vanaf 2 st. €/st. 169,– 179,– 249,– 269,–

TIP!

hoogte 1850 x  
diepte 500 mm 
afd.-breedte 300 mm

Garderobenkasten metaal  
Systeem SP1 op poten 
corpus lichtgrijs RAL 7035

OPTIMAAL 
DROGEN  
van de kledij door de  
verluchtingsperforaties

Het SP1-verluchtingsconcept zorgt 
met doorlopende verluchtingsperfora-
ties in iedere deur voor een effectieve 
verluchting en droging van de kledij, 
zonder extra verluchtingsinstallatie. 

Systeem 
SP1 met 
sokkel 
pag. 611

Systeem SP2  
met verluch-
tingsgleuven 
pag. 604

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

advies  
verkoopprijs 

249,–



600

Garderobekasten metaal
SYSTEM SP1 met sokkel – afdelingsbreedte 300 mm 

afb. 3 deuren lichtgrijs RAL 7035,  
haak- en oog slot, Bestelnr. 273 925   
€/st. 289,–

afb. 2 deuren  
blauwgrijs RAL 7031,  
haak- en oog slot 
Bestelnr. 281 920 
€/st. 199,–

b

afb. 3 deuren blauwgrijs RAL 7031,  
cilinderslot, Bestelnr. 281 950  
€/st. 309,–

e

a

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

OPTIMAAL  
DROGEN  
van de kledij door 
de verluchtings-
perforaties

Het SP1-verluchtings-
concept zorgt met 
doorlopende verluch-
tingsperforaties in iedere 
deur voor een effectieve 
verluchting en droging 
van de kledij, zonder extra 
verluchtingsinstallatie. 

verdere varianten vindt u op de volgende pagina 601

afdelingen 2 3
totaalbreedte mm 600 600 900 900
gewicht kg 46 46 72 72

sluiting
haak- en 
oog slot

cilinder- 
slot

haak- en 
oog slot

cilinder- 
slot

deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
vuurrood RAL 3000 281 918 281 928 281 938 281 948
verkeersgeel RAL 1023 281 919 281 929 281 939 281 949
blauwgrijs RAL 7031 281 920 d 281 930 281 940 281 950 e
verkeersgroen RAL 6024 281 927 281 937 281 947 281 957
€/st. 199,– 219,– 289,– 309,–

Garderobekasten metaal  
SYSTEM SP 1 met sokkel 
corpus lichtgrijs RAL 7035  
hoogte 1800 x diepte 500 mm 
afdelingsbreedte 300 mm  deuren

blauwgrijs 
RAL 7031

verkeers- 
geel  
RAL 1023

verkeers- 
groen 
RAL 6024

vuurrood 
RAL 3000

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

 

deurkleur verkeers-
groen RAL 6024

deurkleur verkeers-
geel RAL 1023

deurkleur vuur-
rood RAL 3000



 

Systeem SP2  
met verluch- 
tingsgleuven 
pag. 604

Systeem SP1  
met afdelings-
breedte 400 mm 
pag. 602

601

Garderobekasten metaal
SYSTEM SP1 met sokkel– afdelingsbreedte 300 mm 

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

Garderobekasten metaal  
SYSTEM SP1 met sokkel
•  duurzame, gelaste staalconstructie met hoogwaardige,  

krasbestendige poedercoating voor lange gebruiksduur
•  iedere deur met verluchtingsperforaties voor zeer  

goede verluchting en droging van de kledij
•  ingestanst etiketvenster voor labeling
•  per afdeling een hoedenplank en een metalen  

kledijstang met 3 verschuifbare kledinghaken
•  maak uw keuze tussen haak- en  

oog slot en cilinderslot met 2 sleutels
•   corpus lichtgrijs RAL 7035, deuren naar keuze in lichtgrijs RAL 7035 

of lichtblauw RAL 5012lichtgrijs RAL 7035 oder lichtblauw RAL 5012

600 mm

900 mm

18
00

 m
m

50
0 m

m

afb. 2 deuren  
lichtblauw  
RAL 5012, 
haak- en oog slot  
Bestelnr. 273 916 
€/st. 199,–

a

afb. 3 deuren  
lichtgrijs  

RAL 7035,  
cilinderslot 

Bestelnr. 273 927 
€/st.  309,–

c

VERLUCHTING en  
DROGING in TOP-kwaliteit

Garderobekasten metaal  
SYSTEM SP 1 met sokkel 
corpus lichtgrijs RAL 7035  
hoogte 1800 x  
diepte 500 mm  
afdelingsbreedte 300 mm  

afdelingen 2 3
totaalbreedte mm 600 600 900 900
gewicht kg 46 46 72 72

sluiting
haak- en 
oog slot

cilinder-
slot

haak- en 
oog slot

cilinder- 
slot

deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 273 915 273 917 273 925 b 273 927 c
lichtblauw RAL 5012 273 916 a 273 918 273 926 273 928
€/st. 199,– 219,– 289,– 309,–

TIP!

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

optimale verluchting door 
verluchtingsperforaties

hoogwaardige, krasbe- 
stendige poedercoating 
voor lange gebruiksduur

maak uw keuze tussen  
haak- en oogslot en  cilinderslot

haak- en 
oog slot
(hangslot  
optioneel)

veiligheids- 
cilinderslot  
met  
2 sleutels

TOEBEHOREN

Basic - tot 10 sluitingen, 
beugelsterkte 4,5 mm
Bestelnr. 131 101 €/st. 3,90

Hangslot met  
2 sleutels voor haak- en oog slot 

Profi - tot 300 sluitingen, 
beugelsterkte 6 mm
Bestelnr. 211 081 €/st. 7,90

2 afdelingen  
haak-en-oog slot

vanaf € 199,–

advies  
verkoopprijs 

299,–



602 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Garderobekasten metaal  
met sokkel en cilinderslot 
•  hoogwaardige poeder-

coating voor verhoogde 
levensduur

•  corpus en deuren uit  
afgekant, gelast kwali-
teitsstaal, poedergelakt, 
extra stabiel

•  afdelingsbreedte 400 mm,  
naar keuze met 2 of 3 afde-
lingen

•  veiligheidscilinderslot,  
2 sleutels

•  iedere garderobe-afdeling kan 
van een extra scheidingswand 
voorzien worden om propere 
en vuile kledij te scheiden

•  binnendraaiende deuren met 
binnen liggende schar-
nieren, met perforaties voor 
intensieve verluchting, 
door kastprofiel verste-
vigd

•  per afdeling 1 postgleuf,  
1 hoedenplank, 1 kleding-
stang, 2 kleding haken en 
etiketvenster

•   corpus lichtgrijs RAL 7035, 
deuren naar keuze in  
lichtgrijs RAL 7035 of  
hemelsblauw RAL 5015

•  standaard uitgerust met 
sokkel

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

hemels-
blauw  
RAL 5015

Scheidings-
wand in kwa-
liteitsplaatstaal 
voor afdelings-
breedte 400 mm

Bestelnr. €/st.
131 102 27,–

Garderobekasten metaal  
Systeem SP1 met sokkel  
en cilinderslot 
corpus lichtgrijs RAL 7035
hoogte 1800 x diepte 500 mm
afdelingsbreedte 400 mm
afdelingen 2 3
totaalbreedte mm 800 1185
gewicht kg 54 61
kleur deuren Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 132 556 132 557
hemelsblauw RAL 5015 132 554 132 555
€/st. 259,– 359,–
vanaf 2 st. €/st. 239,– 339,–

TIPP!

Verdere garderobebanken  
vindt u op de pagina´s 640-641

ook achteraf bestelbaar!

Ondergebouwde zitbank met  
zitlatten uit beukenhout  
hoogte 350 x zitdiepte 300 mm,  
totaaldiepte 800 mm

voor kastbreedte 800 mm 1185 mm
Bestelnr. 224 142 224 141
€/st. 89,– 109,–

vanaf 2 st. €/st. 
vanaf € 239,–

TOEBEHOREN

Garderobekasten metaal 
SYSTEEM SP1 met sokkel en cilinderslot –
afdelingsbreedte 400 mm

33% MEER RUIMTE  
voor uw kleding

afb. 3 deuren hemelsblauw RAL 5015  
Bestelnr. 132 555, vanaf e 339,–

800 mm

incl. cilinder  -
slot met  
2 sleutels

afdelingsbreedte 400 mm 
optimaal te gebruiken  
met scheidingswand

inclusief 
etiket-
venster  
en post-
gleuf

1185 mm

afb. 2 deuren  
lichtgrijs RAL 7035  
Bestelnr. 132 556 
vanaf e 239,–



Garderobekasten metaal  
met sokkel en haak- en 
oog slot 
•  hoogwaardige poedercoating 

voor verhoogde levensduur
•  corpus en deuren uit afgekant, 

gelast kwaliteitsstaal,  
poedergelakt, extra stabiel

•  afdelingsbreedte 400 mm,  
naar keuze met 2 of 3 afdelingen

•  per afdeling 1 postgleuf,  
1 hoedenplank, 1 kleding stang,  
2 kleding haken en etiketvenster

•  iedere garderobe-afdeling kan van 
een extra scheidingswand voorzien 
worden om propere en vuile kledij 
te scheiden

•  binnendraaiende deuren met 
binnen liggende scharnieren, 
met perforaties voor intensieve 
verluchting, door kastprofiel 
verstevigd

•   corpus lichtgrijs RAL 7035, deuren 
naar keuze in lichtgrijs RAL 7035 of 
hemelsblauw RAL 5015

•  standaard uitgerust met sokkel

Garderobekasten metaal  
Systeem SP1 met sokkel en  
haak- en oog slot
corpus lichtgrijs  RAL 7035
hoogte x diepte
1800  x 500 mm
afdelingen 1 2 3
afdelingsbreedte mm 400
breedte mm 415 800 1185
gewicht kg 27 54 61
kleur deuren Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs  RAL 7035 131 103 131 104 131 105
hemelsblauw RAL 5015 131 106 131 107 131 108
€/st. 169,– 259,– 359,–
vanaf 2 st. €/st. 159,– 239,– 339,–

50
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800 mm

1185 mm 50
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33%  MEER RUIMTE  
voor uw kleding

TIP!

415 mm

iedere garderobe-afdeling  
kan van een extra scheidings-
wand voorzien worden

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

hemels-
blauw 
RAL 5015

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

Garderobekasten metaal  
SYSTEEM SP1 met sokkel en haak- en oogslot 

– afdelingsbreedte 400 mm 

603

vanaf 2 st. €/st.  
afb. deuren hemels  
blauw RAL 5015
Bestelnr. 131 106

vanaf € 159,–

afb. deuren 
hemelsblauw  

RAL 5015  
 Bestelnr.  
131 108 

vanaf 2 st.  
€/st. 339,–

afb.  
2 deuren  
lichtgrijs  
RAL 7035  
Bestelnr.  
131 104 
vanaf 2 st.  
€/st. 239,–

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Scheidings-
wand in  
kwaliteitsstaal voor 
afd.-breedte 400 mm
Bestelnr. €/st.
131 102 27,–

TOEBEHOREN

Basic -  
tot 10 sluitingen,  
beugelsterkte 4,5 mm
Bestelnr. 131 101 €/st. 3,90

Hangslot met  
2 sleutels voor haak- en oog slot 

Profi -  
tot 300 sluitingen,  
beugelsterkte 6 mm
Bestelnr. 211 081 €/st. 7,90

volledige / doorlopen- 
de luchtgaten voor  
optimale verluchting

DELTA-V exclusief:  
verzonken draaislot – 
daardoor geen  
uitstekende randen 

inclusief etiketvenster en 
postgleuf
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Garderobekasten metaal  
SYSTEEM SP2 zonder onderbouw – afdelingsbreedte 300/400 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

 T
O

EB
EH

O
RE

N Scheidingswanden voor 
afdelingsbreedte 400 mm 
om werk- en privékledij

Bestelnr. €/st.
227 604 19,90

Basic - tot 10 sluitingen, 
beugelsterkte 4,5 mm
Bestelnr. 131 101
€/st. 3,90

Hangslot met 2 sleutels voor haak- en oog slot                                

Profi - tot 300 sluitingen, 
beugelsterkte 6 mm
Bestelnr. 211 081
€/st. 7,90

Voor breedte Bestelnr. €/st.
590 mm 224 133 35,–
800 mm 224 136 39,–
870 mm 224 134 44,–
1185 mm 224 135 52,–

Schuine  
stofkap,  
lichtgrijs  
RAL 7035, 
optioneel ook 
uitbreidbaar

elke deur met 
slotschild,  
greep en  
labeling optie

590 mm

50
0 
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m
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m

optimale verluchting  
door verluchtingsgleuven

per afdeling hoedenplank,  
kledingstang en 2 kledinghaken

kies tussen  
haak- en oog slot  
en cilinderslot

extra stabiele deuren,  
versterkt door kastprofiel

solide gelaste stalen  
constructie, kwaliteits- 
staal vlgs. DIN 10130

gladde fronten door  
binnenliggende scharnieren

lange gebruiksduur dankzij  
anti-corrosie, krasbestendige  
poederlakkering 

verdere zit- en garderobebanken  
vindt u op de paginas 640-641

afb. 3 deuren hemelsblauw RAL 5015, afdelingsbreedte 300 mm, 
haak- en oog slot, Bestelnr. 279 414, vanaf 2 st. €/st. 289,–

b

vanaf €179,–
afb. 2 deuren hemelsblauw RAL 
5015, afdelingsbreedte 300 mm, 
haak- en oog slot, Bestelnr. 279 384 
vanaf 2 st. €/st. 179,–

a

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

robijnrood 
RAL 3003

hemels-
blauw  
RAL 5015

Garderobekasten metaal  
Systeem SP2  
zonder onderbouw
corpus lichtgrijs RAL 7035
hoogte 1700 x diepte 500 mm
afdelingsbreedte mm 300 400
afdelingen 2 3 2 3
totale breedte mm 590 590 870 870 800 800 1185 1185
gewicht kg 37 37 54 54 42 42 60 60
sluiting haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 279 383 279 386 279 389 279 392 279 395 279 398 279 401 279 404
hemelsblauw  RAL 5015 279 384 279 387 279 390 279 393 279 396 279 399 279 402 279 405
robijnrood RAL 3003 279 385 279 388 279 391 279 394 279 397 279 400 279 403 279 406
€/st. 189,– 199,– 289,– 299,– 229,– 239,– 319,– 329,–
vanaf 2 st. €/st. 179,– 189,– 279,– 289,– 219,– 229,– 309,– 319,–

a

TIP!



Systeem SP1  
met verluch-
tingsperforaties 
pagina 600

Systeem 
SP1  
met poten 
pagina 598

605

Garderobekasten metaal  

onze tip: haak- en 
oog  slot voorziening, 
optimaal bij voort-
durend wisselende  
gebruikers

Garderobekasten metaal  
Systeem SP2  
met sokkel
corpus lichtgrijs RAL 7035
hoogte 1800 x diepte 500 mm
afdelingsbreedte mm 300 400
afdelingen 2 3 2 3
totale breedte mm 590 590 870 870 800 800 1185 1185
gewicht kg 39 39 56 56 45 45 62 62
sluiting haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 279 407 279 410 279 413 279 416 279 419 279 422 279 425 279 428
hemelsblauw  RAL 5015 279 408 279 411 279 414 279 417 279 420 279 423 279 426 279 429
robijnrood RAL 3003 279 409 279 412 279 415 279 418 279 421 279 424 279 427 279 430
€/st. 199,– 209,– 299,– 309,– 239,– 249,– 329,– 339,–
vanaf 2 st. €/st. 189,– 199,– 289,– 299,– 229,– 239,– 319,– 329,–

b c d

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

SYSTEEM SP2 met sokkel – afdelingsbreedte 300/400 mm

afb. 4 deuren lichtgrijs  
RAL 7035, afdelings- 
breedte 400 mm, haak- en oogslot,  
Bestelnr. 279 425, vanaf 2 st. €/st. 319,–

d

afb. 2 deuren lichtgrijs RAL 7035, 
afdelingsbreedte 400 mm,  
haak- en oog slot, Bestelnr. 279 419 
vanaf 2 st. €/st. 229,–

c

DUURZAAM door  

SOLIDE afwerking 

Systeem SP2 onderbouwen

zonder onderbouw pag. 604 onderbouw sokkel pag. 605

onderbouw pootjes pag. 607onderbouw zitbank pag. 606



verdere zit- en garderobebanken  
vindt u op pagina 641

TOPKEUZE  
van kleuren en varianten

afb. 3 deuren lichtgrijs 
RAL 7035, afdelings-
breedte 300 mm,  
haak- en oog slot,  
Bestelnr. 279 437 
vanaf 2 st. €/st. 299,–

c

afb. 2 deuren robijnrood  
RAL 3003, afdelingsbreedte  
400 mm, cilinderslot,  
Bestelnr. 279 472 
vanaf 2 st. €/st. 349,–

a

afb. 3 deuren robijnrood  
RAL 3003, afdelingsbreedte  
400 mm, cilinderslot,  
Bestelnr. 279 478 
vanaf 2 st. €/st. 489,–

b

afb. 3 deuren robijnrood  
RAL 3003, afdelings-
breedte 400 mm, cilin-
derslot, Bestelnr. 279 478 
vanaf 2 st. €/st. 489,–

b

606

Garderobekasten metaal 

Garderobekasten metaal  
Systeem SP2   
met ondergebouwde zitbank
corpus lichtgrijs RAL 7035
hoogte 2050 x diepte 800 mm
afdelingsbreedte mm 300 400
afdelingen 2 3 2 3
totale breedte mm 590 590 870 870 800 800 1185 1185
gewicht kg 45 45 63 63 51 51 72 72
sluiting haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 279 455 279 458 279 461 279 464 279 467 279 470 279 473 279 476
hemelsblauw RAL 5015 279 456 279 459 279 462 279 465 279 468 279 471 279 474 279 477
robijnrood RAL 3003 279 457 279 460 279 463 279 466 279 469 279 472 279 475 279 478
€/st. 259,– 269,– 369,– 379,– 349,– 359,– 489,– 499,–
vanaf 2 st. €/st. 249,– 259,– 359,– 369,– 339,– 349,– 479,– 489,–

a b

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

 T
O

EB
EH

O
RE

N Scheidingswanden voor 
afdelingsbreedte 400 mm 
om werk- en privékledij

Bestelnr. €/st.
227 604 21,90

Basic - tot 10 sluitingen, 
beugelsterkte 4,5 mm
Bestelnr. 131 101
€/st. 3,90

Hangslot met 2 sleutels voor haak- en oog slot                               

Profi - tot 300 sluitingen, 
beugelsterkte 6 mm
Bestelnr. 211 081

€/st. 7,90

Voor breedte Bestelnr. €/st.
590 mm 224 133 37,–
800 mm 224 136 42,–
870 mm 224 134 47,–
1185 mm 224 135 54,–

Schuine  
stofkap,  
lichtgrijs  
RAL 7035, 
optioneel ook 
uitbreidbaar

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

robijnrood 
RAL 3003

hemels-
blauw  
RAL 5015

SYSTEEM SP2 met ondergebouwde zitbank – afdelingsbreedte 300/400 mm



optimale verluchting  
door verluchtingsgleuven

lange gebruiksduur dankzij 
anti-corrosie, krasbesten-
dige poederlakkering

500 mm

18
00

 m
m

870 mm

elke deur  
met slotschild,  
greep en  
labeling optie

kies tussen haak- en 
oog slot en cilinderslot

extra stabiele deuren, door 
versterkte kastprofiel

per afdeling hoedenplank,  
kledingstang en 2 kledinghaken

solide gelast stalen  
constructie, kwaliteits- 

staal vlgs. DIN 10130

gladde fronten door  
binnenliggende scharnieren

afb. 3 deuren lichtgrijs RAL 7035,  
afdelingsbreedte 300 mm,  
haak- en oog slot, Bestelnr. 279 437 
vanaf 2 st. €/st. 299,–

c

vanaf €199,–

afb. 3 deuren lichtgrijs 
RAL 7035, afdelings-
breedte 300 mm,  
haak- en oog slot,  
Bestelnr. 279 437 
vanaf 2 st. €/st. 299,–

c

607

Garderobekasten metaal  
SYSTEEM SP2 met pootjes  – afdelingsbreedte 300/400 mm

Garderobekasten metaal  
Systeem SP2  
met pootjes
corpus lichtgrijs RAL 7035
hoogte 1800 x diepte 500 mm
afdelingsbreedte mm 300 400
afdelingen 2 3 2 3
totale breedte mm 590 590 870 870 800 800 1185 1185
gewicht kg 38,5 38,5 55 55 43 43 61 61
sluiting haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 279 431 279 434 279 437 279 440 279 443 279 446 279 449 279 452
hemelsblauw RAL 5015 279 432 279 435 279 438 279 441 279 444 279 447 279 450 279 453
robijnrood RAL 3003 279 433 279 436 279 439 279 442 279 445 279 448 279 451 279 454
€/st. 209,– 219,– 309,– 319,– 249,– 259,– 339,– 349,–
vanaf 2 st. €/st. 199,– 209,– 299,– 309,– 239,– 249,– 329,– 339,–

c

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Systeem SP1  
met verluchtings-
perforaties 
pagina 600

Systeem SP1  
met poten 
pagina 598

onze tip: haak- en 
oog  slot voorziening, 
optimaal bij voort-
durend wisselende  
gebruikers^



corpus deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

blauwgrijs 
RAL 7031

608 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen resp. *30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

 

Multifunctionele garderobekasten metaal  
werkplaatskasten, poetsmiddelenkast, 
garderobe-/vakkenkast

600 mm

18
00

 m
m

500 mm

a  afb. werklaatskas-
ten, deuren licht-
blauw RAL 5012 
Bestelnr. 273 788  
vanaf 2 st.  
€/st. 179,–

Uitvoering a  werkplaats-
indeling

b  garderobe-/ 
vakindeling

c  poetsmidde-
lenindeling

gewicht kg 43,5 46 44
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 273 787 278 150 278 152
lichtblauw RAL 5012 273 788 278 151 278 153
blauwgrijs RAL 7031 286 689* 286 693* 286 697*
€/st. 219,– 219,– 219,–
vanaf 2 st. €/st. 189,– 199,– 199,–

Multifunctionele  
garderobekasten
hoogte 1800 mm  
breedte 600 mm  
diepte 500 mm  
met haak-en-oog slot   
afdelingsbreedte 300 mm  
corpus lichtgrijs RAL 7035

naar elkaar 
toeslaande 
deuren met 
een sluiting

c  afb. poetsmiddelenkast  
deuren blauwgrijs RAL 7031 
Bestelnr. 286 697* 
vanaf 2 st. €/st. 199,–

b  afb. garderobe-/vakkenkast  
deuren lichtgrijs RAL 7035 
Bestelnr. 278 150 
vanaf 2 st. €/st. 199,–

werkplaatskast
vanaf €189,–

TOEBEHOREN

Basic - tot  
10 sluitingen,  
beugelsterkte  
4,5 mm
Bestelnr. 131 101
€/st. 3,90

Profi - tot  
300 sluitingen,  
beugelsterkte  
6 mm
Bestelnr. 211 081
€/st. 7,90

Hangslot met  
2 sleutels voor haak- en oog slot 

verdere kleuren vindt u in  
onze online-shop delta-v.be

kledij en materialen

PROPER  
AFGE-
SCHEIDEN

•  duurzame gelaste staalconstructie met 
hoge levensduur door poederlakkering 
met corrosie bescherming 

•  iedere deur met verluchtingsgleuven, 
iedere rechte deur met etiketvenster 
voor labeling

•  deuren gemeenzaam afluitbaar via 
haak- en oogslot

•  corpus in lichtgrijs RAL 7035, deuren 
naar keuze in lichtgrijs RAL 7035,  
lichtblauw RAL 5012 of  
blauwgrijs RAL 7031

a  met werkplaatsindeling
•  volgens de werkplekhygiëne-

voorschriften i.v.m. gescheiden en 
daarmee hygiënische opberging van 
werk- en vrije tijdskledij 

•  2 afdelingen om van een persoon 
gebruikt te worden met naar mekaar 
toeslaande deuren met 1 haak- en 
oogslotvoorziening 

•  per afdeling 1 hoedenplank en  
1 metalen kledingstang met  
2 verschuifbare kledinghaken

b  met garderobe-/vakindeling
•  links 5 vakken met 4 vaste gelaste  

legborden, rechts 1 hoedenplank en  
1 metalen kledingstang met 3 ver-
schuifbare kledinghaken

c  met poetsmiddelenindeling incl.  
2 functionele indelingen

•  links 4 gelaste aflegvakken, rechts met 
metalen kledingstang met 3 verschuif-
bare kledinghaken

•  onderste vak over de gehele breedte 
open om emmers of andere poets-
materiaal op te bergen

Multifunctionele  
garderobe kasten metaal  



afdelingen garderobekast
2 afdelingen met elk 
1 kleerstang en  
1 legbord

garderobe-/poetsmiddelenkast
afdeling links 1 legbord en  
1 kleerstang,  
afdeling rechts 4 legborden

gewicht kg 43 45
Bestelnr. 208 229 208 230
€/st. 139,– 149,–

Garderobe-/poetsmiddelenkast metaal 
met sokkel – gedemonteerd
•  sterke staalconstructie, gepoedercoat in lichtgrijs RAL 7035

•  2 afdelingen, afdelingsbreedte 300 mm
•  vlak afsluitende deuren met opliggende  

scharnieren voor 180° deuropening

•  optimale verluchting van binnenruimte d.m.v. verluchtingsgleuven

• standaard met  haak- en oog slot, hangslot ooptioneel

• hoogte 1800 x breedte 600 x diepte 500 mm

600 mm

18
00

 m
m

b
garderobe-/ 
poetsmiddelenkast  
Bestelnr. 208 230
vanaf 2 st.  
€/st. 149,–

optimale verluchting van 
binnenruimte d.m.v. 
verluchtingsgleuven

a
garderobe- 
kast  
Bestelnr. 
208 229
vanaf 2 st.  
€/st. 129,–

levering gedemonteerd, eenvoudige montage

Garderobe-/poetsmiddelenkast – gedemonteerd 
met sokkel – afdelingsbreedte 300 mm

vanaf €129,–

advies  
verkoopprijs 

199,–

Speciale constructie
EXTRA STABIEL600 mm

500 mm

500 mm

TO
EB

EH
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N

Basic - tot 10 sluitingen, 
beugelsterkte 4,5 mm
Best.-Nr. 131 101
€/St. 3,90

Hangslot met 2 sleutels voor haak- en oog slot

Profi - tot 300 sluitingen, 
beugelsterkte 6 mm
Best.-Nr. 211 081
€/St. 7,90

TOP AANBIEDING

609Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen, gedemonteerd 
franco gelijkvloers.

Uitvoering

a garderobekast
2 afdelingen met elk 
1 kleerstang en  
1 legbord

b garderobe-/poetsmiddelenkast
afdeling links 1 legbord en  
1 kleerstang,  
afdeling rechts 4 legborden

gewicht kg 43 45
Bestelnr. 208 229 208 230
€/st. 149,– 169,–
vanaf 2 st. €/st. 129,– 149,–

TIP!

Speciale actie-prijzen 
zonder verdere korting
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Dubbele garderobe kasten metaal
SYSTEEM SP1 met sokkel  
afdelingsbreedte 400 mm

Dubbele garderobe kasten metaal Systeem SP1 
afdelingsbreedte 400 mm
corpus lichtgrijs RAL 7035 
diepte 500 mm
hoogte 1850 mm
afdelingen x vakken 2 x 2 3 x 2
totale breedte mm 800 800 1200 1200
gewicht kg 50,6 50,6 71,3 71,3

sluiting haak- en 
oog slot

cilinder-
slot

haak- en 
oog slot

cilinder-
slot

deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 282 531 282 521 282 551 282 541
lichtblauw RAL 5012 282 532 282 522 282 552 282 542
vuurrood RAL 3000 282 533 f 282 523 282 553 282 543
verkeersgeel RAL 1023 282 534 282 524 282 554 282 544
blauwgrijs RAL 7031 282 535 282 525 282 555 g 282 545
verkeersgroen RAL 6024 282 536 282 526 282 556 282 546
€/st. 329,– 329,– 469,– 469,–
vanaf 2 st. b/st. 299,– 299,– 439,– 439,–
vanaf 4 st. b/st. 269,– 269,– 389,– 389,–

•  poedergelakt kwaliteits staal,  
slag- en krasvast, roestwerend behandeld

•  voor optimale verluchting  
doorlopende verluchtingsperforaties 

•  stabiele deuren door het kastprofiel

•  binnendraaiende deuren met  
buitenliggende scharnieren

•  robuuste sokkel voor veilige  
stand en eenvoudige reiniging

•  vakhoogte 800 mm
•  etiketvenster voor naambordjes

•  kledingstang met 3 verschuifbare  
kledinghaken uit kunststof

afb. deuren lichtgrijs RAL 7035 
haak- en oog slot, afdelingsbreedte 300 mm  
Bestelnr. 267 167    
vanaf 4 st. €/st. 229,– 
zie pagina 611

a

c afb. deuren lichtblauw RAL 5012, haak- en oog slot, afdelingsbreedte 300 mm  
Bestelnr. 267 170   vanaf 4 st. €/st. 339,–   zie pagina 611

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

blauwgrijs 
RAL 7031

lichtblauw 
RAL 5012

verkeers-
geel  
RAL 1023

verkeers-
groen  
RAL 6024

vuurrood 
RAL 3000

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

afb. deuren  
vuurrood RAL 3000 
haak- en oog slot,  
afdelingsbreedte 400 mm  
Bestelnr. 282 533  
vanaf 4 st. €/st. 269,–

f afb. deuren  
blauwgrijs RAL 7031 
haak- en oog slot,  
afdelings- 
breedte 400 mm  
Bestelnr. 282 555, vanaf 4 st. €/st. 389,–

g

poedergelakt kwaliteits-
staal, slag- en krasvast, 
roestwerend behandeld

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

verluchting en 
verdroging in 
top-kwaliteit



Dubbele garderobe kasten metaal
SYSTEEM SP1 met sokkel  

afdelingsbreedte 300 mm

611

2 x 2 afdelingen, vanaf 4 st. €/st. 
vanaf   € 229,–

18
50

 m
m

900 mm

500 mm

e
afb. deuren  
lichtblauw RAL 5012 
cilinderslot  
Bestelnr. 208 672 
vanaf 4 st. €/st. 339,–

600 mm
afb. deuren  
lichtgrijs RAL 7035 
cilinderslot 
Bestelnr. 208 366 
vanaf 4 st. €/st. 339,–

dafb. deuren  
lichtgrijs RAL 7035 
cilinderslot  
Bestelnr. 208 364 
vanaf 4 st. €/st. 229,–

b

900 mm

•  poedergelakt kwaliteits staal, slag- en krasvast,  
roestwerend behandeld

•  voor optimale verluchting  
doorlopende verluchtingsperforaties 

•  stabiele deuren door het kastprofiel

•  binnendraaiende deuren met  
buitenliggende scharnieren

•  robuuste sokkel voor veilige  
stand en eenvoudige reiniging, hoogte 155 mm

•  vakhoogte 800 mm
•  etiketvenster voor naambordjes

•  kledingstang met 3 verschuifbare kledinghaken  
uit kunststof

Systeem SP1  
met poten 
pagina 598

Dubbele garderobe kasten metaal Systeem SP1 
afdelingsbreedte 300 mm
corpus lichtgrijs RAL 7035 
diepte 500 mm
hoogte 1850 mm
afdelingen x vakken 2 x 2 3 x 2
totale breedte mm 600 600 900 900
gewicht kg 45 45 64 64

sluiting haak- en 
oog slot cilinderslot haak- en 

oog slot cilinderslot

deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 267 167 a 208 364 b 267 169 208 366 d
lichtblauw RAL 5012 267 168 208 670 267 170 c 208 672 e
vuurrood RAL 3000 281 958* 281 968* 281 978* 281 988*
verkeersgeel RAL 1023 281 959* 281 969* 281 979* 281 989*
blauwgrijs RAL 7031 281 960* 281 970* 281 980* 281 990*
verkeersgroen RAL 6024 281 967* 281 977* 281 987* 281 997*
€/st. 259,– 259,– 379,– 379,–
vanaf 2 st. b/st. 249,– 249,– 369,– 369,–
vanaf 4 st. b/st. 229,– 229,– 339,– 339,–

TIP!

haak- en oog slot  
(hangslot optioneel)

veiligheidscilinderslot  
met 2 sleutels

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

blauwgrijs 
RAL 7031

lichtblauw 
RAL 5012

verkeers-
geel  
RAL 1023

verkeers-
groen  
RAL 6024

vuurrood 
RAL 3000

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

TOEBEHOREN

Basic - tot  
10 sluitingen,  
beugelsterkte  
4,5 mm
Bestelnr. 131 101
€/st. 3,90

Profi - tot  
300 sluitingen, 
beugelsterkte  
6 mm
Bestelnr. 211 081
€/st. 7,90

Hangslot met  
2 sleutels voor haak- en oog slot 

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen resp. binnen *30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Systeem SP2  
met verluch-
tingsgleuven 
pag. 604

advies  
verkoopprijs

299,–

sokkel-
hoogte  
155 mm

50% MEER RUIMTE 
voor uw medewerkers

solide gelaste  
staalconstructie

verluchting en 
verdroging in 
top-kwaliteit



Z-garderobekasten metaal
afdelingsbreedte 300/400 mm

612 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

a afb. 4 afdelingen,  
deuren hemels- 
blauw RAL 5015  
haak- en oog slot 
Bestelnr. 269 214 
€/st. 249,–

b afb. 6 afdelingen,  
deuren lichtgrijs RAL 7035 
haak- en oog slot 
Bestelnr. 269 215    
€/st. 359,– 

f Schuine  
stofkap voor  
een ordelijk kastje  
Optioneel ook uitbreidbaar!

voor kastbreedte mm 590 800 870 1185
lichtgrijs RAL 7035 224 133 224 136 224 134 224 135
€/st. 35,– 39,– 44,– 52,–

Hangslot  
met 2 sleutels voor haak- en oog slot        

Profi -  
tot 300 sluitingen,  
beugelsterkte 
6 mm
Bestelnr. 211 081
€/st. 7,90

Basic -  
tot 10 slui tingen,  
beugel sterkte 
4,5 mm
Bestelnr. 131 101
€/st. 3,90

TOEBEHOREN

e Ondergebouwde zitbank  
met zitlatten uit beukenhout  
hoogte 350 x zitdiepte 300 mm,  
totaaldiepte 800 mm. Levering  
gemonteerd.  Ook na leverbaar!!
voor kastbreedte mm 590 800 870 1185
lichtgrijs RAL 7035 224 139 224 142 224 140 224 141
€/st. 79,– 89,– 99,– 109,–

per afdeling 1 kleding-
stang met 2 ver-
schuifbare en 1 vaste 
kleerhaak, zijdelings 
bevestigd, bruikbaar 
met kleerhanger

afb. 6 afdelingen,  
deuren hemels-
blauw RAL 5015 
haak- en oog slot 
Bestelnr.  269 216 
€/st. 359,–

c

solide gelaste staal- 
con structie, hoogwaar-
dig poedergelakt

b afb. 6 afdelingen,  
deuren lichtgrijs RAL 7035,  
Bestelnr. 269 215, €/st. 359,– 

+ onderge- 
bouwde  
zitbank  
Bestelnr.  
224 141  
€/st. 109,–  

e

f voor een 
ordelijk kastje,  
gebruik  
schuine  
stofkap.  
Bestelnr.  
224 135  
€/st. 52,– 

+ 50% meer 
opbergruimte



levering gemonteeerd

a afb. 4 afdelingen,  
afdelingsbreedte 200/400 mm 
deuren hemelsblauw RAL 5015 
haak- en oog slot 
Bestelnr. 269 214 
€/st. 249,–

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

hemels-
blauw  
RAL 5015

Z-garderobekasten metaal
afdelingsbreedte  

300/400 mm

opbergruimte  
optimaal 

gebruiken

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

613

2 afdelingen 
vanaf €179,–

advies  
verkoopprijs

249,–

1185 mm

hoogte 1800 mm, diepte 500 mm
afdelingsbreedte 150/300 200/400
afdelingen 4 6 2 4 6
totaalbreedte mm 590 590 870 870 410 410 800 800 1185 1185
gewicht kg 40,2 40,2 57,7 57,7 25,1 25,1 47,8 47,8 70,8 70,8

sluiting haak- en 
oog cilinder haak- en 

oog cilinder haak- en 
oog cilinder haak- en 

oog cilinder haak- en 
oog cilinder

deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 273 919 288 977 273 929 288 979 269 210 288 981 269 213 288 983 269 215 b 288 985
hemelsblauw RAL 5015 273 920 288 978 273 930 288 980 269 212 288 982 269 214 a 288 984 269 216 c 288 986 d
€/st. 229,– 249,– 329,– 349,– 179,– 199,– 249,– 269,– 359,– 379,–

•  afdelingen door Z-vormige  
scheidingswand opgedeeld

•  versterkte deuren met  
binnen liggende scharnieren 

•   solide gelaste staalconstructie,  
poedergelakt

•   inclusief etiketvenster per deur
•  per afdeling 1 kledingstang met  

2 verschuifbare en 1 vaste kleerhaak,  
zijdelings bevestigd, geschikt voor kledinghanger

•  optimale verluchting van de kledij door de verluchting perforaties 
in de deuren

Z-garderobekasten metaal maak uw keuze  
tussen haak- en oog slot 
en cilinderslot

haak- en 
oog slot voor 
hangsloten

cilinderslot  
met 2 sleutels

800 mm

18
00

 m
m

500 mm

400 mm
200 mm

optimaal voor  
ruimtebesparende 
accommodatie van 
lange kledingstukken

d afb. 6 afdelingen,  
afdelingsbreedte 200/400 mm 
deuren lichtgrijs RAL 7035 
cilinderslot 
Bestelnr. 288 985    
€/st. 379,–



•  Erhöhter Einbruchsschutz: 3-Punkt Tür-Verriegelung sichert deuren zu allen Seiten vanaf
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Garderobekasten metaal
Serie DELTA PROTECT met sokkel 

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

1 blauwgrijs 
RAL 7031

5lichtblauw 
RAL 5012

2 verkeers-
geel  
RAL 1023

4 verkeers-
groen  
RAL 6024

6vuurrood 
RAL 3000

3

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

Gelieve bij bestelling bestelnummer met de kleurnummer voor de deuren  
te vervolledigen. Corpuskleur is bij alle garderobekasten lichtgrijs RAL 7035. 

Garderobekasten metaal serie DELTA PROTECT met sokkel
corpus lichtgrijs  
RAL 7035  
hoogte 1850 x  
diepte 500 mm

afdelingen 1 2 3

sluiting cilinder- 
slot 

haak- en 
oogslot

cilinder- 
slot 

haak- en 
oogslot

cilinder- 
slot 

haak- en 
oogslot

afdel.-breedte mm 250
totale breedte mm 250 250 500 500 750 750
gewicht kg 24 24 38,7 38,7 53,6 53,6
Bestelnr. 282 24. 282 25. 282 26. 282 27. 282 28. 282 29.
€/st. 179,– 179,– 269,– 269,– 379,– 379,–
afdel.-breedte mm 300
totale breedte mm 300 300 600 600 900 900
gewicht kg 25,4 25,4 41,6 41,6 58,1 58,1
Bestelnr. 282 30. 282 31. 282 32. 282 33. 282 34. 282 35.
€/st. 189,– 189,– 279,– 279,– 399,– 399,–
afdel.-breedte mm 400
totale breedte mm 400 400 800 800 1200 1200
gewicht kg 29,6 29,6 50,2 50,2 70,5 70,5
Bestelnr. 282 36. 282 37. 282 38. 282 39. 282 40. 282 41.
€/st. 199,– 199,– 339,– 339,– 479,– 479,–

•  veilig afsluitbare deuren  d.m.v. veilig-
heidscilinderslot met 2 sleutels (hoofd-
sleutel optioneel) of haak- en oogslot 
voor hangsloten

•  garderobekasten naar keuze in  
afdelingsbreedtes 250/300/400 mm

•  iedere afdeling met hoedenplank  
(hoogte 233 mm) alsook een  
kledingstang met 3 verschuifbare  
kledinghaken uit kunststof

•  lange gebruiksduur door  
Delta-V poedercoating

•  optimale verluchting binnenin door  
verluchtingsgleuven in de deuren  
volgens DIN 4547

•  de deuren zijn uitgerust met etiketvens-
ter voor het markeren van de afdelingen 
en buitenliggende scharnieren

•  voor een veilige stand, eenvoudige reini-
ging en een gesloten optiek met sokkel 
in corpuskleur (hoogte 155 mm)

•  topkwaliteit, daarom 5 jaar garantie

Serie DELTA PROTECT

De DELTA-PROTECT garderobekasten-serie  
biedt u verhoogte inbraakveiligheid:

• 3-punts deurvergrendeling sluit deuren naar alle zijdes af

•  plus 40% sterkere deuren als standaard deuren

•  bijkomende kastversterking over de hele deurlengte

• hoogwaardig gelast staalconstructie

verhoogte inbraakbeveiliging 
door 3-punts deurvergrendeling

deurkleur blauw-
grijs RAL 7031

deurkleur verkeers- 
groen RAL 6024

deurkleur verkeers - 
 geel RAL 1023

deurkleur vuur-
rood RAL 3000

afb. 3 afdelingen, deuren  lichtgrijs  
RAL 7035, afdelingsbreedte 300 mm, 
haak- en oogslot,  
Bestelnr.  282 351 €/st. 399,–

500 mm 900 mm

18
50
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m

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



•  Erhöhter Einbruchsschutz: 3-Punkt Tür-Verriegelung sichert deuren zu allen Seiten vanaf

Dubbele garderobe kasten metaal
Serie DELTA PROTECT met sokkel 

615

Dubbele garderobe kasten metaal  
serie DELTA PROTECT met sokkel
corpus lichtgrijs  
RAL 7035  
hoogte 1850 x  
diepte 500 mm
afdelingen 2 x 2 3 x 2

sluiting cilinder- 
slot 

haak- en 
oogslot

cilinder- 
slot 

haak- en 
oogslot

afdel.-breedte mm 300
totale breedte mm 600 600 900 900
gewicht kg 41,4 41,4 58,7 58,7
Bestelnr. 282 42. 282 43. 282 44. 282 45.
€/st. 319,– 319,– 459,– 459,–
afdel.-breedte mm 400
totale breedte mm 800 800 1200 1200
gewicht kg 50,6 50,6 71,3 71,3
Bestelnr. 282 46. 282 47. 282 48. 282 49.
€/st. 389,– 389,– 539,– 539,–

TO
EB

EH
O

RE
N

Basic - tot 10 sluitingen, 
beugelsterkte 4,5 mm
Bestelnr. 131 101
€/st. 3,90

Hangslot met 2 sleutels voor haak- en oogslot

Profi - tot 300 sluitingen, 
beugelsterkte 6 mm
Bestelnr. 211 081
€/st. 7,90

•  veilig afsluitbare deuren d.m.v. veilig-
heidscilinderslot met 2 sleutels (hoofd-
sleutel optioneel) of haak- en oogslot 
voor hangsloten

•  dubbele garderobekasten in afdelings-
breedtes 300/400 mm

•  optimale verluchting binnenin door  
verluchtingsgleuven in de deuren 
volgens DIN 4547

•  iedere afdeling met kledingstang met  
3 verschuifbare kledinghaken uit  
kunststof

•  deuren met etiketvenster voor het  
markeren van de afdelingen en  
buitenliggende scharnieren

•  voor een veilig stand, eenvoudige reini-
ging en een gesloten optiek met sokkel 
in corpuskleur (hoogte 155 mm)

•  topkwaliteit, daarom 5 jaar garantie

Serie DELTA PROTECT

MEER VEILIGHEID  
voor uw waardevolle spullen

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

1 blauwgrijs 
RAL 7031

5lichtblauw 
RAL 5012

2 verkeers-
geel  
RAL 1023

4 verkeers-
groen  
RAL 6024

6vuurrood 
RAL 3000

3

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

Gelieve bij bestelling bestelnummer met de kleurnummer voor de deuren  
te vervolledigen. Corpuskleur is bij alle garderobekasten lichtgrijs RAL 7035. 

deurkleur lichtgrijs 
RAL 7035

deurkleur verkeers-
groen RAL 6024

deurkleur verkeers-
geel RAL 1023

deurkleur licht-
blauw RAL 5012

plus 40% sterkere deuren 
als standaard deuren

hoogwaardig gelaste 
staalconstructie

3-punts deurvergrendeling 
sluit deuren naar alle zijdes af

bijkomende kastversterking 
over de hele deurlengte

afb. 2x2 afdelingen,  
deuren vuurrood RAL 3000, afdelingsbreedte 400 mm,  
haak- en oogslot, Bestelnr.  282 473   €/st. 389,–

18
50

 m
m

500 m
m

800 mm

VERHOOGTE 
INBRAAK-
BEVEILIGING

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf € 179,–
garderobekast 
zie pagina 614
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Vakkenkasten metaal
SYSTEEM SP1 COLOR met sokkel 
vakbreedte 250/350 mm – deuren in 6 kleuren

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

1 blauwgrijs 
RAL 7031

5lichtblauw 
RAL 5012

2 verkeers-
geel  
RAL 1023

4 verkeers-
groen 
RAL 6024

6vuurrood 
RAL 3000

3

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

Gelieve bij bestelling bestelnummer met de kleurnummer voor de deuren  
te vervolledigen. Corpuskleur is bij alle garderobekasten lichtgrijs RAL 7035. 

3 vakhoogtes volgens aantal vakken:
3 vakken: vakhoogte 540 mm
4 vakken: vakhoogte 399 mm
5 vakken: vakhoogte 314 mm

iedere afdeling met  
etiketvenster voor  
naambordjes

vanaf € 179,–

afb. 2x3 deuren blauwgrijs RAL 7031 
vakbreedte 250 mm  
Bestelnr. 281 905   €/st. 299,–

a
600 mm

500 mm

18
50

 m
m

900 mm

800 mm

800 mm

afb. 2x5 deuren  
verkeersgroen 
vakbreedte 250 mm  
RAL 6024  
Bestelnr. 282 146 
€/st. 359,–

c

afb. 2x4 deuren  
vuurrood RAL 3000 
vakbreedte 350 mm  
Bestelnr. 282 083 
€/st. 369,–

b

afb. 3x5 deuren verkeersgeel 
RAL 1023, vakbreedte 250 mm  
Bestelnr. 282 164 
€/st. 479,–

d

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 30 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

sokkel- 
hoogte 
155 mm

•  vakbreedte naar keuze 250 of  
350 mm (binnen), 350 mm optimaal  
bijv. voor opberging van motorhelmen

•  lange gebruiksduur door hoog- 
waardig gelast staalconstructie met  
DELTA-V poedercoating

•  deuren met binnen liggende scharnieren, 
gladde fronten en etiketvenster voor naam-
bordjes

•  vakken veilig afsluitbaar d.m.v.  
cilinderslot (met 2 sleutels), optioneel met 
hoofdsleutel of haak- en oog slot  
voor hangsloten

•  robuuste sokkel (hoogte 155 mm) voor een 
veilige stand, eenvoudige reiniging en een 
gesloten optiek 

•  met 3, 4 of 5 vakken  
boven elkaar

GROTE VERSCHEIDENHEID AAN 
KLEUREN met 6 deurkleuren

Vakkenkasten metaal Systeem SP1 Color 
corpus lichtgrijs RAL 7035, hoogte 1850 x diepte 500 mm
aantal afdelingen 1 2 3
vakbreedte (binnen) mm 250 350 250 350 250 350
totale breedte mm 300 400 600 800 900 1200
3 vakken  
boven elkaar

aantal 
vakken 1 x 3 1 x 3 2 x 3 2 x 3 3 x 3 3 x 3

sluiting gew. kg 24,9 28,1 43,4 50,1 61,6 72,6
cilinderslot Bestelnr. 281 88. 281 94. 281 90. 281 96. 281 92. 281 98.
haak- en oog slot Bestelnr. 281 89. 281 95. 281 91. 281 97. 281 93. 281 99.

€/st. 179,– 219,– 299,– 339,– 419,– 479,–
4 vakken  
boven elkaar

aantal 
vakken 1 x 4 1 x 4 2 x 4 2 x 4 3 x 4 3 x 4

sluiting gew. kg 25,1 30,2 43,9 50,6 62,4 77,4
cilinderslot Bestelnr. 282 00. 282 06. 282 02. 282 08. 282 04. 282 10.
haak- en oog slot Bestelnr. 282 01. 282 07. 282 03. 282 09. 282 05. 282 11.

€/st. 199,– 249,– 329,– 369,– 439,– 509,–
5 vakken  
boven elkaar

aantal 
vakken 1 x 5 1 x 5 2 x 5 2 x 5 3 x 5 3 x 5

sluiting gew. kg 26,4 31,3 46,5 56,5 66,2 81,7
cilinderslot Bestelnr. 282 12. 282 18. 282 14. 282 20. 282 16. 282 22.
haak- en oog slot Bestelnr. 282 13. 282 19. 282 15. 282 21. 282 17. 282 23.

€/st. 219,– 269,– 359,– 399,– 479,– 579,–

a

c

b

d

TOEBEHOREN

Mechanisch cijferslot, meerprijs per vak
Bestelnr. 284 632 €/st. 34,90

Hangslot met 2 sleutels voor haak- en oog slot
Profi -  
tot 300 sluitingen,  
beugelsterkte 
6 mm
Bestelnr. 211 081
€/st. 7,90

Basic -  
tot 10 sluitingen, 
beugelsterkte 
4,5 mm
Bestelnr. 131 101
€/st. 3,90



Vakkenkasten metaal 
Systeem SP1 
corpus lichtgrijs RAL 7035
hoogte 1850 mm
diepte 500 mm
afdelingen x vakken 2 x 5 2 x 4 3 x 5
vakbreedte (binnen) mm 250 350 250
totale breedte mm 600 800 900
vakhoogte mm 309 394 309
gewicht kg 57 59 74
sluiting cilinderslot cilinderslot cilinderslot
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 208 678 208 677 208 381 c
lichtblauw RAL 5012 208 380 a 208 379 b 208 676
€/st. 359,– 369,– 479,–

afb. 2x5 deuren 
lichtblauw RAL 
5012, vakbreedte 
250 mm,  
Bestelnr. 208 380 
€/st. 359,–

a

800 mm

vakbreedte 350 mm 
optimaal voor opber-
ging van motorhelmen 

afb. 2x4 deuren licht
blauw RAL 5012  
vakbreedte 350 mm, 
Bestelnr. 208 379 
€/st. 369,–

b

•  vakbreedte naar keuze 250 of  
350 mm (binnen), 350 mm optimaal 
bijv. voor opberging van motorhelmen

•  lange gebruiksduur door hoog
waardig gelast staalconstructie met  
DELTAV poedercoating

•  deuren met binnen liggende scharnieren, 
gladde fronten en etiketvenster voor 
naambordjes

•  vakken veilig afsluitbaar d.m.v. 
cilinderslot (elk met 2 sleutels)

•  robuuste sokkel (hoogte 155 mm) voor 
veilige stand en eenvoudige reiniging en 
een gesloten optiek

•  met 4 of 5 afdelingen op elkaar

iedere vak 
afsluitbaar 
door veilig
heidscilin
derslot met  
2 sleutels

vanaf € 359,–
HOOGWAARDIG,  

FUNCTIONEEL  EN STABIEL

afb. 3x5 deuren lichtgrijs RAL 7035   
vakbreedte 250 mm, Bestelnr. 208 381 
€/st. 479,–

c

18
50

 m
m

900 mm

500 mm

iedere afdeling met  
etiketvenster voor 
naambordjes

900 mm

sokkel 
hoogte 
155 mm

617

Vakkenkasten metaal
SYSTEEM SP1 met sokkel 

vakbreedte 250/350 mm

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



618 Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

PRAKTISCHE 
ordehouders  
voor waardevolle  
spullen en kleding

garderobecombinatie metaal met  
2 sluitvakzuilen afdelingsbreedte 400 mm 
Bestelnr. 136 027, €/st. 699,– Jumbo-hoogte 1950 mm

afdelingsbreedte 400 mm 
optimaal voor opberging 
van motorhelmen 

met 2 of 3 sluitvakzuilen – afdelingsbreedtes 300/400 mm

Garderobecombinaties metaal

aantal vakken 2 x 5 2 x 5 3 x 5 3 x 5 3 x 5
afdelingsbreedte mm 300 400 300 300 400
totale breedte mm 1620 1830 1900 2930 3245
gewicht kg 70 78 101 109 121
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 136 020 136 026 – 136 032 136 035
hemelsblauw RAL 5015 136 021 136 027 136 039 136 033 136 036
€/st. 569,– 699,– 769,– 799,– 999,–

Garderobecombinatie
corpus lichtgrijs RAL 7035 
hoogte 1950 mm, diepte 500 mm 
vakhhogte 340 mm

TIPP!

Garderobecombinaties metaal met 2 of 3 sluitvakzuilen
•  afdelingsbreedtes 300 en 400 mm
• sluitvakzuilen elk met 5/10 afsluitbare vakken incl. cilinderslot met 2 sleutels 
•  open garderobegedeelte met hoed- en schoenenplank, breedte 1000 mm 
•  deuren met binnenliggende scharnieren
•  corpus en deuren uit kwaliteitsstaal, zeer krasbestendig
•  corpus lichtgrijs RAL 7035, deuren naar keuze in lichtgrijs RAL 7035 of hemelsblauw RAL 5015 

afdelingsbreedte  
300 mm 
Bestelnr. 136 020
€ 569,–

1830 mm

415 mm

1000 mm

500 mm

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

hemels-
blauw 
RAL 5015

vanaf € 569,–



619

Kleerhanger hout,  
VE = 5 stuks
Bestelnr. 211 638
€/VE 16,90TO

EB
EH

O
RE

N

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

garderobecombinatie metaal 
met 3 sluitvakzuilen  
afdelingsbreedte 400 mm 
Bestelnr. 136 035
€ 999,–

afdelingsbreedtes 300/400 mm

Vakkenkasten metaalBrengt ORDE  
in uw ontvangst

Bestelnr. 135 958 
vanaf € 429,–

Bestelnr. 135 992  
vanaf € 299,–

310 mm
590 mm

415 mm
500 mm

500 mm500 mm

19
50

 m
m

solide gelast  
staalconstructie

aantal vakken 1 x 5 2 x 5 1 x 5
afdelingsbreedte mm 300 300 400
totale breedte mm 310 590 415
gewicht kg 31 62 35
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 135 954 – 135 991
hemelsblauw RAL 5015 135 955 135 958 135 992
€/st. 269,– 449,– 319,–
vanaf 2 st. €/st. 249,– 429,– 299,–

TIPP!

Vakkenkasten metaal 
corpus lichtgrijs RAL 7035 
hoogte 1950 mm 
diepte    500 mm 
vakhhogte 340 mm

Vakkenkasten metaal
•  afdelingsbreedtes 300 en 400 mm

•  met elk 5 afsluitbare vakken  
incl. cilinderslot met 2 sleutels 

•  corpus en deuren uit kwaliteitsstaal, 
zeer krasbestendig

•  deuren m et binnenliggende  
scharnieren

•  corpus lichtgrijs RAL 7035,  
deuren naar keuze in  
lichtgrijs RAL 7035 of  
hemelsblauw RAL 5015 

Bestelnr. 135 954  
vanaf € 249,–

garderobecombinaties 
metaal met 2 of 3 sluitvak-
zuilen vindt u op pagina 618

Jumbo-hoogte  
1950 mm

340 mm

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

hemels-
blauw 
RAL 5015

vanaf €   249,–



+

zonder  
onderbouw

onder-
bouw  
zitbank: 
sterke zitlatten 
uit gelakt hout

onderbouw  
pootjes: 
eenvoudige  
reiniging onder 
de garderobe-
kasten

onderbouw  
sokkel:
stabiel,  
gesloten 
optiek

620

SP PROFI SYSTEEM –  
consequent doordacht, voor vele taken uitgerust

Een grote keuze  aan garderobe- en vakkenkasten bieden 
u verscheidene vereisten vele mogelijkheden om in te 
richten. Het aantrekkelijke kleurenpallet zorgt voor een 
overtuigende optiek en waardert uw ruimte op. Lange 
levensduurgarantie door duurzame kwaliteit, hoog-
waardig kwaliteitsstaal in combinatie met anti-corrosie 
poederlakkering. Het ventilatiesysteem „Easy Dry“ zorgt 
voor effectieve droging en frissere kledij. Exclusief:  
Het exclusieve SP PROFI slotschild met greep biedt u 
deurnummerering en bijkomend comfort. Omvangrijk 
toebehoren zoals bijv. Scheidingswanden voor scheiden 
van werk- en privékleding breidden het praktijkgerichte 
systeem uit.

Corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

staalblauw  
RAL 5011

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

Deuren

robijnrood 
RAL 3003

Gedaan met saaie kleedruimten! Vier moderne deurkleuren 
staan standaard ter uwer beschikking. Bovendien kunnen 
we ook aan uw individuele kleurwensen voldoen!

Attractieve optiek+

Voor iedere toepassing de geschikte onderbouw

SP PROFI SYSTEEM Garderobe- en vakkenkasten metaal pagina 620-629

+ Hoge stevigheid +

gelast profiel in de deur voor extra  
stevigheid

schuine stofkap voor een ordelijk kastje 
tegen het laten liggen van voorwerpen

scheidingswanden om 
werk- en privékledij

Praktisch toebehoren  – ook achteraf bestelbaar!+

„Gedaan met saaie  
kleedruimten!“

STERKE techniek  
attractieve OPTIEK

Individuele inrichting

deuren kunnen eenvoudig gewisseld worden 
door het gepatenteerde scharniersysteem. 
De deuren kunnen ook naderhand verwisseld 
worden!

hangslot met  
2 sleutels voor  
haak-en-oog slot

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

verdere 
RAL-kleuren
op aanvraag
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met 
pootjes
pagina  
622

met onder-
gebouwde 
zitbank
pagina  
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zonder
onder-
bouw
pagina  
623

vakken-
kasten met 
dubbele 
afdelingen 
pagina  
626-627

SP PROFI SYSTEM Garderobe- en vakkenkasten metaal pagina 620-629

Verluchtingssysteem „Easy Dry“

Effectieve droging – frisse kleding 
Ons verluchtingssysteem „Easy Dry“ 
zorgt voor een sterke luchtcirculatie in  
de kast. Constante doorvoer van frisse 
lucht droogt sneller vochtige kleding  
zonder bijkomende energiekosten!

+ Uitgebreid assortiment van garderobe- en vakkenkasten

lange gebruiksduur dankzij 
anti-corrosie, krasbesten-
dige poederlakkering

haak-en-oog slot 
voor hangslot, 
optimaal bij 
vaak wisselende 
gebruikers

cilinder slot  
met 2 sleutels.  
Op aanvraag  
ook met hoofd-
sleutelfunctie

Oplossingen voor ieder inzetbereik.

Moderne sluitsysteemoplossingen+

pin-code-slot  
als sleutels of  
datadragers niet 
gewenst zijn,  
op aanvraag

+Hoog bedieningscomfort+

het exclusieve slotschild met greep biedt 
een eenvoudige nummerering en extra  
bedieningscomfort incl. deur bescherming.

enkel bij 
DELTA-V, 
standaard

vakkenkasten 
met meerdere 
afdelingen
pagina  
628-629

met  
sokkel
pagina  
624

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

DELTA-V Tip: 
schuine stofkap 
voor een orde-
lijk kastje, geen 
afval opslag op 
de kasten



Garderobekasten 
SP PROFI SYSTEM 

met pootjes
corpus lichtgrijs RAL 7035 
hoogte 1800 mm 
diepte 500 mm
afdelingsbreedte mm 300 400 

afdelingen 2 3 2 3
totale breedte mm 590 590 870 870 800 800 1185 1185
gewicht kg 38,5 38,5 55 55 43 43 61 61
sluiting haak-en-oog cilinderslot haak-en-oog cilinderslot haak-en-oog cilinderslot haak-en-oog cilinderslot
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 225 799 225 805 225 811 225 817 225 823 225 829 225 835 225 841
lichtblauw RAL 5012 225 800 225 806 225 812 225 818 225 824 225 830 225 836 225 842
staalblauw RAL 5011 225 801 225 807 225 813 225 819 225 825 225 831 225 837 225 843
robijnrood RAL 3003 225 802 225 808 225 814 225 820 225 826 225 832 225 838 225 844
€/st. 189,– 189,– 269,– 269,– 239,– 239,– 339,– 339,–

met pootjes: eenvoudige reini-
ging onder de garderobekasten 

hoogwaardige  
poedercoating voor  
lange gebruiksduur 

TIP!

SP PROFI SYSTEEM

622

Garderobekasten met pootjes  
afdelingsbreedte 300/400 mm

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

staal-
blauw 
RAL 5011

deuren

robijnrood 
RAL 3003

a

b

a b

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

systeemafmetingen:
hoogte  1800 mm
diepte 500 mm

vanaf € 189,–

Praktisch toebehoren+
Scheidings-
wanden voor 
afdelingsbreedte 
400 mm om 
werk- en 
privékledij te 
scheiden
Bestelnr. €/st.
227 604 21,90

Schuine  
stofkap voor  
een ordelijk  
kastje, optioneel ook  
uitbreidbaar, lichtgrijs RAL 7035
voor kastbreedte mm 590 800 870 1185
lichtgrijs RAL 7035 224 133 224 136 224 134 224 135
€/st. 37,– 42,– 47,– 54,–

Hangslot met 2 sleutels voor haak- en oogslot                         

Profi -  
tot 300 sluitingen, 
beugelsterkte  
6 mm
Bestelnr. 211 081
€/st. 7,90

Basic -  
tot 10 sluitingen, 
beugelsterkte  
4,5 mm
Bestelnr. 131 101
€/st. 3,90



vakkenkasten 
met meerdere 
afdelingen
pagina  
628-629

met  
sokkel
pagina  
624

met onder-
gebouwde 
zitbank
pagina  
625

Garderobenkasten  
SP PROFI SYSTEM 
zonder onderbouw
corpus lichtgrijs  
RAL 7035 
hoogte 1700 mm 
diepte 500 mm
afdelingsbreedte mm 300 400 

afdelingen 2 3 2 3
totale breedte mm 590 590 870 870 800 800 1185 1185
gewicht kg 37 37 54 54 42 42 60 60
sluiting haak-en-oog cilinderslot haak-en-oog cilinderslot haak-en-oog cilinderslot haak-en-oog cilinderslot
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 225 699 225 704 225 709 225 714 225 719 225 724 225 729 225 734
lichtblauw RAL 5012 225 700 225 705 225 710 225 715 225 720 225 725 225 730 225 735
staalblauw RAL 5011 225 701 225 706 225 711 225 716 225 721 225 726 225 731 225 736
robijnrood RAL 3003 225 702 225 707 225 712 225 717 225 722 225 727 225 732 225 737
€/st. 179,– 179,– 259,– 259,– 229,– 229,– 329,– 329,–

TIP!

623

SP PROFI SYSTEEM

advies  
verkoopprijs 

229,–

Garderobekasten zonder onderbouw 
afdelingsbreedte 300/400 mm

•  lange gebruiksduur dankzij anti-corrosie,  
krasbestendige poederlakkering 

•  stabiele constructie uit hoogwaardig gelast  
kwaliteitsstaal

•  verhoogde inbraakbeveiliging door stevige  
deuren met ingelaste profielen

•  exclusief slotschild met greep incl. mogelijk- 
heid tot deurnummerering 

•  optimale verluchting door verluchtingsperforaties  
boven en onderaan de deur

•  naar keuze afsluitbaar via cilinderslot incl. 2 sleutels  
of haak-en oogslotvoorziening. Mundpandsloten of  
electronische sloten zijn optioneel verkrijgbaar

•  iedere afdeling met hoedenplank, kledingstang en  
2 kledinghaken

•  gladde fronten door draaideuren met binnenliggende scharnieren

Hoog bedieningscomfort+

elke deur  
met  
slotschild,  
greep en  
labelmo-
gelijkheid

enkel bij DELTA-V, standaard

cilinder slot  
met 2 sleutels.  
Op aanvraag  
ook met hoofd-
sleutelfunctie

haak-en-
oog slot voor 
hangslot,  
optimaal  
bij vaak 
wisselende 
gebruikers

Kies zonder meerprijs 
tussen haak- en oogslot 
en cilinderslot

+

a

b

a b

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

systeemafmetingen:
hoogte  1700 mm
diepte 500 mm

vanaf € 179,–



Stalen Garderobekasten  
SP PROFI SYSTEEM 
met sokkel,  
corpus lichtgrijs RAL 7035 
hoogte 1800 mm 
diepte 500 mm
afdelingsbreedte mm 300 400 
afdelingen 2 3 2 3
totale breedte mm 590 590 870 870 800 800 1185 1185
gewicht kg 39 39 56 56 45 45 62 62

sluiting haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 225 895 225 901 225 907 225 913 225 919 225 925 225 931 225 937
lichtblauw RAL 5012 225 896 225 902 225 908 225 914 225 920 225 926 225 932 225 938
staalblauw RAL 5011 225 897 225 903 225 909 225 915 225 921 225 927 225 933 225 939
robijnrood RAL 3003 225 898 225 904 225 910 225 916 225 922 225 928 225 934 225 940 
€/st. 189,– 189,– 269,– 269,– 239,– 239,– 339,– 339,–

TIP!

2020

vanaf €  189,–

SP PROFI SYSTEEM
Garderobekasten  
met sokkel  
afdelingsbreedte  
300/400 mm

624

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

staal-
blauw  
RAL 5011

deuren

robijnrood 
RAL 3003

a b

a

b

systeemafmetingen:

hoogte 1800 mm
diepte 500 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Scheidingswanden 
voor afdelingsbreedte 400 
mm om werk- en privékle-
dij te scheiden

Bestelnr. €/st.
227 604 21,90

Schuine stofkap  
voor een ordelijk  
kastje, optioneel ook  
uitbreidbaar, lichtgrijs RAL 7035

voor kast-
breedte mm 590 800 870 1185

Bestelnr. 224 133 224 136 224 134 224 135
€/st. 37,– 42,– 47,– 54,–

Praktisch toebehoren+

Hangslot  
met 2 sleutels voor  
haak- en oogslot
Basic - tot  
10 sluitingen,  
beugelsterkte  
4,5 mm
Bestelnr. 131 101 €/st. 3,90

Profi - tot  
300 sluitingen,  
beugelsterkte  
6 mm
Bestelnr. 211 081 €/st. 7,90

uitvoering met sokkel:

STABIEL,  
GESLOTEN OPTIEK,  
EENVOUDIGE REINIGING



     

TIP!

vakken - 
kasten
pagina  
628-629

met 
pootjes
pagina 
622

zonder
onderbouw
pagina  
623

800 mm

500 mm

SP PROFI SYSTEEM
Garderobekasten 

 met onderge- 
bouwde zitbank  

afdelingsbreedte  
300/400 mm

625

Stalen Garderobekasten  
SP PROFI SYSTEEM
met onderge- 
bouwde zitbank
corpus lichtgrijs RAL 7035  
hoogte 2050 mm 
diepte 800 mm
afdelingsbreedte mm 300 400 
afdelingen 2 3 2 3
totale breedte mm 590 590 870 870 800 800 1185 1185
gewicht kg 45 45 63 63 51 51 72 72

sluiting haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 225 991 225 997 226 003 226 009 226 015 226 021 226 027 226 033
lichtblauw RAL 5012 225 992 225 998 226 004 226 010 226 016 226 022 226 028 226 034
staalblauw  RAL 5011 225 993 225 999 226 005 226 011 226 017 226 023 226 029 226 035
robijnrood RAL 3003 225 994 226 000 226 006 226 012 226 018 226 024 226 030 226 036
€/st. 259,– 259,– 369,– 369,– 349,– 349,– 489,– 489,–

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

staal-
blauw   
RAL 5011

deuren

robijnrood 
RAL 3003

•  lange gebruiksduur dankzij 
anti-corrosie, krasbestendige  
poederlakkering

•  stabiele constructie uit hoog-
waardig gelast kwaliteitsstaal

•  verhoogde inbraakbeveili-
ging door stevige deuren met 
ingelaste profielen

•  exclusief slotschild  
met greep incl. mogelijkheid tot 
deurnummerering 

•  naar keuze afsluitbaar via  
cilinderslot incl. 2 sleutels of  
haak-en oogslotvoorziening. 
Mundpandsloten of electronische 
sloten zijn optioneel verkrijgbaar.

 
•  optimale verluchting door 

verluchtingsperforaties boven en 
onderaan de deur

•  iedere afdeling met hoedenplank, 
kledingstang en 2 kledinghaken

•  gladde fronten door draaideuren 
met binnenliggende scharnieren

kies zonder meerprijs  
tussen haak- en oog slot  
en cilinderslot

+

+ Robuust en 
hygiënisch

duurzaam zitlatten  
uit gelakt hout

Hoge bedienings-
comfort

elke deur met slotschild, 
greep en labelmogelijkheid

enkel bij DELTA-V, 
standaard

+

a b

b a

systeemafmetingen:
hoogte 2050 mm
afd. diepte 500 mm
totaal diepte 800 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf € 259,–



•  lange gebruiksduur dankzij  
anti-corrosie, krasbestendige  
poederlakkering

•  stabiele constructie uit hoog-
waardig gelast kwaliteitsstaal 

•  verhoogde inbraakbeveiliging 
door stevige deuren

•  optimale verluchting door twee 
rijen perforaties per vak

•  iedere afdeling met kledingstang en  
2 kledinghaken

•  naar keuze afsluitbaar via  
cilinder slot incl. 2 sleutels of 
haak-en-oog slot

•  exclusief slotschild met greep incl. 
mogelijkheid tot deurnummerering

zonder onderbouw 
corpus lichtgrijs 
RAL 7035 
hoogte 1700 mm 
diepte 500 mm
afdelingsbreedte mm 
afdelingen x vakken

300 
2 x 2 3 x 2

totale breedte mm 590 590 870 870
gewicht kg 36 36 52 52
sluiting haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 226 087 226 107 226 092 226 112
lichtblauw RAL 5012 226 088 226 108 226 093 226 113
staalblauw  RAL 5011 226 089 226 109 226 094 226 114
robijnrood RAL 3003 226 090 226 110 226 095 226 115
€/st. 299,– 299,– 399,– 399,–

met sokkel
corpus lichtgrijs 
RAL 7035  
hoogte 1800 mm 
diepte 500 mm
afdelingsbreedte mm 300 
afdelingen x vakken 2 x 2 3 x 2
totale breedte mm 590 590 870 870
gewicht kg 38 38 55 55
sluiting haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 226 167 226 187 226 172 226 192
lichtblauw RAL 5012 226 168 226 188 226 173 226 193
staalblauw  RAL 5011 226 169 226 189 226 174 226 194
robijnrood RAL 3003 226 170 226 190 226 175  226 195
€/st. 329,– 329,– 429,– 429,–

met pootjes  
corpus lichtgrijs 
RAL 7035 
hoogte 1800 mm 
diepte 500 mm
afdelingsbreedte mm 300 
afdelingen x vakken 2 x 2 3 x 2
totale breedte mm 590 590 870 870
gewicht kg 37 37 53 53
sluiting haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 226 127 226 147 226 132 226 152
lichtblauw RAL 5012 226 128 226 148 226 133 226 153
staalblauw  RAL 5011 226 129 226 149 226 134 226 154
robijnrood RAL 3003 226 130 226 150 226 135 226 155
€/st. 329,– 329,– 429,– 429,–

met onderge- 
bouwde zitbank 
corpus lichtgrijs  
RAL 7035  
hoogte 2050 mm  
diepte 800 mm
afdelingsbreedte mm 300 
afdelingen x vakken 2 x 2 3 x 2
totale breedte mm 590 590 870 870
gewicht kg 44 44 62 62
sluiting haak- en oog cilinderslot haak- en oog cilinderslot
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 226 207 226 227 226 212 226 232
lichtblauw RAL 5012 226 208 226 228 226 213 226 233
staalblauw  RAL 5011 226 209 226 229 226 214 226 234
robijnrood RAL 3003 226 210 226 230 226 215 226 235
€/st. 369,– 369,– 499,– 499,–

TIP!

SP PROFI SYSTEEM
Metalen garderobekasten met dubbele afdelingen  
zonder onderbouw / met sokkel /met pootjes / met ondergebouwde zitbank –  
afdelingsbreedte 300/400 mm

626

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

staal-
blauw  
RAL 5011

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

deuren

robijnrood 
RAL 3003

cilinder slot  
met 2 sleutels.  
Op aanvraag  
ook met hoofd-
sleutelfunctie

haak- en  
oog slot  
voor hangslot,  
optimaal  
bij vaak 
wisselende 
gebruikers

kies zonder meerprijs 
tussen haak-en-oog-
slot en cilinderslot

+

+ Robuust en  
hygiënisch

duurzame zitlatten uit gelakt 
hout

+ Optimale verluchting

optimale verluchting door  
2 rijen perforaties in de deuren

a

b

c

systeemafmetingen:
hoogte 1700 - 2050 mm
afdel.-diepte 500 mm
totaaldiepte 500/800 mm
vakhoogte 800 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Praktisch toebehoren+
Schuine stofkap  
voor een ordelijk kastje,  
optioneel ook uitbreidbaar, lichtgrijs RAL 7035
voor kastbreedte mm 590 870
Bestelnr. 224 133 224 134
€/st. 35,– 44,–

Hangslot met 2 sleutels voor haak- en oogslot                         
Profi - tot  
300 sluitingen,  
beugelsterkte  
6 mm
Bestelnr. 211 081
€/st. 7,90

Basic - tot  
10 sluitingen, beu-
gelsterkte  
4,5 mm
Bestelnr. 131 101
€/st. 3,90
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SP PROFI SYSTEEM
Metalen garderobekasten  

met dubbele afdelingen  
zonder onderbouw /  

met sokkel /met pootjes /  
met ondergebouwde zitbank –  
afdelingsbreedte 300/400 mm

627

FUNCTIONEEL +  
RUIMTEBESPAREND
de oplossing ook voor de kleine sociale ruimte

Hoog bedieningscomfort+

elke deur  
met  
slotschild,  
greep en  
labelmo
gelijkheid

enkel bij DELTA-V, standaard

a

b

c

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf € 299,–



onze tip:  
afdelingsbreedte 400 mm  
optimaal voor opberging  
van bijv. motorhelmen

met COMFORT en 
aansprekende OPTIEK  

Vakkenkasten

SP PROFI SYSTEEM
Metalen vakkenkasten zonder onderbouw / met sokkel /
met pootjes – afdelingsbreedte 300/400 mm

628

vanaf   € 199,–
b

c

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Praktisch toebehoren+

verdere 
RAL-kleuren
op aanvraag

Schuine  
stofkap  
voor een ordelijk kastje,  
optioneel ook uitbreidbaar, lichtgrijs RAL 7035

voor kastbreedte mm 800 870
lichtgrijs RAL 7035 224 136 224 134
€/st. 42,– 47,–Verdere garderobenbanken vindt u 

vanaf pagina 641

Zitbanken H 440 mm, D 365 mm
breedte mm 1000 1500 2000
Bestelnr. 271 205 271 206 271 207
€/st. 139,– 179,– 219,–
va. 5 st. €/st. 129,– 169,– 199,–

Hangslot met 2 sleutels voor haak- en oogslot                         

Profi -  
tot 300 sluitingen, 
beugelsterkte  
6 mm
Bestelnr. 211 081
€/st. 7,90

Basic -  
tot 10 sluitingen, 
beugelsterkte  
4,5 mm
Bestelnr. 131 101
€/st. 3,90



SP PROFI SYSTEEM
Metalen vakkenkasten zonder onderbouw / met sokkel /

met pootjes – afdelingsbreedte 300/400 mm

629

zonder onderbouw 
corpus lichtgrijs  
RAL 7035, 
hoogte 1700 mm,  
diepte 500 mm
afdelingen x vakken 1 x 5 3 x 5 2 x 4
afdelingsbreedte mm 300 300 300 300 400 400
breedte mm 300 300 870 870 800 800
vakhoogte mm 345 345 345 345 425 425 
gewicht kg 27 27 62 62 52 52

sluiting haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 278 170 226 247 278 174 226 255 278 178 226 397
lichtblauw RAL 5012 278 171 226 257 278 175 226 265 278 179 226 401
staalblauw RAL 5011 278 172 226 267 278 176 226 275 278 180 226 405
robijnrood RAL 3003 278 173 226 277 278 177 226 285 278 181 226 409
€/st. 199,– 199,– 569,– 569,– 389,– 389,–

met sokkel
corpus lichtgrijs  
RAL 7035, 
hoogte 1800 mm,  
diepte 500 mm
afdelingen x vakken 1 x 5 3 x 5 2 x 4
afdelingsbreedte mm 300 300 300 300 400 400
breedte mm 300 300 870 870 800 800
vakhoogte mm 345 345 345 345 425 425
gewicht kg 30 30 65 65 53 53

sluiting haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 278 182 226 297 278 186 226 305 278 190 226 437
lichtblauw RAL 5012 278 183 226 307 278 187 226 315 278 191 226 441
staalblauw RAL 5011 278 184 226 317 278 188 226 325 278 192 226 445
robijnrood RAL 3003 278 185 226 327 278 189 226 335 278 193 226 449
€/st. 229,– 229,– 589,– 589,– 409,– 409,–

 lange gebruiksduur  
dankzij krasbestendige  

poederlakkering

stabiele constructie  
uit hoogwaardig gelast  

kwaliteitsstaal

 verhoogde inbraakbeveili-
ging door stevige deuren

met sokkel
pagina 624

met onder- 
gebouwde 
zitbank
pagina 625

met  
pootjes
pagina 
622

zonder 
onderbouw
pagina 623

met pootjes
corpus lichtgrijs  
RAL 7035, 
hoogte 1800 mm,  
diepte 500 mm
afdelingen x vakken 1 x 5 3 x 5 2 x 4
afdelingsbreedte mm 300 300 300 300 400 400
breedte mm 300 300 870 870 800 800
vakhoogte mm 345 345 345 345 425 425 
gewicht kg 28 28 63 63 55 55

sluiting haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

haak- en 
oogslot

cilinder-
slot

deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 278 194 226 347 278 198 226 355 278 202 226 417
lichtblauw RAL 5012 278 195 226 357 278 199 226 365 278 203 226 421
staalblauw RAL 5011 278 196 226 367 278 200 226 375 278 204 226 425
robijnrood RAL 3003 278 197 226 377 278 201 226 385 278 205 226 429
€/st. 229,– 229,– 589,– 589,– 409,– 409,–

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

staal-
blauw  
RAL 5011

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

deuren

robijnrood 
RAL 3003

Hoog bedieningscomfort+

elke deur met slotschild,  
greep en labelmogelijkheid

enkel bij DELTA-V, standaard

cilinder slot  
met 2 sleutels.  
Op aanvraag  
ook met hoofd-
sleutelfunctie

haak- en 
oog slot  
voor hangslot,  
optimaal  
bij vaak 
wisselende 
gebruikers

kies zonder  
meerprijs tussen 
haak- en oog slot en 
cilinderslot

+

+ verhoogde  
inbraakbeveiliging

door stevige deuren met  
ingelaste profielen

+ optimale verluchting

per vak 1 rij perforaties in de 
rugwand voor verluchting

a

b

c

a
systeemafmetingen:
vakhoogte 345 - 425 mm
hoogte 1700 / 1800 mm
diepte 500 mm

deuropening,  
netto afmetingen:
5 vakken 
boven elkaar:

H 305 x  
B 210 mm

4 vakken 
boven elkaar:

H 385 x  
B 315 mm

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf €199,–



afdelingsbreedte mm 200 250 
afdelingen 2 3 4 5 2 3 4 5
totaalbreedte mm 400 600 800 1000 500 750 1000 1250
gewicht kg 39 59 78 97 42 63 84 105
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Best-Nr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 210 415 210 419 210 423 210 427 210 431 210 435 210 439 210 443
lichtblauw RAL 5012 210 416 210 420 210 424 210 428 210 432 210 436 210 440 210 444
resedagroen RAL 6011 210 417 210 421 210 425 210 429 210 433 210 437 210 441 210 445
zilvergrijs RAL 7001 210 418 210 422 210 426 210 430 210 434 210 438 210 442 210 446
robijnrood RAL 3003 273 545 273 546 273 547 273 548 273 549 273 550 273 551 273 552
€/st. 189,– 269,– 329,– 439,– 199,– 289,– 349,– 489,–

afdelingsbreedte mm 300 350 
afdelingen 2 3 4 5 1 2 3 4
totaalbreedte mm 600 900 1200 1500 350 700 1050 1400
gewicht kg 45 69 90 112 30 48 73 96
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Best-Nr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 210 447 210 451 210 455 210 459 210 463 210 467 210 471 210 475
lichtblauw RAL 5012 210 448 210 452 210 456 210 460 210 464 210 468 210 472 210 476
resedagroen RAL 6011 210 449 210 453 210 457 210 461 210 465 210 469 210 473 210 477
zilvergrijs RAL 7001 210 450 210 454 210 458 210 462 210 466 210 470 210 474 210 478
robijnrood RAL 3003 273 553 273 554 273 555 273 556 273 557 273 558 273 559 273 560
€/st. 209,– 309,– 379,– 529,– 159,– 239,– 339,– 429,–

afdelingsbreedte mm 400 450 500 600 
afdelingen 2 3 4 2 3 2 3 2
totaalbreedte mm 800 1200 1600 900 1350 1000 1500 1200
gewicht kg 53 80 107 56 85 59 89 70
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Best-Nr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 210 479 210 483 210 487 210 491 210 495 210 499 210 503 210 507
lichtblauw RAL 5012 210 480 210 484 210 488 210 492 210 496 210 500 210 504 210 508
resedagroen RAL 6011 210 481 210 485 210 489 210 493 210 497 210 501 210 505 210 509
zilvergrijs RAL 7001 210 482 210 486 210 490 210 494 210 498 210 502 210 506 210 510
robijnrood RAL 3003 273 561 273 562 273 563 273 564 273 565 273 566 273 567 273 568
€/st. 259,– 369,– 469,– 269,– 389,– 279,– 429,– 309,–

algemene maten:
hoogte
met pootjes: 1800 mm
diepte: 500 mm

gemonteerde levering

TIP!

Garderobekasten metaal
SERIE BASIC – deuren in 5 RAL-kleuren 
8 verschillende afdelingsbreedtes met pootjes

630

1800 m
m

500 mm 1200 mm

1800 m
m

15
0 

m
m

robijnrodt 
RAL 3003

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

reseda- 
groen  
RAL 6011

zilvergrijs 
RAL 7001

deuren

VEELVOUD 
 aan breedtes en kleuren 

vanaf € 159,–

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 30 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb. deuren robijnrood RAL 3003 
Bestelnr. 273 554
€/st. 309,–

afb. deuren lichtgrijs RAL 7035 
Bestelnr. 210 455
€/st. 379,–

•  garderobekastenserie in 8 verschil-
lende uitvoeringen voor iedere ruimte, 
afdelingen 200 tot 600 mm

•   hoogwaardige, krasvaste  
poederlak,

•  deuren incl. vrijlopend haak- en  
oogslot, cilinderslot tegen meerprijs

•   robuuste staalconstructie,  
rondom afgekant, daardoor minimaal 
kwetsuurgevaar

•  verzinkte poten en sokkel
•  enkelwandige, binnenliggende deuren 

met extra stabiliserend kastprofiel
•  verzonken scharnieren
•  verluchtingsgleuven in bovenste en 

onderste deel van de deur
•  bodem uitveegbaar 
•  gestantst etiketvenster
•   iedere afdeling incl. een metalen 

kleerstang en 3 kleerhaken
•  corpus in lichtgrijs RAL7035, deuren in  

5 verschillende RAL-kleuren

900 mm

500 mm



afdelingsbreedte mm 200 250 
afdelingen 2 3 4 5 2 3 4 5
totaalbreedte mm 400 600 800 1000 500 750 1000 1250
gewicht kg 40 60 79 99 43 64 85 107
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 210 511 210 515 210 519 210 523 210 527 210 531 210 535 210 539
lichtblauw RAL 5012 210 512 210 516 210 520 210 524 210 528 210 532 210 536 210 540
resedagroen RAL 6011 210 513 210 517 210 521 210 525 210 529 210 533 210 537 210 541
zilvergrijs RAL 7001 210 514 210 518 210 522 210 526 210 530 210 534 210 538 210 542
robijnrood RAL 3003 273 569 273 570 273 571 273 572 273 573 273 574 273 575 273 576
€/st. 189,– 269,– 329,– 439,– 199,– 289,– 349,– 489,–

afdelingsbreedte mm 300 350 
afdelingen 2 3 4 5 1 2 3 4
totaalbreedte mm 600 900 1200 1500 350 700 1050 1400
gewicht kg 46 70 99 115 31 50 75 98
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 210 543 210 547 210 551 210 555 210 559 210 563 210 567 210 571
lichtblauw RAL 5012 210 544 210 548 210 552 210 556 210 560 210 564 210 568 210 572
resedagroen RAL 6011 210 545 210 549 210 553 210 557 210 561 210 565 210 569 210 573
zilvergrijs RAL 7001 210 546 210 550 210 554 210 558 210 562 210 566 210 570 210 574
robijnrood RAL 3003 273 577 273 578 273 579 273 580 273 581 273 582 273 583 273 584
€/st. 209,– 309,– 379,– 529,– 159,– 239,– 339,– 429,–

afdelingsbreedte mm 400 450 500 600 
afdelingen 2 3 4 2 3 2 3 2
totaalbreedte mm 800 1200 1600 900 1350 1000 1500 1200
gewicht kg 55 83 111 58 88 61 92 73
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 210 575 210 579 210 583 210 587 210 591 210 595 210 599 210 603
lichtblauw RAL 5012 210 576 210 580 210 584 210 588 210 592 210 596 210 600 210 604
resedagroen RAL 6011 210 577 210 581 210 585 210 589 210 593 210 597 210 601 210 605
zilvergrijs RAL 7001 210 578 210 582 210 586 210 590 210 594 210 598 210 602 210 606
robijnrood RAL 3003 273 585 273 586 273 587 273 588 273 589 273 590 273 591 273 592
€/st. 259,– 369,– 469,– 269,– 389,– 279,– 429,– 309,–

Hangslot voor 
haak- en oogslot 
met 2 sleutels
Bestelnr. €/st.
211 081 7,90

Cilinderslot  
meerprijs per kast
Bestelnr. €/st.
211 082 7,90

Scheidingswand 
in kwaliteitsplaat
staal voor afdelings
breedte 400 mm, 
meerprijs per kast
Bestelnr. €/st.
214 824 23,–

Hellende top, 
gelast, achterkant 
100 mm hoger dan 
van voor, 11,4° nei
ging, montage ach
teraf niet mogelijk. 
Meerprijs per kast
Bestelnr. €/st.
273 593 19,90

Algemene maten:
hoogte
met sokkel: 1800 mm
diepte: 500 mm

TOEBEHOREN

500 mm
600 mm

gemonteerde levering

TIP!

afb. deuren 
lichtgrijs  

RAL 7035 
Bestelnr.
210 543

€/st. 209,–

Garderobekasten metaal

631

verzinkte poten en sokkel

vanaf € 159,–

enkelwandige, binnenliggende deuren  
door binnenliggende scharnieren  

met extra stabiliserend kastprofiel

SERIE BASIC –  
8 verschillende afdelings- 

breedtes met sokkel

robuuste plaatstaalconstructie
rondom afgekant, daardoor  

minimaal kwetsuurgevaar

verluchtingsgleuven in bovenste en 
onderste deel van de deur

1800 m
m

15
0 

m
m

robijnrodt 
RAL 3003

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

corpus deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

reseda 
groen  
RAL 6011

zilvergrijs 
RAL 7001

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 30 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Meer veiligheid! 
Deuren standaard  
incl. vrijlopend  
haak- en oogslot,  
waardoor er geen  
hefboomwerking  
mogelijk is, geschikt 
voor hangsloten met 
beugelØ 58 mm 

afb. deuren  
lichtblauw 
RAL 5012  
Bestelnr. 
210 520 
€/st. 329,–

800 mm

500 mm

18
00

 m
m

afdelingsbreedte 200 mm 
voor kleine ruimten  
geoptimaliseerd

incl. etiket- 
venster 
 per deur

GECERTIFICEERDE CONSTRUCTIE 

HOGE PRODUCT
KWALITEIT



afd.-breedte mm 300 400
aantal afdelingen 2 x 2 3 x 2 4 x 2 2 x 2 3 x 2 4 x 2
totaalbreedte mm 610 900 1190 810 1200 1590
met pootjes 291 57. 291 58. 291 59. 291 60. 291 61. 291 62.
met sokkel 291 63. 291 64. 291 65. 291 66. 291 67. 291 68.
gewicht kg 49 60 78 51 73 94
€/st. 349,– 499,– 659,– 439,– 589,– 769,–
met zitbank 291 69. 291 70. 291 71. 291 72. 291 73. 291 74.
gewicht kg 49 69 87 59 85 109
€/st. 519,– 659,– 829,– 559,– 759,– 999,–
tekeningen vlgs.  aantal afdelingen

Garderobekas-
ten, dubbele 
afdelingen

gemonteerde levering, 
banken worden  
apart geleverd,  
eenvoudige montage

afb. deuren lichtgrijs afb. deuren lichtblauw

afb. deuren robijnrood

vanaf € 349,–

corpuskleur + deurkleur

lichtgrijs 
RAL 7035

antraciet  
RAL 7021

lichtgrijs 
RAL 7035

0 lichtblauw 
RAL 5012

1 gentiaan-
blauw  
RAL 5010

2 appelgroen  
RDS 
1108060

4robijnrood 
RAL 3003

3 antraciet  
RAL 7021

5+

aluzilver  
RAL 9006

gentiaan-
blauw  
RAL 5010

7 robijnrood 
RAL 3003

8 verkeers-
wit  
RAL 9016

Gelieve bij 
bestelling de 
kleurnr. voor 
corpus/deur- 
combinatie 
(zesde cijfer =  
0 tot 9) aan  
het bestelnr. 
toevoegen.

6 9+

afb. deuren appelgroen

met onderbouwzitbank 
uit beukenhout

met praktische combinatie 
uit zitbank en onderbouw 
opbergbox

U heeft de keuze uit 4 onderbouwen:

technisch sterk –  
 mooie optiek 

Het evolo verluchtings- 
concept zorgt voor een 
effectieve verluchting en 
droging van de kledij, zonder 
extra verluchtingsinstallatie.
Zelfs bij kasten met sokkel is 
een gelijkmatige verluchting 
door verluchtingsgleuven in 
de sokkel gewaarborgd

Verhoogde inbraak-
bescherming door zeer 
stevige deuren en gesloten 
profielen aan de zijden

Onderhoudsvriende-
lijke verluchting door 
gladde fronten

3 dubbele garderobehaken  
per afdeling, hoog 
bedieningscomfort en 
kleerhangerophanging.

Rechtsdraaiende deu-
ren in roterende bouten. 
Comfortabele deurdem-
pers voor aangenaam 
sluiten

Deze kastserie koppelt een recht- 
lijnig design aan functionaliteit!

met sokkel incl.  
verluchtingsgleuven

met hoogteverstelbare 
kunststof voeten in  
beschermingshuls

Standaard haak-en- 
oogslot, breken door  
hefboom-effect niet  
mogelijk - verhoogde  
inbraakbeveiliging

Garderobekasten dubbele afdelingen
SERIE EVOLO 
afdelingsbreedte  
300/400 mm

632

systeemafmetingen:

diepte:
met pootjes 500 mm
met sokkel 500 mm
met zitbank 815 mm
hoogte:
met pootjes   1850 mm
met sokkel     1800 mm
met zitbank    2090 mm
zitbank
zithoogte: 420 mm
zitdiepte: 320 mm

cilinder- 
slot:  
meerprijs  
per kast  
t.o.v. 
haak- en  
oogslot
Bestelnr. 291 566
€/st. 6,99

TOEBEHOREN

Kwaliteits-
getest  
voor uw  
veiligheid

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 4 weken,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



afd.-breedte mm 300 400
aantal afdelingen 2 4 2 4
totaalbreedte mm 600 1200 800 1600
met box 292 02. 292 03. 292 04. 292 05.
gewicht kg 69 106 69 137
€/st. 619,– 1.079,– 729,– 1.299,–
tekeningen vlgs. aantal afdelingen gemonteerde levering

Garderobekasten 
met onderbouw 
opbergbox
•  2 afdeling  

gemeenschappe- 
lijk afsluitbaar

•  combinatie uit zit-
bank en praktische 
opbergbox voor 
schoenen, helmen, 
tassen onder het 
zitvlak! 

•  het zitvlak uit  
massief beukenhout 
dient tegelijkertijd 
als afsluitkap en 
kan enkel door de 
gebruiker geopend 
worden

afb. deuren aluzilver

vanaf € 199,–

hoogwaardige poeder-
coating voor verhoogde 
gebruiksduur

afd.-breedte mm 300 400
aantal afdelingen 1 2 3 4 5 1 2 3 4
totaalbreedte mm 320 610 900 1190 1480 420 810 1200 1590
met pootjes 291 75. 291 76. 291 77. 291 78. 291 79. 291 80. 291 81. 291 82. 291 83.
met sokkel 291 84. 291 85. 291 86. 291 87. 291 88. 291 89. 291 90. 291 91. 291 92.
gewicht kg 26 41 57 73 89 29 49 70 89
€/st. 199,– 279,– 399,– 509,– 629,– 249,– 379,– 499,– 649,–
met zitbank 291 93. 291 94. 291 95. 291 96. 291 97. 291 98. 291 99. 292 00. 292 01.
gewicht kg 36 47 66 89 103 40 57 82 104
€/st. 309,– 399,– 539,– 689,– 849,– 359,– 489,– 669,– 829,–
tekeningen vlgs. aantal afdelingen

Garderobe-
kasten

gemonteerde levering, banken worden apart geleverd, eenvoudige montage

afb. deuren gentiaanblauw

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

0 lichtblauw 
RAL 5012

1 gentiaan-
blauw  
RAL 5010

2 appelgroen  
RDS 
1108060

4robijnrood 
RAL 3003

3 antraciet  
RAL 7021

5+ antraciet  
RAL 7021

aluzilver  
RAL 9006

gentiaan-
blauw  
RAL 5010

7 robijnrood 
RAL 3003

8 verkeers-
wit  
RAL 9016

6 9+

corpuskleur + deurkleur corpuskleur + deurkleur

Gelieve bij bestelling de kleurnr. voor corpus/deurcombinatie (zesde cijfer =  0 tot 9) aan  het bestelnr. toevoegen.

afb. deuren robijnrood afb. deuren antraciet

Garderobekasten 
SERIE EVOLO 

afdelingsbreedte 300/400 mm

633Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 4 weken,  
franco gelijkvloers.
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systeemafmetingen:
diepte:
met pootjes 500 mm
met sokkel 500 mm
met zitbank 815 mm
hoogte:
met pootjes   1850 mm
met sokkel     1800 mm
met zitbank    2090 mm
zitbank
zithoogte: 420 mm
zitdiepte: 320 mm



Uitvoering

a vakgarderobekast  
linker deel met 4 vaste legbor
den, rechts met hoedenplank 
en kleerstang, deuren naar 
mekaar toeslaand

b poetsmiddelenkast  
links met 4 vaste legbor
den, rechts met kleerstang, 
deuren naar mekaar 
toeslaand

c wasbewaarkast  
met elk 2 x 4 legborden  
en scheidingswand,  
deuren apart  
afsluitbaar

d wasbewaarkast  
met elk 2 x 4 legborden  
en scheidingswand, 
deuren naar mekaar 
toeslaand

e wasbewaarkast  
met elk 4 legborden  
zonder scheidingswand, 
deuren naar mekaar 
toeslaand

onderbouw met poten met sokkel met poten met sokkel met poten met sokkel met poten met sokkel met poten met sokkel
totale breedte 610 mm vakbreedte 300 mm  vakbreedte 600 mm
gewicht kg 44 45 43 44 48 48 48 48 44 44
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 206 906* 206 910* 206 914* 206 918* 206 938 206 942 206 946 206 951 206 955 206 959
gentiaanblauw RAL 5010 206 907 206 911 206 915 206 919 206 939 206 943 206 947 206 952 206 956 206 960
robijnrood RAL 3003 206 908 206 912 206 916 206 920 206 940 206 944 206 948 206 953 206 957 206 961
€/st. 299,– 299,– 329,– 329,– 379,– 379,– 389,– 389,– 339,– 339,–
totale breedte 810 mm vakbreedte 400 mm
gewicht kg 53 54 50 52 57 58 56 58 – –
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. – –
lichtgrijs RAL 7035 206 922 206 926 206 930 206 934 206 963 206 967 206 971 206 975
gentiaanblauw RAL 5010 206 923 206 927 206 931 206 935 206 964 206 968 206 972 206 976 – –
robijnrood RAL 3003 206 924 206 928 206 932 206 936 206 965 206 969 206 973 206 977
€/st. 349,– 349,– 369,– 369,– 429,– 429,– 459,– 459,– – –

algemene maten:
hoogte:
met poten 1850 mm
met sokkel 1800 mm
diepte: 500 mm

Garderobekasten  
metaal met  
multi-verdeling
corpus lichtgrijs  
RAL 7035

 

810 mm

500 mm

18
00

 m
m

 

610 mm

500 mm

18
50

 m
m

Garderobekasten metaal met multi-verdeling
SERIE CLASSIC
afdelingsbreedte  
300/400 mm –  
met poten/met sokkel

b afb.  
deuren lichtgrijs 
RAL 7035
Bestelnr. 
 206 934 
€/st. 369,–

Kwailteits-
getest  
voor uw  
veiligheid

•  kwaliteitskasten  
van duitse makelij  
in 3 kleurcombinaties

•  hoogwaardig staal,  
puntgelast en in compact
bouwwijze gefabriceerd

•  de kasten zijn gepoedercoat 
en daarom bestand tegen 
krassen

•  binnenliggende deuren, met 
gleuven, deuraanslagdempers, 
etikettenhouder en met kast
profiel verstevigd

•  seriematig met haak- en  
oogslot, optioneel met  
cilinderslot en 2 sleutels

•  sokkel uit staal, poten uit 
speciaal kunststof : roestvrij 
en chemicaliënbestendig, 
breukbestendig

•  corpus lichtgrijs RAL 7035,  
deuren in 3 veschillende  
deurkleuren

Geschikt 
voor was en 
poetsgerief

a afb. deuren  
gentiaanblauw RAL 5010 
Bestelnr. 206 907, €/st. 299,–

TOEBEHOREN

Hangslot  
incl. 2 sleutels
Bestelnr. 105 099*
€/st. 8,99

Cilinderslot  
meerprijs per afd.  
i.p.v. haaken  
oogslot voorziening
Bestelnr. 105 100
€/st. 6,99

deurencorpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

robijnrood 
RAL 3003

gentiaan
blauw  
RAL 5010

634 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen *10 werkdagen resp. 4 weken,  
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Garderobekasten metaal

2050 m
m

600 mm

780 mm

500 mm

algemene maten:
hoogte 2050 mm
garderobediepte 500 mm
totale diepte  
met bank

780 mm

SERIE BASIC 
met uittrekbare zitbank /  

ondergebouwde schoenvak

Garderobekasten metaal met onderge-
bouwde schoenvak, optioneel met zitbank

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

resed
agroen  
RAL 6011

robijnrood 
RAL 3003

Kwailteits getest  
voor uw veiligheid

Garderobekasten metaal
•  innovatieve garderobekast 

van duitse makelij
•  optimale verluchting door  

verluchtinggleuven

•  hoogwaardige, milieuvriendelijke  
poedercoating

•  elk afdeling met gelast hoeden
plank, kleerstang en 3 verschuif
bare kledinghaken

•  deuren met profielversteviging en  
etiketvenster voor naambordjes

•  seriematig met vrijlopend  
haak- en oogslot, daardoor 
verhoogd veiligheid, met hang
slotbeugelØ 58 mm bruikbaar

•  corpus incl. deuren voorgemon
teerd, onderstel moet geschroefd 
worden

•  verdere maten en kleuren op 
aanvraag

met ondergebouwde 
schoenvak en 
zitbank
afd.-breedte 300 mm
afdelingen 2 3 4 5
totale breedte mm 600 900 1200 1500
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 284 401 284 405 284 409 284 413
lichtblauw RAL 5012 284 402 284 406 284 410 284 414
resedagroen RAL 6011 284 403 284 407 284 411 284 415
robijnrood RAL 3003 284 404 284 408 284 412 284 416
€/st. 339,– 439,– 549,– 719,–

algemene maten:
hoogte 2050 mm
garderobediepte 500 mm
totale diepte onderouw zonder zitbank 500 mm
totale diepte onderouw met zitbank 780 mm

Hangslot voor  
haak en oogslot
Bestelnr. €/st.
211 081 7,90

Cilinderslot  
meerprijs per afdeling
Bestelnr. €/st.
211 082 7,90

TOEBEHOREN

c

b

afb. met 
uittrekbare 
bank, deuren  
lichtblauw  
RAL 5012
Bestelnr.  
259 177

339,–
a

afb. met 
onderge 
bouwde 
schoenvak 
en  
zitbank,  
deuren  
lichtblauw  
RAL 5012
Bestelnr.  
284 402 
€/st. 339,–

c

afb. met ondergebouwde schoenvak,  
deuren lichtgrijs RAL 7035
Bestelnr. 284 277   €/st. 299,–

b

2050 m
m

600 mm

780 mm

afdelingen 2 3 4 5
kastbreedte mm 600 900 1200 1500
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 259 176 259 178 259 180 259 182
lichtblauw RAL 5012 259 177 259 179 259 181 259 183
resedagroen RAL 6011 274 037 274 039 274 047 274 049
robijnrood RAL 3003 274 038 274 040 274 048 274 050
€/st. 339,– 449,– 559,– 699,–

afd.-breedte 300 mm

•  voor plaatsbesparende  
opberging

•  incl. hoogte- 
steldoppen 
uitschroefbaar  
tot 40 mm

Garderobekasten  
metaal met  
uittrekbare zitbank

a

Verdere afdelingsbreedtes vindt u in onze online-shop

• voor plaatsbesparende opberging
•  schoenvak hoogte 400 mm, zitbank zitdiepte 280 mm

Verdere afdelingsbreedtes vindt u in onze online-shop

met ondergebouwde 
schoenvak
afd.-breedte 300 mm
afdelingen 2 3 4 5
totale breedte mm 600 900 1200 1500
deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 284 277 284 281 284 285 284 289
lichtblauw RAL 5012 284 278 284 282 284 286 284 290
resedagroen RAL 6011 284 279 284 283 284 287 284 291
robijnrood RAL 3003 284 280 284 284 284 288 284 292
€/st. 299,– 399,– 499,– 649,–

635Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 6 weken,  
franco gelijkvloers.
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bank plaatsbespa-
rend opbergbaar

b



600 mm
500 mm
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SERIE BASIC 
afdelingsbreedte 150/300 mm en 200/400 mm

•  probleemoplosser bij ruimtegebrek

•  afdelingen door Z-vormige centrale  
scheidingswand opgedeeld

•  deuren met verzonken scharnieren,  
rechts en links draaiend, blokdeuren

•  verstevigingsprofielen over de volledige  
deurhoogte aan de sluitzijde

•  standaard met vrijlopend haak- en oog-
slot, waardoor verhoogde veiligheid,  
geschikt voor hangslot met Ø beugel 5-8 mm

•  sterk gelaste plaatstaalconstructie  
met hoogwaardige poederlakkering  
in meerdere kleurcombinaties

Z-Garderobekasten 
afdelingsbreedte 150/300 mm

Afdelingsbreedte  
150/300 mm
hoogte 1800 mm
diepte 500 mm
afdelingen 2 4 6
totaalbreedte mm 300 600 900
gewicht kg 33 61 92
corpus- / deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 / lichtgrijs RAL 7035 226 493* 226 497* 273 742*
lichtgrijs RAL 7035 / lichtblauw RAL 5012 226 494* 226 495* 273 743*
lichtgrijs RAL 7035 / resedagroen RAL 6011 273 736* 273 740* 273 744*
lichtgrijs RAL 7035 / robijnrood RAL 3003 273 739* 273 741* 273 745*
zilvergrijs RAL 7001 / lichtgrijs RAL 7035 226 496* 226 498* 273 746*
€/st. 339,– 559,– 769,–

gemonteerde levering

a b

TIP!

b afb. corpus zilvergrijs RAL 7001/ deuren licht-
grijs RAL 7035, Bestelnr. 226 498* €/st. 559,–

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

zilvergrijs 
RAL 7001

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

reseda- 
groen  
RAL 6011

robijnrood 
RAL 3003

corpuskleur bij alle garderobes lichtgrijs RAL 7035. Gelieve bestel-
nummer met kleurnummer voor de deuren te vervolledigen.

afd.-breedte 200/400 mm
afdelingen 2 4 6
totaalbreedte mm 430 830 1230
met sokkel
gewicht kg 36 56 78
Bestelnr. 273 75. 273 76. 273 77.
€/st. 339,– 549,– 769,–
met ondergebouwde zitbank
gewicht kg 39 66 92
Bestelnr. 273 78. 273 79. 273 80.
€/st. 419,– 629,– 879,–

d afb. deuren  
lichtgrijs RAL 7035
Bestelnr. 273 801 
€/st. 879,– 

vanaf € 339,–

gemonteerde levering

c

d

zithoogte 
430 mm

optimaal 
voor 

 langere  
kledings-
stukken

Hangslot  
incl. 2 sleutels
Bestelnr. 271 437
€/st. 12,90

TOEBEHOREN

500 mm

800 mm

18
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m
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830 mm

1230 mm

afdelingen: hoogte: diepte:
met sokkel 1850 mm 500 mm
met ondergebouwde zitbank 2100 mm 800 mm

kwaliteits- 
getest voor 
uw welzijn

Z-Garderobekasten

300 mm

a afb. corpus  
zilvergrijs  
RAL 7001/  
deuren  
lichtgrijs  
RAL 7035
Bestelnr.  
226 496* 
€/st. 339,– 

MEER VEILIGHEID 
door vrijlopend  
haak- en oogslot 

extra stabiel  
uitvoering

vanaf € 339,–

TOEBEHOREN

Cilinderslot  
meerprijs per kast
Bestelnr. 211 082
€/st. 7,90
Hangslot  
met 2 sleutels
Bestelnr. 211 085
€/st. 7,90

•  met sokkel of ondergebouwde zitbank met 
kunststof latten, beukenhout latten op aanvraag

•  seriematig met haak- en oogslot voorziening voor 
hangsloten, optimaal voor cilinderslot

•  per afdeling een kleerstang met 3 schuifhaken
•  binnendraaiende deuren met versterkte profielen
•  deuren met verluchtigsgleuven voor  

permanente luchtcirculatie
•  robuuste, stalen constructie met milieuvriendelijke  

poedercoating in meerdere kleurcombinaties 
•  zitbank met hoogtestelschroeven om  

oneffenheden in de vloer op te vangen

Z-Garderobekasten  
afdelingsbreedte 200/400 mm

SLIMME OPLOSSING  
bij weinig plaats

c afb. deuren  
robijnrood RAL 3003 
Bestelnr. 273 763 
€/st. 549,–

Kwailteitsgetest  
voor uw veiligheid

0000038716

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

levertijd: 10 werkdagen

kleurkeuze deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

1 antraciet- 
grijs  
RAL 7016

5gentiaan-
blauw  
RAL 5010

2 zinkgeel 
RAL 1018

4robijnrood 
RAL 3003

3

levertijd : 20 werkdagen

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen resp. *20 werkdagen,  
zie kleurkeuze deuren, franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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met 2 vakken boven elkaar 
met haak- en oogslot
afdelingen x vakken 1 x 2 2 x 2 3 x 2 4 x 2
afdelingsbreedte mm 300 400 300 400 300 400 300 400 
totaalbreedte mm 320 420 610 810 900 1200 1200 1600
gewicht kg 29 32 40 48 56 69 72 88
onderbouw Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
met pootjes 166 72. 166 74. 166 76. 166 78. 166 80. 166 82. 166 84. 166 86.
met sokkel 166 73. 166 75. 166 77. 166 79. 166 81. 166 83. 166 85. 166 87.
€/st. 199,– 259,– 319,– 389,– 449,– 539,– 579,– 699,–
met ondergebouwde zitbank
gewicht kg 33 37 46 55 64 79 82 101
zitlatjes Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
met houten latjes 166 90. 166 92. 166 94. 166 96. 166 98. 167 01. 167 03. 167 05.
met kunststof latjes 166 91. 166 93. 166 95. 166 97. 166 99. 167 02. 167 04. 167 06.
€/st. 319,– 389,– 479,– 559,– 599,– 739,– 799,– 899,–

algemene afmetingen:
hoogte:
met pootjes 1850 mm
met sokkel 1800 mm
met onderge- 
bouwde zitbank 2090 mm

kastdiepte 500 mm
bankdiepte 315 mm

met 2 vakken boven elkaar 
met haak- en oogslot
vakhoogte 780 mm
afdelingen x vakken 1 x 2 2 x 2 3 x 2 4 x 2
afdelingsbreedte mm 300 400 300 400 300 400 300 400 
totaalbreedte mm 320 420 610 810 900 1200 1190 1590
gewicht kg 29 32 40 48 56 69 72 88
onderbouw Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
met pootjes 167 09. 167 11. 167 13. 167 15. 167 17. 167 19. 167 21. 167 23.
met sokkel 167 10. 167 12. 167 14. 167 16. 167 18. 167 20. 167 22. 167 24.
€/st. 199,– 259,– 319,– 389,– 449,– 539,– 569,– 699,–
met ondergebouwde zitbank
gewicht kg 33 37 46 55 64 79 82 101
zitlatjes Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
met houten latjes 167 25. 167 27. 167 29. 167 31. 167 33. 167 35. 167 37. 167 39.
met kunststof latjes 167 26. 167 28. 167 30. 167 32. 167 34. 167 36. 167 38. 167 40.
€/st. 319,– 389,– 469,– 559,– 609,– 739,– 799,– 899,–

met verluchtings-
perforaties

afb. deuren 
gentiaan-
blauw  
RAL 5010 
Bestelnr. 
167 138
€ 319,–

afb. deuren 
lichtgrijs 
RAL 7035 
Bestelnr. 
166 771
€ 319,–

tekeningen vlgs. vakopdeling

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

1lichtblauw 
RAL 5012

0 reseda-
groen  
RAL 6011

4 antraceit  
RAL 7021

5gentiaan-
blauw  
RAL 5010

8robijnrood 
RAL 3003

7

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

met gladde deuren

gelieve bestelnummer met kleurnummer voor 
de deuren te vervolledigen. corpuskleur is bij 
alle garderobekasten lichtgrijs RAL 7035.

gemonteerde levering

gemonteerde levering

637Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 4 weken,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

18
00

 m
m

900 mm

500 mm

afb.  
deuren 
robijn-
rood RAL 
3003 
Bestelnr.  
166 817
€ 449,–

900 mm

815 mm

afb. deuren  
lichtblauw RAL 5012 
Bestelnr. 166 980
€ 599,–

20
90

 m
m

•  hoogwaardige metalen 
gardero bekasten met ver-
luchtingsperforaties of 
gladde deuren

•  binnenliggende deuren met  
gedempte sluiting, met haak- en 
oogslot of optioneel met  
cilinderslot, 2 sleutels

•  corpus naar keuze met  
metalen sokkel of met roest-
vrije polyamide poot, ook be-
stendig tegen reinigingsmiddelen

•  ondergebouwde zitbank met  
houten latjes of kunststof latjes

•  corpus lichtgrijs RAL 7035,  
deuren zijn in 5 verschillende  
RAL-kleuren leverbaar

va. €199,–Cilinderslot:  
meerprijs per kast 
t.o.v. haak- en 
oogslot
Bestelnr. 105 100
€/st. 6,99

Hangslot  
met  
2 sleutels
Bestelnr. 105 099
€/st. 8,99

vakhoogte 800 mm

Garderobekasten metaal dubbele afdelingen
SERIE CLASSIC

met pootjes, sokkel of ondergebouwde zitbank

afdelingsbreedte 300/400 mm

TOEBEHOREN

Kwaliteit getest
voor uw veiligheid



Kleinvakkenkasten metaal

638

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

EFFICIENT  
opbergen van uw 
waardevolle spullen

Kleinvakkenkasten metaal
breedte 460 x diepte 200 mm

hoogte mm 815 1950
aantal vakken 2x6 2x10 2x15
Fächergröße  
H x B x D mm 100 x 145 x 175 160 x 145 x 175 100 x 145 x 175

etikethouders zonder met zonder met zonder met
gewicht kg 14 14 32 32 36 36
Bestelnr. 270 36. 270 37. 270 38. 270 39. 270 40. 270 41.
€/st. 419,– 435,– 635,– 639,– 849,– 859,–

Kleinvakkenkasten metaal
•  stabiele constructie uit plaatstaal 

met milieuvriendelijke poeder
coating

•  naar binnen verzonken deuren, 
standaard met cilinderslot en  
2 sleutels

•  hoogte 815 mm voor praktisch 
ophangen aan de muur,  
inclusief bevestigingsmateriaal

•  alle vakbodems zijn glad,  
eenvoudig te reinigen

b ca

afb. deuren lichtgrijs RAL 7035, 
20 vakken, met etikethouders,  
Bestelnr. 270 391, €/st. 639,–

b
afb. deuren gentiaanblauw RAL 5010, 
30 vakken, zonder etikethouders,  
Bestelnr. 270 402, €/st. 849,–

c

optimaal voor 
bevestiging 
aan de muur

afb. deuren  
antracietgrijs  
RAL 7016,  
12 vakken, zon
der etikethouders, 
Bestelnr. 270 365, 
€/st. 419,–

a

alle vakken 
samen via 
centrale deur 
te openen

gemonteerde levering

Verzamel- en  
uitgiftekast
•  met elk 10 apart te openen vakken, 

uitbreidbaar dankzij de voorbereide 
rijverbinding 

•  eenvoudig gebruik, alle vakken  
kunnen tegelijk geopend worden  
via een centrale deur

•  inclusief etikethouders per deur voor 
markeringen

•  alle deuren zijn afsluitbaar met een 
cilinderslot, incl. 2 sleutels

•  optimale verluchting in elk vak dankzij 
verluchtingsgaatjes in de rugwand

•  uit kwalitatief gelast plaatstaal,  
milieuvriendelijke poedercoating

•  afmetingen vakken  
H 135 x B 270 x D 470 mm

afb. deuren  
lichtblauw RAL 5012, 

Bestelnr. 256 697    
vanaf € 289,–

d

deurkleur Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 272 558
lichtblauw RAL 5012 256 697
€/st. 299,–
vanaf 2 st. €/st. 289,–

Verzamel- en uitgiftekast  
met 10 vakken 
H 1800 x B 400 x D 500 mm,  
gewicht 47 kg

d

Levering: binnen 10 werkdagen,  
gemonteerde levering

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen resp. 20 werkdagen,  
zie kleurkeuze deuren, franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf € 289,–

Gelieve bestelnummer met kleurnummer voor de deuren te  
vervolledigen. Corpuskleur bij alle garderobes lichtgrijs RAL 7035. 

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

0000038716

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

levertijd: 10 werkdagen

kleurkeuze deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

1 antraciet 
grijs  
RAL 7016

5gentiaan
blauw  
RAL 5010

2 zinkgeel 
RAL 1018

4robijnrood 
RAL 3003

3

levertijd : 20 werkdagen



gemonteerde levering

Postvakkenkasten metaal

639

•  met telkens 10 apart te openen post
vakken, uitbreidbaar dankzij de voor
bereide rijverbinding

•  alle vakken zijn tegelijk te openen via  
een centrale deur, praktisch bij grotere 
pakketten die niet door de postsleuf  
passen of bij aanlevering van materiaal

•  inclusief etikethouders per deur voor 
markering

•  voorbereid voor rijverbinding achter of 
naast elkaar, bevestigingsmateriaal  
inbegrepen

•  uit kwalitatief gelast staal, milieuvriende
lijke poedercoating

•  alle deuren kunnen afgesloten worden 
met een cilinderslot,  
incl. 2 sleutels

•  afmetingen vakken  
H 135 x B 270 x D 470 mm

•  postsleuf H 15 x B 230 mm

Postvakkenkasten metaal

PRAKTISCHE  
COMBINATIE 
uit sluitvakken- en 
verdeelkast

Gelieve bestelnummer met 
kleurnummer voor de deuren te  
vervolledigen. Corpuskleur bij 
alle kasten lichtgrijs RAL 7035. 

Postvakken-
kasten metaal
hoogte 1850 x 
diepte 500 mm

Afmetingen:
afdelingsbreedte mm 300 400 
briefinworpsleuf B x H mm 240 x 18 250 x 18 
afmetingen vakken H x B x D mm 145 x 230 x 472 145 x 330 x 472

aantal vakken 1 x 10 vakken 2 x 10 vakken 3 x 10 vakken
afd.-breedte mm 300 400 300 400 300 400
kastbreedte mm 330 430 630 830 930 1230
gewicht  kg 25 38 57 68 81 97
Bestelnr. 270 42. 270 43. 270 44. 270 45. 270 46. 270 47.
€/st. 419,– 459,– 709,– 749,– 999,– 1.049,–
vanaf 2 st. €/st. 399,– 439,– 689,– 729,– 979,– 999,–

afb. gentiaan 
blauw RAL 5010,  
1 x 10 vakken,  
afdelingsbreedte 300 mm,  
Bestelnr. 270 422

va.399,–
a

afb. lichtgrijs  
RAL 7035, 
2 x 10 vakken,  
afdelingsbreedte  
300 mm,  
Bestelnr. 270 441,  
vanaf €/st. 689,–

b

afb. 
deuren 
lichtgrijs  
RAL 7035 
Bestelnr.  
256 696

d

afb. robijnrood  
RAL 3003,  
3 x 10 vakken,  
afdelingsbreedte  
400 mm,  
Bestelnr. 270 473  
vanaf €/st. 999,–

c

Postvakkenkasten metaal
•  stabiele stalen constructie met milieuvriendelijke 

poedercoating

•  standaard met sokkel, 150 mm hoog

•  verzonken deuren met cilinderslot, incl. 2 sleutels

•  deuropening ca. 130°

•  alle vakbodems zijn glad, eenvoudige reiniging

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen resp. 4 weken, zie kleurkeuze deuren,  
gemonteerde levering, franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

vanaf € 329,–

 TOEBEHOREN

Hoofdsleutel
Bestelnr. 248 066
€/st. 29,90

Levering: binnen 10 werkdagen,  
gemonteerde levering

deurkleur Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 256 696
lichtblauw RAL 5012 272 557
€/st. 349,–
vanaf 2 st. €/st. 329,–

Postvakkenkasten metaal  
met 10 vakken 
H 1800 x B 400 x D 500 mm, gew. 45 kg

d
e

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

Alle vakken 
tegelijk te 
openen via 
centrale deur

afb. 
2 x deuren 
lichtblauw  
RAL 5012 
Bestelnr.  
272 557

e

uitbreidbaar 
met rijver-
binding

Kwailteitsgetest  
voor uw veiligheid

0000038716

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

levertijd: 10 werkdagen

kleurkeuze deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

1 antraciet 
grijs  
RAL 7016

5gentiaan
blauw  
RAL 5010

2 zinkgeel 
RAL 1018

4robijnrood 
RAL 3003

3

levertijd : 20 werkdagen

a cb



•  seriematig incl. schoenen
rooster uit ronde staalbuis 

•  met hoogwaardige staal
buis onderstel, 30 x 30 mm

•  lange gebruiksduur  
dankzij anticorrosie  
DELTAV poedercoating  
in lichtgrijs RAL 7035

• zithoogte 440 mm 

•  sterke zitlatten  
uit gelakt beukenhout of  
uit hoogwaardige lichtgrijse  
kunststof, profiel 80 x 20 mm

•  voeten met hoogtestel 
schroeven, om oneffen- 
heden in de vloer tot  
10 mm op te vangen

Zitbanken  
incl. schoenenrooster,

duurzame zitlatten  
uit gelakt hout

onderhouds vriendlijk

44
0 

m
m

uit massieve  
vierkant staal- 
buis, 30 x 30 mm

prijzen incl. schoenenrooster

lange gebruiksduur  
door solide constructie

Zitbanken incl. schoenenrooster,  
hoogte 440 mm, diepte 365 mm
breedte mm 1000 1500 2000
met houten lijsten Bestelnr. 271 205 271 206 271 207 a

met kunststoflijsten Bestelnr. 279 028 279 029 279 030 b

€/st. 139,– 179,– 219,–
vanaf 2 st. €/st. 129,– 169,– 199,–

breedte 2000 mm 
Bestelnr. 271 207
vanaf € 199,–

a

met hoogtestelschroeven, 
om oneffenheden in  
de vloer tot 10 mm  
op te vangen

breedte 2000 mm 
Bestelnr. 279 030
vanaf € 199,–

b

hoogwaardige  
kunststoflijsten 

640

Zit- en garderobebanken
met houten lijsten /  
kunststoflijsten  
– incl. schoenenrooster

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premiumlevering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Onlineshop: deltav.be

U spaart

30%
op de advies  
verkoopprijs

vanaf €129,–

TIP!
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alle banken incl. 
schoenenrooster

uit massieve  
vierkante staal- 
buis, 30 x 30 mm

vanaf €199,–

lange gebruiksduur  
door solide constructie

Garderobebanken incl. schoenenrooster
•  seriematig incl. schoenenrooster 

uit ronde staalbuis 

•  met stabiel vierkant staalbuis 
onderstel, 30 x 30 mm

•  lange gebruiksduur dankzij 
anti-corrosie DELTA-V poeder-
coating in lichtgrijs RAL 7035

• zithoogte 440 mm 

•  sterke zitlatten uit gelakt beuken-
hout of uit hoogwaardige lichtgrijse 
kunststof, profiel 80 x 20 mm

•  garderobenbanken met hoogwaar-
dige dubbelgarderobehaken en 
afgeronde kanten

•  voeten met hoogtestelschroeven, 
om oneffenheden in de vloer tot  
10 mm op te vangen

Garderobebanken incl. schoenenrooster,  
hoogte 1850 mm, met dubbelhaken
uitvoering enkelzijdig dubbelzijdig
breedte mm 1000 1500 2000 2000
hakenaantal 4 6 8 16
diepte mm 395 395 395 760
met houten lijsten Bestelnr. 271 215 271 216 271 217 271 218 c
met kunststoflijsten Bestelnr. 279 031 279 032 279 033 d 279 034
€/st. 229,– 279,– 329,– 569,–
vanaf 2 st. €/st. 199,– 249,– 299,– 519,–

TIP!

eenvoudige reiniging  
dankzij kunststoflijsten

enkelzijdig zit- en garderobebank  
breedte 2000 mm 
Bestelnr. 279 033
vanaf € 299,– hoogwaardige garderobe-

haken met afgeronde  
kanten

met hoogtestel-
schroeven, om  
oneffenheden in  
de vloer tot 10 mm 
op te vangen

dubbelzijdig  
breedte 2000 mm 
Bestelnr. 271 218
vanaf € 519,–

c

d

641

Zit- en garderobebanken
met houten lijsten / kunststoflijsten – incl. schoenenrooster

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

duurzame zitlatten  
uit gelakt hout

onderhouds vriendlijk



WERKPLAATS-/MAGAZIJNINRICHTING 
pagina 642-715

642 Duurzame en robuuste metalen rekken en kasten uit kwaliteitsstaal

Werkstoelen /  
werkkrukken         pagina 680-687

Afvalcontainer /  
asbak       pagina 688-691

Computerkasten /  
perforatieborden  pagina 677-679

perforatieborden 

vanaf 29,90
computerkasten 

vanaf 299,–

asbak/combi-asbak

vanaf 34,90

afvalcontainer

vanaf 29,90

Industrieladders      
pagina 693

vanaf 64,90

afb. pag. 693
in België zijn er meer dan 7 miljoen fietsen.  
4 miljoen mensen rijden dagelijks rond.  
Verbeter uw imago door deze mensen de  
juiste infrastructuur aan te bieden.

kwaliteits-
getest voor 
uw veiligheid 
door Intertek

geprüfte
Sicherheit

Transportwagens         pagina 694-697

tot  
500 kg

draag-
kracht

afb. pag. 700

basisrek 
pagina 703

vanaf € 

3990

voorbeelden uit 

ons assortiment

BAAR
RECYCLEER-

VOLLEDIG

afb. pag. 713

afb. pag. 715

onze REK-WEGWIJZER maakt 
het zoeken  eenvoudiger! 
pagina 698-699

TOP-aanbiedingen 
klikrekken:  
pag. 700-703

klikrekken 
pag. 704-711

wijdspanrek 
pag. 712

werkstoelen

vanaf 89,90

werkkrukken

vanaf 99,90

afb. pag. 680

afb. 
pag. 
682

afb. 
pag. 
687

afb. pag. 679

afb. pag. 677

materiaalhouders 

vanaf 1,60
afb. pag. 678

Fietsrekken       pagina 692

vanaf 47,90

afb. 
pag. 
696

afb. 
pag. 
695

vanaf 0,89

Magazijnbakken en 
profi-eurobakken 
pagina 713-715

Magazijnrekken voor werkplaats en magazijn                pagina 698-712

vanaf 69,–

afb. 
pag. 
689

afb. pag. 691

afb. pag. 692



643Hoogwaardige en professionele oplossingen voor werkplaats en magazijn

metalen kwaliteits- 
kasten met draai- 
deuren in vele afme- 
tingen en kleuren

Metalen materiaalkasten – Top aanbiedingen –         pagina 644-653

WS PROFI werkplaatssysteem   pagina 658-665

%

afb. 
pag. 
644

afb. 
pag. 
656

afb.  
pag.  
662

tot
500 kg
draag- 
kracht

afb. 
pag. 
655

werkbanken pag.  660-661
ladekasten pag.  662-663
materiaalkasten pag.  664-665
groot volume kasten  pag.  665

werktafels

vanaf 199,–

1200 mm EXTRA BREED

afb. 
pag. 
646

U SPAART 

TOT  50%

afb. pagina 657

ladekasten

vanaf 399,–
afb.  
pag.  
665

vanaf 299,–

zit-/ stawerkplaatsen

vanaf 329,–

afb. pag. 674

afb. pag. 672

Werkbanken en werktafels        pagina 666-676

materiaalkasten

vanaf 299,–

systeemwerkbanken

vanaf 269,–

afb. pag. 668

tot
1250 kg

draag- 
kracht

2,28  
meter 
EXTRA 
HOOG

9990
vanaf

afb.  
pag. 
652

Metalen materiaalkasten voor werkplaats en magazijn                                             pagina 654-657

Professionele  
werkplaats-
inrichting 
met systeem!

afb.  
pag. 
661

werkbanken

vanaf 199,–

werkbanken pag. 666-671
zit-/ stawerkplaatsen pag. 672-673
werktafels pag. 674-675
mobiele werkbanken pag. 676

voorbeelden  

uit ons  

assortiment



EENVOUDIG  
SCHROEFSYSTEEM
weinig onderdelen
korte opbouwtijd

400 m
m

11
50

 / 
19

50
 m

m

U SPAART 50%
vanaf 4 st. €/st.

Metalen materiaalkast  
Economy – gedemonteerd – 
met 4 verzinkte legborden
D 400 x H 1950 mm,  
corpus en deuren lichtgrijs RAL 7035
breedte 800 950
gewicht kg 41 46
Bestelnr. 278 868 278 869
€/st. 149,– 159,–
vanaf 2 st. €/st. 139,– 149,–
vanaf 4 st. €/st. 129,– 139,–
Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen   
levering gedemonteerd, eenvoudige montage

 verzonken  
draaigreep,  
met profes sionele  
BURG-cilinderslot

corpus  
en deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

•  weinig onderdelen
•  korte  

opbouw- 
tijd

644 Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Metalen draaideurkast  
Economy
met verzinkte of  
lichtgrijze legborden, 
B 800/950 x D 400 x H 1150/1950 mm

Materiaalkasten metaal – gedemonteerd TOP AANBIEDING

Metalen materiaalkast 
Economy – gedemonteerd – met  
2 resp. 4 lichtgrijze legborden
B 950 x D 400 mm,  
corpus en deuren lichtgrijs RAL 7035
hoogte mm 1150 1950
gewicht kg 41 46
Bestelnr. 284 823 284 822
€/st. 119,90 149,–
vanaf 2 st. €/st. 109,90 139,–
vanaf 4 st. €/st. 99,90 –
Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen   
levering gedemonteerd, eenvoudige montage

afb. hoogte 1150 mm 
breedte 950 mm 
met 2 lichtgrijze legborden  
Bestelnr. 284 823  
vanaf 4 st. €/st. 99,90

afb.  
hoogte  

1950 mm 
breedte 800 mm  
met 4 verzinkte  

legborden  
Bestelnr.  
278 868  

vanaf 4 st.  
€/st. 129,–

met verzinkte  
legborden

met lichtgrijze  
legborden

afb.  
hoogte 1950 mm 
breedte 950 mm 
met 4 lichtgrijze 
legborden  
Bestelnr.  
284 822,  
vanaf 2 st.  
€/st. 149,–

800 / 950 mm

•  eenvoudige kliksysteem:  
gemakkelijker opbouw  
in korte tijd

•  versterkte draaideuren  
door extra kastprofiel

•   incl. lichtgrijze of  
verzinkte legborden,  
stoot- en krasbestendig,  
vloeitstofbestendig

•  legborden met 40 kg draag- 
kracht, om de 40 mm  
hoogteverstelbaar

•  milieuvriendelijke  
poeder coating,  
lichtgrijs RAL 7035

•  deuropening 110°
•  levering gedemonteerd, eenvoudige montage

TOP-PRIJS

va. € 9990
U spaart 50% 

€ 199,–

advies  
verkoopprijs



645Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Metalen materiaalkast
B 920 x D 420 x H 1950 mm 
met 4 ver zinkte legborden, corpus  
lichtgrijs RAL 7035, gewicht 48 kg
deurkleur Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 267 318
gentiaanblauw RAL 5010 284 581
€/st. 199,–
vanaf 2 st. €/st. 179,–
vanaf 4 st. €/st. 169,–
Speciale actie-prijzen zonder verdere korting

deuren

lichtgrijsRAL 
7035

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan- 
blauw
RAL 5010

Extra legborden  verzinkt, VE = 2 st. 
Besteln. 130 926    €/VE 29,90

Materiaalkasten metaalTOP AANBIEDING

920 mm

19
50

 m
m

420 mm

•  duurzaam: solide gelast metalen kast  
in profikwaliteit

•  incl. 4 verzinkte legborden, stoot- 
en krasbestendig, vloeistofbestendig

•  hoogwaardige poedercoating van 
het corpus en deuren 

•  verzonken greep met  
professionele BURG-cilinder slot

•  meer veiligheid door driepunt-
sluiting

•  extra stabiele legborden met  
40 kg draagkracht, om de 35 mm 
hoogteverstelbaar

•  versterkte draaideuren met ver-
zonken scharnieren voor een vlakke 
afsluiting

•  bijzonder wijde deuropening 180° 
om eenvoudig in en uit te laden

extra wijde 
180° deuropening

Metalen draaideurkast  
B 920 x D 420 x H 1950 mm

Professioneel BURG-
cilinder slot incl. num-
mering op slot en  
2 sleutels (naleverings-
garantie). afb. deuren gentiaanblauw RAL 5010  

Bestelnr. 284 581, vanaf 4 st. €/st. 169,–

super aanbieding!

afb. deuren lichtgrijs RAL 7035 
Bestelnr. 267 318, vanaf 4 st. €/st. 169,–

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

1111215911

met hoogwaardig  
verzinkte 
legborden

vanaf € 169,–

U spaart

€ 120,–
op de advies 
verkoopprijs



646 Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan- 
blauw 
RAL 5010

Materiaalkasten metaal TOP AANBIEDING

420 mm

•  duurzaam: solide 
gelast metalen kast  
in profikwaliteit,  
gewicht 71 kg

•  incl. 4 verzinkte  
legborden,  
stoot- en krasbesten-
dig, vloeistofbestendig

•  hoogwaardige  
poedercoating 
van het corpus en 
deuren 

•  verzonken greep 
met professionele 
BURG-cilinder slot

•  extra stabiele leg-
borden met 40 kg 
draagkracht, om 
de 35 mm hoogtever-
stelbaar

•  versterkte draai-
deuren met verzon-
ken scharnieren voor 
een vlakke afsluiting

•  bijzonder  wijde 
deuropening 180° 
om eenvoudig in en uit 
te laden

•  incl. kunststof  
spietjes, afbreek-
baar, de kleine helper 
bij ongelijke vloeren

extra wijde 
180° deuropening 

Metalen draaideurkast  
B 1200 x  
D 420 x  
H 1950 mm

afb. deuren lichtgrijs RAL 7035  
Bestelnr. 130 348, vanaf 4 st. €/st. 269,–

1200 mm EXTRA BREED

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

1111215911

met hoogwaardig  
verzinkte 
legborden

Extra legborden verzinkt, VE = 2 st. 
Bestelnr. 130 927    €/VE 35,–

Professioneel BURG-
cilinder slot incl.  
nummering op slot en  
2 sleutels 
(naleverings garantie).

19
50

 m
m

jumbokast aan  
een miniprijs!

advies  
verkoopprijs

349,–

vanaf 4 st. €/st.  
afb. deuren  
gentiaannblauw RAL 5010  
Bestelnr. 284 582

vanaf € 279,–

Metalen materiaalkast
B 1200 x D 420 x H 1950 mm  
met 4 ver zinkte legborden,  
corpus lichtgrijs RAL 7035, gewicht 71 kg
deur kleur Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 130 348
gentiaanblau RAL 5010 284 582
€/st. 299,–
vanaf 2 st. €/st. 289,–
vanaf 4 st. €/st. 279,–
Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen



647

Metalen draaideurkast  
B 950 x D 400 x H 1950 mm

Materiaalkasten metaal

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

TOP AANBIEDING

afb. deuren  
gentiaanblauw RAL 5010 
Bestelnr. 271 438

afb. deuren  
robijnrood  
RAL 3003 
Bestelnr.  
271 439

afb. deuren  
lichtgrijs RAL 7035 
Bestelnr. 208 371 40

0 m
m
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m

+ EXTRA stabiel (57/60 kg)

+  SUPER prijs-prestatie

Extra legborden, verzinkt 
gewicht 2,4 kg

voor leg-
bordbreedte

800 mm 950 mm

Bestelnr. 208 780 208 781
€/st. 18,90 19,90

advies  
verkoopprijs

249,–

vanaf 2 st. €/st., breedte 800 mm
vanaf €179,–

U SPAART 28%
vanaf 4 st. €/st.

Materiaalkasten metaal
B 800/950 x D 400 x H 1950 mm, met 4 verzinkte  
legborden, corpus lichtgrijs RAL 7035, gewicht 57/60 kg
breedte mm 800 950 950 950

deurkleur
lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs  
RAL 7035

gentiaanblauw  
RAL 5010

robijnrood  
RAL 3003

Bestelnr. 208 375 208 371 271 438 271 439
€/st. 199,– 219,– 219,– 219,–
va. 2 st. €/st. 179,– 199,– 199,– 199,–
Speciale actie-prijzen zonder verdere korting

Professioneel  
BURG-cilinderslot  
incl. nummering op  
slot en 2 sleutels.  
(naleverings-
garantie)

 corpus compleet 
gelast, kanten  
netjes afgewerkt

met hoogwaardig  
verzinkte 
legborden

800 / 950 mm

•  corpus compleet gelast,  
kanten netjes afgewerkt

•  verzinkte legborden  
met 60 kg draagkracht,  
om de 25 mm hoogteverstelbaar

•  verzinkte legborden, stoot- en 
krasbestendig, vloeistofbes-
tendig

•  lange gebruiksduur dankzij  
resistente poedercoating 

•  professioneel BURG- 
cilinderslot incl.  
nummering op  
slot en 2 sleutels.  
(naleverings garantie) 

•  draaideuren met  
110° deuropening

deurencorpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

robijnrood 
RAL 3003

gentiaan-
blauw 
RAL 5010



648

Diepte 500 mm
B 920 x H 1950 mm

Materiaalkasten metaal

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

920 mm
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extra diepte: 
500 mm

•  grootvolumige,  
stabiele werkplaatskast

•  incl. 4 verzinkte legbor-
den, stoot- en krasbesten-
dig, vloeistofbestendig

•  legborden met 40 kg  
draagkracht, om de  
35 mm hoogteverstelbaar

•  duurzaam: solide gelast 
kast in profikwaliteit

•  hoogwaardige poeder-
coating van het corpus 
en deuren 

•  verzonken greep met  
professionele BURG-
cilinder slot

•  versterkte draaideuren  
met verzonken scharnieren  
voor een vlakke afsluiting

•  bijzonder wijde deur-
opening 180° om een-
voudig in- en uit te laden

•  incl. kunststof spietjes,  
afbreekbaar, de kleine  
helper bij ongelijke vloeren

vanaf 4 st. €/st. 
afb. deuren lichtgrijs RAL 7035  
Bestelnr. 257 985

vanaf € 239,–

Technische 
gegevens:
breedte  920 mm
hoogte  1950 mm
diepte  500 mm
gewicht  65 kg
draagkracht legbord       40 kg

afb. deuren  
gentiaanblauw RAL 5010  
Bestelnr. 284 583 
vanaf 4 st. €/st. 239,–

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

1111215911

met hoogwaardig  
verzinkte 
legborden

Extra legborden verzinkt, VE = 2 st. 
Bestelnr. 257 986  €/VE 34,90

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan-
blauw 
RAL 5010

Professioneel 
BURG-cilinderslot 
incl. nummering 
op slot en  
2 sleutels. 
(naleverings-
garantie)

Metalen materiaalkast
deurkleur Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 257 985
gentiaanblauw RAL 5010 284 583
€/st. 279,–
vanaf 2 st. €/st. 259,–
vanaf 4 st. €/st. 239,–
Speciale actie-prijzen zonder verdere korting

500 mm extra wijde 
180° deuropening 

TOP AANBIEDING



Diepte 500 mm
B 1200 x H 1950 mm

649

Materiaalkasten metaal

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

19
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500 mm
1200 mm EXTRA BREED

•  grootvolumig,  
extra brede materiaalkast

•  incl. 4 verzinkte legborden, 
stoot- en krasbestendig,  
vloeistofbestendig

•  extra stabiele legborden met  
40 kg draagkracht, om de  
35 mm hoogteverstelbaar

•  profikwaliteit:  
extra solide gelast kast in  
DELTA-V-premiumstaal 

•  hoogwaardige poedercoating 
van het corpus en deuren 

•  verzonken greep met  
profe ssionele BURG-cilinderslot

•  versterkte draaideuren  
met verzonken scharnieren  
voor een vlakke afsluiting

•  bijzonder wijde deur - 
opening 180° om eenvoudig  
in- en uit te laden

•  incl. kunststof spietjes, 
afbreekbaar, de kleine  
helper bij ongelijke vloeren

Professioneel  
BURG-cilinderslot incl.  
nummering op slot en  
2 sleutels.  
(naleveringsgarantie)

Jumbokast aan
een miniprijs!

Technische  
gegevens:

breedte 1200 mm
hoogte 1950 mm
diepte 500 mm
gewicht 76 kg
draakracht 
legbord 40 kg

Metalen materiaalkast
deurkleur Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 130 352
gentiaanblauw RAL 5010 284 584
€/st. 379,–
vanaf 2 st. €/st. 349,–
vanaf 4 st. €/st. 329,–

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan-
blauw 
RAL 5010

afb. deuren  
gentiaanblauw RAL 5010  
Bestelnr. 284 584  
vanaf 4 st. €/st. 299,–

Extra legborden  
verzinkt, VE = 2 st.
Bestelnr. 130 929
€/VE 44,90

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

1111215911

vanaf 4 st. €/st.  
afb. deuren  
lichtgrijs RAL 7035  
Bestelnr. 130 352

€ 329,–

advies  
verkoopprijs

399,–

extra wijde 180° deuropening 

TOP AANBIEDING

Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen
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Materiaalkasten metaal

650

Diepte 600 mm
B 920 x H 1950 mm

extra wijde
180° deuropening

Technische  
gegevens:
breedte 920 mm
hoogte 1950 mm
diepte 600 mm
gewicht 70 kg
dragkracht- 
legbord 40 kg

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan- 
blauw 
RAL 5010

Extra legborden 
verzinkt, VE = 2 st.
Bestelnr. 212 168
€/VE 39,–

REUSACHTIGE OPBERGRUIMTE! 
JUMBO DIEPTE 600 mm

vanaf € 329,–
vanaf 2 st. €/st. 
afb. deuren  
lichtgrijs RAL 7035  
Bestelnr. 212 021

advies
verkoopprijs 

449,–

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

afb.  
deuren gentiaanblauw  
RAL 5010, Bestelnr. 284 585 
vanaf 2 st. €/st. 329,–

Materiaalkasten metaal
deurkleur Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 212 021
gentiaanblauw RAL 5010 284 585
€/st. 349,–
vanaf 2 st. €/st. 329,–
Speciale actie-prijzen zonder  
verdere kortingen

Professioneel 
BURG-cilinderslot 
incl. nummering op 
slot en 2 sleutels.  
(naleveringsgarantie)

•  reusachtige opbergruimte dankzij XXL – diepte van 600 mm

•  4 verzinkte legborden, stoot- en krasbestendig,  
vloeistofbestendig

•  extra stabiel legborden met 40 kg draagkracht,  
om de 35 mm hoogteverstelbaar

•  profikwaliteit: extra solide gelast kast in  
DELTA-V-premiumstaal 

•  hoogwaardige poedercoating van het corpus en deuren 

•   verzonken greep met professionele BURG-cilinderslot

•  versterkte draaideuren met verzonken  
scharnieren voor een vlakke afsluiting

•   bijzonder wijde deuropening 180°  
om een voudig in- en uit te laden

•   incl. kunststof spietjes, afbreekbaar,  
de kleine helper bij ongelijke vloeren

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

1111215911

TOP AANBIEDING



Technische gegevens:

•  groot volume kast, 
1200 mm breed en 600 mm diep

•  incl. 4 verzinkten legborden, stoot-  
en krasbestendig, vloeistofbestendig

•  extra stabiel legborden met  
40 kg legborddraagkracht,  
om de 35 mm hoogteverstelbaar

•  profikwaliteit: extra solide gelast  
kast in DELTA-V-premiumstaal 

•  hoogwaardige poedercoating van 
het corpus en deuren 

•  verzonken greep met professionele 
BURG-cilinderslot

•  versterkte draaideuren met verzonken 
scharnieren voor een vlakke afsluiting

•  bijzonder wijde deuropening 180°  
om eenvoudig in- en uit te laden

•   incl. kunststof spietjes, afbreekbaar,  
de kleine helper bij ongelijke vloeren

Professioneel 
BURG-cilinderslot 
incl. nummering  
op slot en 2 sleutels  
(naleverings- 
garantie).

DE 

OPLOSSING
VOOR UW RUIMTEPROBLEEM

XXL OPBERGRUIMTE

diepte 600 mm
B 1200 x H 1950 mm

651

Materiaalkasten metaal

extra wijde
180° deuropening

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

breedte 1200 mm
hoogte 1950 mm
diepte 600 mm
gewicht 84 kg
draagkracht legbord      40 kg

1200 mm EXTRA BREED

19
50
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Metalen materiaalkast
deurkleur Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 212 022
gentiaanblauw RAL 5010 284 586
€/st. 449,–
vanaf 2 st. €/st. 429,–
vanaf 4 st. €/st. 399,–
Speciale actie-prijzen zonder  
verdere kortingen

afb. deuren  
gentiaanblauw RAL 5010  
Bestelnr. 284 586, vanaf 4 st. €/st. 399,–

Extra legborden verzinkt, VE = 2 st. 
Best.-Nr. 212 169    €/VE 49,–

afb. deuren lichtgrijs RAL 7035  
Bestelnr. 212 022 
vanaf 4 st. €/st. 399,–

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

corpus

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan- 
blauw 
RAL 5010

vanaf € 399,–

U spaart

€ 100,–
op de advies 
verkoopprijs

TOP AANBIEDING

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

1111215911

600 mm JUMBO DIEP
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•   REUSACHTIGE OPBERGRUIMTE:  
extra hoogte voor maximale opbergcapaciteit

•  duurzaam: solide gelaste stalen kasten  
van professionele kwaliteit, gewicht 71 kg

•  extra stabiel legborden met  
40 kg legbordendraagkracht,  
om de 35 mm hoogteverstelbaar

•  hoogwaardige poedercoating van het 
corpus en deuren 

•  verzonken greep met professionele  
BURG-cilinder slot

•  incl. 5 verzinkte legborden, stoot- en 
krasbestendig, vloeistofbestendig

•   versterkte draaideuren met verzonken 
scharnieren voor een vlakke afsluitin

•  bijzonder wijde deuropening 180°  
om eenvoudig in- en uit te laden

•  incl. kunststof spietjes, afbreekbaar,  
de kleine helper bij ongelijke vloeren

Bestelnr. 280 891
vanaf 4 st. €/st.

vanaf € 219,–

652 Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Metalen  
draaideurkast  
B 920 x  
D 420 x  
H 2280 mm

Metalen materiaalkast
B 920 x D 420 x H 2280 mm  
met 5 ver zinkte legborden, corpus en deuren 
lichtgrijs RAL 7035, gewicht 66 kg
Bestelnr. 280 891
€/st. 249,–
vanaf 2 st. €/st. 239,–
vanaf 4 st. €/st. 219,–
Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen

Professioneel BURG-
cilinder slot incl.  
nummering op slot en  
2 sleutels (naleverings-
garantie).

Corpus  
en deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

920 mm

extra wijde  
180° deur- 
opening 

Meer  
opbergruimte  
op dezelfde  
oppervlakte

EXTRA 
HOOG 
2,28 (1,95) 
METER!

advies 
verkoopprijs 

339,–

Extra legborden verzinkt, VE = 2 st. 
Bestelnr. 130 926    €/VE 29,90

Materiaalkasten metaal TOP AANBIEDING

met hoogwaardig  
verzinkte 
legborden



653Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen, franco gelijkvloers.
Op aanvraag: professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Metalen draaideurkasten – super spaarpakket 

SET materiaalkasten metaal

verzinkte legborden  
met extra hoge 
draagkracht: 70 kg

extra wijde  
180° deuropening 

kast in kast  
(slim gepakt)

ONGELOFELIJK 
GUNSTIG: 
2. kasten = 1/2 prijs

draaideurkast 199,–
+ draaideurkast 189,–

advies verkoopprijs 388,–
= aanbieding  € 278,–

U spaart = 110,–

Extra legborden verzinkt, VE = 2 st. 
voor kast Bestelnr. €/VE
a B 920 mm 130 926 29,90
b B 800 mm 132 547 26,90

SET metalen materiaalkasten  
Corpus en deuren lichtgrijs RAL 7035,  
je kast 4 verzinkten legborden,  
totaalgewicht: 108 kg 
kast a H 1950 x B 920 x D 420 mm 
kast b H 1800 x B 800 x D 380 mm
Bestelnr. 209 541
€/SET 278,–  388,–
Speciale actie-prijzen zonder verdere kortingen

SLIM SPAARPAKKET:  
U profiteert van ons  
vrachtkostenvoordeel!

diepte 
420 mm

diepte 
380 mm

19
50

 m
m

U SPAART

€110,–

18
00

 m
m

€/SET 
Bestelnr. 209 541

278,–

800 mm

920 mm

Professioneel BURG- 
cilinder slot incl.  
nummering op  
slot en 2 sleutels  
(naleverings garantie).

TOP AANBIEDING

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

1111215911

•   optimale  prijs-prestatie-verhouding 
door slimme verpakking (kast in kast)

•   duurzaam: solide gelast metalen kasten in 
profikwaliteit

•  hoogwaardige poedercoating van het 
corpus en deuren , lichtgrijs RAL 7035

•   incl. 4 verzinkte legborden, stoot- en  
kras bestendig, vloeitstofbestendig

•   extra stabiel legborden met 40 kg 
draagkracht, om de 35 mm hoogte-
verstelbaar

•   bijzonder wijde deuropening 180°  
om eenvoudig in- en uit te laden 

•   versterkte draaideuren met verzonken  
scharnieren voor een vlakke afsluiting

•  incl. kunststof spietjes,  
afbreekbaar, de kleine  
helper bij ongelijke vloeren

•   verzonken greep met  
professionele BURG-
cilinder slot incl. nummering 
op slot en 2 sleutels  
(naleverings garantie)

corpus  
en deuren

lichtgrijs 
RAL 7035



     

Draaideurkasten metaal

654 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen resp. *4 weken,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

1950 m
m

500 mm

1000 mm

verzonken draai-
greep, driepunts-

sluiting, cilinderslot, 
incl. 2 sleutels

incl. 4 verzinkte  
legborden met  

80 kg draagkracht, 
in rooster per 17 mm 

hoogteverstelbaar

hoogwaardige,  
stoot- en krasbestendige 

poeder coating:  
5 verschillende deurkleuren

versterkte draai-
deuren door kastpro-

fiel voor hoge stabiliteit

alle kanten netjes en 
veilig afgewerk

deuropening naar keuze  
125° of 180°

buitenliggende  
scharniere bij 180° 

deuropening

glad front door  
binnenliggende  
deur-ophanging  

bij 125° deuropening

breedte 1000/1200/1500 mm, diepte 400/500/600 mm, hoogte 1950 mm
Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

extreem robuust 
door extra  

hoekversterking

B 1000 x D 400 mm
vanaf € 379,–

afb. deuren lichtgrijs RAL 7035,  
B 1000 x D 500 mm  
Bestelnr. 257 801  
€/st. 399,– 
verdere varianten vindt u op pagina 655

afb. deuren gentiaanblauw  
RAL 5010, H 1950 x  
B 1000 x D 600 mm  
Bestelnr. 257 811 
€/st. 429,–

Universeel te gebruiken
hoogwardige KWALITEIT

0000038716



     

extra legborden  
optioneel verkrijgbaar

Draaideurkasten metaal
breedte 1000/1200/1500 mm 

diepte 400/500/600 mm
hoogte 1950 mm

655Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 4 werkdagen, 10 werkdagen resp. *4 weken,  
zie kleurkeuze deuren, franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

deuropening 180° door 
buitenliggende scharnieren, 
meerprijs per kast*
Bestelnr. 272 207 €/st. 35,–
* bij bestelling van de kast

TOEBEHOREN

19
50
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B 1000 x D 400 mm
vanaf € 379,–

naar keuze met 
125° of 180° 
deuropening

EXTRA HOOG  
80 kg draag-
kracht per leg-
bord, verzinkte 
legborden

EXTRA BREDE KASTEN 
tot 1500 mm breed

afb. deuren  
gentiaanblauw RAL 5010  
H 1950 x B 1000 x D 600 mm  
Bestelnr. 257 820 
€/st. 429,–1000 / 1200 / 1500 mm

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Systeemafmetingen

breedte
1000 mm 
1200 mm 
1500 mm

hoogte 1950 mm

diepte
400 mm 
500 mm 
600 mm

draagkracht 
per legbord 80 kg

Draaideurkasten metaal – deuropening 125° hoogte 1950 mm
breedte mm 1000 1200 1500
diepte mm 400 500 600 400 500 600 400 500 600
gewicht kg 59 66 73 68 77 85 85 95 105
Farbe corpus/deuren Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035/lichtgrijs RAL 7035 257 800 257 801 257 802 257 803 257 804 257 805 257 806 257 807 257 808
lichtgrijs RAL 7035/gentiaanblauw RAL 5010 257 809 257 810 257 811 257 812 257 813 257 814 257 815 257 816 257 817
lichtgrijs RAL 7035/robijnrood RAL 3003 272 159 272 160 272 162 272 164 272 165 272 167 272 168 272 169 272 170
lichtgrijs RAL 7035/resedagroen RAL 6011 272 172 272 174 272 175 272 177 272 178 272 179 272 180 272 182 272 184
lichtgrijs RAL 7035/antracietgrijs RAL 7016 272 185 272 187 272 188 272 189 272 190 272 197 272 198 272 199 272 200
gentiaanblauw RAL 5010/gentiaanblauw RAL 5010 257 818 257 819 257 820 257 821 257 822 257 823 257 824 257 825 257 826
€/st. 379,– 399,– 429,– 429,– 439,– 489,– 539,– 579,– 629,–
extra legborden         prijs bij bestelling van de kast 257 854 257 855 257 856 257 857 257 858 257 859 257 860 257 861 257 862
€/St. 15,90 16,90 17,90 18,90 19,90 20,90 21,90 24,90 27,90

TIPP!

Verdere kleuren op aanvraag: licht ivoor RAL 1015, vuurrood RAL 3000, lichtblauw RAL 5012, duifblauw RAL 5014, hemelsblauw RAL 5015, reinwit RAL 9010

Levertijd: 4 weken

robijnrood 
RAL 3003

resed-
agroen  
RAL 6011

lichtgrijs 
RAL 7035

corpus +deur +deur

Levertijd: 10 werkdagen 

antraciet-
grijs  
RAL 7016

lichtgrijs 
RAL 7035

corpus +deur
gentiaan-
blauw  
RAL 5010

corpus
gentiaan-
blauw  
RAL 5010

+deur
lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan-
blauw  
RAL 5010

Levertijd: 4 werkdagen 

corpus +deur +deur

snelle levering in 4 werkdagen
voor de corpus-deurcombinaties 
lichtgrijs/lichtgrijs, lichtgrijs/gentiaanblauw

0000038716
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Systeemafmetingen TMF 110:
breedte  500/700/930/1200 mm
hoogte 1950 mm
diepte 400/500/600 mm
draagkracht
per legbord 70/110 kg

SYSTEEM ERGO-LOCK 
met 180° deuropening
breedte 500/700/930/1200 mm
diepte 400/500/600 mm
hoogte 1950 mm

Draaideurkasten metaal

Metalen draaideurkasten SYSTEM TMF 110
hoogte 1950 mm, corpus lichtgrijs RAL 7035
breedte mm 500 700 930 1200

diepte mm 400 500 400 500 400 500 600 400 500 600
aantal deuren 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
met legborddraagkracht 70 kg
gewicht kg 39 49 52 60 61 71 79 76 85 94
deurkleuren Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Best.–Nr.
lichtgrijs RAL 7035 215 308 215 311 215 314 215 317 215 320 215 323* 215 326* 215 329 215 332 215 335
lichtblauw RAL 5012 215 309 215 312 215 315 215 318 215 321 215 324 215 327 215 330 215 333 215 336
resedagroen RAL 6011 215 310 215 313 215 316 215 319 215 322 215 325 215 328 215 331 215 334 215 337
robijnrood RAL 3003 273 846 273 847 273 848 273 849 273 850 273 855 273 856 273 857 273 858 273 859
gentiaanblauw RAL 5010 273 860 273 865 273 866 273 867 273 868 273 869 273 870 273 875 273 876 273 877
€/st. 319,– 349,– 349,– 379,– 369,– 419,– 479,– 459,– 529,– 579,–
extra legborden - Bestelnr. 215 388 215 389 215 390 215 391 215 392 215 393* 215 394* 215 395 215 396 215 397
€/st. 19,– 19,90 18,90 19,90 21,90 22,90 25,90 25,90 26,90 28,90
met legborddraagkracht 110 kg
gewicht kg 49 59 62 70 71 81 89 86 95 104
deurkleuren Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 215 338 215 341 215 344 215 347 215 350 215 353* 215 356* 215 359 215 362 215 365
lichtblauw RAL 5012 215 339 215 342 215 345 215 348 215 351 215 354 215 357 215 360 215 363 215 366
resedagroen RAL 6011 215 340 215 343 215 346 215 349 215 352 215 355 215 358 215 361 215 364 215 367
robijnrood RAL 3003 273 878 273 879 273 880 273 885 273 886 273 887 273 888 273 889 273 890 273 895
gentiaanblauw RAL 5010 273 896 273 897 273 898 273 899 273 900 273 905 273 906 273 907 273 908 273 909
€/st. 399,– 429,– 409,– 429,– 429,– 489,– 569,– 579,– 629,– 679,–
extra legborden - Bestelnr. 215 398 215 399 215 400 215 401 215 402 215 403* 215 404* 215 405 215 406 215 407
€/st. 37,50 37,90 38,50 38,90 42,90 44,90 49,90 50,90 54,90 57,90

•  extreem robuuste 
metalen kasten in  
4 breedtes en 3 dieptes

•  legborddraagkracht  
naar keuze 70 of 110 kg

•  bedieningsvriendelijke  
ERGO-LOCK- slot,  
robuust en slijtvast

•  4 verzinkte legborden,  
om de 15 mm hoogteverstelbaar

•  corpus lichtgrijs, deuren 
in 5 verschillende  
RAL-kleuren

tot
700 kg

belast-
baar

tot
110 kg

draag-
kracht per 
legborden

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen *10 werkdagen resp. 20 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

deurencorpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

robijnrood 
RAL 3003

reseda- 
groen  
RAL 6011

gentiaan-
blauw 
RAL 5010

lichtblauw 
RAL 5012

met verzinkte 
legborden

Gepatenteerde  
vergrendelhandgreep  
ERGO-LOCK 4.0 
om te sluiten simpel-
weg toedrukken

extra wijde  
180° deuropening 
door buiten- 
liggende  
scharnieren

vanaf ,   319,–Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

extra wijde 
180° deur- 
opening 

Voor extra 
zware lasten



•  omvangrijke kastserie 
in 4 breedtes en 4 dieptes

•  gelaste staalcorpus, 
met kastprofiel versterkte 
deuren

•  met 4 verzinkte  
legborden, in rooster per  
15 mm hoogteverstelbaar, 
draagkracht 70 kg

•  hoogwaardige glazuurlak

•  corpuskleur lichtgrijs 
RAL 7035, deuren naar 
keuze in 5 verschillende 
RAL-kleuren

Systeemafmetingen Ergo-Lock:
breedte 500/700/930/1200 mm
hoogte 1950 mm
diepte 400/500/600/800 mm
draagkracht per legborden       70 kg

deurencorpus

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

robijnrood 
RAL 3003

reseda- 
groen  
RAL 6011

gentiaan-
blauw 
RAL 5010

lichtblauw 
RAL 5012

extra legborden, verzinkt
Bestelnr. 215 388* 215 389* 214 809* 214 810* 118 413* 118 414* 118 415* 273 835* 118 431* 118 432* 118 433* 273 845*

€/st. 19,– 19,90 18,90 19,90 21,90 22,90 25,90 34,90 25,90 26,90 28,90 37,–

met verzinkte legborden 
70 kg draagkracht

vanaf €  299,–

BUITENGEWONE
FUNCTIONALITEIT
door „ERGO-LOCK“-slot

SYSTEEM ERGO-LOCK
breedte 500/700/930/1200 mm, diepte 400/500/600/800 mm, hoogte 1950 mm

657

Draaideurkasten metaal

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen *10 werkdagen resp. 20 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

breedte mm 500 700 930 1200

diepte mm 400 500 400 500 400 500 600 800 400 500 600 800
aantal deuren 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
gewicht kg 38 44 51 59 61 72 79 94 76 85 91 110
deurkleuren Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs 273 806 273 816 214 795 215 088 118 398* 118 403* 118 408* 273 826 118 416* 118 421* 118 426* 273 836
robijnrood 273 807 273 817 214 801 214 802 118 399 118 404 118 409 273 827 118 417 118 422 118 427 273 837
resedagroen 273 808 273 818 214 806 214 803 118 400 118 405 118 410 273 828 118 418 118 423 118 428 273 838
gentiaanblauw 273 809 273 819 214 807 214 804 118 401* 118 406* 118 411* 273 829 118 419* 118 424* 118 429* 273 839
lichtblauw 273 810 273 820 214 808 214 805 118 402 118 407 118 412 273 830 118 420 118 425 118 430 273 840
€/st. 299,– 309,– 309,– 349,– 319,– 389,– 459,– 679,– 419,– 489,– 529,– 799,–

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Gelijksluitende  
sloten, meerprijs 
per kast*
Bestelnr. 258 110
€/st. 5,49
* bij bestelling van de  

kast

TOEBEHOREN

Gepatenteerde vergrendelhandgreep   
ERGO-LOCK 4.0
Om te sluiten simpelweg toedrukken, 
zonder dat de sluitstangen de kast-
corpus beschadigen kunnen. Ook met 
hand schoenen simpel te bedienen.
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658 Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

%

biedt de optimale oplossing voor efficiënt wer-
ken in het magazijn of bedrijf. Een grote keuze 
uit werktafels, werkbanken, materiaalkasten 
en ladekasten zijn perfect op elkaar afgestemd 
en flexibel bruikbaar. Alle producten komen 
met de hoogste kwaliteitsstandaards overeen. 
Daarom bieden wij 10 jaar garantie.

40 mm multiplex 

27 mm massief  
beuken 

40 mm massief  
beuken 

25 mm melaminhars 

Werkstoelen
va. pagina 680

SP PROFI 
Kleedruimte-
inrichting
va. pagina 593

Transportwagens 
va. pagina 694

Papierkorf 
va. pagina 561

Stapelbakken 
va. pagina 713

Professionele  
werkplaatsinrichting met systeem

hoogste kwaliteit

Top ergonomie

Gegarandeerd de beste prijs

corpus/ 
onderstel

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan- 
blauw 
RAL 5010

deuren/ 
lades

lichtgrijs 
RAL 7035

• hoogwaardig DELTA-V Premium staal,  
 tot 800 kg draagkracht per kast
•  hoogwaardige ladegeleiders, 

tot 80 kg dragkracht
• hoogwaardige ladegeleiders 
 27 of 40 mm massief beuken, 40 mm multiplex  
 of 25 mm melaminhars
• kies uit 2 deurkleuren: 
 gentiaanblauw RAL 5010 of lichtgrijs RAL 7035 
 milieukasten signaalgeel RAL 1003
• topkwaliteit, daroom 10 jaar garantie

•  hoogteverstelbare werkbanken 
710-1060 mm per 50 mm

• elektromotorisch hoogteverstelbare 
 werktafel 640-1300 mm
• individueel in de hoogte inzetbare lades  
 dankzij gepatenteerd geleidersysteem

• onze WS Profi materiaalkasten aan een  
 onovertroffen prijs. Verglijk!

Het WS PROFI werkplaatssysteem

hoogwaardige  
ladegeleiders 

 
 

hoogteverstelling 
per knopdruk 

variabel inzetbare  
lades 

hoogteverstelbare 
onderstellen 
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Kies uit 4 onderstellen, 4 bladen en in totaal 
6 bladbreedtes de perfecte werkbanken en 
werktafels voor u uit. Vanzelfsprekend zijn 
er ook hangcontainers voor de werkbanken 
en toebehoren zoals kabelslang en kabelka-
naal leverbaar.

Met een draagkracht per 
lade tot 80 kg, hoogwaardige 
kogelgelagerde lades met 
100% uittrekbeveiliging  
centrale sluiting en optioneel 
een lade-indelingsset blijven 
geen wensen open.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Duurzaam gelaste metalen kasten 
met een hoogwaardige krasvaste 
poedercoating en verzinkte legborden 
bieden de basis voor een hoogwaardige 

werkbanken  
hoogteverstelbaar  
710 tot 1060 mm,  
uitbreidbaar met stand-  
of hangcontainers

tot 
1000 kg

draag-
kracht

werktafel 
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar 
640 tot 1300 mm

Werkbanken en werktafels
pagina 660-661

Ladekasten
pagina 662-663

Werkplaats- en materiaalkasten
pagina 664-665

werkbanken variabel  
uitbreidbaar met stand-  
of hangcontainers 199,– va.

werkplaatsinrichting. Maak uw keuze 
tussen een veeltal aan breedtes en 
dieptes tot 600 mm voor uw ideale 
kast.

extreem stabiel  
stalen corpus,  
gepoedercoat

100% uittrek- 
bare lades

extra wijde 
deuropening

Werkplaatskast voor 
magazijnbakken



WS PROFI werkplaatssysteem

uitvoering 1 lades 2 lades 3 lades
hoogte mm 225 380 530

Bestelnr. 135 736 131 143 131 145
€/st. 119,– 159,– 189,–

Achterpaneel
10 mm multiplexlijst 
 hoogte: 95 mm  
diepte: 10 mm

Lade- 
indelingsset
2 lengte-en  
3 dwarsverdelingen  
lichtgrijs RAL 7035.

Hangcontainer  
te monteren onder 
het werkblad
•  80% uittrekbaar,  

centraal afsluit-
baar

•  breedte 460 mm

Werkbank-basiseenheid 
B 2000 mm 
Bestelnr. 260 935
€/st. 419,–

Bankschroef 
rugbreedte: 120 mm 
spandiepte: 82,5 mm               
spanwijdte: 146 mm 
aambeeld: 75 x 75 mm    

660

bankschroef
Bestelnr. 268 989
€/st. 209,– 

Bestelnr. 135 767
€/st. 19,90

Bestelnr. 268 989
€/st. 219,–

Toebehoren

40 mm dikke multiplex- 
plaat voor zware lasten

solide 
onderstel  
uit metalen  
U-profiel

extra stabiliteit  
door de metalen  
verbindingen  
tussen de poten

tot
1000 kg

draag-
kracht

a basiseenheid, hoogte 840 mm
breedte 1500 mm 2000 mm
plaat Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
40 mm multiplex 260 934 339,– 260 935 419,–
27 mm beuken 280 288 199,– 280 289 269,–
40 mm beuken 284 548 279,– 284 549 329,–

27 mm massief-beuken

b basiseenheid, hoogteverstelbaar
breedte 1500 mm 2000 mm
plaat Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
40 mm multiplex 280 286 419,– 280 287 479,–
27 mm beuken 280 290 289,– 280 291 339,–
40 mm beuken 284 550 309,– 284 551 359,–

tot
500 kg
draag-
kracht

Werkbank-basiseenheid 
hoogteverstelbaar  
B 1500 mm 
Bestelnr.  280 290
€/st. 289,–

a

b

verbindings-
vierkantbuis

 7
10

 - 
10

60
 m

m

eindelijk
gezond werken

breedte mm Bestelnr. €/st.
1500 260 539 29,90
2000 260 540 39,90

TOP ERGONOMIE  
door hoogteverstelling  

710 tot 1060 mm

rooster: 
50 mm

84
0 

m
m

700 mm 

Werkbanken 

pagina 658-665

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

corpus/ 
onderstel

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan- 
blauw 
RAL 5010

fronten

40 mm multiplex 

27 mm massief beuken  40 mm massief beuken  
 

O  ergonomisch werken  
dankzij hoogteverstelling

O  solide werkbankonderstel uit U-profielstaal
O    40 mm dikke multiplexplaat, 27 mm  

of 40 mm dikke massief beuken-blad
O  tot 1000 kg draagkracht
O  extra stabiliteit door de metalen  

verbindingen tussen de poten
O  weerstandsbestendige poedercoating
O   TOPKWALITEIT, daarom 10 jaar garantie



B 1500 mm 
Bestelnr. 260 950

va. € 369,–
B 1500 mm 
Bestelnr. 260 646

va. € 339,–

WS PROFI werkplaatssysteem
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werkstoel
Bestelnr. 250 942
€/st. 99,90 
pagina 681

Onze DELTA-V kwaliteit 
Voor U enkel het beste!

B 1500 mm 
Bestelnr.  260 957

579,–

B 1500 mm 
Bestelnr. 260 942

va. € 299,–

materiaalhouders 
va. pagina 678 

perforatieborden 
va. pagina 679 

Bestelnr.  280 288 
pagina 660

199,– va.

breedte 1500 mm 2000 mm
Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

hoogte 840 mm
40 mm multiplex 260 942 429,– 260 943 499,–
27 mm beuken 280 294 299,– 280 295 369,–
40 mm beuken 284 552 369,– 284 553 419,–
hoogteverstelbaar 
40 mm multiplex 280 292 429,– 280 293 549,–
27 mm beuken 280 296 359,– 280 297 419,–
40 mm beuken 284 554 389,– 284 555 439,–

breedte 1500 mm 2000 mm
Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

hoogte 840 mm
40 mm multiplex 260 946 459,– 260 947 539,–
27 mm beuken 280 300 339,– 280 301 399,–
40 mm beuken 284 556 399,– 284 557 439,–
hoogteverstelbaar 
40 mm multiplex 280 298 539,– 280 299 589,–
27 mm beuken 280 302 419,– 280 303 459,–
40 mm beuken 284 558 439,– 284 559 479,–

breedte 1500 mm 2000 mm
Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

hoogte 840 mm
40 mm multiplex 260 950 499,– 260 954 559,–
27 mm beuken 281 000 369,– 281 001 439,–
40 mm beuken 284 560 439,– 284 561 479,–
hoogteverstelbaar 
40 mm multiplex 280 998 539,– 280 999 649,–
27 mm beuken 281 002 449,– 281 003 499,–
40 mm beuken 284 562 469,– 284 563 529,–

Basiseenheid met  
1  hangcontainer met 1 lades

breedte 1500 mm 2000 mm
Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

hoogte 840 mm
40 mm multiplex 260 957 579,– 260 958 649,–
27 mm beuken 281 004 449,– 281 005 499,–
40 mm beuken 284 564 499,– 284 565 559,–

a Basiseenheid met 
1 standcontainer met 5 lades

Basiseenheid met  
1  hangcontainer met 2 lades

Basiseenheid met  
1  hangcontainer met 3 lades

Werkbanken 
complete aanbiedingen

a

pagina 658-665

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

tot
1000 kg

draag- 
kracht
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ladekasten

WS PROFI werkplaatssysteem

O  100% uittrekbare lades

O  met centrale sluiting

O  draagkracht per lade 80 kg

O  lades met telescoopgeleiders

O  afm. kasten:  
breedte 500/1000/1500 mm 
hoogte 900 x diepte 500 mm, 

O  binnenafm. lades 
breedte 430 x diepte 490 mm  

O  kleur: corpus lichtgrijs RAL 7035,  
lades gentiaanblauw RAL 5010

O  TOPKWALITEIT,  
daarom 10 jaar garantie

Uw voordelen

lade-indelingsset
3 verticale- , 8 horizontale delers

Bestelnr. 284 805 
€/st. 29,–

Toebehoren

Ladekasten
H 900 mm  x D 500 mm

500 mm

500 mm

900 m
m

breedte mm 500 500 500 1000 1000 1000 1500 1500 1500

lades stuks 6 7 8 12 14 16 18 21 24

lades aantal x hoogte mm 4x 100 
2x 200

6x 100 
1x 200

8x 100 8x 100 
4x 200

12x 100 
2x 200

16x 100 12x 100 
6x 200

18x 100 
3x 200

24x 100

Bestelnr. 284 646 284 647 284 648 284 649 284 650 284 651 284 652 284 653 284 654
advies verkoopprijs €/st. 399,– 459,– 499,– 858,– 918,– 998,– 1.287,– 1.377,– 1.497,–

Set-prijs €/st. – – – 719,– 799,– 849,– 1.049,– 1.199,– 1.259,–

Bespaar geld 
met onze         aanbiedingen:

  draagkracht  
per lade 50 kg

lades met  
telescoopgeleiders

centraal 
afsluitbaar

incl. uittrekbeveiliging

pagina 658-665

va. €  399,–

corpus 

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan- 
blauw 
RAL 5010

lades

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

€  499,– 
d Bestelnr. 284 648

d

Bestelnr. 284 646



WS PROFI werkplaatssysteem
ladekasten
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525 mm

800 mm

80
0 

m
m

d Bestelnr. 260 474

699,–

b

va. €  499,–

c

Ladekasten
BxHxD 800 x 800 x 525 mm

ordenen  
met systeem

 lades met standaard 
kantelbeveiliging 
en centrale  
afsluiting

greeplijst met  
schrijfstrook, incl. 
doorzichtige bescher-
ming

lades lopen over  
kogel gelagerde geleiders

100% uittrek- 
bare lades

extreem stabiel  
stalen corpus,  
gepoedercoat

optioneel:
verdeel- 
schotjes

Set verdeelschotjes
2 scheidingswandjes met  
6 scheidingen,  
lichtgrijs RAL 7035

Bestelnr. 260 569
€/st. 33,90

Toebehoren

O   lades met standaard kantelbeveili-
ging en centrale afsluiting

O  draagkracht per lade 80 kg

O 100% uittrekbaarheid lades

O   lades lopen over kogel gelagerde 
geleiders

O   greeplijst met schrijfstrook,  
incl. doorzichtige bescherming

O  kastafm.: B 800 x H 800 x  
D 525 mm, optimaal om onder  
een werkbank te plaatsen

O  binnenafm. lades:  
B 716 x D 383 mm

O   kleur:  
corpus lichtgrijs, RAL 7035, lades 
hemelslauw, RAL 5015

O   TOPKWALITEIT,  
daarom 10 jaar garantie

Uw voordelen

a 

EXTRA BREED – 800 mm –

Uitvoering a b c d
gewicht kg 75 86,7 93 96,1

lades stuks 4 6 7 7

lades aantal x 
hoogte

mm 4 x 175 2 x 75 
1 x 100 
3 x 150

7 x 100 4 x 75 
1 x 100 
2 x 150

Bestelnr. 260 472 260 473 260 471 260 474

€/st. 499,– 619,– 679,– 719,–

pagina 658-665

corpus 

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan- 
blauw 
RAL 5010

lades

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Bestelnr. 260 472



O  robuuste metalen kast  
in hoogwaardig DELTA-V- 
premiumstaal

O  extra dik staal,   
afgewerkt, daardoor  
bijzonder stevig,  
0,9 mm dik

O  hoogteverstelbare  
legborden en lades,  
verstelbaar per 24 mm

O  240° deuropening,  
verzonken scharnieren

O   legborden 80 kg  
draagkracht,  
lades ieder 40 kg

O  lades 100% uittrekbaar 
door telescoopgeleiders 

O  praktische draaigreep,  
2-voudig, cilinderslot  
incl. 2 sleutels

O  deuren verstevigd  
met extra kastprofiel

O     TOPKWALITEIT,  
daarom 10 jaar garantie

19
45

 m
m

450 mm
1000 mm

Zwaarlast-
materiaalkasten 
hoogte 1945 mm   
breedte 1000 x diepte 450 mm 
lades hoogte 93 mm 
corpus lichtgrijs RAL 7035

stabiel & robuust  
door extra dik staal

afb. B 1000 mm 
Bestelnr.  272 291
€/st. 499,–

va. €    299,–

aantal lades - 1 2 3
aantal legborden 4 3 3 3
gewicht kg 86,8 90,8 99,4 108
kleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 272 284 272 286 272 288 272 290
gentiaanblauw RAL 5010 272 285 272 287 272 289 272 291
€/st. 299,– 369,– 439,– 499,–

totale- 
draag-
kracht

800 kg

extra wijde 
240° deuropening 

Uw voordelen

Lades variabel  
inzetbaar dankzij  

gepatenteerd  
railsysteem

Individueel en 
veelzijdig

legborden lades 
H 93 mm

Bestelnr. 260 508 261 044
€/st. 24,90 79,–

Toebehoren

door extra lades en legborden

 lades 100%  
uittrekbaar

corpus/ 
lades

lichtgrijs 
RAL 7035

deuren

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan-
blauw 
RAL 5010

Bestelnr. 272 284

664 Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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Zwaarlastmateriaalkasten



Werkplaatskast voor magazijnbakken

665

O  ter aanvulling tot 192 magazijnbakjes

O  naar keuze volledig met gleufplaten  
of met perforatie- en gleufplaten

O  kasten in hoogwaardig DELTA-V- 
premiumstaal, poedergelakt

O   180° deuropening,  
met verzonken scharnieren

O  praktische draaigreep, 2-voudig,  
cilinderslot incl. 2 sleutels

O   verstevigde deuren, draagkracht  
tot 100 kg bij beladen corpus

O  magazijnbakjes in breukvast polyethylen 
(PE), temperatuurbestendig -10° tot +60°, 
vormhoudend en duurzaam

O   kasten standaardmatig voorzien  
van steldoppen

O  kast compleet gemonteerd,  
magazijnbakjes naar keuze

O  TOPKWALITEIT, daarom 10 jaar garantie

b c
Gewicht kg 80,5 112,5 106,5 
aantal magazijnbakjes – 192 132
grootte 1, geel – 120 72
grootte 2, rood – 72 48
grootte 3, blauw – – 12
Bestelnr. 260 531 261 016 261 017
€/st. 369,– 699,– 669,–

Werkplaatskast
•  corpus lichtgrijs RAL 7035,  

deuren gentiaanblauw RAL 5010
•  inclusief 2 legborden, verzinkt
•  ruimte voor 60 stuks magazijnbakjes  

(grootte 1, geel)
•  H 1950 x B 1000 x D 450 mm
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a Bestelnr. 264 447

€  349,–

a

Werkplaatskast 
corpus en deuren lichtgrijs RAL 7035 
H 1950 x B 1000 x D 450 mm

Bestelnr. 264 447
€/st. 349,–

b

192

132

c

PROFESSIONELL 
SCHNELLER

Uw voordelen

Toebehoren

deurencorpus

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan-
blauw 
RAL 5010

a

corpus

lichtgrau 
RAL 7035

deuren met

100 kg draagkracht 
bij beladen corpus

 magazijnbakken  
uit slagvast  
polypropyleen

grootte 1 2 3
H x B x D mm 75 x 102 x 160 125 x 150 x 235 150 x 205 x 355
kleur gelb rot blau
VE 24 24 12
Bestelnr. 274 970 274 974 274 978
VE €/st. 0,79 2,15 4,75

Prijzen excl. BTW.  
Op aanvraag: snelleverservice 

Premium-levering: gratis professionele snelle opbouwservice  
op de werkplek en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

RUIMTE VOOR

MAGAZIJN-
BAKJES 
+MEER

RUIMTE VOOR

MAGAZIJN-
BAKJES 
+MEER

RUIMTE VOOR

MAGAZIJN-
BAKJES 
+MEER
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 Systeem werkbanken
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 Toebehoren

hoogteverstelling  
790–1140 mm 
van a tot e

Bestelnr. 278 394
€/set 25,90 hoogte mm Bestelnr. €/st.

60-90 265 410 18,90
120-150 218 355 32,90
180-270 218 356 47,90

lade- 
indelingsset 
1 lengte- en 
4 dwarseverdelers

hoogte mm Bestelnr. €/st.
60-90 265 411 29,90
120-150 218 351 42,90
180-270 218 352 63,90

lade- 
indelingsset 
2 lengte- en 
9 dwarseverdelers

hoogte mm Bestelnr. €/st.
60-90 265 412 36,90
180-270 218 360 47,90

lade- 
indelingsset 
1 inset met  
16 vakjes

Bestelnr. 218 359
€/set 14,90

anti-slipmat 
B 420 mm 
D 430 mm

b 1 lades H 150 mm
breedte mm 1000 1250 1500 2000
gentiaanblauw RAL 5015 Bestelnr. 278 400 278 401 278 402 278 403
antraciet metallic Bestelnr. 278 404 278 405 278 406 278 407

€/st. 399,– 439,– 479,– 539,–

c Werkbank basiseenheid 
     met 1 aflegbord 
breedte mm 1000 1250 1500 2000

Bestelnr. 278 408 278 409 278 410 278 411
€/st. 369,– 399,– 429,– 539,–

d 1 lades H 150 mm 
      met 1 aflegbord
breedte mm 1000 1250 1500 2000
gentiaanblauw RAL 5015 Bestelnr. 278 412 278 413 278 414 278 415
antraciet metallic Bestelnr. 278 416 278 417 278 418 278 419

€/st. 479,– 529,– 569,– 639,–

e 2 lades H 180 mm
breedte mm 1000 1250 1500 2000
gentiaanblauw RAL 5015 Bestelnr. 278 420 278 421 278 422 278 423
antraciet metallic Bestelnr. 278 424 278 425 278 426 278 427

€/st. 599,– 639,– 669,– 719,–

f 1 lades H 180 mm 
 1 draaideur met legbord H 540 mm 
breedte mm 1000 1250 1500 2000
gentiaanblauw RAL 5015 Bestelnr. 278 428 278 429 278 430 278 431
antraciet metallic Bestelnr. 278 432 278 433 278 434 278 435

€/st. 599,– 629,– 669,– 699,–

g 4 lades H 180 mm
breedte mm 1000 1250 1500 2000
gentiaanblauw RAL 5015 Bestelnr. 278 436 278 437 278 439 278 438
antraciet metallic Bestelnr. 278 440 278 441 278 442 278 443

€/st. 779,– 799,– 839,– 889,–

h 5 lades 
     2x 120 mm, 2x 130 mm, 1x 180 mm  
breedte mm 1000 1250 1500 2000
gentiaanblauw RAL 5015 Bestelnr. 278 444 278 445 278 446 278 447
antraciet metallic Bestelnr. 278 448 278 449 278 450 278 451

€/st. 889,– 899,– 919,– 999,–

uitbreiding 
werkhoogte  
op 890 mm 
van f tot h

Bestelnr. 278 395
€/set 69,90

Gelieve meteen  
mee te bestellen,  
achteraf niet  
uitbreidbaar

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

 Optioneel
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•  40 mm massief beuken blad,  
oppervlakbescherming d.m.v. 
een milieuvriendelijke lakolie

•  bouwkast-systeem met massief  
werkbankvoeten en onderbouw-containers  
(B 580 x D 650 mm)

• draagkracht max. 1000 kg

•  lades: draagkracht 100 kg, uittrekbaar 90 % 
binnen-afm.: 490 x 560 mm

• deuren: openingshoek 180°, 
 selfsluitende veerscharnieren

•  container met centrale vergrendeling,  
en 2 sleutels

•  milieuvriendelijke poedercoating:  
onderstel/corpus lichtgrijs RAL 7035 
lades/deuren gentiaanblauw RAL 5010  
of antraciet metallic

h afb. 
5 lades  
B 1500 mm 
Bestelnr. 278 446 
€/st. 919,–

Verdere RAL-kleuren op onze 
online-Shop delta-v.be

levering gemonteerd

Kwaliteit aan  
de beste prijs!
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700 mm 

1000 mm – 2000 mm 

breedte Bestelnr. €/st.
1000 mm 278 396 299,–
1250 mm 278 397 339,–
1500 mm 278 398 349,–
2000 mm 278 399 389,–

a  
Werkbank  
basiseenheid 
H 840 x D 700 mm 
dragkracht 750 kg 

Toebehoren 
hoogteverstelling 790–1140 mm

Bestelnr. 278 394
€/Set 25,90

onderstel

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan-
blauw  
RAL 5010

antraciet 
metallic

lade/deur

vanaf    €  299,– 
Werkbank-basiseenheid 

Bestelnr. 278 396 

a afb. 
Werkbank- 
basiseenheid 
B 1250 mm 
Bestelnr. 278 397 
€/st. 339,–

tot
1000 kg

draag 
kracht

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

centrale sluiting
incl. cilinderslot

40 mm massief  
beuken blad

lades  90% uittrekbaar,  
draagkracht 100 kg

optioneel 
hoogteverstelbar

bouwkast-systeem  
met massief  
werkbankvoeten

Gelieve meteen mee te  
bestellen, achteraf niet  

uitbreidbaar

 Optioneel
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uitvoering 3 lades  
180 mm 
3 draaideuren  
360 mm

3 lades  
180 mm 
2 draaideuren 
540 mm met  
telkens 1 legbord

9 lades  
180 mm

gentiaanblauw 
RAL 5010

269 760 269 762 269 764

antraciet  
metallic

278 472 278 473 278 474

€/st. 1.049,– 969,– 1.399,–

uitvoering 3 lades  
180 mm 
1 open vak 
1 draaideur  
540 mm met  
1 legbord

2 lades 180 mm 
1 legbord 
2 draaideuren  
360 mm

3 lades 180 mm 
1 legbord 
1 draaideur  
540 mm met  
1 legbord

gentiaanblauw 
RAL 5010

269 754 269 756 269 758

antraciet  
metallic

278 469 278 470 278 471

€/st. 929,– 889,– 949,–

uitvoering 2 lades  
180 mm 
2 draaideuren  
360 mm

3 lades  
180 mm 
1 draaideur  
540 mm met  
1 legbord

6 lades  
180 mm

gentiaanblauw 
RAL 5010

269 748 269 750 269 752

antraciet  
metallic

278 466 278 467 278 468

€/st. 699,– 729,– 949,–

uitvoering 1 open vak 
3 lades 180 mm

1 open vak 
1 lade   
180 mm  
1 draaideur  
360 mm

1 legbord 
3 lades 180 mm

gentiaanblauw 
RAL 5010

269 742 269 744 269 746

antraciet  
metallic 278 463 278 464 278 465

€/st. 699,– 619,– 749,–

breedte 2000 mm -  hoogte 840 x diepte 700 mm

a c

e f

h i

j l

a b c

d e f

g h i

j k l

breedte 1500 mm - hoogte 840 x diepte 700 mm

b afb. 
antraciet metallic 
Bestelnr. 278 464 
€/st. 619,–

d afb. 
antraciet metallic 
Bestelnr. 278 466 
€/st. 699,–

g afb. 
antraciet metallic 
Bestelnr. 278 469 
€/st. 929,–

k afb. 
antraciet metallic 
Bestelnr. 278 473 
€/st. 969,–

deuren met  
zelfsluitende  
veerscharnieren

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 25 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



•  gelaste constructie met onderstel uit  
profi stalen profielbuis (45 x 45 x 2 mm),  
incl. diepteversteviging alsook afsluitingsele-
menten en anti-slip noppen, compleet kader 
onder het werkblad

•  deuren met zelfsluitende vederscharnieren,  
deuropeningshoek 180°

•  compleet gemonteerde levering

•  lades: draagkracht 100 kg, ca. 90% uittrekbaar, 
binnenafm. 490 x 560 mm

 Systeem werkbanken
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Toebehoren

Hoogwaardige werkbanken 
met tot 1250 kg draagkracht van Duitse makelij

o afb. 
3 lades H 180 mm 
H 840 x D 700 x B 1500 mm 
Bestelnr. 269 735 
€/st. 749,–

lade/deur

meer kleuren in onze webshop 
www.delta-v.be

onderstel

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan-
blauw  
RAL 5010

antraciet 
metallic

tot
1250 kg

draag- 
kracht

centrale sluiting 
incl. veiligheids-
cilinderslot

kader voor hogere 
stabiliteit en  
belastbaarheid

40 mm massief 
beuken blad

gelaste constructie uit 
vierkanten buizen

lades met kogellagers,  
90% uittrekbaar,  
draagkracht tot 100 kg

m afb.  
basis werkbank 
H 840 x D 700 x B 1500 mm 
Bestelnr. 269 720 
€/st. 369,–

3 lades  
H 180 mm
gentiaan-
blauw 

antraciet 
metallic €/st.

269 732 278 457 659,–
269 733 278 458 689,–
269 734 278 459 729,–
269 735 278 460 749,–
269 736 278 462 799,–

 Basis werkbank

breedte 
mm

 
Bestelnr. €/st.

750 269 717 269,–
1000 269 718 319,–
1250 269 719 339,–
1500 269 720 369,–
2000 269 721 419,–

m n o

•  container met centrale sluiting,  
incl. 2 sleutels

•  werkblad 40 mm uit massief beuk,  
dubbelzijdig fineeren geolied oppervlak

•  milieuvriendelijke poedercoating: onderstellen/
behuizingen in lichtgrijs RAL 7035, lades/deuren 
in gentiaanblauw RAL 5010 of antraciet metallic

•  rijopstelling mogelijk door loodrechte  
bladafwerking

levering gemonteerd

Werkbanken 
hoogte: 840 mm 
diepte: 700 mm

 8
40

 m
m

 700 mm

Indelingssets  
op pagina 666

Meer toebehoren  
op pagina 678-679

1 lade H 150 mm 
1 draaideur H 360 mm
gentiaan-
blauw 

antraciet 
metallic €/st.

269 722 278 452 549,–
269 723 278 453 569,–
269 724 278 454 589,–
269 725 278 455 629,–
269 726 278 456 689,–

 OPTIONEEL

Bestelnr. 218 357
€/Set 79,–

Hoogteverstellings-
SET 
De werkhoogte kan van 
840 tot 1040 mm, om 
de 25 mm, ingesteld 
worden. Incl. steldoppen 
met anti-slip noppen. 
Complete set voor een 
werkbank.

STERK: met 40 mm 
massief beuken blad

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 25 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

va. € 269,– 
basis werkbank 
Bestelnr. 269 717 



XXL-werkbanken
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werkbankvoeten  
uit C-profiel  
70 x 50 mm

diepte 700 mm 900 mm
breedte Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
1000 mm 278 500 869,– 278 502 999,–
1250 mm 278 501 899,– 278 503 1.049,–
1500 mm 265 388 919,– 278 504 1.089,–
2000 mm 265 389 979,– 278 505 1.169,–
2500 mm 265 390 1.049,– 278 506 1.279,–

4 lades H 3x 150, 1x 270 mm 

diepte 700 mm 900 mm
breedte Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
1000 mm 278 507 969,– 278 509 1.129,–
1250 mm 278 508 989,– 278 510 1.149,–
1500 mm 265 391 999,– 278 511 1.189,–
2000 mm 265 392 1.099,– 278 512 1.269,–
2500 mm 265 393 1.149,– 278 513 1.359,–

5 lades H 1x 60 1x 90 mm 
2x 150, 2x 270 mm 
 diepte 700 mm 900 mm

breedte Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
1000 mm 278 514 1.799,– 278 516 1.999,–
1250 mm 278 515 1.849,– 278 517 2.099,–
1500 mm 265 394 1.899,– 278 518 2.149,–
2000 mm 265 395 1.999,– 278 519 2.139,–
2500 mm 265 396 2.129,– 278 520 2.299,–

inclusief bankschroef en 
4 lades H 3x 150 1x 270 mm 

diepte 700 mm 900 mm
breedte Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
1500 mm 278 529 1.669,– 278 533 1.889,–
2000 mm 278 530 1.749,– 278 534 1.969,–
2500 mm 278 531 1.799,– 278 535 1.999,–
3000 mm 278 532 1.849,– 278 536 2.099,–

1x4, 1x6 lades 
H 2x 60, 2x 90, 4x 150, 2x 270 mm 

hoogte Bestelnr. €/st.
840 mm 278 537 2.349,–
790-1140 mm 278 538 2.449,–

team-werkbanken 
met 6 lades H 150 mm 
met werkbankpoeten

diepte 700 mm 900 mm
breedte Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
1500 mm 278 521 1.649,– 278 525 1.899,–
2000 mm 278 522 1.739,– 278 526 1.979,–
2500 mm 278 523 1.799,– 278 527 2.049,–
3000 mm 278 524 1.859,– 278 528 2.149,–

2x5 lades 
H 6x 120, 4x 180 mm

Bestelnr. 278 394
€/Set 25,90

Bestelnr. 278 395
€/Set 69,90

Bestelnr. 278 395
€/Set 69,90

Bestelnr. 278 475
€/Set 99,90

Bestelnr. 278 475
€/Set 99,90

Bestelnr. 278 475
€/Set 99,90

toebehoren 
hoogteverstellung  
90–1140 mm

optioneel 
werkhoogte  
890 mm

optioneel 
werkhoogte  
890 mm

optioneel 
werkhoogte  
890 mm

optioneel 
werkhoogte  
890 mm

optioneel 
werkhoogte  
890 mm

hoogte Bestelnr. €/st.
840 mm 278 539 5.599,–
890 mm 278 540 5.999,–

team-werkbanken met 30 lades 
6 x 60/90/120/180/270 mm, met onderbouw-containers

optioneel 
energie contact

Bestelnr. 278 541
€/Set 1.499,–

d e

e
d

c

Verdere uitvoeringen vindt  
u op onze online-shop  

delta-v.be

tot 900 mm diepte en 3000 mm breedte

diepte 700 mm 900 mm
breedte Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
1000 mm 278 492 749,– 278 496 799,–
1250 mm 278 493 769,– 278 497 849,–
1500 mm 278 494 799,– 278 498 899,–
2000 mm 278 495 849,– 278 499 979,–

3 lades H 1x 60, 1x 120, 1x 180 mm 

incl. bankschroef

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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tot 900 mm diepte en 3000 mm breedte

•  EXTRA DIEP tot 900 mm
•  EXTRA BREED tot 3000 mm
• ergo-handgrepen met 
 schrijfstroken

•  werkbankvoeten uit C-profiel,  
optineel hoogteverstelling

• centrale vergrendeling 
 met 2 sleutels

onderstel

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan- 
blauw 
RAL 5015

lade/deur
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 a werkbanken 

vanaf   € 299,– 
XXL-werkbanken 
Bestelnr. 278 476 

c 
XXL-werkbanken met  
2 onderbouw-containers 
vanaf €/st. 1.649,– 

XXL-werkbanken

toebehoren 
 
hoogteverstelling  
90–1140 mm

Bestelnr. 278 394
€/set 25,90

•  massief beuken blad 
40 mm dik, voorkant met 
radius, geolied oppervlak 

•  hoogwaardige  
poedercoating: 
onderstel: lichtgrijs RAL 7035 
lade/deur: gentiaanblauw  
RAL 5010

• tot 1000 kg draagkracht
•  ladesafm. binnen:  

490 x 560 mm

diepte 700 mm 900 mm
breedte Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
1000 mm 278 484 419,– 278 488 499,–
1250 mm 278 485 459,– 278 489 549,–
1500 mm 278 486 499,– 278 490 599,–
2000 mm 278 487 559,– 278 491 679,–

b werkbanken met 1 lade H 150 mm 
b 
werkbanken  
met 1 lade 
B 2000 mm x 
D 700 mm 
Bestelnr. 278 487 
€/st. 559,–

diepte 700 mm 900 mm
breedte Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.
1000 mm 278 476 299,– 278 480 399,–
1250 mm 278 477 339,– 278 481 439,–
1500 mm 278 478 379,– 278 482 479,–
2000 mm 278 479 439,– 278 483 539,–

optioneel 
hoogte- 
verstelbaar

a 
werkbanken 
B 1500 mm x 
D 700 mm 
Bestelnr. 278 478 
€/st. 379,–

gemonteerde levering

Verdere uitvoeringen vindt  
u op onze online-shop  

delta-v.be

toebehoren

indelingsset 
pagina 666

onderbouw- 
lade 
B 580 x  
D 650 mm

tot
1000 kg

draag- 
kracht

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

centrale  
vergrendeling

ergo-handgrepen 
incl. schrijfstroken

onderbouw-containers B 580 x T 650 mm 

40 mm massief 
beuken blad

WERKBANKEN

EXTRA  

DIEP 

tot 900 mm
EXTRA BREED tot 3000 mm

Alle modellen worden gebruiksklaar aangeleverd
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Zit-/statafel

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

    

ektromotorisch of mechanisch  
hoogteverstelbar

Zit-/statafel elektromotorisch 
25 mm dik tafelblad met 2 metalen kabeldoor- 
voerdoppen, T-poot staalonderstel aluzilver,  
elektromotorisch hoogteverstelbaar  
van 640-1300 mm, diepte 800 mm

Technische gegevens:
• traploos hoogteverstelbaar 640-1300 mm 
• 2 synchroon gestuurde elektromotoren
• softstart & -stop funktie
• T-poot met tweetraps telescopische zuil
•  traversvrij onderstelconstructie voor  
 maximale beenvrijheid
• snelheid: 39 mm/s
• motorgeluid: <55 dB
• maximale belasting: 80 kg
• stroomverbruik  0,3 W

70
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Zit-/statwerkbanken mechanisch 
25 mm dik tafelblad met 2 metalen kabeldoor- 
voerdoppen, T-poot onderstel in aluzilver, 
mechanisch hoogteverstelbaar  
via hendel van 705-1115 mm, 
maximale belasting dynamisch: 60 kg, 
incl. 4 wielen en 4 stelvoeten,
diepte 800 mm

vanaf 329,–

2 synchroon  
gestuurde 
elektromotoren

64
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massief beuken blad  
27 mm

melamin hars blad 
25 mm, lichtgrijs

comfortabel  
hoogteverstelling 
per knopdruk

elegant, 2 metalen  
kabeldoorvoerdoppen 
in aluzilver breedte mm 1200 1600 1800

gewicht kg 45 50 52
Bestelnr. 275 262 275 266 275 270

€/st. 599,– 669,– 689,–

uitvoering: 
25 mm melamin hars blad lichtgrijs 
diepte 800 mm, dragkracht 80 kg

breedte mm 1500 2000
gewicht kg 49 56

Bestelnr. 279 521 279 522
€/st. 669,– 689,–

uitvoering: 
27 massief beuken blad 
diepte 700 mm, dragkracht 120 kg

Bestelnr. 264 621
€/st. 39,90

Kabelslurf incl. tafelbevestiging  
en bodemplaat, 
Opbergruimte: ca. 20 kabels
lengte: 175 cm (gestrekt), 
aluzilver RAL 9006

Kabelkanaal
metaal poedercoating, aluzilver 
incl. montagemateriaal,
hoogte 80 x diepte 100 mm

B mm 1200 1600 1800
Bestelnr. 263 108 263 109 263 110
€/st. 27,90 29,90 34,90

verstevig uw  
spierstelsel

wordt tot 30%  
doeltreffender

breedte mm 800 1200
gewicht kg 30 34
lichtgrijs Bestelnr. 277 758 277 762

€/st. 319,– 339,–
vanaf 2 st. €/st. 299,– 319,–

breedte mm 1500
gewicht kg 41

Bestelnr. 279 235
€/st. 379,–

uitvoering:
27 mm massief beuken blad 
diepte 700 mm, draagkracht 80 kg

uitvoering: 
25 mm melaminhars-blad lichtgrijs 
diepte 800 mm, draagkracht 60 kg

Memory schakelaar 
4 hoogtes  
programmeerbaar,  
digitaal display

Bestelnr. 278 220
€/st. 69,90

massief beuken  
blad, 27 mm

a afb. 
27 mm beuken-blad 
breedte 1500 mm 
Bestelnr. 279 521 
€ 649,–

a

tot
80 kg
draag-
kracht

werkbanken 
Bestelnr.  277 758

25 mm dik  
tafelblad met  
2 metalen  
kabeldoorvoerdoppen

4 wielen, waarvan  
2 blokkeerbaar

mechanisch
hoogte- 
verstelbaar

hendel  
afneembaar

€  599,– vanaf
breedte 1200 mm 
Bestelnr. 275 262

DELTA-V  
Premium staal, 
poedergelakt, aluzilver



Elektrisch hoogteverstelbare werktafel-systeem
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serie E3 en E6

onderbouw-container serie E3 en E6

•  hoogwaardige en krasvaste poedercoating 
onderstel lichrgrijs RAL 7035 
lades gentiaanblauw RAL 5010 

•  levering gemonteerd 
montage rechtszijdig

•  serie E3 
binnen-afm.: 390 x 560 mm 
draagkracht 35 kg, 90 % Auszug

•  serie E6 
binnen-afm. 490 x 560 mm 
dragkracht 100 kg, 90 % uittrek

74
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Kwaliteitskenmerken: 
• Werkhoogte traploos verstelbaar per 40 mm
• Onderbouw met hefzuilen getest vlgs. EN 60335-1
• Geluidsarme, absoluut synchrone aanpassing door 
  geïntegreerde lineairaandrijving
• snelheid: 39 mm/s 
• tot 600 kg draagkracht 
• stroomverbruik standby 0,1 W
•  hoogwaardig, krasvaste poedercoating 

onderstel lichtgrijs RAL7035 
lades gentiaanblauw RAL 5010 

massief beuken blad  
serie E3: 25 mm dik 
serie E6: 40 mm dik

melaminehars-blad 
serie E3: 22 mm dik

hardlaminaat-blad (HPL) 
serie E6: 40 mm dik

breedte 
mm

diepte
mm

massief beuken melaminehars-blad

Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

1250 800 278 580  1.289,– 278 574  1.249,– 
1250 1000 278 581  1.319,– 278 575  1.269,–
1500 800 278 582  1.319,– 278 576  1.259,–
1500 1000 278 583  1.389,– 278 577  1.289,–
2000 800 278 584  1.399,– 278 578  1.289,– 
2000 1000 278 585  1.479,– 278 579  1.349,– 

 werktafel E3  – draagkracht 300 kg.
hoogteverstelbaar 720-1120 mm. 2 hefzuilen 
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breedte 
mm

diepte
mm

massief beuken hardlaminaat-blad

Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

1250 700 278 586  2.189,– 278 592  2.249,–
1250 900 278 587  2.249,– 278 593  2.289,– 
1500 700 278 588  2.249,– 278 594  2.289,– 
1500 900 278 589  2.289,– 278 595  2.349,– 
2000 700 278 590  2.289,– 278 596  2.349,– 
2000 900 278 591  2.389,– 278 597  2.449,– 

 werktafel E6  – draagkracht 600 kg.
hoogteverstelbaar 740-1140 mm. 4 hefzuilen 

andere uitvoeringen en  
toebehoren vindt u op onze  
onineshop: delta-v.be

a afb.  
werktafel E3  
met 2 hefzuilen 
melaminhars-blad 
B x D 1250 x 800 mm 
Bestelnr. 278 574
€ 1.249,– 

b afb.  
werktafel E6  
met 4 hefzuilen 
massief beuken blad 
B x D 1500 x 800 mm 
Bestelnr. 278 589
€ 2.289,– 

vanaf   € 1.249,– 
werktafel E3 
Bestelnr. 278 574

serie E3 E6
hoogte mm 175 395 395 175 440 440
lades 
aantal x 
hoogte

mm 1 x 150
1 x 150 
1 x 180

1 x 90 
2 x 120

1 x 150
1 x 60 
1 x 120
1 x 180

4x 90

Bestelnr. 278 598 278 599 278 600 278 601 278 602 278 603
€/st. 199,– 309,– 379,– 149,– 409,– 519,–

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

tot
300 kg
draag-
kracht

tot
600 kg
draag-
kracht

levering gemonteerd

onderstel

lichtgrijsRAL 
7035

lades

gentiaan- 
blauw 
RAL 5010

b

a

400 mm  
traploos  
hoogte- 
verstelbaar 

hoogtestel-
schroeven

incl.  
bedienings- 
element en  
aansluit

massief beuken  
blad 25/40 mm

incl. bedienings- 
element en aansluitkabel

4 synchroon-
gestuurde 
hefzuilen



Legborden uit MDF, 22 mm dik,   
geschikt voor alle werktafels

lengte mm 750 1000 1250 1500 2000
Bestelnr. 278 648 278 649 214 798 214 799 214 800
€/st. 19,90 24,90 28,90 32,90 44,90

Opstaande rand uit MDF, 16 mm dik,  
passend voor alle werktafels 

Bestelnr. 256 198
€/st. 159,–

e 1 lade 
afb. gentiaanblauw RAL 5010
Bestelnr. 269 624
€ 219,– 
pagina 675 

vanaf 199,–
dwarsverbindingen, 
metalen profiel buis 
50x25 mm

verstevigings- 
balken, achter

flexibel  
inzetbaar.  
Werktafel  
met wielenset.

Werktafels
SYSTEEM VK 3060
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MDF-blad 
middeldichte vezelplaat, 22 mm  
dik. Houtvezeluitvoering met hoge 
densiteit, een fijne en gladde opper-
vlaktestructuur.

Massief beuken werkblad 
25 mm dik. De klassieker onder de 
werkbladen (robuust, lange levens-
duur,natuurlijk, mooi). Opper vlak en 
zijkanten met plantenolie behandelt.

Melamin hars blad 
Gemelamineerde spaanderplaat,  
22 mm dik. Melamine coating  
volgens DIN 68765. Normale slijt-
vastheid, voorwaardelijke kras- en 
stootbestendigheid.

Werktafels

Tafelonderstel 1 - hoogteverstelbaar 800 - 850 mm

Onderstel en dwarsprofielen uit staalbuis  
30x30 mm, draagvermogen 300 kg, werk- 
hoogte van 800 tot 850 mm instelbaar

 Werktafels met onderbouw 1 – draagvermogen tot 300 kg.
Hoogteverstelbaar 800-850 mm. Metalen profiel buis 30 x 30 mm, lichtgrijs RAL 7035. 

Toebehoren voor tafelonderstel

Kwaliteitskenmerken: 
•  stabiele functionele onderbouw uit stalen  

profiel buis, dikte 2 mm, met voetelementen,  
dwars verbin dingen en verstevigingsbalken voor  
lichte, middelzware en zware belasting

•  milieuvriendelijke poedercoating: 
tafelonderstel RAL7035 lichtgrijs 
tafel-onderbouw RAL 7035 lichtgrijs (corpus)  
en RAL 5010 gentiaanblauw (deuren)

•  levering gedemonteerd, eenvoudige montage

1 + 2 

Lade / deurOnderstel

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan-
blauw  
RAL 5010

Plaatstaal tablet 
Werkblad met spankern en  
1,5 mm dikke, verzinkt plaatstaal 
bedekt, 25 mm dik.  
Vuurverzinkt vlgs. EN 10142.  
Getest vlgs. EN 10204.  
Vooraan gebogen U-vorm.

Exclusief op  
Online Shop

Verdere uitvoeringen vindt u  
op onze online-shop  

www.delta-v.be onder  
< werktafel VK3060 >

breedte 
mm

diepte
mm

MDF-blad melamine blad massief beuken blad

Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

750 800 278 604 249,– 278 610 199,– 278 616 289,–
1000 800 278 605 279,– 278 611 279,– 278 617 309,–
1250 800 159 230 289,– 159 238 289,– 159 254 329,–
1500 800 159 232 309,– 159 240 309,– 159 256 369,–
2000 800 159 234 349,– 159 242 339,– 159 258 399,–
750 1000 278 606 299,– 278 612 289,– 278 618 309,–
1000 1000 278 607 309,– 278 613 309,– 278 619 339,–
1250 1000 278 608 329,– 278 614 319,– 278 620 379,–
1500 1000 278 609 359,– 278 615 359,– 278 621 419,–
2000 1000 159 236 399,– 159 244 409,– 159 260 499,–

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Bestelnr. 256 197
€/st. 149,–

diepte 800 mm
breedte mm 750 1000 1250 1500 2000

Bestelnr. 278 640 278 641 214 761 214 794 214 796
€/st. 53,90 64,90 79,90 99,90 129,–

diepte 1000 mm
breedte mm 750 1000 1250 1500 2000

Bestelnr. 278 642 278 643 278 644 278 645 214 797
€/st. 64,90 89,90 99,90 129,– 169,–

basistafel, onderstel  1  met 
melamine hars blad 
Bestelnr. 159 238
€ 289,– 

basistafel,  
onderstel  1  met 
melamine hars blad 
Bestelnr. 159 230
€ 289,– 

Wielenset voor onderstel 1 
hoogte 100 mm,  
wiel-Ø 80 mm,  
4 draaibare wielen  
met rem 

Wielenset voor onderstel 2 
hoogte 150 mm,  
wiel-Ø 125 mm,  
2 vaste- en 2 draaibare  
wielen met rem

a b

a

b

hoogteverstelbaar  
850 tot 850 mm

tot
300 kg
draag- 
kracht



Onderbouw-container en rolcontainer, geschikt voor  
alle werktafels, per tafel max. 2 stuks monteerbaar

Bestelnr. 278 628
vanaf 299,–

Toebehoren voor tafelonderstel

TIP!

•  laden: draagkracht 35 kg,  
Uittrekbaarheid ca. 90%,  
binnen B 390 x D 560 mm

•  deels geïntegreerde lijstgrepen  
incl. schrijfstroken

•  centrale sluiting, slot met 2 sleutels
•  rolcontainer met 4 draaibare wielen, 

waarvan 2 met rem (wielen-Ø 90 mm) 
en kuip met afrolrand met anti-slipmat 
en schuifgreep

tot
500 kg
draag- 
kracht

 Werktafel met onderbouw 2 – draagvermogen tot 500 kg.
Hoogteverstelbaar 760-1080 mm. Metalen profiel buis 60 x 30 mm, lichtgrijs RAL 7035.

Werktafels
SYSTEEM VK 3060
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hoogte mm 175 545 545 545 690 690 690

lades 
aantal x hoogte mm

1 x 150
1 x 120 
1 x 360 HR

2 x 150 
1 x 180

1 x 90 
2 x 120 
1 x 150

1 x 120 
1 x 360 HR

2 x 150 
1 x 180

1 x 90 
2 x 120 
1 x 150

kleur lade Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 269 617 269 618 269 619 269 620 269 621 269 622 269 623
gentiaanblauw RAL 5010 269 624 269 625 269 626 269 628 269 629 269 630 269 631
€/st. 219,– 399,– 439,– 509,– 579,– 629,– 699,–

Tafelonderstel 2 - hoogteverstelbaar 760 - 1080 mm

Onderstel en dwarsprofielen uit staalbuis  
60x30 mm, draagvermogen 500 kg,  
werkhoogte van 760 tot 1080 mm instelbaar

f 3 laden  
afb. gentiaanblauw  
RAL 5010  
Bestelnr. 269 626
€ 439,– 

1 + 2 

Lade / deurOnderstel

lichtgrijs 
RAL 7035

lichtgrijs 
RAL 7035

gentiaan-
blauw  
RAL 5010

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

breedte 
mm

diepte
mm

MDF-blad melamine blad massief beuken blad

Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

750 800 278 622 319,– 278 628 299,– 278 634 349,–
1000 800 278 623 339,– 278 629 329,– 278 635 389,–
1250 800 159 262 349,– 159 278 359,– 159 310 389,–
1500 800 159 266 379,– 159 282 379,– 159 314 419,–
2000 800 159 270 399,– 159 286 429,– 159 318 499,–
750 1000 278 624 349,– 278 630 349,– 278 636 399,–
1000 1000 278 625 369,– 278 631 369,– 278 637 419,–
1250 1000 278 626 409,– 278 632 389,– 278 638 449,–
1500 1000 278 627 419,– 278 633 419,– 278 639 479,–
2000 1000 159 274 469,– 159 290 459,– 159 322 599,–

MDF-blad 
22 mm

melaminhars blad 
22 mm

massief beuken 
blad 25 mm

c basistafel,  
onderstel  2  met 
melamine hars blad 
Bestelnr. 159 286
€ 429,– 

d basistafel,  
onderstel  2  met
massief beuken werkblad 
Bestelnr. 159 314
€ 419,– 

aanbouwtafels vindt u  
op onze online-shop  

www.delta-v.be onder  
< werktafel VK3060 >

760 tot  
1080 mm

c 
d 

e f 



676 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen resp. *4 weken,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

andere uitvoeringen en toebehoren  
vindt u op onze onlineshop:  

delta-v.be

Mobiele werkbanken
Kwaliteitskenmerken: 
• hoogwaardige, krasvaste poedercoating 
  lichtgrijs RAL 7035, lades en deuren  
  gentiaanblauw RAL 5010
• massief beuken blad, 40 mm dik, 
  hoeken en kanten afgewerkt, oppervlakte- 
  bescherming d.m.v lakolie
• onderbouwcontainers B 580 x D 650 mm
• lades: 90% uittrekbaar, draagkracht 100 kg 
  binnen-afb.: B 490 x D 560 mm
• deuren openingshoek 180°, 
  zelfsluitende veerscharnieren
• ergo-handgrepen met schrijfstroken

centrale hendel 

breedte 
mm

onderstel  
verrijdbaar

verrijdbaar en 
liftmechanisme

Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

750 265 372 579,– 278 553 709,–
1000 265 373 629,– 278 554 749,–
1250 265 374 679,– 278 555 819,–
1500 265 375 729,– 278 556 869,–
2000 278 552 799,– 278 557 979,–

breedte 
mm

onderstel  
verrijdbaar

verrijdbaar en 
liftmechanisme

Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

750 278 558 859,– 278 563 989,–
1000 278 559 1.019,– 278 564 1.139,–
1250 278 560 1.079,– 278 565 1.199,–
1500 278 561 1.099,– 278 566 1.269,–
2000 278 562 1.199,– 278 567 1.379,–

breedte 
mm

onderstel  
verrijdbaar

verrijdbaar en 
liftmechanisme

Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

1250 278 568 1.169,– 278 570 1.299,–
1500 278 569 1.219,– 278 571 1.319,–

breedte 
mm

verrijdbaar en 
liftmechanisme
Bestelnr. €/st.

1000 278 572 1.959,–
1250 265 378 2.159,–
1500 265 379 2.259,–
2000 278 573 2.359,–

werkbank verrijdbaar 
 

werkbank met 1 lades  
H 150 mm en 1 legger 

 
werkbank 
met 3 lades H 180 mm 

 
werkbank met 4 lades  
H 2x 90, 2x 180 mm en 1 deur H 540 mm 

 
werkbank met 3 lades  
H 180 mm en 1 bankschroef 

• uitvoering verrijdbaar:
  2 vaste- en 2 zwenkwielen met rem, 
  draagkracht max. 450 kg
• uitvoering veerijdbaar en liftmechanisme: 
  2 vaste- en 2 zwenkwielen, centrale hendel,   
  draagkracht stationair: max. 1250 kg

 M afb. onderstel  
      neerlatbaar
      vanaf € 709,–

399,–vanaf €

werkbank verrijdbaar 
Bestelnr. 278 542

onderstel

lichtgrijs 
RAL 7035

lades/deuren

gentiaan-
blauw  
RAL 5010

levering gemonteerd
breedte 
mm

zonder lades met 1 lades

Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

750 278 542 399,– 278 547 519,–
1000 278 543 449,– 278 548 549,–
1250 278 544 469,– 278 549 579,–
1500 278 545 529,– 278 550 629,–
2000 278 546 589,– 278 551 699,–

a afb.  
werkbank met  
1 lades, 
B 750 mm
Bestelnr. 278 547
€ 519,–

Overal  
inzetbaar

a
Toebehoren

lade-indelings- 
set op pag. 666

tot
450 kg
draag-
kracht

tot
1250 kg

draag-
kracht

ergo-handgrepen  
met schrijfstroken 

40 mm massief  
beuken blad

90% 
uittrekbaar

zwenkwielen  
met rem



Computerkasten EDV
• hoogwaardige staalconstructie, poedercoating

•  LTD-werkplaat in lichtgrijs op onderste kast om  
tastatuur en muis op te bergen, 18 mm dik

•  passief verluchte kast voor PC-behuizing en  
TFT-monitore tot max. 22"

•  monitorbehuizing met VESA-houder (50x50 en 100x100)  
voor monitor-ophanging achter gehard veiligheidsglas

•  kabelleidingen zijn door profielen in het achterste  
gedeelte van de kast beschermd

•  kastonderbouw met 1 legborden, hoogteverstelbaar  
tot 25 mm, draagkracht tot 60 kg

•  kastonderbouw met monitor-behuizing afsluitbaar 
met cilinderslot met 2 sleutels

•  corpus lichtgrijs  RAL 7035,  
deur en monitordeksel lichtblauw RAL 5012

•  B 600 x D 400 x H 1700 mm

Computerkasten

677

Computer-staander
•  centrale zuil met systeemrooster,  

inbouwhoogte verstelbaar

•  belastbaarheid max. 15 kg per houderr

•  kabelkanaal met klapdeksel,  
incl. stroomlijst met aansluitkabel

•  klapdeksel dubbelzijdig met rooster voor  
kabeltoegang

•  aflegvakken melamine met stalen draagconsoles

•  naar keuze vaste uitvoering (incl. hoogtestel pooten) of 
mobiel uitvoering (met 4 zwenkwie- 
len, daarvan 2 blokkeerbaar, wielen 100 mm)

•  levering gedemonteerd, eenvoudige montage

•  milieuvriendelijke poedercoating:  
onderstel: 
lichtgrijs RAL 7035,  
houder:  
gentiaanblauw RAL 5010

uitvoering B x D x H mm Bestelnr. €/st.
vast 650 x 650 x 1150 272 142 419,–
mobiel 650 x 650 x 1150 272 144 519,–

kabelkanaal  
met klapdeksel  
en geïntegreerde  
stroomlijst

Bestelnr. 271 569
€/st. 299,–

Kleur  
behuizing

lichtgrijs  
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012

Deuren

Kleur 
onderstel

lichtgrijs  
RAL 7035

houder

gentiaan-
blauw  
RAL 5010

Bestelnr. 272 144
€/st. 519,–

achterkant

Computerkasten
•  onderbouw gedeeld in toetsenbord- en  

draaideurvak, telkens separaat afsluitbaar

•  draaideurvak (H 850 mm) met uittrekbaar legbord, 
draagkracht 20 kg, uittrekbaar 80%, inbouwhoogte 
verstelbaar

•  kabeldoorvoerdoppen an de achterkan, in de deksel 
alsook in het binnenste gedeelte

•  model 2-3: monitor-behuizing (B 650 x  
D 250 xH 710 mm), met monitorvak (binnen: B 635 
x D 230 x H 530 mm), afsluitbaar,  
met zichtvenster (B 480 x H 430 mm) en geïntegreer 
de verluchtingsrooster,  
open aflegvak, vakhoogte 140 mm on der het 
monitorvak

•  model 3 met schrijfopleg met klapdeksel

•  staionaire of mobiele uitvoering (4 zwenkwie- 
len, daarvan 2 blokkeerbaar, wielen 100 mm)

•  levering kompleet gemonteerd

•  milieuvriendelijke poedercoating:  
behuizing RAL 7035 lichtgrijs,  
inbouwelementen  
RAL 5010 gentiaanblauw

e  Bestelnr. 272 157 
€/st. 999,–

va. € 499,–

Deuren

gentiaan-
blauw  
RAL 5010

Kleur 
behuizing

lichtgrijs  
RAL 7035

model uitvoering B x D x H mm Bestelnr. €/st.

c
vast 650 x 520 x 1060 272 148 499,–
mobiel 650 x 520 x 1185 272 149 619,–

d
vast 650 x 520 x 1770 272 154 679,–
mobiel 650 x 520 x 1895 272 155 759,–

e
vast 1100 x 520 x 1770 272 157 999,–
mobiel 1100 x 520 x 1895 272 158 1.119,–

c  Bestelnr. 272 148 
€/st. 499,–

d  Bestelnr. 272 154 
€/st. 679,–

299,–

a  

a  

b  

b  

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Prijzen excl. BTW.

monitor-behuizing 
met VESA-houder,  
afsluitbaar

Bestelnr. 272 148



Haken met  
schuin einde,  
Ø 6 mm

Haken met 
loodrecht 
einde,  
Ø 6 mm

Dubbele 
haken met 
loodrecht einde, 
breedte  
35 mm

Haken  
voor steek  - 
sleutel- 
houder

Haken met 
recht pin,  
Ø 6 mm

Dubbele  
materiaalhouder 
 
 
met recht pin,  
Ø 6 mm

Tanghouder  
diepte 20 mm

Machine- 
houder 

Materiaal- 
klem

Materiaalhouder 3-vaks
Kabelhouder, hoogte 50 mm

Zaaghouder   
voor 4 zagen (VE 2=st.) 
(wordt per paar gebruikt) 

Grondplaat, voor zelfbouw 
individuele oplossingen

Borenhouder /  
zeskanthouder

Materiaalhouder,  
voor MK2 en MK3, B 395, H 85 mm Steeksleutelhouder  

12 gaten
Zeskanthouder 
Ø 1 tot 11 mm, voor 9 sleutels

Schlauchhalter

Magazijnbakkenhouder  
5-vaks voor bakjesgroote 7 en 8 
passende bakjes vanaf pag. 714Schroevendraaierhouder

Magazijn-
bakkenhouder 
enkel, voor  
bakjesgroote  
7 en 8

Steeksleutelhouder voor 
8 sleutels

Steeksleutel-
houder voor  
10 sleutels  
loodrecht

Aflegblad

Materiaalhouder 6-vaks

Rond e  
houder  

Werktuig over-
zichtelijk opbergen

Systeem RASTERPLAN
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Perforatieborden toebehoren – systeem rasterplan 
•  slag- en krasvaste kunststofcoating (alukleurig)

•  robuust en stabiel voor  langdurig, industrieel gebruik

•  basisplaat, materiaaldikte 1,5 mm

•  eenvoudig inhangen en fixeren met een korte draaibeweging

•  polyamide schroef ter bescherming van het oppervlak 

Materiaalhouders voor perforatieborden

lengte Bestelnr. €/st.
50 mm 158 447 1,70
100 mm 158 448 1,80
150 mm 158 449 1,90
200 mm 158 450 2,20

lengte Bestelnr. €/st.
35 mm 158 454 3,30
50 mm 158 455 3,50
75 mm 158 456 3,60
150 mm 158 457 3,90

lengte Bestelnr. €/st.
35 mm 158 451 1,70
75 mm 158 452 1,80
125 mm 158 453 1,90

lengte Bestelnr. €/st.
50 mm 158 462 3,20
100 mm 158 463 3,30
150 mm 158 464 3,50

breedte Bestelnr. €/st.
35 mm 158 465 3,90
55 mm 158 466 4,10
75 mm 158 467 4,40

model Bestelnr. €/st.
kleen 158 478 1,40
groot 158 479 1,70

model Bestelnr. €/st.
voor MK 2 158 486 22,90
voor MK 3 158 487 22,90

BxH mm Bestelnr. €/st.
G7: 550x58 158 495 14,90
G8: 550x38 158 496 15,90

model Bestelnr. €/st.
6 deele 158 491 11,90
12 deele 158 492 15,90

Modell Bestelnr. €/st.
14 deele 158 484 12,90
28 deele 158 485 19,–

Ø mm Bestelnr. €/st.
40 158 469 7,70
60 158 470 8,30
80 158 471 9,20

LxB mm Bestelnr. €/st.
150x37 158 481 7,90
200x37 158 482 8,50

lengte Bestelnr. €/st.
14/40 mm 158 458 2,10

LxB mm Bestelnr. €/st.
65x25 158 468 4,60

LxB mm Bestelnr. €/st.
140x240 158 483 19,–

LxB mm Bestelnr. €/st.
150x45 158 480 6,90

BxH mm Bestelnr. €/st.
390x30 158 488 21,90

BxH mm Bestelnr. €/st.
200x70 158 489 13,90

BxHxD mm Bestelnr. €/st.
145/75 x 220 x 50 158 494 16,90

lengte Bestelnr. €/st.
50 mm 158 459 1,60
100 mm 158 460 1,70
150 mm 158 461 1,80

Ø mm Bestelnr. €/st.
6 158 472 2,50
10 158 473 2,60
13 158 474 2,70
16 158 475 2,80
19 158 476 2,90

alu €/st.
158 477 8,30

BxD mm Bestelnr. €/st.
230x125 158 490 27,90

Bestelnr. €/st.
158 493 12,90

Bestelnr. €/st.
158 497 4,90

BxD mm Bestelnr. €/st.
350x125 158 445 13,90
445x150 158 446 19,–

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be



Set 12-delig 18-delig 28-delig 40-delig
kleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
alukleurig 158 538 158 541 158 544 158 547
diepzwart 158 540 158 543 158 546 158 549
€/st. 29,– 69,– 99,– 129,–

Perforatieborden toebehoren-SETs

Perforatieborden - Systeem RASTERPLAN 
Overzichtelijke werktuigopberging,  
binnen handbereik

•  voor horizontale en verticale bevestiging tegen  
de muur of aan de werkbank

•  vierkant geperforeerde 1,25 mm dikke staalplaat,  
meermaals afgeboord en versterkt

•  slag- en krasvaste kunststofcoating,  
grote RAL-kleurenkeuze

•  haken en toebehoren worden eenvoudig ingehangen en  
met een korte draaibeweging gefixeerd

Materiaalhouder-assortiment, uit de praktijk voor de praktijk

afb.: assortiment 28-delig 
Bestelnr. 158 544 
€/st. 99,–

afb.: assortiment 40-delig 
Bestelnr. 158 547 
€/st. 129,–

afb.: assortiment 18-delig 
Bestelnr. 158 541 
€/st. 69,–

afb.: assortiment 12-delig 
Bestelnr. 158 538 
€/st. 29,–

uitvoering Bestelnr. €/VE

voor 1 perforatiebord 246 661 29,90
voor 2 perforatieborden
boven elkaar 246 662 44,90

Werkbankhouder, VE = 1 paar

reinwit  
RAL 9010

hemels-
blauw   
RAL 5015

gentiaan-
blauw   
RAL 5010

reseda groen 
RAL 6011

verkeers-
rood 
RAL 3020

verkeers-
geel  
RAL 1023

lichtgrijs 
RAL 7035

leigrijs   
RAL 7015

diepzwart 
RAL 9005

hoogte mm 500 1000 1500 2000
kleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
hemelsblauw RAL 5015 158 498 158 508 158 518 158 528
gentiaanblauw RAL 5010 158 499 158 509 158 519 158 529
resedagroen RAL 6011 158 501 158 511 158 521 158 531
verkeersrood RAL 3020 158 502 158 512 158 522 158 532
verkeersgeel RAL 1023 158 503 158 513 158 523 158 533
lichtgrijs RAL 7035 158 504 158 514 158 524 158 534
leigrijs RAL 7015 158 505 158 515 158 525 158 535
leigrijs RAL 9005 158 506 158 516 158 526 158 536
reinwit RAL 9010 158 507 158 517 158 527 158 537
€/st. 29,90 49,– 64,90 89,–

Perforatieborden, breedte 450 mm

679

Perforatieborden RASTERPLAN

vanaf 29,–
Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  

franco gelijkvloers.
Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Verdere  
toebehoren in  
onze online-shop



koop het    

Werkstoel
LAVO

680

b afb. PU zwart
incl. polyamide glijders
incl. polyamide kruisvoet en 
voetring
Bestelnr. 250 943

 vanaf €145,–

a afb. PU zwart
incl. polyamide glijders
incl. polyamide kruisvoet
Bestelnr.  250 942

9990

incl. polyamide glijders

incl. polyamide glijders

Gegevens: LAVO 20 Lavo 30
incl. polyamide glijders incl. polyamide glijders

Zithoogte 410-540 mm 590-840 mm
Zitbreedte 460 mm 460 mm
Zitdiepte 430 mm 430 mm
Rugleuninghoogte 300-350 mm 300-350 mm
Voetring ja
Gewicht 10,5 kg 12,5 kg

Bestelnr. 250 942
€/st. 99,90

a

LAVO 20 
met kruisvoet polyamide en  
kunststof glijders

Bestelnr. 250 943
€/st. 149,90
vanaf 2 st. €/st.145,–

b

LAVO 30 
met kruisvoet polyamide,  
kunststof glijders en 
hoogteverstelbare voetring

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

incl. hoogteverstelbare
voetring – ø 460 mm

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

origineel 
van DELTA-V

TOP AANBIEDING



Werkstoel
LAVO

681

 zit- en rugvlak met 
noppen structuur  

tegen glijden

ergonomisch  
gevormd  

zit- en rugvlak  
in poly urethaan  
integraalschuim

rugleuning traploos  
in hoogte en  

diepte verstelbaar

aangename kuipzit  
(460 mm), extra breed

zithoogteverstelling

veiligheidsgasveer

stabiele polyamide kruisvoet  
incl. wielen voor harde vloer

afb. PU zwart
incl. wielen voor harde vloer 
incl. polyamide kruisvoet
Bestelnr. 250 941

c

Bestelnr. 250 941
€/st. 99,90

c

LAVO 10 
met polyamide kruisvoet en  
wielen voor harde vloers

  € 9990

Gegevens: LAVO 10
incl. wielen voor harde vloer
Zithoogte 410-540 mm
Zitbreedte 460 mm
Zitdiepte 430 mm
Rugleuninghoogte 300-350 mm
Voetring
Gewicht 10,5 kg

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen 

Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

TOP AANBIEDING

Kwaliteitskenmerken:
•  ergonomisch gevormd  

zit- en rugvlak in  
polyurethaan  
integraalschuim

•  zit- en rugvlak met  
noppen structuur 
tegen glijden

•  rugleuning traploos  
in hoogte en diepte  
verstelbaar 

•  hoogteverstelbaar door  
veiligheidsgaslift

•  TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

robuust en  

ergonomisch 



Werkstoel
UNO

afb. beuk
incl. polyamide  
glijders
incl. voetsteun
Bestelnr. 136 654
€ 99,90

a

c
afb. beuk
incl. wielen
Bestelnr.136 653
€ 89,90

perfect 
voor uw 
werkplaats

Kwaliteitskenmerken:
•   met zit- en rugvlak in meermaals 

verlijmd multiplex

•  ergonomisch gevormd

•  zithoogte via veiligheids gasveer 
verstelbaar 

•   rugleuning instelbaar

•   TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

UNO
incl. polyamide glijders en voetsteun,  
zithoogte 555 - 815 mm. gewicht 10 kg.
Bestelnr. 136 654
€/st. 99,90

a

incl. olyamide glijders 
zithoogte 400 - 535 mm. gewicht 8 kg
Bestelnr. 136 655
€/st. 89,90

b

incl. wielen  
zithoogte 400 - 535 mm. gewicht 8 kg
Bestelnr. 136 653
€/st. 89,90

c

incl.  
voetsteun

geïntegreerde greep 
voor makkelijk  
verplaatsen

in meermaals 
verlijmd  
Multiplex

alternatief ook met 
polyamide glijders

vanaf  € 8990
werkstoel UNO

getest door REMODEX 
volgens EN 16139,
EN 1728, EN 1022

b
afb. beuk
incl. polyamide  
glijders
Bestelnr.  136 655
€ 89,90

682 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be



683Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen, 
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Werkstoelen
ECONOMY LINE PRO 10 / 20

vanaf € 8990
werkstoel  
ECONOMY LINE PRO 10

Kwaliteitskenmerken
•  beweging voor uw rug door het betrouwbare 

permanentcontactmechanisme

•  rugleuning instelbaar

• met stof of kunstleder bekleed

•  solide polyamide-kruisvoet zwart of staal verchroomd

• veiligheidsgasveer

•  lastafhankelijk geremde wielen  
of polyamide anti-slip glijders

Gegevens  
ECONOMY LINE PRO 10 20
zithoogte 480-620 mm 630-890 mm
zitbreedte 460 mm 460 mm
zitdiepte 430 mm 430 mm
rugleuninghoogte 460 mm 630 mm
gewicht 8,5 kg 10 kg

Lange gebruiksduur 
door slijtvaste  
bekledingssstof:
100% polyester 
40.000 schuurbewegingen

d afb.  
KRUISVOET LINE PRO 20 
kruisvoet polyamide zwart 
kunstleder zwart 
Bestelnr. 294 119
vanaf 2 st. €/st. 109,–

incl. betrouwbare  
permanentcontact- 
mechanisme  
(alle modellen)

 solide 
kruisvoet 
polyamide 
zwart

 rugleuning 
instelbaar

onvermoeibaar,  
ergonomisch zitten

 solide  
kruisvoet 
staal  
verchroomd

b afb.  
KRUISVOET LINE PRO 10 
kruisvoet staal verchroomd 
kunstleder blauw 
Bestelnr. 294 117
vanaf 2 st. €/st. 119,–

c afb.  
KRUISVOET LINE PRO 20 
kruisvoet polyamide zwart 
stof antraciet 
Bestelnr. 294 118
vanaf 2 st. €/st. 99,90

incl. hoogte-
verstelbare  
verchroomd 
voetring

polyamide 
anti-slip  
glijders

e afb.  
KRUISVOET LINE PRO 20 
kruisvoet staal verchroomd 
kunstleder blauw 
Bestelnr. 294 123
vanaf 2 st. €/st. 119,–

a afb.  
KRUISVOET LINE PRO 10 
kruisvoet polyamide zwart 
stof antraciet 
Bestelnr. 294 112
vanaf 2 st. €/st. 89,90

lastafhankelijk  
geremde wielen

KRUISVOET LINE PRO 10 / 20 met permanentcontactmechanisme
Uitvoering Economy Line Pro 10 (met wielen voor harde vloer) Economy Line Pro 20 (hoog met glijders en verchroomd voetring)

kruisvoet polyamide zwart staal verchroomd polyamide zwart staal verchroomd

zit/rug stof  
antraciet

kunstleder 
zwart

kunstleder 
blauw

stof  
antraciet

kunstleder 
zwart

kunstleder 
blauw

stof  
antraciet

kunstleder 
zwart

kunstleder 
blauw

stof  
antraciet

kunstleder 
zwart

kunstleder 
blauw

Bestelnr. 294 112 a 294 113 294 114 294 115 294 116 294 117 b 294 118 c 294 119 d 294 120 294 121 294 122 294 123 e
€/st. 99,90 129,– 129,– 129,– 139,– 139,– 119,– 129,– 129,– 129,– 139,– 139,–

va. 2 st. €/st. 89,90 109,– 109,– 109,– 119,– 119,– 99,90 109,– 109,– 109,– 119,– 119,–
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Werkstoelen

Uitvoering 
zit afmetingen 
H x B x D mm

rugleuning-
hoogte mm

voet- 
steun

gewicht  
kg Bestelnr. €/st. vanaf 2 st.€/st. 

met wielen 500-620 x 410 x 380 260 - 12,5 272 519 c 219,– 199,–
met glijders 660-900 x 445 x 440 375 ja 15,5 272 520 d 299,– 279,–

Kwaliteitskenmerken:
•   ergonomisch gevormde zit en rugleuning  

uit robuust en sterk polyurethaan, zwart

•   antislip noppenstructuur
•   rug hoogte- en neigingsverstelbaar
•   rugneiging +4/-18°, zitneiging +4/-8°
•   hoogteverstelling 

•   naar keuze met lastafhankelijk geremde 
wielen voor harde vloer of als extra 
hoge uitvoering met glijders en voet-
steun (B380 xD290 mm) verkrijgbaar

•   kwaliteitsgetest
•   metalen kruisvoet zwart RAL 9005

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

W2-DV

onderhoudsvriendelijk  

en afwasbaar
kunstleder

Gegevens: A-TEC 8440 A-TEC 8440
incl. wielen voor harde vloer incl. polyamide glijders
zithoogte 510-690 mm 480-660 mm
zitbreedte 445 mm 445 mm
zitdiepte 450 mm 450 mm
rugleuinghoogte  380 mm 380 mm
voetsteun Nein Ja
gewicht 13 kg 13 kg

Kwaliteitskenmerken:
•  synchroonmechanisme voor traploze instelling 

van zitvlak en rugleuningneiging
• zitneigingsinstelling om 12°
•  zitvlak en rugleuning kunstleder zwart
•  optioneel met een in de hoogte onafhanke-

lijke instelbare voetring
•  grote en slipvrije polyamide glijders of last afhankelijk 

geremde wielen voor harde en zachte vloer
• verchroomde gaslift
•  afgedekte veiligheidsgaslift, met stabiele aluminium 

kruisvoet
•  TOPKWALITEIT daarom 5 jaar garantie

 incl. voetring 

afb. zwart
incl. polyamide glijders
incl. aluminium-kruisvoet  
en voetring
Bestelnr. 260 278
€ 259,–

c

d

d

239,–
afb. zwart
incl. wielen voor  
harde vloer
incl. aluminium-kruisvoet
Bestelnr. 260 276

c

A-TEC 8440

verchroomde 
gasveer

incl. synchroon- 
mechanisme

bekleding 
uit hoogwaa rdig 

 kunstleder

incl. zitneigings- 
verstelling

Bestelnr. 260 277
€/st. 239,–

A-TEC 8440, kunstleder 
met aluminium-kruisvoet 
polyamide glijders

Bestelnr. 260 276
€/st. 239,–

A-TEC 8440, kunstleder 
met aluminium-kruisvoet en  
dubbele wielen voor harde en  
zachte vloeren

Bestelnr. 260 278
€/st. 259,–

A-TEC 8440, kunstleder 
met aluminium-kruisvoet, 
polyamide glijders en voetring

ID 1111213060

traploze  
zithoogte- 
verstelling

rug in hoogte  
en neiging  
verstelbaar

afb. PU zwart
incl. glijders  
en voetsteun
Bestelnr. 272 520
vanaf € 279,–

afb. PU zwart incl. wielen 
voor harde vloer
Bestelnr. 272 519 
vanaf € 199,–

c
d
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Werkstoelen
a

TEC 7540
met polyamide kruisvoet  met 
polyamide glijders, PU zwart, 
zithoogte 440-630 mm
Bestelnr. 265 315   
€/st. 199,–

TEC 7540
met polyamide kruisvoet  en 
wielen voor harde vloer,  
PU zwart, zithoogte 460-650 mm 
Bestelnr.  265 316
€/st. 209,–
vanaf 2 st. €/st. 199,–

TEC 7540
met polyamide kruisvoet  en 
polyamide glijders met voetring 
PU zwart, zithoogte 530-790 mm
Bestelnr. 265 317 d
€/st. 229,–

afb. PU zwart
incl. wielen voor harde vloer
Bestelnr. 265 316 
vanaf 2 st. €/st. 199,–

c

Kwaliteitskenmerken:
• stoot- en waterbestendig
• met nieuw schuimsysteem, extra soft
•  extra robuust tegen mechanisme  

inwerkingen 
•  onderhoudsvriendelijk, afwasbaar,  

en hoogbelastbaar 
•  rugneiging in hoogte en neiging  

traploos verstelbaar  
•  pendelende rug
•  polyamide kruisvoet zwart, optioneel  

met voetring
• keuze uit lastafhankelijk geremde wielen  
 voor harde vloer of  polyamide glijders
•  TOPkwaliteit  

daarom 5 jaar garantie

extra  
robuust

stoot- en  
waterbestendig

Kwaliteitskenmerken:
•  pendelende rugleuning,  

in hoogte en neiging verstelbaar
•  zit uit onderhoudsvriendelijk    

PU-schuim (polyurethaan)
•  afgedekte veiligheidsgaslift tegen  

vervuiling van stof en modder
• polyamide kruisvoet zwart
•  lastafhankelijk geremde wielen voor 

harde vloer
•  TOPKWALITEIT  

daarom 5 jaar garantie

Gegevens: A-TEC 30
zithoogte zie  tabel  
zitbreedte 420 mm
zitdiepte 400 mm

A- TEC 30
incl. polyamide kruisvoet 
met wielen voor harde vloer
materiaal/bekleding PU schuim
zithoogte 465-655 mm
gewicht 11 kg
Bestelnr. 255 258
€/st. 159,–

A- TEC 30
incl. polyamide kruisvoet  
met polyamide glijders
materiaal/bekleding PU schuim
zithoogte 435-625 mm
gewicht 11 kg
Bestelnr. 255 260
€/st. 149,–

A- TEC 30
incl. polyamide kruisvoet  
en voetring 
incl. polyamide glijders
materiaal/bekleding PU schuim
zithoogte 560-820 mm
gewicht 13 kg
voetsteun Ja
Bestelnr. 255 266
€/st. 189,–

verdere modellen vindt u  
in onze online-shop:  

delta-v.be

afb. PU zwart
incl. wielen voor harde vloer
incl. polyamide kruisvoet
Bestelnr. 255 258
€ 159,–

incl. voetring 

afb. PU zwart
incl. polyamide glijders
incl. polyamide kruisvoet 
en voetring
Bestelnr. 255 266
€ 189,–

a
b

b

A-TEC 30

zit uit hoogwardig 
PU-schuim

pendelend  
rugvlak

vanaf €149, –
werkstoel  A-TEC 30

c

A-TEC 7540

onderhoudsvriendelijk  
en afwasbaar 

afb. PU zwart
incl. polyamide glijders
incl. voetring
Bestelnr. 265 317
€ 229,–

d



Gegevens: TEC 80 TEC 80
incl. wielen voor harde vloer incl. polyamide glijders
Zithoogte 410-530 mm 600-850 mm
Zitbreedte 500 mm 500 mm
Zitdiepte 460 mm 460 mm
Rugleuninghoogte 520 mm 520 mm
Voetsteun nee ja
Gewicht 15 kg 17 kg

onderhoudsvriendelijk  
en afwasbaar

met polyamide kruisvoet,  
voetsteun en polyamide glijders
uitvoering Bestelnr. 
PU zwart 258 240
€/st. 199,90

b

afb. PU zwart
incl. polyamide glijders
incl. polyamide kruisvoet  en 
voetsteun
Bestelnr. 258 240
€ 199,90

b

Kwaliteitskenmerken:
•  comfort-permanentcontact - 

m echanisme 

•  zit in onderhoudsvriendelijk 
en slijtvast PU-schuim  
(polyurethaan)

•  brede rugleuning in  
ademingsactief netweefsel, 
naar keuze hoogteverstelbaar 

• traploze zithoogteverstelling

• polyamide kruisvoet zwart

•  naar keuze lastafhankelijk  
geremde wielen voor harde vloer  
of polyamide anti-slip glijders

•  TOPKWALITEIT  
daarom 5 jaar garantie

 rugleuning in  
ademingsactief  

netweefsel

met comfort-permanent- 
contactmechanisme

zit in hoogwaardig 
PU-schuim

a

TEC 80
met polyamide kruisvoet  
met wielen voor harde vloer
uitvoering Bestelnr.
PU zwart 258 242
€/st. 169,90

vanaf €16990

a

Werkstoel
TECH 80

686 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 15 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 /20 888
Online-shop: delta-v.be

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertekgeprüfte

Sicherheit

incl. hoogteverstelbare 
voetsteun – ø 460 mm

afb. PU zwart 
incl. polyamide kruisvoet  
en wielen voor harde vloer
Bestelnr. 258 242
€ 169,90

a
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Werkkrukken

zitvlak TURINO 10 – PU-schuim TURINO 20 – stof TURINO 30 – kunstleder
voetkruis polyamide zwart aluminium gepolijst polyamide zwart aluminium gepolijst polyamide zwart aluminium gepolijst

uitvoering wielen voetring 
en glijders wielen voetring 

en glijders wielen voetring 
en glijders wielen voetring 

en glijders wielen voetring 
en glijders wielen voetring 

en glijders
Bestelnr. 287 252 287 253 287 254 287 255 287 256 287 257 287 258 287 259 287 260 287 261 287 262 287 263

€/st. 104,90 134,– 129,– 149,– 104,90 134,– 139,– 159,– 109,90 139,– 139,– 159,–
vanaf 2 st. €/st. 99,90 129,– 119,– 139,– 99,90 129,– 129,– 149,– 99,90 129,– 129,– 149,–

SERIE TURINO

de perfecte col-
lectie voor alle 
werkvlakken

Afmetingen 
Turino 20/30:

met wielen met voetring/glijders

zithoogte 470-620 mm 580-830 mm
zitbreedte 350 mm 350 mm
zitdiepte 350 mm 350 mm
gewicht (alu voet) 5 kg (5,5 kg) 7 kg (7,5 kg)

Afmetingen 
Turino 10:

met wielen met voetring/glijders 

zithoogte 460-600 mm 570-810 mm
zitbreedte 340 mm 350 mm
zitdiepte 340 mm 320 mm
gewicht (alu voet) 6 kg (6,5 kg) 7 kg (7,5 kg)

Kwaliteitskenmerken:
•  hoogteverstelbare zit, keuze uit onverwoestbaar  

PU-schuim (polyurethaan), makkelijk onderhoudbaar 
stof of kwalitatief kunstleder 

•  handige en makkelijke hoogteverstelling door ringme-
chanisme

•  voetkruis uit kunststof of gepolijst aluminium

•  met universele wielen (lage kruk) of voetring en  
glijders (hoge kruk)

•  stabiele, verchroomde metalen voetring (hoge kruk)

•  TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

SERIE TURINO 10/20/30

vanaf  € 9990

a b c d

afb. TURINO 10
met voetkruis
polyamide zwart
en wielen
Bestelnr.  287 252  
vanaf € 99,90

a

afb. TURINO 10
met voetkruis
polyamide zwart
glijders en voetring
Bestelnr.  287 253 
vanaf € 129,–

b
afb. TURINO 20
met voetkruis
aluminium gepolijst
glijders en voetring
Bestelnr.  287 259 
vanaf € 149,–

c

afb. TURINO 30
met voetkruis
aluminium gepolijst
en wielen
Bestelnr.  287 262 
vanaf € 129,–

d

voetkruis 
uit zwart
polyamide

voetkruis uit 
gepolijst 
aluminium

stabiele, 
verchroomde 
metalen 
voetring

zitvlak uit 
kwalitatief 
PU-schuim

handige en 
makkelijke hoogte-
verstelling dankzij 
ringmechanisme

zitvlak uit 
afwasbaar stof

zitvlak uit kwalitatief 
kunstleder

TURINO 20: makkelijk 
onderhoudbare en kwalita-
tieve bekledingsstof, 100% 

polyester, 100.000 
schuurtoeren

TURINO 30: kwalitatief 
kunstleder, 130.000 

schuurtoeren

TURINO 10: onverwoest-
baar PU-schuim

U heeft de 
keuze uit drie 
zitvlakken

Prijzen excl. BTW. Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.



blauw grijs

roestvrij staal, mat

zwart
crème

vanaf € 7990

inhoud 30 liter 40 liter 55 liter
hoogte x Ø mm 540 x 305 670 x 305 820 x 305
gewicht kg 2,8 2,9 3,3
blauw 213 254 213 376 213 383
metallic-grijs 213 315 – 213 385
zwart 213 373 – 213 387
€/st. 49,– 54,90 62,90
verchroomd 213 375 213 382 213 389
€/st. 54,90 59,– 72,90

roestvrij staal, mat zwart grijs rood

Kleur Bestelnr. €/st.
vanaf  
2 st. €/st.

roestvrij staal, mat 259 720 89,90 79,90
blauw 213 240 89,90 79,90
zwart 213 241 89,90 79,90
grijs 213 242 89,90 79,90
crème 259 097 89,90 79,90
zwart, matt 259 721 89,90 79,90

DELTA-V Bullet Bins 
•  hoogwaardige stalen 

container
•  kunststof bovenstuk met 

zelfsluitende afvalklap voor 
betere lucht

•  met kunststof bodemring

vanaf €    49,–

BETERE LUCHT 
dankzij de zelf- 
sluitende afvalklap

PUSH-BIN 

de originele

Afvalcontainer „Push-Bin”
•  container uit hoogwaardig staal  

of roestvrij staal
•  de klassieke afvalemmer met  

zelfsluitende afvalklap
•  eenvoudige lediging door afname van het 

bovenstuk
•  praktische zakhouder door rubberen ring  

aan de verzinkte binnenemmer
•  met kunststof bodemring
•  inhoud 40 liter. gewicht 5,6 kg,  

hoogte 755 x Ø 390 mm

Afvalcontainer „Kick-Bin”
•  container uit hoogwaardig staal of  

roestvrij staal
•  praktisch voetpedaal voor het openen van de 

automatisch sluitende afvalklap
•  eenvoudige lediging door afname van het 

bovenstuk
•  praktische zakhouder door rubberen ring aan 

de verzinkte binnenemmer
•  met kunststof bodemring 
•  inhoud 33 liter. gewicht 6,6 kg.  

hoogte 700 x Ø 350 mm

Kleur Bestelnr. €/st.
vanaf  
2 st. €/st.

roestvrij staal, mat 259 096 109,90 99,90
rood 259 092 99,90 89,90
zwart 259 094 99,90 89,90
grijs 259 093 99,90 89,90
crème 259 095 99,90 89,90
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Afvalbakken

zwart verchroomdmetallic-grijsblauw



Wandasbak
•  in modern brievenbusformaat
•  uit roestvrij staal of verzinkt staal
•  1,2 liter volume, voor tot 300 cigarettenpeuken
•  met metalen binnenemmer
•  beveiligd tegen vandalisme door  

slot aan de voorkant

H 320 x B 260 x D 80 mm
uitvoering gew. kg Bestelnr. €/st.

verzinkt,  
zwart

2,1 265 900 34,90

roestvrij staal 2,3 265 933 79,–

h

i

H 880 x B 240 x D 240 mm,  
gewicht 8 kg, inhoud 4,4 Liter

uitvoering Bestelnr. €/st.

staal, zwart 265 935 119,–
roestvrij staal 265 937 179,–

j
k

Smoker’s Pole
•  uit aluminium
•  kleuren zwart of zilver
•  inhoud 4 liter
•  eenvoudig te ledigen zonder 

werktuig
•  met plaat voor peuken
•  zware bodemplaat 324 mm,  

zuil 102 mm

i

h

vanaf € 3490

vanaf € 129,–

j k

Staande asbak
•  uit roestvrij staal of staal,  

zwart gepoedercoat
•  met metalen binnenemmer
•  geïntegreerde doofplaat 
•  opening via sluiting aan de voorkant
•  incl. materiaal voor bodembevestiging

Smoker’s Pole
H  1080 x Ø 326 mm, gewicht 10,6 kg
kleur Bestelnr. €/st. vanaf 3 st. €/st.
zwart 265 869 139,– 129,–
zilver 267 487 139,– 129,–m

l

Afvalbakken/asbak

l

m

689

vanaf € 119,–

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

O

H 285 x B 232 x D 62 mm,  
gewicht 3 kg
Bestelnr. 259 115 g
€/st. 49,90
va. 3 st. €/st. 44,90

Smoker’s Station
•  wandasbak in modern brievenbusformaat
•  beveiligd tegen vandalisme door driekant-slot
•  eenvoudige lediging 
•  bijzonder weerbestendig
•  corpus uit staal, zilver gelakt

g vanaf 4490

 2
85

 m
m

O Smoker’s 
Stand
•  hoogwaardige 

staande asbak 
uit roestvrij staal. 
Zeef, asbakinzet 
en dak ook uit 
roestvrij staal

•  verzinkte  
binnenemmer, 
inhoud 19 liter

•  variant uit roest-
vrij staal vooral 
weerbestendig

a

b

 6
40

 m
m

c
d
e
f

H 640 x Ø 270 mm, gewicht 3,8 kg
kleur Bestelnr. €/st.
rood 150 950 99,–
grafiet 150 951 99,–
zilver 150 952 99,–
blauw 150 954 99,–

Staande asbak / 
afvalverzamelaar
•  uit hoogwaardig staal,  

gepoedercoat
•  met zeef en uitneembaar  

asbakinzet uit aluminium
•  inhoud: 30 liter

P

d

f

e

c
vanaf €  99,–

IDEAAL 
voor de 
ingang!

vanaf € 99,–

Uitvoering HxBxD mm gew. kg Bestelnr. €/st. vanaf 3 st. €/st.
zwart, zonder dak a  620x240x300 5,9 279 120 119,– 99,–
roestvrij staal, zonder dak 620x240x300 5,4 279 129 149,– 139,–
roestvrij staal, met dak b 725x300x254 8,9 259 110 159,– 149,–
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Afvalzakstaander Economy
•  verzinkte staalbuis met kleurrijke kunststof deksels voor 

vuilnisscheiding
•  klemring om zak te bevestigen
•  kunststof deksel voor 3 zakbevestigingen alsook leverbaar 

met zelfsluitende inworpklep
hoogte 820 x diepte 420 mm

Vuilzakstaander

Uitvoering inhoud liter 70 70-120 70-120
gewicht kg 2 7 7
hoogte x Ø mm 690 x 370 920 x 430 920 x 430
inworpopening mm 315 380 380
deksel kunststof geel verzinkt verzinkt

 Bestelnr. 208 848 i 208 850 j 208 851k
€/st. 42,90 125,– 139,–
vanaf 5 st. €/st. 39,90 109,– 125,–

Vuilzakstaander  
met voetpedaal
•  stabiele stalen constructie voor  

120 liter kunststof- of papierzakken
•  openen van de deksel met praktische 

voetbediening
•  onderstel gentiaanblauw RAL 5010 

gepoedercoat met zwart deksel of 
galvanisch verzinkt met zilver deksel

• gewicht 6 kg

TIP!

 Vuilzakstaander  
voor vuilnis
•  voor afvalzakken van 70-120 liter
•  stabiele en robuuste stalen uitvoering, verz-

inkt, slag- en krasvast

P

P

stapelbaar robuust en 
duurzaam

j
i

k H 1000 x B 490 x D 490 mm

onderstelkleur verzinkt gentiaanblauw

Bestelnr. 226 706 226 707

€/st. 124,90 124,90

l

Uitvoering Afvalzakstaander met inworpklep

voor zak inhoud liter 1 x 70-120 2 x 70-120 3 x 70-120 3 x 70-120

dekselkleur blauw blauw, geel blauw, geel, groen grün, geel, oranje
breedte mm 360 660 960 960
gewicht kg 1,7 2,3 3,1 3
Bestelnr. 277 683 277 684 277 685 277 688
€/st 34,90 39,90 49,90 54,90
vanaf 3 st. €/st. 29,90 34,90 44,90 49,90

Uitvoering wandhouder staander staander verrijdbaar staander verrijdbaar 
voor zakinhoud 1 x 70-120 liter 1 x 70-120 liter 1 x 70-120 liter 2 x 70-120 liter
H x B x D mm 50 x 400 x 510 980 x 500 x 530 975 x 435 x 515 1025 x 880 x 430
onderstel gentiaanblauw RAL 5010 verzinkt gentiaanblauw RAL 5010 verzinkt verzinkt verzinkt en groen RAL 6002

deksel
kunststof, 
zwart

verzinkt
kunststof, 
zwart

verzinkt
kunststof, 
zwart

verzinkt
kunststof, 
zwart

verzinkt
kunststof, 
zwart

kunststof, 
zwart, geel

gewicht kg 4 4 4 4 5 5 5 5 5 8,8
Bestelnr. 263 897 263 898 263 895 263 896 263 893 263 894 263 891 263 892 276 471 276 481
€/st. 54,90 66,90 56,90 66,90 72,90 87,90 66,90 82,90 84,90 139,–
vanaf 3 st. €/st. 49,90 62,90 52,90 62,90 66,90 82,90 64,90 76,90 74,90 119,–

vanaf € 3990
vanaf 5 st. €/st.

VEELZIJDIG INZETBAAR  
voor binnen- en  
buitengebruik

Vuilzakhouder- en staander
•  uit hoogwaardig kwailteitsstaal met speciale DELTA-V poedercoa-

ting of verzinkt voor hoge levensduur
•  deksel uit slagvast kunststof (zwart) of vuurverzinkt staal
•  praktische klemring om de zak te bevestigen
•  staander verrijdbaar  

met 2 kunststof wielen 80 mm of  
met 4 kunststof wielen 50 mm

a b

c

c

d

d

e

e f g h

gf

l

Bestelnr.  
263 893  
vanaf € 66,90

Bestelnr. 263 891  
vanaf € 64,90

Bestelnr.  
276 471  
vanaf € 74,90

b
Bestelnr.  
277 688  
vanaf € 49,90

a
Bestelnr.  
277 683  
vanaf € 29,90

h
Bestelnr. 276 481  
vanaf € 119,–

verrijdbare vuil-
zakstaander incl.  
1 vuilzak per houder

vanaf € 2990

METEEN ERBIJ BESTELLEN!

Inhoud dikte kleur VE Bestelnr. vanaf 3 VE vanaf 6 VE
liter µm €/VE €/VE €/VE
70 40 blauw 250 281 600 54,90 49,90 42,90
120 40 blauw 250 281 602 59,90 54,90 49,90
120 40 zwart 250 281 603 59,90 54,90 49,90
120 60 blauw 150 281 605 64,90 59,90 54,90

Vuilzakken 70/120 liter 
uit milieu vriendelijk polyethylen 
(LD-PE) recycelbaar



Inhoud liter 60 87
H x B x D mm 630x280x510 760x280x510

afval-verzamelaar zonder deksel 152 564 152 573
€/st. 49,90 €/st. 61,90

swingdeksel grijs 152 565 €/st. 34,90
deksel met greep grijs 152 566 €/st. 32,90

geel 152 567 €/st. 32,90
deksel voor papierinworp blauw 152 568 €/st. 32,90
deksel voor flessen- en  
blikkeninworp

groen 152 569 €/st. 32,90
bruin 152 570 €/st. 32,90

verrijdbaar onderstel, kunststof 152 571 €/st. 84,90
vuilzak, 120 l, VE = 250 stuks Bestelnr. 281 602 €/VE 59,90

Afval-verzamelaar
60 / 87 l volume
•  uit breukvast,  

grijs polyethyleen
•  verschillende deksels  

vergemakkelijken de  
afvalscheiding

•  verrijdbaar onderstel als toe-
behoren die onderling flexibel 
verbonden en door aantikken 
losgemaakt  
kunnen worden

•  verrijdbaar onderstel uit  
polyethyleen met 4 zwenk- 
wielen, makkelijk verrijd- 
baar en eenvoudig in hand-
having 

•  gewicht:  
afval-verzamelaar ca. 12 kg,  
verrijdbaar onderstel ca. 8 kg

Dekselkleur corpus beige corpus antraciet €/st. vanaf 5 st. €/st.

antraciet 269 262 269 263 57,90 47,90
beige 149 817 269 264 57,90 47,90
groen 149 818 269 265 57,90 47,90
blauw 149 819 269 266 57,90 47,90
geel 149 820 269 267 57,90 47,90
vuilzak, 100 l, VE = 300 stuk Bestelnr. 269 268 €/VE 67,90

Inhoud liter 80 120 240
hoogte mm 930 930 1075
BxD mm 445x520 480x550 580x730
gewicht kg 9 10 15
groen 154 757 154 763 154 769
grijs 154 758 154 764 154 770
blauw 154 759 154 765 154 771
geel 154 760 154 766 154 772
rood 154 761 154 767 154 773
bruin 154 762 154 768 154 774
€/st. 66,90 69,90 91,90
vanaf 5 st. €/st. 59,90 63,90 86,90
vanaf 10 st. €/st. 55,90 57,90 81,90
vanaf 20 st. €/st. 49,90 53,90 77,90
vuilzakhouder 154 776 154 777 154 778
€/st. 26,90 27,90 28,90

vuilzak,  
blauw 

VE: 250 st. VE: 250 st. VE: 100 st.
100 liter 120 liter 240 liter
281 602 281 602 281 613

€/VE 59,90 59,90 99,90

Grote afval tonnen
•  uit hoogwaardig, slagvast polyethyleen
•  stabiliserende ribbeling aan de deksel
•  weervast, robuust en langdurig
•  compleet klapbare deksel
•  rubberen wielen 200 mm 

Afvalcontainer

691

Verrijdbare afvalcontainer
100 l volume
•   uit hoogwaardig polypropyleen voor 

binnen- en buitengebruik
•   gemakkelijke lediging door  

afneembare deksel
•   grote, lichtlopende wielen  

140 x 45 mm
•   effectieve afvalscheiding door  

gekleurde deksel
•  afm: H 852 x B 530 x D 510 mm, 

gewicht 13 kg

vanaf € 4990
100 liter volume

uit hoogwaardig 
polypropyleen

vuilzakhouder optioneel

tot 240 liter volume

volg. DIN EN 840-1

vanaf € 4790

Prijzen excl. BTW.
Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be
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fietsplaatsing enkelzijdig dubbelzijdig
stalplaatsen 2 3 5 6 8 10 2 x 3 2 x 5 2 x 6 2 x 10
lengte mm 700 1050 1750 2100 2800 3500 1050 1750 2100 3500
uitvoering  
gedemon-
teerd

gew. kg 10 13 21 23 - - 19 31 37 -
Bestelnr. 277 766*a 120 962 120 963 120 964 b - - 120 967*c 120 968* 120 969* -
€/st. 64,90 74,90 125,– 149,– - - 159,– 245,– 295,– -

gelaste  
uitvoering

- 120 953* 120 954* 120 955* 120 956* 120 957* 120 958* 120 959* 120 960* 120 961*
gew. kg - 10 16 19 24 33 15 24 29 46
€/st. - 119,– 165,– 185,– 255,– 325,– 175,– 239,– 349,– 499,–

Fietsenrek
Beugelrek

In België zijn er meer dan 7 miljoen fietsen.   
4 miljoen mensen rijden dagelijks rond.   
Verbeter uw imago door deze mensen de  
juiste infrastructuur aan te bieden.

De klassieker: 
functionaliteit 
ten top

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 48 uren resp. *10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Beugelrek
•  geschikt voor alle fietsen  

met tot 55 mm band-
breedte

•  weerbestendige, ver-
zinkte stalen constructie

•  plaatsbesparend 
stallen van fietsen door 
afwisselend hoge en lage 
beugels,  
fietsafstand 350 mm

•  enkel- of dubbelvoudige 
opstelling

•  voorbereid voor rijverbin-
ding en vloermontage

•   stalen beugels Ø 18 mm, 
frame uit 3 mm dik profiel 

Beugelrek hoogte 720 mm x benodigde parkeerdiepte 1850 mm eenzijdig / 3200 mm dubbelzijdig

Vloeranker  
verzinkt, om in zachte ondergrond 
te bevestigen, VE = 2 stuks
Bestelnr. 268 500*
€/st. 24,90

Vloermontage hoek  
om rek vast te  
schroeven, VE = 2 stuks
Bestelnr. 248 623*
€/st. 7,90

voor beugel-
rekken

b afb. enkelzijdig, 6 staplaatsen, uitvoering  
gedemonteerd, Bestelnr. 120 964, €/st. 149,–

a  afb. enkelzijdig, 2 stalplaatsen, uitvoering  
gedemonteerd,  Bestelnr. 277 766*, €/st. 64,90 c  afb. dubbelzijdig, 2x3 stalplaatsen, uitvoering gedemonteerd  

Bestelnr. 120 967*, €/st. 159,–

met optimale  
pasvorm:  
achteraan smal-
ler voor een 
stabiele stand 
van de fietsen

Toebehoren

va. € 6490

beugelrekken naar keuze
- gedemonteerd, goedkoop transport via pakketdienst
- gelast, geen montage nodig



Aluminium ladders
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Trapladder met XXL-diepe treden en 
multifunctioneel aflegbakje
•  hoge ergonomische veiligheids-

beugel met multifunctioneel 
aflegbakje en emmerhaken, 
aflegbakje voor omvangrijk 
getuig en 2 geïntegreerde 
kabelhouders

•  robuuste alu-veiligheidsplat-
form bovendien met anti-slip- 
bekleding

•  GS-tetest voor uw veiligheid

treden platform-
hoogte mm

werkhoogtes 
mm

gew.
kg

Bestelnr. €/st.

2 x 3 650 2200 2,5 149 990 69,90
2 x 4 850 2400 3,5 149 991 92,90
2 x 5 1050 2650 4,5 149 992 115,–
2 x 6 1300 2850 5,5 149 993 145,–
2 x 7 1500 3050 7 149 994 169,–
2 x 8 1700 3300 8,5 149 995 229,–

Aluminium ladder 
dubbelzijdig
•  robuust en slagvast metalen 

gewichtverbinding
•  stabiel 6-voudig afgewerkte 

trede-/frameverbinding  
voor hoge stabiliteit

•  grote, slijtvaste en  
bodembeschermende  
voetkappen

•  schuurvaste riemen voor  
lange gebruiksduur

•  dubbelzijdige trap- 
ladders mogen enkel tot  
de derde trede van boven 
gebruikt worden  
(volgens EN 131 - deel 3)

Aluminium  
veiligheids- 
trapladders

INFO: platform 
telt als trede

multifunctioneel 
bakje met  

emmerhaken

XXL-diepte  
125 mm

tredes voor  
veilige stand

Trapladder met multi- 
functioneel aflegbakje
•  grote ergonomische veiligheids-

beugel met multifunctioneel  
aflegbakje en emmerhaken, afleg-
bakje voor omvangrijk getuig en  
2 geïntegreerde kabelhouders

•  robuuste alu-veiligheidsplatform  
bovendien met anti-slip-bekleding

• slijtvaste 80 mm diepe treden
• GS-getest voor uw veiligheid

kwaliteits-
getest voor 
uw veiligheid

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

frameomgrijpend veilig-
heidsgewrichtsysteem voor 
stabiele verbinding

stabiele 6-voudig afgewerk-
te trede-/frameverbinding 
voor hoge stabiliteit

vanaf 6990 
met 2 x 3 treden

XXL-diepte  
125 mm tredes  

voor veilige stand

afb.
4 treden
Bestelnr. 275 010 
vanaf 2 st. €/st. 52,90

veiligheids- 
beugel met  

geïntegreerd  
aflegbakje

150 kg 
draagkracht 

alle ladders op 
deze pagina

slijtvaste en  
bodembeschermende  
voetkappen

vanaf 4790 
met 3 treden

multifunctioneel 
bakje met  

emmerhaken

afb. 6 treden
Bestelnr. 274 953 
vanaf 2 st. €/st. 84,90

afb. 4 treden
Bestelnr. 274 816 
vanaf 2 st. €/st. 99,90

Trapladder met  
veiligheidsbeugel
•  robuuste alu- 

veiligheidsplatform 
•  veiligheidsbeugel met  

geïntegreerd aflegbakje 
voor kleinbenodigdheden en 
emmerhaken

•  slijtvaste 80 mm diepe treden
•  GS-getest voor uw veiligheid

treden
platform-
hoogte  
mm

werk- 
hoogte  
mm

gew.
kg Bestelnr. €/st. va. 2 st. 

€/st.

4 850 2850 4,2 274 816 109,– 99,90
5 1050 3050 5,1 274 817 125,– 114,90
6 1250 3250 5,8 274 818 139,– 129,–

treden
platform-
hoogte 
mm

werk-
hoogte 
mm

gew.
kg Bestelnr. €/st. va. 2 st. 

€/st.

4 850 2850 3,8 274 951 74,90 62,90
5 1050 3050 4,7 274 952 84,90 74,90
6 1250 3250 5,4 274 953 94,90 84,90
7 1500 3500 6,4 274 954 109,– 97,90
8 1700 3700 7,4 274 955 129,– 119,–

treden
platform-
hoogte 
mm

werk-
hoogte 
mm

gew.
kg Bestelnr. €/st. va. 2 st. 

€/st.

3 650 2650 2,9 275 009 52,90 47,90
4 850 2850 3,7 275 010 56,90 52,90
5 1050 3050 4,5 275 011 72,90 67,90
6 1250 3250 5,2 275 012 79,90 74,90
7 1500 3500 6,2 275 013 99,90 89,90
8 1700 3700 7,2 275 014 119,– 109,–



vanaf 69,–

Etages 2 3
H x L x B mm 860 x 760 x 495 860 x 760 x 495
laadvlak L x B mm 740 x 480 740 x 480
gewicht kg 21 26,2
Bestelnr. 265 564 265 565
€/st. 179,– 219,–
vanaf 3 st. €/st. 169,– 199,–
vanaf 10 st. €/st. 149,– 179,–

Platformwagen
•   platformwagen uit staal geperst, gepoedercoat  

blauw RAL 5007 of uit aluminium
•   met antislip bedekking en omlopende  

beschermlijst, aluminium-uitvoering met  
antislip bovenvlak

• beugel, inklapbaar
•  2 zwenk- en 2 bokwielen waarvan de zwenkwielen  

blokkeerbaar zijn  volgens EN 1757-3, massieve  
rubberband in blauw-grijs laten geen rubbersporen na 

• gedemonteerde levering, eenvou dige montage

Tafelwagen
•  platformwagen uit staal geperst, gepoedercoat blauw RAL 5007
•  met antislip bedekking en omlopende beschermlijst 
• stevige beugel glans verzinkt 
• draagkracht 120 kg
• wiel-Ø 100 mm
•  2 zwenk- en 2 bokwielen, massieve rubberband in  

blauw-grijs laten geen rubbersporen na
• gedemonteerde levering, eenvou dige montage

Bestelnr. 265 564
va. 10 st. €/st. 149,–

Bestelnr. 265 565
va. 10 st. €/st. 179,–

draagkracht 150 kg 
Bestelnr. 265 561 
vanaf 3 st. €/st. 149,–

draagkracht 250 kg 
Bestelnr. 265 562 
vanaf 3 st. €/st. 69,–

antislip bedekking

antislip bedekking

Alle transportwagens op deze 
pagina worden vlgs. DIN 1757-
3 met 2 blokkeerbare wielen 
geleverd.

licht verende wielen,  
daardoor beter  

te besturen!

tot
250 kg
draag-
kracht

aluminium

glanzend verzinkt

glanzend verzinkt

draagkracht kg 150 250
H x L x B mm 860 x 760 x 495 860 x 920 x 630
ladvlak L x B mm 740 x 480 910 x 610
wiel-Ø mm 100 125
uitvoering staal aluminium staal
gewicht kg 12,5 10 18,5

Bestelnr. 265 562 265 561 265 563
€/st. 84,90 169,– 159,–

vanaf 3 St. €/st. 69,– 149,– 139,–

opklapbaar

blokkeer bare  
wielen

volledig rubberen  
banden, spoorloos

volledig rubberen  
banden, spoorloos

vanaf 3 st. €/st.  
Bestelnr. 265 562

b

a b

a

c d

c

d

Platform- en tafelwagen
met antislip bedekking 

Transportwagens
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antislip bedekking
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wiel-Ø 
mm

draag- 
kracht kg

totale afmetingen 
H x B x L mm

bodenafm.
B x L mm

gewicht  
kg

Bestelnr. €/st.

160 400 975 x 500 x 975 500 x 880 25 132 016 169,–
200 500 1015 x 600 x 1125 600 x 1030 29,5 256 217 179,–
200 500 1015 x 700 x 1125 700 x 1030 33,5 132 017 189,–
200 500 1015 x 800 x 1325 800 x 1230 37 132 018 199,–

Platformwagen
•  TPE-wielen en EASY STOP 
 •  gelaste staalconstructie, gepodercoat  

in gentiaanblauw RAL 5010 
 •  bodem uit hoog belastbare  

triplex in beukendecor 
 •  2 rem- en bokwielen 
• met trilvrije kogellagers 
 •  wielen Ø 160 mm: draagkracht 400 kg  

wielen Ø 200 mm: draagkracht 500 kg 
•  frame met vier insteekhulzen zodoende de  

beugel op beide zijden insteekbaar is 
 • aanlevering gemonteerd HxBxL mm 940 x 450 x 815 980 x 600 x 995

bodemafm. B x L mm 450 x 720 600 x 900
wiel-Ø mm 125 160
draagkracht kg 150 250
gewicht kg 15 23,5

Bestelnr. 132 012 132 029
€/st. 169,– 199,–

Opvouwbare platformwagen
 •  TPE-wielen en EASY STOP
 •  robuuste platformwagen met klapbeugel 
 • staalconstructie gentiaanblauw RAL 5010
 •  bodem uit hoog belastbare triplex 
 •  2 rem- en 2 bokwielen, met trilvrije kogellagers 
 • aanlevering gemonteerd 

Platformwagen
tot 500 kg draagkracht

EASY STOP  
centrale voetrem 

TPE- wielen  
thermoplastische elastomer 

tot  
500 kg
draag-
kracht

tot  
250 kg
draag-
kracht

4 transportwielen TPE 
•  ideaal als reserve- 

onderdeel
•  set bestaand uit: 2 bokwielen  

en 2 zwenkwielen met blokkering
wiel-Ø 125 mm 160 mm 200 mm
Bestelnr. 282 327 282 328 282 329
€/st. 49,90 74,90 94,90

Platformwagen  in 2 Ausführungen
•  TPE-wielen en EASY STOP
 •    2 rem- en 2 bokwielen, Ø125 mm, trilvrije kogellagers
•  draagkracht 200 kg,  gedemonteerde levering 

Uitvoering staal
•  gelaste staalconstructie, poedercoating in  

gentiaanblauw RAL 5010
• bodem uit hoog belastbare triplex in beukdecor
 • greephoogte 910 mm 

a

Bestelnr. 132 021
€/st. 159,–

va. 3 st. €/st. 149,–

Uitvoering alu
• super lichtgewicht, maar 8 kg
• met multipex vloer, 10mm dik
 • greephoogte 925 mm
 • HxBxL 925 x 440 x 995 mm
 • bodemafm.: BxL 440 x 845 mm

a

bis zu  
200 kg
Tragkraft

•  eenvoudig blokkeren en deblokkeren  
van de wielen, vlg. DIN 1757-3

•  verhoogde veiligheid door het  
onmiddellijke afremmen

• ook met veiligheidsschoenen bedienbaar
• remmen in elke wielpositie
• ergonomisch dankzij eenvoudige bediening
• vaste stand

• weinig weerstand
• geluidsarm 
• ongevoelig tegen vuil
• spoorloos
•  dubbelzijdig afgedicht,  

onderhoudsvrije kogellager
•  draadbescherming: voorkomt het  

omwikkelen van de as met draden 

tot  
200 kg
draag-
kracht

De beste platformwagen 
die u kan kopen

platformwagen staal 
Bestelnr. 132 019 
€/st. 139,–

a

139,–
vanaf 3 st. €/st. 
Bestelnr. 132 019

HxBxL mm 910 x 450 x 1070 910 x 600 x 1220
bodemafm. BxL mm 450 x 890 600 x 1040
gewicht kg 15,5 19

Bestelnr. 132 019 132 020
€/st. 139,– 159,–

aluminium-  
lichtgewicht:  
maar  8 kg

bijzonder variabel 
omwille van schuifbeugel,  
dubbelzijdig insteekbaar



met verhoogde  
ergonomische beugel 

legborden in frame 
liggend, met rand

magazijnbakken  
vanaf pag. 714

verhoogde  
ergonomische  
beugel

a    
Bestelnr. 131 883 
€/st. 199,– 
prijs zonder  
decoratie

HxBxL  
mm

bodenafm.  
mm

wiel-Ø  
mm

gew. 
kg

 
Bestelnr.

 
€/st.

va. 3 st. 
€/st.

1010 x 525 x 975 850 x 500 125 28,5 131 882 219,– 199,–
1010 x 625 x 1125 1000 x 600 125 34 131 883 239,– 219,–

Tafelwagen a
•  in 2 verschillende groottes elk  

met 2 legborden
•  etagehoogte 200 / 820 mm 
• draagkracht 250 kg

•  TPE-wielen en EASY STOP  
(Info pag. 695)

• stabiel staalbuisframe  

 •  poedercoating gentiaanblauw  
RAL 5010  

 •  legborden uit hoogbelastbaar  
triplex in beukdecor, verzonken of  
in frame liggend met 12 mm frame 

  •  2 rem- en 2 blokkeerbare wielen vlgs. 
DIN 1757-3 uit thermoplastisch rubber

 •   levering gedemonteerd,  
eenvoudige montage

Tafelwagen
•  in 2 verschillende groottes elk met 3 legborden
•  etagehoogte 200 / 510 / 820 mm 
• draagkracht 250 kg

HxBxL  
mm

bodenafm.  
mm

wiel-Ø  
mm

Gew. 
kg

 
Bestelnr.

 
€/st.

va. 3 st. 
€/st.

1010 x 525 x 975 850 x 500 125 37,5 131 884 259,– 239,–
1010 x 625 x 1125 1000 x 600 125 45 131 885 279,– 259,–

legborden  
verzonken

EXTRA  
zware  
uitvoering

HxBxL  
mm

bodenafm.  
mm

etagehoogte 
mm

wiel-Ø  
mm

Gew. 
kg

 
Bestelnr.

 
€/st.

va. 3 st. 
€/st.

990 x 505 x 955 850 x 500 260 / 770 160 31,5 131 879 299,– 279,–
1030 x 705 x 1105 1000 x 700 300 / 810 200 40 131 880 319,– 299,–
1030 x 705 x 1305 1200 x 700 300 / 810 200 47,5 256 215 349,– 329,–

Tafelwagen
• draagkracht 400 kg

va. € 199,–

verhoogde  
ergonomische  
beugel

verhoogde  
ergonomische  
beugel

tot 
400 kg
draag-
kracht

tot 
250 kg
draag-
kracht

tot 
250 kg
draag-
kracht

4 transportwielen TPE 
•  ideaal als reserveonderdeel
•  set bestaand uit: 2 bokwielen  

en 2 zwenkwielen met blokkering 
wiel-Ø 125 mm 160 mm 200 mm
Bestelnr. 282 327 282 328 282 329
M/st. 49,90 74,90 94,90

Tafelwagen
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onderstel
gentiaan-
blauw 
RAL 5010



Uitvoering a  schuifframe 
en 10 mm 
hoge rand

b  met beugel, 
bodem en  
10 mm rand

 c   met 2 leg- 
borden en  
10 mm rand

draagkracht kg 250 250 250
totaal afm. HxBxL mm 195 x 620 x 420 969 x 416 x 742 637 x 416 x 677
bodeafm. LxB mm 614 x 414 604 x 410 604 x 410
gewicht kg 8 13,5 19

Bestelnr. 132 005* 268 927* 131 909
€/st. 69,90 129,– 179,–

in 3 verschillende uitvoeringen

•  TPE-wielen en EASY STOP (Info pag. 695)
•  met rechte of schuine in te hangen  

leggers in hout, beukdecor
•  legborden verzonken of in frame liggend  

met 12 mm frame
•  inhangrooster 120 mm, neiging 15°
•  draagkracht legborden 80 kg
•  stabiel staalbuis frame 
•  poedercoating gentiaanblauw RAL 5010 
•  2 rem- en 2 blokkeerbare wielen, -Ø 125 mm, 
 •  levering gedemonteerd,  

eenvoudige montage

Uitvoering 
 met 1 verstelbare  
bodem en 1 vaste 
bodem

d  met 2 verstelbare  
bodems en 1 vaste 
bodem

e    met 3 verstelbare  
bodems en 1 vaste 
bodem

draagkracht kg 250 400 250 400 250 400
totaal afm.  
H x B x L 

mm 1231 x  
550 x 1508

1271 x  
650 x 1758

1531 x  
550 x 1508

1571 x  
650 x 1758

1811 x  
550 x 1508

1851 x  
650 x 1758

bodeafm. LxB mm 1320 x 537 1570 x 637 1320 x 537 1570 x 637 1320 x 537 1570 x 637
gewicht kg 54,5 65 69 84 84 102,5
wiel-Ø mm 160 200 160 200 160 200

Bestelnr. 131 910 131 911 131 912 131 913 131 914 131 915
€/st. 439,– 479,– 519,– 559,– 639,– 689,–

extra legborden
Bestelnr. 268 964 268 965 268 964 268 965 268 964 268 965

€/st. 84,90 94,90 84,90 94,90 84,90 94,90

c

e

e

Etagewagen

b

a

Eurokastenwagen
•  TPE-wielen (Info pag. 695)
• passend voor eurobakken  600 x 400 mm

•   schuiver met staalframe, beugel- en etagewagen  
met legborden uit hoogbelastbaar triplex  
in beukdecor

•  schuifvast d.m.v. 10 mm hoge rand

•  poedercoating gentiaan- 
blauw RAL 5010

  •   2 geremde en 2 blokkeerbare  
wielen, Ø 125 mm

 •  levering gedemonteerd,   
eenvoudige montage passend voor 

eurobakken 
600 x 400 mm

2 legborden recht  

of schuin in te  

hangen

schuifbevei li ging 

door 15 mm  

hoge rand

 stabiel  
frame uit  
staalbuis  
of profiel - 
staal gelast

schuifvast 
d.m.v.  
10 mm hoge 
rand

c    
Bestelnr. 131 909
€/st.179,– 

15° neiging

va. 6990

tot 
250 kg
draag-
kracht

4 transportwielen TPE 
•  ideaal als reserveonderdeel
•  set bestaand uit: 2 bokwielen  

en 2 zwenkwielen met blokkering 
wiel-Ø 125 mm 160 mm 200 mm
Bestelnr. 282 327 282 328 282 329
M/st. 49,90 74,90 94,90

Profi-eurobakken
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*uitvoering zonder EASY STOP

onderstel

gentiaan-
blauw 
RAL 5010

Passende euro- 
stapelbakken  
vindt u online:

onderstel

gentiaan-
blauw 
RAL 5010

tot 
400 kg
draag-
kracht

d



VOOR IEDER PROBLEEM DE GESCHIKTE REKOPLOSSING!

  698 Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

REKKEN, MAGAZIJNBAKKEN pagina 698-715

Metalen legbord-klikrekken en wijdspanrekken pagina 700-712

Professionele TOP-kwaliteit:
10 jaar naleveringsgarantie: 
Onze rekken zijn duurzaam en hebben daarom  
10 jaar garantie en 10 jaar naleveringsgarantie.  
Zo heeft u de zekerheid dat u uw rekken nog kan uitbre.

 Buitendienst bij u ter plaatse: 
Wij komen graag bij u ter plaatse om voor u een  
geoptimaliseerd concept uit te werken, volledig  
naar uw wensen en noden.

 CAD-planning , vrijblijvend en gratis: 
Mij maken een 3-dimensionele tekening zodat u vol doende 
gewapend bent om de juiste beslissing te treffen.

 Montage-service:  
Standaard ontvangt u de rekken ongemonteerd.  
Indien gewenst kunnen we ook voor u de montage  
op ons nemen.

Uw voordelen – onze service
Legborddraagkracht
maximale belasting  
per legbord 
(bij gelijkmatig  
verdeelde last)

Fachboden-
traglast 

max.

70/350 kg

Rekdraagvermogen
maximale belasting  
per veld 
(bij gelijkmatig  
verdeelde last)

Feldlast 
max.

2450 kg

voor uw veiligheid - GS getest
volgens  
BG-richtlijnen  
ZH 1/428 voor  
magazijninrichting

RAL RG 614 degelijkheidsteken
Productzegel van een  
door de staat erkend,  
onafhankelijk instituut.  
Verplicht voor de  
kwaliteitsnormen.   
De draaglasten  
zijn bewezen

Rekverankering
rekken met een  
hoogte-/diepte- 
verhouding ≥ 5:1  
(bijv. H 2.000 /  
D 300 mm) zijn 
vlgs. DGUV-reglement 108-007 (BGR 234) 
bescherming tegen omkippen.

Gratis  
offerte-
service 

offerte  
vragen.
vergelijken.
succesvol  
beslissen.

Veiligheidstip:
 rekken met een hoogte-/ 
diepteverhouding > 5:1 

dienen in de wand 
verankerd te worden!

!
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reksysteem ST 3000 
vanaf pagina 700

Metalen legbord-klikrekken  pagina 700-711

Voordelen van klikrekken

•  snelle opbouw door eenvoudige  
klikmontage bij hoge stabiliteit

•  flexible hoogteverstelling van de  
legborden, aanpasbaar aan de goederen

•  legborddraagkracht tot 330 kg,  
10 jaar naleveringsgarantie

reksysteem ST 4000 
vanaf pagina 704

Wijdspanrekken    pagina 712 Magazijnbakken     pagina 713-715

magazijnbakjes  
pagina 714-715

eurobakken  
pagina 713

reksysteem ST 3000
extra stabiele legborden tot 150 kg  
dankzij speciale constructie

COMPLETE AANBIEDINGEN, legbordbreedte 1000 mm 700-701

reksysteem Economy dubbelzijdige benutting
TOP-AANBIEDINGEN  
met houten legborden tot 300 kg draagkracht 702

TOP-AANBIEDINGEN  
met metalen legborden tot 85 kg draagkracht 703

pagina

reksysteem ST 4000 veelzijdig reksysteem, 

optimaal aanpasbaar aan uw beschikbare ruimte
legbordbreedte 750 / 1000 mm, tot 330 kg draagkracht 704-705
legbordbreedte 1300 mm, tot 240 kg draagkracht 706-707
dubbelzijdige benutting, tot 240 kg draagkracht 708-709

reksysteem ST 5000 dubbelzijdige benutting  
met rooster- en stalen leggers, 
optioneel met  hardboardplaat 710-711

reksysteem ST 5000 
vanaf pagina 710

TOP-aanbiedingen! 

op de paginas 700-703

ab 3990
Economy vanaf pagina 702

Zwaarlastrek/schroef-/klikrekken 
tot 2700 mm legbordbreedte



      
SYSTEEM ST 3000 TOP-AANBIEDING

Rekdraag- 
vermogen 

max.

1300 kg

Draagkracht
per legbord 

max.

85/150 kg

Technische gegevens:

 draagkracht per legbord  
(bij gelijkmatig verdeelde last): 
• 85 kg en  
• 150 kg
rekdraagvermogen: tot 1300 kg
 rekhoogtes:  2000 / 2500 / 3000 mm
legbordbreedtes: 1000 mm
 legborddieptes:  300 / 400 / 500 / 600 mm
 buitenmaten rek:  
breedtes:  basisrek = nominale  

lengte + 60 mm 
aanbouwrek = 
nominale lengte + 6 mm

dieptes: legborddiepte + 36 mm
 legborden: verstelbaar in  
 rooster per 25 mm

UW VOORDELEN

O  dubbele rekken en drievoudige rekken 
als complete aanbiedingen

O  incl. hoogbelastbare legborden  
dankzij speciale constructie

O   legborden hoogteverstelbaar door  
roosterboringen 25 mm

O   slag- en krasvast, verzinkt oppervlak

O  10 jaar naleveringsgarantie,  
variabel uitbreidbaar

O   kwaliteitsstaal vlgs. RAL-kwaliteitslabel

700

Optimale 
oppervlakte-
behandeling 

verzinkt

Verdere informatie 
vindt u op pag. 698

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Metalen klikrek aanbiedingen
legbordbreedte 1000 mmm 
tot 85 kg draagkracht

verdere 
RAL-kleuren
op aanvraag

super aanbieding!

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

draagkracht per legbord 85 kg

COMPLETE AANBIEDINGEN

legbordbreedte 1000 mm legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm
hoogte 2000 mm uitvoering dubbele rek drievoudige rek dubbele rek drievoudige rek dubbele rek drievoudige rek dubbele rek drievoudige rek
max. rekdraagverm. 1300 kg Bestelnr. 239 800 239 801 239 802 239 803 239 804 239 805 239 806 239 807
5 legborden per rekdeel €/SET 159,– 225,– 175,– 249,– 189,– 269,– 199,– 289,–

Besparing t.o.v. losse aankoop   € 19,– 32,– 33,– 48,– 31,– 46,– 41,– 56,–

legbordbreedte 1000 mm legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm
hoogte 2000 mm rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek
max. rekdraagvermogen 1300 kg Bestelnr. 239 787 239 789 239 790 239 791 239 792 239 793 239 794 239 795
5 legborden per rekdeel €/st. 99,– 79,– 119,– 89,– 125,– 95,– 135,– 105,–

passende basis- en aanbouwrekken  
met draagkracht per legbord 85 kg

Speciale actieprijzen zonder verdere kortingengedemonteerde levering, eenvou dige montage

Drievoudige rek  
complete aanbieding
zoals afb. zonder decoratie. 
Enkelzijdig benutting: H 2000 x B 3000 x  
D 300 mm, 1 basis-, 2 aanbouwrek met 
15 legborden 85 kg draagkracht per legbord
Verzinkt Bestelnr. 239 801

€  225,– i.p.v. 257,–
U bespaart 32,– € t.o.v. losse aankoop.
Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen

basisrek H 2000 x B 1000 x D 300 mm

Bestelnr. 239 787  € 99,–

basisrek  
Bestelnr. 239 787

vanaf €   99,–



      

Drievoudige rek  
complete aanbieding 
zoals afb. zonder decoratie. 
Enkelzijdig benutting: H 2000 x B 3000 x  
D 300 mm, 1 basis-, 2 aanbouwrekken met 
15 legborden 150 kg draagkracht per legbord
Verzinkt Bestelnr. 239 822

€  239,– i.p.v. 279,–
U bespaart 40,– € t.o.v. losse aankoop.
Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen

SYSTEEM ST 3000TOP-AANBIEDING
Metalen klikrek aanbiedingen 

legbordbreedte 1000 mmm 
tot 150 kg draagkracht
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draagkracht per legbord 150 kg
legbordbreedte 1000 mm legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm
hoogte 2000 mm uitvoering dubbele rek drievoudige rek dubbele rek drievoudige rek dubbele rek drievoudige rek dubbele rek drievoudige rek
max. rekdraagverm. 1200 kg Bestelnr. 239 820 239 822 239 823 239 824 239 825 239 826 239 827 239 828 
5 legborden per rekdeel €/SET 175,– 239,– 189,– 269,– 209,– 299,– 229,– 319 ,–

Besparing t.o.v. losse aankoop   € 19,– 40,– 35,– 50,– 35,– 50,– 39,– 68,–

legbordbreedte 1000 mm legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm
hoogte 2000 mm rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek
max. rekdraagvermogen 1200 kg Bestelnr. 239 808 239 809 239 810 239 811 239 812 239 813 239 814 239 815
5 legborden per rekdeel €/st. 109,– 85,– 129,– 95,– 139,– 105,– 149,– 119,–

passende basis- en aanbouwrekken  
met draagkracht per legbord 150 kg

COMPLETE AANBIEDINGEN

gedemonteerde levering, eenvou dige montage Speciale actieprijzen zonder verdere kortingen

Toebehoren Bestelnr. €/st.

Wandbevestiging,   
uitvoering zijdelings, verzinkt 212 453 0,99

Wandbevestiging,  
uitvoering bovenaan, verzinkt 257 612 3,19

snel en eenvoudig te monteren!

SYSTEEM ST 3000:  
Hoogbelastbare legborden  
dankzij speciale constructie
Hoge stabiliteit! Dubbele  
rand voor extra stevigheid +  
2 profielen en 3-voudige  
afkanting in de diepte.  
Optimaal voor  
toebehoren! Systeem- 
perforatie voor accessoires, bv. scheidingen. 
Milieuvriendelijk! Staal verbonden zonder  
extra materiaal, dankzij de doorzetvoegen.

Flexibel inzet- 
baar – legbord- 
draagkracht tot 

150 kg

verzinkt

Veiligheidstip:
rekken met een hoogte-/diepte-  
verhouding > 5:1 dienen in de 
wand verankerd te worden!

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

aanbouwrek H 2000 x B 1000 x   

D 300 mm, Bestelnr. 239 789   € 79,–

aanbouwrek H 2000 x B 1000 x   

D 300 mm, Bestelnr. 239 789   € 79,–

 Passende toebehoren

magazijnbakken 
vanaf pag. 714

eurobakken  
pag. 713



SYSTEEM Economy Plus 
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Metalen klikrek met houten legborden
dubbelzijdige benutting – tot 300 kg draagkracht

UW VOORDELEN

O   prijsgunstig economy metalen  
klikrek van Duitse makelij

O   veelzijdig inzetbaar als archief-  
of magazijnrek

O   eenvoudige klikmontage door  
traversen, variabel te gebruiken 
door basisrek-bouwwijze

O  legborden hoogteverstelbaar  
door roosterboringen 10 cm

O  hoogwaardige verzinkte 
DELTA-V kwaliteitsstaal

O  kwaliteitsspaanderplaten  
(V20/E1) uit duurzame  
bosbouw, 10 mm  
(FSC/PEFC gecertificeerd)

O  TOPKWALITEIT, daarom  
3 jaar garantie

hoogte mm breedte x diepte mm aantal legborden rekdraagvermogen kg draagkracht per legbord kg Bestelnr. €/st.
a 1800 900 x 450 5 875 175 278 154 69,90
b 1900 1200 x 400 4 800 200 278 155 79,90
c 2000 1000 x 500 5 1500 300 278 156 114,90
d 1800 1600 x 600 4 1000 250 278 157 124,90
e 1800 1000 x 300/600 5 800 100/200 278 158 86,90

optimaal  
als pakplaats

zware lasten handig 
opbergen op houten legborden

naar keuze ook 
als werktafel te 
gebruiken

d H 1800 x B 1600 x D 600 mm 

Bestelnr. 278 157 vanaf € 124,90

H 2000 x B 1000 x D 500 mm
H 1800 x B 900 x D 450 mm

H 1800 x B 1000 x D 300/600 mm

c  Bestelnr.  
278 156  
vanaf  
€ 114,90

e  Bestelnr.  
278 158 
vanaf  
€ 86,90

a  Bestelnr.  
278 154 
vanaf  
€ 69,90

Technische gegevens
 draagkracht per legbord  
(bij gelijkmatig verdeelde last)

• tot 300 kg
draagkracht:  800 - 1500 kg
rekhoogten:  1800 - 2000 mm
legbordbreedtes:  900 - 1600 mm
legborddieptes:  300 - 600 mm
 legborden:  verstelbaar rooster
 per 10 cm

Rekdraag- 
vermogen 

 max.

1500 kg

Draagkracht 
per legbord 

max.

300 kg

Kwaliteits- 
getest  
voor uw  
veiligheid

vanaf 6990
175 kg draagkracht

O

TOP-AANBIEDING



SYSTEEM Economy

703

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

Prijzen excl. BTW. 
Speciale actieprijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 5 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

Metalen klikrek 
dubbelzijdige benutting tot 85 kg draagkracht

kleur hoogte 
mm

breedte x  
diepte mm

aantal 
leg- 

borden

rekdraag-
vermogen 

kg

draag- 
kracht per  
legbord kg

basisrek aanbouwrek

Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

ve
rz

in
kt 1500 800 x 300 4 240 60 274 176 39,90 274 177 36,90

1800 800 x 350 4 240 60 274 178 46,90 274 179 41,90
2000 1000 x 500 5 425 85 274 200 74,90 274 210 66,90
2500 1000 x 500 6 510 85 274 220 94,90 274 230 84,90

w
it

1500 800 x 300 4 240 60 274 270 44,90 274 280 42,90
1800 800 x 350 4 240 60 274 290 52,90 274 300 46,90
2000 1000 x 500 5 425 85 274 310 86,90 274 320 79,90
2500 1000 x 500 6 510 85 274 330 106,90 274 340 99,90

breedte x  
diepte mm

draagkracht 
per legbord kg

verzinkt wit, poedercoating
Bestelnr. €/VE Bestelnr. €/VE

800 x 300 60 274 240 15,90 274 350 18,90
800 x 350 60 274 250 15,90 274 360 19,90
1000 x 500 85 274 260 24,90 274 370 32,90

Toebehoren: extra legborden, VE = 2 stuks

Veiligheidstip:
wandmontage nodig

basisrek wit  
H 2000 x B 1000 x  

D 500 mm 
Bestelnr. 274 310  € 84,90

Rekdraag- 
vermogen 

 max.

510 kg

Draagkracht 
per legbord 

max.

85 kg

Kwaliteits- 
getest  
voor uw  
veiligheid

aanbouwrek wit  
H 2000 x B 1000 x  

D 500 mm 
Bestelnr. 274 320  € 76,90

UW VOORDELEN

O   prijsgunstig metalen klikrek, duitse makelij

O   veelzijdig inzetbaar als archief- of magazijnrek

O   eenvoudige klikmontage, naar believen  
uitbreidbaar met aanbouwrekken

O  legborden hoogteverstelbaar door rooster-
boringen 10 mm

O  keuze uit verzinkt, slag- en krasvaste opper-
vlakte of witgepoedercoat

O  TOPKWALITEIT, daarom 3 jaar garantie

Technische gegevens
 draagkracht per legbord  
(bij gelijkmatig verdeelde last)

• tot 85 kg
draagkracht:  240 - 510 kg
rekhoogten:  1500 - 2500 mm
legbordbreedtes:  800 / 1000 mm
legborddieptes:  300 / 350 / 500 mm
 legborden:  verstelbaar rooster
 per 10 mm

vanaf 3990
basisrek

Levering  
binnen 

5
werkdagen

Kwaliteit 
aan een kleine prijs!

basisrek verzinkt  

H 2000 x B 1000 x D 500 mm 

Bestelnr. 274 200  € 74,90

aanbouwrek verzinkt  

H 2000 x B 1000 x D 500 mm 

Bestelnr. 274 210  € 66,90

   draagkracht tot 85 kg
+ eenvoudige klikmontage    

= super prijs-/kwaliteit

aanbouwrek verzinkt  

H 2000 x B 1000 x D 500 mm 

Bestelnr. 274 210  € 66,90

TOP-AANBIEDING



704 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Technische gegevens

draagkracht per legbord  
(bij gelijkmatig verdeelde last):
tot 330 kg 
draagkracht: 1000 - 3000 kg
rekhoogten: 2000 - 3000 mm
legbordbreedtes: 750 / 1000 mm
legborddieptes: 300 tot 800 mm
buitenmaten rek:

breedtes: basisrek 1060 mm 
aanbouwrek 1010 mm

dieptes: legborddiepte + 35 mm

legborden: verstelbaar in rooster  
per 25 mm

SYSTEEM ST 4000 plus   pagina 704-709

Metalen klikrek    
legbordbreedte 750 mm, 
tot 330 kg draagkracht per legbord

UW VOORDELEN

O  solide klikrek voor magazijn en archief

O  legborden met 3-dubbele  
veiligheidsafkantingen

O   kwaliteitsstaal vlgs. RAL-kwaliteits-
label, hoge productkwaliteit

O   legborden hoogteverstelbaar  
door roosterboringen 25 mm

O  bijkomende legborden zijn  
mogelijk bij het niet over- 
schrijden van de veld- 
draagkracht

O   stabiele gesloten  
T-profielen vooraan

O  10 jaar naleveringsgarantie,  
variabel uitbreidbaar

aanbouwrek H 2000 x B 1000 x D 500 mm 

Bestelnr. 151 794  € 135,–

tot

330kg
per legbord
BELASTBAAR!

Verdere  
informatie 
vindt u op 
pag. 698

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Rekdraag- 
vermogen 

max.
3000 kg

draagkracht 
per legbord 

max.
330 kg

ve
rz

in
kt

hoogte
max. 

rekdraag- 
 vermogen

legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm  600 mm 800 mm
draagkracht / legbord 300 kg 315 kg 330 kg 330 kg 330 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek
2000 mm 3000 kg Bestelnr. 287 562 287 563 287 564 287 565 287 566 287 567 287 568 287 569 287 570 287 571

5 legborden €/st. 155,– 115,– 165,– 135,– 179,– 145,– 189,– 145,– 209,– 165,–
2500 mm 2500 kg Bestelnr. 287 572 287 573 287 574 287 575 287 576 287 577 287 578 287 579 287 580 287 581

6 legborden €/st. 179,– 135,– 199,– 155,– 209,– 165,– 219,– 175,– 245,– 199,–
3000 mm 2100 kg Bestelnr. 287 582 287 583 287 584 287 585 287 586 287 587 287 588 287 589 287 590 287 591

7 legborden €/st. 209,– 155,– 229,– 179,– 245,– 195,– 259,– 205,– 289,– 229,–
extra legborden   Bestelnr. / €/st. 287 592 14,90 287 593 16,90 287 594 18,90 287 595 20,90 287 596 24,90

ve
rz

in
kt

hoogte
max. 

rekdraag- 
 vermogen

legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm  600 mm 800 mm
draagkracht / legbord 150 kg 145 kg 140 kg 140 kg 130 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek
2000 mm 1600 kg Bestelnr. 287 492 287 493 287 494 287 495 287 496 287 497 287 498 287 499 287 500 287 501

5 legborden €/st. 109,– 89,– 135,– 99,– 145,– 109,– 155,– 115,– 175,– 135,–
2500 mm 1000 kg Bestelnr. 287 502 287 503 287 504 287 505 287 506 287 507 287 508 287 509 287 510 287 511

6 legborden €/st. 155,– 109,– 165,– 125,– 175,– 135,– 179,– 139,– 205,– 155,–
3000 mm 1700 kg Bestelnr. 287 512 287 513 287 514 287 515 287 516 287 517 287 518 287 519 287 520 287 521

7 legborden €/st. 179,– 135,– 189,– 145,– 205,– 155,– 209,– 155,– 239,– 189,–
extra legborden   Bestelnr. / €/st. 287 522 11,90 287 523 12,90 287 524 14,50 287 525 14,90 287 526 18,90

Legbordbreedte 750 mm • draagkracht per legbord tot 150 kg

Legbordbreedte 750 mm • draagkracht per legbord tot 330 kg

Legbordbreedte 750 mm • draagkracht per legbord tot 240 kg

gedemonteerde levering, eenvou dige montageHoekvariant op aanvraag!

Optimale opper-
vlaktebekleding

verzinkt 

Veiligheidstip:
rekken met een hoogte-/diepte-   
verhouding > 5:1 dienen in de  
wand verankerd te worden!

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

ve
rz

in
kt

hoogte
max. 

rekdraag- 
 vermogen

legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm  600 mm 800 mm
draagkracht / legbord 220 kg 225 kg 230 kg 240 kg 230 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek
2000 mm 1600 kg Bestelnr. 287 527 287 528 287 529 287 530 287 531 287 532 287 533 287 535 287 536 287 537

5 legborden €/st. 125,– 99,– 145,– 115,– 155,– 125,– 165,– 135,– 185,– 145,–
2500 mm 2500 kg Bestelnr. 287 534 287 538 287 539 287 540 287 541 287 542 287 543 287 544 287 545 287 546

6 legborden €/st. 165,– 125,– 185,– 135,– 195,– 145,– 205,– 155,– 225,– 179,–
3000 mm 1700 kg Bestelnr. 287 547 287 548 287 549 287 550 287 551 287 552 287 553 287 554 287 555 287 556

7 legborden €/st. 195,– 145,– 205,– 155,– 219,– 165,– 229,– 179,– 255,– 205,–
extra legborden   Bestelnr. / €/st. 287 557 12,90 287 558 14,90 287 559 16,90 287 560 17,50 287 561 20,50

Weitere 
RAL-Farben
auf Anfrage

verdere kleuren in 
onze online-shop 
of op aanvraag

basisrek verzinkt 
Bestelnr. 287 492

vanaf 109,–



705Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

SYSTEEM ST 4000 plus
Metalen klikrek    

legbordbreedte 1000 mm, 
tot 330 kg draagkracht per legbord

ve
rz

in
kt

hoogte
max. 

rekdraag- 
 vermogen

legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm  600 mm 800 mm
draagkracht / legbord 220 kg 225 kg 230 kg 240 kg 230 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek
2000 mm 1600 kg Bestelnr. 149 020 149 021 149 022 149 023 149 024 149 025 149 026 149 027 149 028 149 029

5 legborden €/st. 135,– 109,– 165,– 135,– 175,– 135,– 189,– 155,– 215,– 175,–
2500 mm 2500 kg Bestelnr. 149 030 149 031 149 032 149 033 149 034 149 035 149 036 149 037 149 038 149 039

6 legborden €/st. 179,– 145,– 195,– 155,– 215,– 165,– 225,– 185,– 259,– 215,–
3000 mm 1700 kg Bestelnr. 149 040 149 041 149 042 149 043 149 044 149 045 149 046 149 047 149 048 149 049

7 legborden €/st. 205,– 165,– 215,– 179,– 235,– 195,– 255,– 205,– 295,– 235,–
extra legborden   Bestelnr. / €/st. 149 050 16,90 149 051 20,90 149 052 22,90 149 053 24,90 149 054 27,90

ve
rz

in
kt

hoogte
max. 

rekdraag- 
 vermogen

legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm  600 mm 800 mm
draagkracht / legbord 300 kg 315 kg 330 kg 330 kg 330 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek
2000 mm 3000 kg Bestelnr. 149 160 149 161 149 162 149 163 149 164 149 165 149 166 149 167 149 168 149 169

5 legborden €/st. 165,– 145,– 175,– 155,– 205,– 165,– 215,– 175,– 245,– 215,–
2500 mm 2500 kg Bestelnr. 149 170 149 171 149 172 149 173 149 174 149 175 149 176 149 177 149 178 149 179

6 legborden €/st. 205,– 165,– 215,– 175,– 235,– 195,– 249,– 205,– 295,– 249,–
3000 mm 2100 kg Bestelnr. 149 180 149 181 149 182 149 183 149 184 149 185 149 186 149 187 149 188 149 189

7 legborden €/st. 239,– 185,– 249,– 205,– 269,– 229,– 295,– 235,– 349,– 295,–
extra legborden   Bestelnr. / €/st. 149 190 20,90 149 191 22,90 149 192 24,90 149 193 26,90 149 194 32,90

ve
rz

in
kt

hoogte
max. 

rekdraag- 
 vermogen

legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm  600 mm 800 mm
draagkracht / legbord 150 kg 145 kg 140 kg 140 kg 130 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek
2000 mm 1600 kg Bestelnr. 151 789 151 790 151 791 151 792 151 793 151 794 151 795 151 796 151 797 151 798

5 legborden €/st. 125,– 99,– 155,– 125,– 165,– 135,– 175,– 145,– 195,– 165,–
2500 mm 1000 kg Bestelnr. 151 799 151 800 151 801 151 802 151 803 151 804 151 805 151 806 151 807 151 808

6 legborden €/st. 165,– 135,– 175,– 145,– 195,– 155,– 205,– 165,– 235,– 195,–
3000 mm 1700 kg Bestelnr. 151 809 151 810 151 811 151 812 151 813 151 814 151 815 151 816 151 817 151 818

7 legborden €/st. 189,– 155,– 215,– 165,– 225,– 179,– 239,– 195,– 275,– 225,–
extra legborden   Bestelnr. / €/st. 151 819 15,90 151 820 19,90 151 821 20,90 151 822 22,90 151 823 26,90

Legbordbreedte 1000 mm • draagkracht per legbord tot 150 kg

Legbordbreedte 1000 mm • draagkracht per legbord tot 330 kg

Legbordbreedte 1000 mm • draagkracht per legbord tot 240 kg

basisrek, H 2000 x B 1000 x D 500 mm

Bestelnr. 151 793  € 165,– 

extra legborden Bestelnr. 151 821 € 20,90

aanbouwrek , H 2000 x B 1000 x D 500 mm 

Bestelnr. 151 794  € 135,–

gedemonteerde levering, eenvou dige montageHoekvariant op aanvraag!

stabiele legborden 
tot 330 kg draag-
kracht

legborddrager 
inklikbaar

sterke, voorzijde geslo-
ten T-profiel

Geperforeerde legborden: optimaal 
voor sprinklersystemen (op aanvraag)

Individueel geperfo reerde  
legborden voor verschil- 
lende inzetbereiken.  
Door de perforaties is  
een hoge lucht- en water- 
circulatie mogelijk met  
toch een hoge draagkracht.  
Optimaal voor magazijnen met sprinklerinstallaties, 
server ruimten of opslag van textielgoederen

COMPLETE AANBIEDING
dubelzijdig gebruik: (zoals afb. zonder 
decoratie) H 2000 x B 3080 x  
D 535 mm, 1 basis- en 2 aanbouw-
rekken met 15 legborden,  
140 kg draagkracht per legbord
Verzinkt Bestelnr. 212 133

€ 379,– i.p.v.  435,–
U bespaart 56,– €  
t.o.v. losse aankoop.

Wandbevestiging incl. montagemateriaal,  
verstelbare rek-wandafstand tot 45 mm
opper vlaktebekleding Bestelnr. €/st.
verzinkt 239 393 7,90
lichtgrijs RAL 7035 238 006 9,50

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

SYSTEEM ST 4000 PLUS: verdere varianten

legbordbreedte 1300 mm, 
pag. 706-707, 709

dubbelzijdige benut-
ting pag. 708-709

blauwe steunen   
pag. 707
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1  Zijwand afdekpaneel, aan het profiel te bevestigen.   
Standaardsegmenten die volgens rekhoogte  
overlappend, gecombineerd kunnen worden.  
Tot 2000 mm hoogte ééndelig, daarboven tweedelig

2  Rugwand afdekpaneel, rondom u-vormige  
afkanting. Volgens rekhoogte combineerbaar.

3  Rugwand rooster, maten met omlopende  
randdraad 50 x 50 x 2,5 mm.

4  Sokkelpaneel,  inbouwhoogte frontpaneel = 75 mm,  
inzet zonder verstevigingstraverse.

5  Aanslaglijsten, rondom u-vormige afkanting voor  
legbordbegrenzing (ca. 50 mm legbordoverschot).

6  Beschermlijsten, in verbinding met scheidingswandjes 
te gebruiken of met het legbord = ca. 40 mm hoogte.

7  Bakkeninzet,  bestaand uit 1 voorzijde (110 mm hoog)  
en 1 rugzijde (200 mm hoog) en 2 zijwanden.  
Verdelerinzet over een breedte van 800 mm via  
gleuven mogelijk, gleufafstand 50 mm.   
Ladeverdelers dienen extra besteld te worden.

8  Vakverdelers, vrijstaand, met voetklem, zijdelings  
traploos verstelbaar.  Andere afmetingen op aanvraag.

9  Draaideuren inbouwset, geschikt voor rekken  
van 1000 en 1300 mm breedte. Bestaande uit  
2 draaideursegmenten, verstevigingsprofielen,  
boven- en onderlijst en veiligheidsbouten.

10  Scheidingspanelen met insteekbouten, vooraan en  
achteraan. Ze worden boven en beneden geklemd in de  
voorziene boringen in de legborden.  
De hoogteafmetingen zijn de afmetingen van bovenzijde  
tot bovenzijde legbord. Prijzen op aanvraag. 
Voorgeboorde legborden op aanvraag. 
Scheidingwandjes met pin kunnen op dezelfde wijze  
(zie boven) ook in vrijstaande uitvoering geleverd worden.  
Prijzen op aanvraag.

11 Uittrekbaar legbord. Prijs op aanvraag.

12  Lades, enkel voor 500 mm legborddiepte en 1000 mm  
legbordbreedte leverbaar. Als lade in 3 hoogtes  
verkrijgbaar of als ladeblok. Prijs op aanvraag.

1 - zijwand afdekpaneel
hoogte mm 2000 2500 3000

diepte  
300 mm

verzinkt 149 300 149 301 149 302
€/st. 27,– 38,– 48,–

lichtgrijs 149 303 149 304 149 305
€/st. 32,– 42,– 52,–

diepte  
400 mm

verzinkt 149 306 149 307 149 308
€/st. 31,– 41,– 52,–

lichtgrijs 149 309 149 310 149 311
€/st. 37,– 48,– 59,–

diepte  
500 mm

verzinkt 149 312 149 313 149 314
€/st. 32,– 42,– 52,–

lichtgrijs 149 315 149 316 149 317
€/st. 42,– 52,– 63,–

diepte  
600 mm

verzinkt 149 318 149 319 149 320
€/st. 36,– 47,– 59,–

lichtgrijs 149 321 149 322 149 323
€/st. 42,– 52,– 69,–

diepte  
800 mm

verzinkt 149 324 149 325 149 326
€/st. 41,– 51,– 69,–

lichtgrijs 149 327 149 328 149 329
€/st. 51,– 63,– 79,–

2 - rugwand afdekpaneel
geschikt voor rekbreedte 1000 mm 1300 mm
geschikt 
voor rek-
hoogte  
2000 mm

verzinkt 149 330 149 331
€/st. 59,– 79,–

lichtgrijs 149 332 149 333
€/st. 89,– 109,–

geschikt
voor rek-
hoogte  
2500 mm

verzinkt 149 334 149 335
€/st. 79,– 105,–

lichtgrijs 149 336 149 337
€/st. 115,– 145,–

geschikt 
voor rek-
hoogte  
3000 mm

verzinkt 149 338 149 339
€/st. 89,– 115,–

lichtgrijs 149 340 149 341
€/st. 125,– 159,–

3 - rugwand rooster
geschikt voor rekbreedte 1000 mm 1300 mm
geschikt v. rek-
hoogte 2000 mm

verzinkt 149 342 149 343
€/st. 32,– 42,–

geschikt v. rek-
hoogte 2500 mm

verzinkt 149 344 149 345
€/st. 38,– 48,–

geschikt v. rek-
hoogte 3000 mm

verzinkt 149 346 149 347
€/st. 48,– 59,–

9 - draaideuren inbouwset
geschikt voor rekbreedte 1000 mm 1300 mm
hoogte 
500 mm

lichtgrijs 149 372 149 373
€/st. 275,– 289,–

hoogte  
1000 mm

lichtgrijs 149 374 149 375
€/st. 289,– 299,–

hoogte  
2000 mm

lichtgrijs 149 376 149 377
€/st. 355,– 365,–

hoogte  
2500 mm

lichtgrijs 149 378 149 379
€/st. 369,– 375,–

5 - aanslaglijsten - hoogte 50 mm
geschikt voor rekbreedte 1000 mm 1300 mm

verzinkt
Bestelnr. 149 352 149 353

€/st. 8,90 7,90

lichtgrijs
Bestelnr. 149 354 149 355

€/st. 10,90 9,90

4 - sokkelpaneel - hoogte 75 mm
lengte 1000 mm 1300 mm

verzinkt
Bestelnr. 149 348 149 349

€/st. 8,90 7,90

lichtgrijs
Bestelnr. 149 350 149 351

€/st. 10,90 9,90

6 - beschermlijsten - hoogte 100 mm
lengte 1000 mm 1300 mm

verzinkt
Bestelnr. 149 356 149 357

€/st. 9,90 10,90

lichtgrijs
Bestelnr. 149 358 149 359

€/st. 11,90 14,90

8 - vakverdelers, vrijstaand - hoogte 300 mm
diepte mm 400 500 600

verzinkt
Bestelnr. 149 366 149 367 149 368

€/st. 9,90 10,50 10,90

lichtgrijs
Bestelnr. 149 369 149 370 149 371

€/st. 13,90 14,90 15,90

7 - bakkeninzet
diepte mm 400 500 600
     bakkeninzet, breedte 1000 mm

verzinkt
Bestelnr. 149 360 149 361 149 362

€/st. 28,– 30,– 31,–
bakkeninzet, hoogte 200 mm

verzinkt
Bestelnr. 149 363 149 364 149 365

€/st. 5,50 5,90 6,50

SYSTEEM ST 4000 plus   pagina  704-709

Toebehoren metalen klikrek

Uw rek kan veel meer!
Richt het in zoals u wilt

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid



gedemonteerde levering, eenvou dige montage

707Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

hoogte
max. 

rekdraag- 
 vermogen

legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm
draagkracht / legbord 150 kg 145 kg 140 kg 140 kg 130 kg

Regal basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

ve
rz

in
kt

 / 
bl

au
w 2000 mm 

5 legborden 1600 kg
Bestelnr 151 719 151 720 151 721 151 722 151 723 151 724 151 725 151 726 151 727 151 728

€/st. 129,– 105,– 155,– 125,– 165,– 125,– 179,– 135,– 205,– 165,–
2500 mm 
6 legborden 1000 kg

Bestelnr 151 729 151 730 151 731 151 732 151 733 151 734 151 735 151 736 151 737 151 738
€/st. 175,– 125,– 185,– 145,– 195,– 155,– 209,– 165,– 245,– 195,–

3000 mm 
7 legborden 1700 kg

Bestelnr 151 739 151 740 151 741 151 742 151 743 151 744 151 745 151 746 151 747 151 748
€/st. 205,– 155,– 225,– 165,– 239,– 185,– 255,– 195,– 289,– 225,–

extra legborden   Bestelnr / €/st. 151 749 / 13,90 151 750 / 15,90 151 751 / 17,90 151 752 / 19,90 151 753 / 24,90

hoogte
max. 

rekdraag- 
 vermogen

legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm
draagkracht / legbord 175 kg 180 kg 185 kg 190 kg 190 kg

Regal basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

ve
rz

in
kt

 / 
bl

au
w 2000 mm 

5 legborden 1600 kg
Bestelnr 151 754 151 755 151 756 151 757 151 758 151 759 151 760 151 761 151 762 151 763

€/st. 175,– 135,– 185,– 145,– 195,– 155,– 205,– 165,– 225,– 185,–
2500 mm 
6 legborden 1000 kg

Bestelnr 151 764 151 765 151 766 151 767 151 768 151 769 151 770 151 771 151 772 151 773
€/st. 205,– 155,– 215,– 165,– 225,– 179,– 235,– 189,– 265,– 219,–

3000 mm 
7 legborden 1700 kg

Bestelnr 151 774 151 775 151 776 151 777 151 778 151 779 151 780 151 781 151 782 151 783
€/st. 239,– 185,– 255,– 199,– 265,– 209,– 279,– 225,– 319,– 255,–

extra legborden   Bestelnr / €/st. 151 784  / 18,90 151 785 / 20,90 151 786  / 22,90 151 787 / 23,90 151 788 / 28,90

basisrek H 2000 x B 1300 x D 400 mm

Bestelnr. 151 756   € 185,–

aanbouwrek H 2000 x B 1300 x D 400 mm

Bestelnr. 151 757   € 145,–

aanbouwrek H 2000 x B 1000 x D 400 mm,

Bestelnr. 151 722   € 125,–

Legbordbreedte 1300 mm • draagkracht per legbord tot 190 kg

Legbordbreedte 1000 mm • draagkracht per legbord tot 150 kg

Optimale opper-
vlaktebehandeling
Legborden verzinkt,
steunen verzinkt en  
kunststof bekleed 
gentiaanblauww 

RAL 5010

Verdere informatie
op pagina 698

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

COMPLETE AANBIEDING
Enkelzijdige benutting:  
(zoals afb. zonder decoratie)  
H 2000 x B 3680 x D 435 mm  
1basis-, 2 aanbouwrekken met 
5 legborden 145 kg draagkracht,  
10 legborden 180 kg draagkracht

Verzinkt Bestelnr. 260 283
€  379,–  i.p.v. 455,–

U bespaart 76,– €  
t.o.v. losse aankoop.

Breng KLEUR in  
uw magazijn!

Kwaliteits-
getest voor 
uw veiligheid

Draagkracht
per legbord

max. 
190 kg

Rekdraag- 
vermogen  

max. 
1700 kg

Technische gegevens

 draagkracht per legbord: tot 190 kg,  
(bij gelijkmatig verdeelde last)
draagkracht: tot 1700 kg
rekhoogten: 2000 - 3000 mm
legbordbreedtes:1000 / 1300 mm
legborddieptes: 300 - 800 mm
buitenmaten rek:

breedtes: basisrek 1060 resp. 1360 mm 
aanbouwrek 1010 resp. 1310 mm

dieptes: legborddiepte + 35 mm
 legborden: verstelbaar in rooster per 25 mm

UW VOORDELEN

O   legborden met 3-voudige 
veiligheidsafkantingen

O  kwaliteitsstaal vlgs. RAL-kwaliteits-
label, hoge productkwaliteit

O   legborden hoogteverstelbaar door 
roosterboringen 25 mm

O  10 jaar naleveringsgarantie,  
variabel uitbreidbaar

O   passend toebehoren vindt U  
op pagina 706

pagina 704-709  SYSTEEM ST 4000 plus
Metalen klikrek met blauwe steunen

legbordbreedte 1000 mm, tot 190 kg draagkracht per legbord

vanaf 129,–
basisrek 
Bestelnr. 151 719



SYSTEEM ST 4000 plus   pagina 704-709

Metalen klikrek
legbordbreedte 1000 mm, 
dubbelzijdige benutting  
tot 150 kg draagkracht per legbord

UW VOORDELEN

O   klikrek in industriële kwaliteit,  
legbordbreedte 1000 / 1300 mm,  
hoogte tot 3000 mm

O  versteviging door dwarsbalken,  
geen diagonaalschoren nodig

O  kwaliteitsstaal vlgs. RAL-kwaliteitslabel,  
hoge productkwaliteit

O  legborden hoogteverstelbaar door  
rooster boringen 25 mm

O  schroefloze montage, daardoor kortere 
montagetijden

O  10 jaar naleveringsgarantie,  
variabel uitbreidbaar

Technische gegevens

draagkracht per legbord  
(bij gelijkmatig verdeelde last):
tot 240 kg 
draagkracht: tot 1800 kg
rekhoogten: 2000 - 3000 mm
legbordbreedtes:  1000 / 1300 mm
legborddieptes:  300 - 800 mm
buitenmaten rek:  
breedtes:  basisrek 1060 mm 

aanbouwrek 1010 mm
diepte: legbordendiepte + 35 mm
 legborden: verstelbaar in  

rooster per 25 mm

708 Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Veiligheidstip: 
rekken met een hoogte-/dieptever- 
houding > 5:1 dienen in de wand 

verankerd te worden!

Verdere  
informatie 
op pagina 698

Kwaliteits- 
getest  
voor uw  
veiligheid

Rekdraag- 
vermogen 

max.

1800 kg

Draagkracht 
per legbord 

max.

240 kg

Optimale opper- 
vlaktebehandeling 

verzinkt

Weitere 
RAL-Farben
auf Anfrage

verdere kleuren in 
onze online-shop 
of op aanvraag

DUBBELZIJDIGE 
BENUTTING
door traversen 

praktisch 
op te bouwen  
in de ruimte

hoogte
max. 

rekdraag- 
 vermogen

legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm  600 mm 800 mm
draagkracht / legbord 150 kg 145 kg 140 kg 140 kg 130 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

ve
rz

in
kt

2000 mm 1200 kg Bestelnr. 210 128 210 131 210 132 210 133 210 134 210 135 210 136 210 137 210 138 210 139
5 legborden €/st. 139,– 125,– 165,– 145,– 175,– 145,– 185,– 155,– 215,– 175,–

2500 mm 1000 kg Bestelnr. 210 140 210 141 210 142 210 143 210 144 210 145 210 146 210 147 210 148 210 149
6 legborden €/st. 185,– 155,– 195,– 175,– 215,– 175,– 225,– 195,– 245,– 215,–

3000 mm 1300 kg Bestelnr. 210 150 210 151 210 152 210 153 210 154 210 155 210 156 210 157 210 158 210 159
7 legborden €/st. 215,– 175,– 225,– 195,– 245,– 205,– 259,– 219,– 295,– 245,–

extra legborden   Bestelnr./ €/st. 210 190 14,90 210 191 18,90 210 192 19,90 210 193 20,90 210 194 24,90

Legbordbreedte 1000 mm • draagkracht per legbord tot 150 kg

hoogte
max. 

rekdraag- 
 vermogen

legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm  600 mm 800 mm
draagkracht / legbord 220 kg 225 kg 230 kg 240 kg 230 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

ve
rz

in
kt

2000 mm 1600 kg Bestelnr. 210 200 210 201 210 202 210 203 210 204 210 205 210 206 210 207 210 208 210 209
5 legborden €/st. 165,– 135,– 185,– 155,– 195,– 175,– 205,– 185,– 235,– 205,–

2500 mm 1800 kg Bestelnr. 210 210 210 211 210 212 210 213 210 214 210 215 210 216 210 217 210 218 210 219
6 legborden €/st. 199,– 165,– 215,– 179,– 225,– 195,– 245,– 205,– 275,– 235,–

3000 mm 1700 kg Bestelnr. 210 220 210 221 210 222 210 223 210 224 210 225 210 226 210 227 210 228 210 229
7 legborden €/st. 235,– 195,– 245,– 215,– 269,– 225,– 295,– 235,– 325,– 275,–

extra legborden   Bestelnr./ €/st. 210 260 16,90 210 261 19,90 210 262 21,90 210 263 23,90 210 264 27,90

Legbordbreedte 1000 mm • draagkracht per legbord tot 240 kg

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

aanbouwrek, H 2000 x B 1000 x D 400 mm

Bestelnr. 210 133   € 145,–

vanaf 139,–
basisrek 
Bestelnr. 210 128



Metalen klikrek
legbordbreedte 1000 mm, 

dubbelzijdige benutting  
tot 240 kg draagkracht per legbord

pagina 704-709   SYSTEEM ST 4000 plus

  709Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Wandbevestiging incl. montage
materiaal, verstelbare rekwand 
afstand tot 45 mm
oppervlakte Bestelnr. €/st.
verzinkt 239 393 7,90
lichtgrijs  
RAL 7035 238 006 9,50

basisrek H 2000 x B 1000 x D 400 mm

Bestelnr. 210 132   € 165,–

COMPLETE AANBIEDING
dubbelzijdige benutting:  
(zoals afb. zonder decoratie)  
H 2000 x B 3080 x D 435 mm  
1 basis, 2 aanbouwrekken met 
15 legborden 145 kg draagkracht
Verzinkt Bestelnr. 260 285

€ 369,– i.p.v.  455,–
U bespaart 86,– €  
t.o.v. losse aankoop.

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

hoogte
max. 

rekdraag 
 vermogen

legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm  600 mm 800 mm
draagkracht / legbord 175 kg 180 kg 185 kg 190 kg 190 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

ve
rz

in
kt

2000 mm 1200 kg Bestelnr. 287 597 287 598 287 599 287 600 287 601 287 602 287 603 287 604 287 605 287 606
5 legborden €/st. 169,– 155,– 199,– 165,– 209,– 175,– 225,– 179,– 249,– 205,–

2500 mm 1000 kg Bestelnr. 287 607 287 608 287 609 287 610 287 611 287 612 287 613 287 614 287 615 287 616
6 legborden €/st. 235,– 185,– 245,– 199,– 259,– 209,– 269,– 219,– 305,– 249,–

3000 mm 1300 kg Bestelnr. 287 617 287 618 287 619 287 620 287 621 287 622 287 623 287 624 287 625 287 626
7 legborden €/st. 265,– 209,– 289,– 225,– 299,– 239,– 315,– 255,– 355,– 289,–

extra legborden   Bestelnr. / €/st. 287 627 17,90 287 628 19,90 287 629 21,90 287 630 23,90 287 631 27,90

Legbordbreedte 1300 mm • draagkracht per legbord tot 190 kg

hoogte
max. 

rekdraag 
 vermogen

legborddiepte 300 mm 400 mm 500 mm  600 mm 800 mm
draagkracht / legbord 200 kg 215 kg 230 kg 240 kg 240 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

ve
rz

in
kt

2000 mm 1600 kg Bestelnr. 287 632 287 633 287 634 287 635 287 636 287 637 287 638 287 639 287 640 287 641
5 legborden €/st. 195,– 175,– 225,– 185,– 235,– 195,– 249,– 205,– 289,– 239,–

2500 mm 1800 kg Bestelnr. 287 642 287 643 287 644 287 645 287 646 287 647 287 648 287 649 287 650 287 651
6 legborden €/st. 249,– 205,– 265,– 215,– 279,– 225,– 299,– 239,– 339,– 275,–

3000 mm 1700 kg Bestelnr. 287 652 287 653 287 654 287 655 287 656 287 657 287 658 287 659 287 660 287 661
7 legborden €/st. 299,– 239,– 319,– 255,– 335,– 269,– 349,– 289,– 405,– 335,–

extra legborden   Bestelnr. / €/st. 287 662 19,90 287 663 21,90 287 664 23,90 287 665 25,90 287 666 31,90

Legbordbreedte 1300 mm • draagkracht per legbord tot 240 kg gedemonteerde levering, eenvou dige montage

aanbouwrek H 2000 x B 1000 x  

D 400 mm, Bestelnr. 210 133  € 145,–

dubbelzijdige benutting en 
hoge stabiliteit door  
traversen

verdere varianten en afmetin-
gen vindt U op pagina 713

Bestelnr. €/st. va. 8 st.  
€/st.

va. 72 st.  
€/st.

281 866 17,39 9,99 7,99

Eurobakken stapelbaar 
400 x 300 mm, hoogte 220 mm
met gladde bodem, open greep

Eurobakken stapelbaar 
600 x 400 mm, hoogte 320 mm
met verstevigde bodem,  
met gesloten greep

Bestelnr. €/st. va. 3 st.  
€/st.

va. 36 st.  
€/st.

281 875 25,90 17,99 14,99

SYSTEEM ST 4000 PLUS: verdere varianten

tot
330 kg

hogere 
draag
kracht 
pag.  
705

legbordbreedte 750/ 
1000 mm pag. 704705

enkelzijdige benut
ting pag. 704707

blauwe steunen   
pag. 707



SYSTEEM ST 5000
Metalen klikrek
dubbelzijdige benutting met roosterleggers 
optimaal inzetbaar onder sprinklersystemen  
legbordbreedte 1000 - 1500 mm 
tot 250 kg draagkracht

Rekdraag- 
vermogen 

max.

1500 kg

Draagkracht 
per legbord 

max.

250 kg

UW VOORDELEN

O  optimaal inzetbaar onder sprinklersystemen

O  zonder diagonaalschoren, zonder kruisverbindingen

O  dubbelzijdige gebruik en dus optimale benutting

O  eenvoudige, werktuigloze montage 

O  naar keuze met plaatstaal legborden of met  
roosterleggers met ingelaste dwarsdragers

O  hardboardplaat om kleine onderdelen te  
stockeren zijn optioneel verkrijgbaar

O  TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

basisrek met roosterleggers, H 2000 x B 1000 x D 500 mm

Bestelnr. 155 641 € 165,–

Veiligheidstip:  
rekken met een hoogte- 

/diepteverhouding  
> 5:1 dienen in de wand  

verankerd te worden!

710

Optimale opper- 
vlaktebehandeling

expoxyd- 
poedercaoting

frame hemelsblauw  
RAL 5015
legborden  

lichtgrijs RAL 7035

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Technische gegevens

draagkracht per legbord (bij gelijkmatig verdeelde last): 

• 124-250 kg 

 draagkracht: tot 1500 kg
rekhoogten: 2000 / 2500 mm
legbordbreedtes:  1000 / 1250 / 1500 mm
 legborddieptes: 300 tot 800 mm
 buitenmaten rek:  
breedtes:  basisrek = nominale lengte + 60 mm 

aanbouwrek = nominale lengte + 30 mm
dieptes: = nominale diepte
 legborden: verstelbaar in rooster per 62,5 mm
roosterleggers: 3 schoren bij diepte 300 en 400 mm 

4 schoren bij diepte 500 en 600 mm 
5 schoren bij diepte 800 mm

verdere 
RAL-kleuren
op aanvraag

hoogte
diepte/draagkracht 300 mm/71 kg 400 mm/76 kg 500 mm/92 kg 600 mm/124 kg 800 mm/117 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

2000 mm 
5 legborden

Bestelnr. 152 102 152 103 152 104 152 105 152 106 152 107 152 108 152 109 152 110 152 111
€/st. 169,– 145,– 179,– 159,– 205,– 185,– 219,– 195,– 259,– 239,–

2500 mm 
6 legborden

Bestelnr. 152 122 152 123 152 124 152 125 152 126 152 127 152 128 152 129 152 130 152 131
€/st. 209,– 179,– 219,– 195,– 245,– 215,– 265,– 245,– 309,– 285,–

extra legborden Bestelnr. / €/st. 152 132 / 26,50 152 133 / 28,90 152 134 / 33,90 152 135 / 37,90 152 136 / 45,90
hardboardplaat Bestelnr. / €/st. 152 137 / 4,90 152 138 / 7,90 152 139 / 8,90 152 140 / 9,90 152 141 / 11,90

hoogte
diepte/draagkracht 300 mm/170 kg 400 mm/186 kg 500 mm/217 kg 600 mm/250 kg 800 mm/233 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

2000 mm 
5 legborden

Bestelnr. 155 637 155 638 155 639 155 640 155 641 155 642 155 643 155 644 155 645 155 646
€/st. 129,– 115,– 155,– 125,– 165,– 139,– 179,– 159,– 199,– 179,–

2500 mm 
6 legborden

Bestelnr. 155 647 155 648 155 649 152 055 152 056 152 057 152 058 152 059 152 060 152 061
€/st. 165,– 139,– 185,– 159,– 199,– 169,– 215,– 179,– 239,– 215,–

extra legborden Bestelnr. / €/st. 152 062 / 20,90 152 063 / 23,90 152 064 / 26,90 152 065 / 30,90 152 066 / 34,90
hardboardplaat Bestelnr. / €/st. 152 067 / 3,50 152 068 / 5,20 152 069 / 6,20 152 070 / 7,30 152 071 / 8,90

hoogte
diepte/draagkracht 300 mm/122 kg 400 mm/115 kg 500 mm/133 kg 600 mm/163 kg 800 mm/139 kg

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

2000 mm 
5 legborden

Bestelnr. 152 072 152 073 152 074 152 075 152 076 152 077 152 078 152 079 152 080 152 081
€/st. 159,– 135,– 169,– 145,– 179,– 159,– 195,– 169,– 215,– 195,–

2500 mm 
6 legborden

Bestelnr. 152 082 152 083 152 084 152 085 152 086 152 087 152 088 152 089 152 090 152 091
€/st. 199,– 169,– 209,– 179,– 215,– 185,– 239,– 205,– 269,– 245,–

extra legborden Bestelnr. / €/st. 152 092 / 23,90 152 093 / 26,90 152 094 / 30,90 152 095 / 34,90 152 096 / 38,90
hardboardplaat Bestelnr. / €/st. 152 097 / 4,50 152 098 / 6,90 152 099 / 7,50 152 100 / 7,90 152 101 / 9,90

Legbordbreedte 1250 mm • draagkracht per legbord tot 163 kg • met roosterleggers

Legbordbreedte 1000 mm • draagkracht per legbord tot 250 kg • met roosterleggers

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

gedemonteerde levering, eenvou dige montageLegbordbreedte 1500 mm • draagkracht per legbord tot 124 kg • met roosterleggers

gedemonteerde levering, eenvou dige montage
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TIP!

Roosterleggers  
optimaal inzetbaar 
onder sprinkler- 
systemen.  
Water kan bij 
inwerkingtreding 
van installatie  
overal komen.

vanaf 129,–
basisrek 
Bestelnr. 155 637



SYSTEEM ST 5000
Metalen klikrek

dubbelzijdige benutting  
met plaatstaal legborden

legbordbreedte  
1000 - 1500 mm,  

tot 200 kg draagkracht

Toebehoren: hardboardplaat

Bestelnr. 152 069  € 6,20 aanbouwrek met legborden,  

H 2000 x B 1000 x D 500 mm

Bestelnr. 152 197 € 249,–

Alom  
inzetbaar!
Simpel 
monteer-

baar!

711Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

roosterleggers

plaatstaal legborden

toebehoren  hardboardplaat

krachtig sluitende klemmen,  
dragers vast gelast aan het legbord

U bespaart 128,– €  
t.o.v. losse aankoop.

COMPLETE AANBIEDING
Dubbelzijdige benutting:  
H 2000 x B 3000 D 500 mm  
1 basis,- 2 aanbouwrekken  
met 15 plaatstaal legborden  
200 kg draagkracht

hemelsblauw / lichtgrijs
Bestelnr. 260 556

€ 639,–  normale prijs 767,–

U bespaart 44,– €  
t.o.v. losse aankoop.

COMPLETE AANBIEDING
Dubbelzijdige benutting:  
H 2000 x B 3000 D 500 mm  
1 basis,- 2 aanbouwrekken  
met 15 roosterleggers  
217 kg draagkracht

hemelsblauw / lichtgrijs
Bestelnr. 260 557

€ 399,–  normale prijs 443,–
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hoogte
diepte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek
2000 mm 

5 legborden
Bestelnr. 152 142 152 143 152 144 152 145 152 146 152 147 152 148 152 149

€/st. 149,– 125,– 169,– 159,– 245,– 219,– 255,– 225,–
2500 mm 

6 legborden
Bestelnr. 152 152 152 153 152 154 152 155 152 156 152 157 152 158 152 159

€/st. 195,– 165,– 229,– 195,– 315,– 279,– 325,– 289,–
extra legborden Bestelnr. / €/st. 152 162 / 22,90 152 163 / 25,90 152 164 / 39,90 152 165 / 41,90
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hoogte
diepte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek
2000 mm 

5 legborden
Bestelnr. 152 167 152 168 152 169 152 170 152 171 152 172 152 173 152 174

€/st. 219,– 189,– 219,– 199,– 265,– 245,– 295,– 265,–
2500 mm 

6 legborden
Bestelnr. 152 177 152 178 152 189 152 180 152 181 152 182 152 183 152 184

€/st. 265,– 235,– 275,– 259,– 329,– 299,– 359,– 329,–
extra legborden Bestelnr. / €/st. 152 187 / 33,90 152 188 / 36,50 152 179 / 44,50 152 190 / 49,90
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hoogte
diepte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek
2000 mm 

5 legborden
Bestelnr. 152 192 152 193 152 194 152 195 152 196 152 197 152 198 152 199

€/st. 209,– 189,– 239,– 215,– 269,– 249,– 285,– 269,–
2500 mm 

6 legborden
Bestelnr. 152 202 152 203 152 204 152 205 152 206 152 207 152 208 152 209

€/st. 259,– 225,– 279,– 255,– 325,– 285,– 345,– 325,–
extra legborden Bestelnr. / €/st. 152 212 / 29,90 152 213 / 34,90 152 214 / 40,90 152 215 / 46,90
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hoogte
diepte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek
2000 mm 

5 legborden
Bestelnr. 152 217 152 218 152 219 152 220 152 221 152 222 152 223 152 224

€/st. 239,– 215,– 255,– 225,– 279,– 259,– 329,– 299,–
2500 mm 

6 legborden
Bestelnr. 152 227 152 228 152 229 152 230 152 231 152 232 152 233 152 234

€/st. 279,– 249,– 299,– 269,– 329,– 309,– 399,– 369,–
extra legborden Bestelnr. / €/st. 152 237 / 35,90 152 238 / 38,90 152 239 / 45,90 152 240 / 54,90

Legbordbreedte 1250 mm • draagkracht per legbord 200 kg • met plaatstaal legborden

Legbordbreedte 1000 mm • draagkracht per legbord 200 kg • met plaatstaal legborden

Legbordbreedte 1250 mm • draagkracht per legbord 120 kg • met plaatstaal legborden

Legbordbreedte 1000 mm • draagkracht per legbord 120 kg • met plaatstaal legborden

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

TIP!

gedemonteerde levering, eenvou dige montage

 Passende toebehoren

magazijnbakken 
vanaf pag. 714

eurobakken  
pag. 713
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Legborddiepte 1500/2000 mm • met spaanderplaat • tot 465 kg draagkracht
legbordbreedte x diepte 1500 x 600 mm 1500 x 800 mm 1500 x 1000 mm 2000 x 600 mm 2000 x 800 mm 2000 x 1000 mm

legborddraagkracht 465 kg 465 kg 465 kg 320 kg 320 kg 320 kg
hoogte rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

2000 mm Bestelnr. 277 070 277 071 277 072 277 073 277 074 277 075 277 076 277 077 277 078 277 079 277 080 277 081
3 legborden €/st. 269,– 225,– 299,– 279,– 399,– 325,– 355,– 299,– 399,– 345,– 469,– 385,–
2500 mm Bestelnr. 277 082 277 083 277 084 277 085 277 086 277 087 277 088 277 089 277 090 277 091 277 092 277 093

4 legborden €/st. 385,– 309,– 429,– 365,– 509,– 419,– 459,– 389,– 515,– 445,– 609,– 525,–
extra legborden Bestelnr. / €/st. 277 106 / 54,90 277 107 / 71,90 277 108 / 83,90 277 109 / 71,90 277 110 / 92,90 277 111 / 105,90

Legborddiepte 2250/2700 mm • met spaanderplaat • tot 565 kg draagkracht
legbordbreedte x diepte 2250 x 600 mm 2250 x 800 mm 2250 x 1000 mm 2700 x 600 mm 2700 x 800 mm 2700 x 1000 mm

legborddraagkracht 565 kg 565 kg 565 kg 410 kg 410 kg 410 kg
hoogte rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

2000 mm Bestelnr. 277 112 277 113 277 114 277 115 277 116 277 117 277 118 277 119 277 120 277 121 277 122 277 123
2 legborden €/st. 309,– 255,– 345,– 285,– 375,– 309,– 359,– 305,– 395,– 339,– 425,– 365,–
2500 mm Bestelnr. 277 124 277 125 277 126 277 127 277 128 277 129 277 130 277 131 277 132 277 133 277 134 277 135

3 legborden €/st. 419,– 365,– 479,– 409,– 525,– 449,– 515,– 445,– 555,– 489,– 599,– 525,–
3000 mm Bestelnr. 277 136 277 137 277 138 277 139 277 140 277 141 277 142 277 143 277 144 277 145 277 146 277 147

4 legborden €/st. 555,– 479,– 619,– 535,– 665,– 589,– 665,– 579,– 719,– 639,– 775,– 695,–
extra legborden Bestelnr. / €/st. 277 148 / 99,– 277 149 / 115,– 277 150 / 125,– 277 151 / 129,– 277 152 / 139,– 277 153 / 155,–

Legborddiepte 2250/2700 mm • met stalen panelen • tot 565 kg draagkracht
legbordbreedte x diepte 2250 x 600 mm 2250 x 800 mm 2250 x 1000 mm 2700 x 600 mm 2700 x 800 mm 2700 x 1000 mm

legborddraagkracht 565 kg 565 kg 565 kg 410 kg 410 kg 410 kg
hoogte rek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek basisrek aanbouwrek

2000 mm Bestelnr. 277 157 277 158 277 159 277 160 277 161 277 162 277 163 277 164 277 165 277 166 277 167 277 168
2 legborden €/st. 365,– 309,– 415,– 355,– 459,– 399,– 429,– 375,– 485,– 429,– 545,– 479,–
2500 mm Bestelnr. 277 169 277 170 277 171 277 172 277 173 277 174 277 175 277 176 277 177 277 178 277 179 277 180

3 legborden €/st. 525,– 459,– 589,– 515,– 649,– 575,– 619,– 549,– 699,– 675,– 769,– 699,–
3000 mm Bestelnr. 277 181 277 182 277 183 277 184 277 185 277 186 277 187 277 188 277 189 277 190 277 191 277 192

4 legborden €/st. 665,– 589,– 759,– 675,– 839,– 759,– 789,– 715,– 895,– 815,– 995,– 915,–
extra legborden Bestelnr. / €/st. 277 193 / 129,– 277 194 / 149,– 277 195 / 169,– 277 196 / 159,– 277 197 / 185,– 277 198 / 215,–

Prijzen excl. BTW. Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

Maximale SPANWIJDTE
Omvangrijke goederen optimaal opslaan!

spaanplaat

stalen panelen

UW VOORDELEN
O  voor opslaan van omvangrijke en zware goederen
O  dragers schroefloos monteer-/verplaatsbaar per 50 mm
O  vervaardigd vlgs. richtlijnen en voorschriften van het europese FEM 10.2.06
O  naar keuze met 19 mm spanderplaten of gegalvaniseerd stalen panelen
O  TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie
Frame:  2 stalen benen, dikte 1,5 mm in flesprofiel 50x50 mm,  

draagframe uit verzinkte C-profielen 25x15 mm, aan de benen geschroefd
Etages:  dragers in Z-profiel 45x36 of 65x36 mm  

incl. inhanghaken met veiligheidsstiften

(ohne/mit Fußplatte)

Optimale opper- 
vlaktebehandeling
epoxy poedercoating 
frame hemelsblauw 

RAL 5015, traversen 
lichtgrijs RAL 7035

SYSTEEM WS 5000
Zwaarlastrek/ 
schroef-/klikrekken
vakbreedte  
tot 2700 mm

Regdraag- 
vermogen 

max.

4500 kg

Draagkracht 
per legbord 

max.

565 kg

Technische gegevens

draagkracht per legbord 
(bij gelijkmatig verdeelde last): tot 565 kg
 draagkracht: tot 4500 kg
 rekhoogtes: 2000 - 3000 mm
 legbordbreetes: 1500 - 2700 mm
legborddieptes: 600 - 1000 mm
buitenmaten rek:
breetes: basisrek + 100 / 160 mm 

aanbouwrek + 50 / 80 mm
dieptes: borddiepte + 10 mm
legborden: verstelbaar in rooster per 50 mm

vanaf 269,–
basisrek

bijzonder hoge  
draagkracht:  
tot 565 kg



uit breukvast polypropyleen (PP) 
400 x 300 mm / 600 x 400 mm

 
Kwaliteitskenmerken:
•  4 verschillende hoogten leverbaar
•  uit breukvast, hoogbelastbaar  

polypropyleen
•  Euro-afmetingen voor  

standaard logistiek 
•  omlopende rand werkt afsluitend  

en zelfcentrerend
•  bestand tegen de meeste zuren en oliën 
•  optimale reiniging door gladde  

binnenwanden
•  versterkte, stabiele wanden
•  met gesloten (rood) grepen of  

open (blauw) greepen leverbaar 
vedere kleuren op aanvraag

• levensmiddelenbestendig 
• temperatuurbestendig  –30° C / +65° C

Ergonomisch – bakje zijn ook bij zware  
belading goed te dragen

open greep 

gesloten greep

va. 499
BAAR

RECYCLEER-
VOLLEDIG

bestand tegen de
zuren en oliën

versterkte, 
stabiele wanden

Profi-eurobakken
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Speciale actie-prijzen  
zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

gladde bodem maakt  
gebruik op transport- 
banden mogelijk

Eurobakken stapelbaar 
400 x 300 mm

verstevigde bodem 
maakt zware belading 
mogelijk

gladde bodem maakt  
gebruik op transport- 
banden mogelijk

Eurobakken stapelbaar 
400 x 300 mm

verstevigde bodem 
maakt zware belading 
mogelijk

Eurobakken stapelbaar 
600 x 400 mm

Eurobakken buitenmaten 400 x 300 mm,  
binnenmaten 365 x 265 mm

buitenmaten 600 x 400 mm,  
binnenmaten 565 x 365 mm

hoogte mm 120 170 220 320 120 170 220 320
nuttige hoogte mm 115 165 215 315 115 165 215 315
gewicht kg 0,72 0,92 1,12 1,42 1,18 1,52 1,71 2,31
met gesloten greep Bestelnr. 281 861 281 863 281 865 281 867 281 869 281 871 281 873 281 875
met open greep Bestelnr. 281 862 281 864 281 866 281 868 281 870 281 872 281 874 281 876

€/St. 16,49 17,19 17,39 20,90 19,90 21,90 22,90 25,90
bij aankoop van st./VE 16 10 8 4 8 5 4 3

€/st. 5,99 7,99 9,99 11,99 9,99 12,99 14,99 17,99
bij aankoop van st./pal. 144 96 72 48 72 48 36 36

€/st. 4,99 6,49 7,99 9,99 8,49 9,99 11,99 14,99

Eurobakken stapelbaar 
600 x 400 mm

afb. met 
open greep afb. met 

gesloten greep

 TIP !       Spaar met onze attractieve staffel- en palettenprijzen!

verdere  
uitvoeringen, deksels 
en toebehoren op

Eurobakken buitenmaten 400 x 300 mm,  
binnenmaten 365 x 265 mm

buitenmaten 600 x 400 mm,  
binnenmaten 565 x 365 mm

hoogte mm 120 170 220 320 120 170 220 320
nuttige hoogte mm 115 165 215 315 115 165 215 315
gewicht kg 0,72 0,92 1,12 1,42 1,18 1,52 1,71 2,31
     met gesloten greep Bestelnr. 275 825 275 827 275 829 275 831 275 835 275 837 275 839 275 841
     met open greep Bestelnr. 275 826 275 828 275 830 275 832 275 836 275 838 275 840 275 842
bij aankoop van st./VE 16 10 8 4 8 5 4 3

€/st. 8,49 9,89 11,99 15,69 13,59 15,89 19,69 25,39

breukvast, 
hoogbelastbaar



buitenmaten mm: L 95 (65) / B 100 / H 50 
binnenmaten mm: L 60 / B 87 / H 44 
gewicht kg: 0,16       volume l: 0,3

SYSTEEM SB 1000
•  uit polyethleen, breukvast en stabiel  

en extreem duurzaam 
• temperatuurbestand van -40 bis +80°C 
• bestand tegen de meeste zuren, oliën en logen 
• geschikt voor levensmiddelen
• milieuvriendelijk volledig recycleerbaar
• omlopende stapelrand
• voor het gebruik op transportbanden gemaakt
•  etikethouders met speciale klemneuzen,  

die een schuiven van de etiketten  
voorkomen

buitenmaten mm: L 235 (195) / B 145 / H 125 
binnenmaten mm: L 180 / B 127 / H 110 
gewicht kg: 2,3                volume l: 3,7

buitenmaten mm: L 175 (140) / B 100 / H 75 
binnenmaten mm: L 129 / B 87 / H 68 
gewicht kg: 0,8            volume l: 1,0

buitenmaten mm: L 350 (300) / B 200 / H 145 
binnenmaten mm: L 280 / B 182 / H 127 
gewicht kg: 5,3                volume l: 8,7

buitenmaten mm: L 350 (300) / B 200 / H 200 
binnenmaten mm: L 280 / B 182 / H 185 
gewicht kg: 7,5                 volume l: 12

buitenmaten mm: L 500 (440) / B 300 / H 200 
binnenmaten mm: L 425 / B 280 / H 183 
gewicht kg: 14                  volume l: 27

Magazijnbakje uit polyethyleen
stapelbaar, compatibel met de meest gangbare  
magazijnbakjes

kleur Bestelnr.  €/st. Bestelnr.   €/ st. VE= 27
rood 120 652 3,79 159 795  3,49
geel 120 653 3,79 159 796  3,49

blauw 120 655 3,79 159 798  3,49
groen 120 656 3,79 159 799  3,49

etiketten (VE=100 st.) 
Bestelnr. 159 800 € 0,10/ st. 

kleur Bestelnr.  €/st. Bestelnr.  €/st. VE= 40
rood 120 647 1,89 159 789  1,69
geel 120 648 1,89 159 790  1,69

blauw 120 650 1,89 159 792  1,69
groen 120 651 1,89 159 793  1,69

etiketten (VE=100 st.) 
Bestelnr. 159 794 € 0,10/ st. 

kleur Bestelnr.  €/st. Bestelnr.  €/st. VE= 12
rood 120 657 6,99 159 801  6,39
geel 120 658 6,99 159 802  6,39

blauw 120 660 6,99 159 804  6,39
groen 120 661 6,99 159 805  6,39

etiketten (VE=100 st.) 
Bestelnr. 159 806 € 0,10/ st. 

kleur Bestelnr.  €/st. Bestelnr.   €/ st. VE= 12
rood 120 680 13,69 159 813  12,69
geel 120 681 13,69 159 814  12,69

blauw 120 682 13,69 159 816  12,69
groen 159 815 13,69 159 817  12,69

etiketten (VE=100 st.) 
Bestelnr. 159 818 € 0,15/ st. 

kleur Bestelnr.  €/st. Bestelnr.  €/st. VE= 16
rood 120 677 8,99 159 807  8,49
geel 120 678 8,99 159 808  8,49

blauw 120 679 8,99 159 810  8,49
groen 159 809 8,99 159 811  8,49

etiketten (VE=100 st.) 
Bestelnr. 159 812 € 0,15/ st. 

kleur Bestelnr.  €/st. Bestelnr.   €/st. VE= 50
rood 120 642 1,19 159 783  0,89
geel 120 643 1,19 159 784  0,99

blauw 120 645 1,19 159 786  0,89
groen 120 646 1,19 159 787  0,89

etiketten (VE=100 st.) 
Bestelnr. 159 788 € 0,10/ st. 

Magazijnbakje
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zonder verdere kortingen

Levering: binnen 10 werkdagen,  
franco gelijkvloers.

Gratis tel.: 0 800 / 20 888
Online-shop: delta-v.be

va. €089
95x100x50 mm 
Bestelnr. 159 783 
VE = 50 st.

Ook per stuk 

verkrijgbaar

Bakje uit duurzaam  
polyethleen (PE), eigenschappen:
• levensmiddelengeschikt 
• volledig recycleerbaar 
• vormbestand en stapelveilig 
•  bestand tegen de meeste zuren,  

oliën en logen

Info



•  uit polyethleen, breukvast en  
stabiel en extreem duurzaam 

•  temperatuurbestand  
van -40 tot +80°C 

•  bestand tegen de meeste zuren, 
oliën en logen 

• geschikt voor levensmiddelen

greepstaaf voor magazijnbakjes 
grote 1 tot 4

grote greep achteraan, 20 mm, 
bij grote 1 tot 4

gladde binnenzijden voor optima
le, probleemloze reiniging

stabiele etikethouder met  
klemwerking

Magazijnbakje
SYSTEEM SB 2000
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Bakje uit hoogwaardig poly- 
ethyleen (PE), eigenschappen:
•  levensmiddelen geschikt
•  volledig recycleerbaar
•  vormbestand en stapelveilig
•  bestand tegen diverse zuren,  

oliën of logen

va. €099
85x105x45 mm 
Bestelnr. 159 487

Inhoud Liter 0,1 0,5 1,5 2 4 6 15 22
grootte 8 7 6 5 4 3 2 1
LxBxH mm 85x105x45 160x105x75 230x140x130 290x140x130 350x200x150 350x200x200 500x300x200 500x300x250
geel Bestelnr. 159 487 159 493 156 764 156 763 159 504 156 762 156 761 156 760
blauw Bestelnr. 159 488 159 494 159 499 156 749 156 748 156 747 156 746 156 745
groen Bestelnr. 159 489 159 495 159 500 156 744 156 743 156 742 156 741 156 740
rood Bestelnr. 159 490 159 496 159 501 156 759 156 758 156 757 156 756 156 755
grijs Bestelnr. 159 491 159 497 159 502 156 754 156 753 156 752 156 751 156 750

€/st.. 0,99 1,59 3,49 5,39 6,99 9,99 13,19 18,39
etiketten wit = stabiele etiketten / transparent = etikettenbeschermfolie
wit Bestelnr. 156 772 156 771 156 770 156 769 156 768 156 767 156 766 156 765
transp. Bestelnr. 156 780 156 779 156 778 156 777 156 776 156 775 156 774 156 773
€/st.  €/st.. 0,19 0,29 0,29 0,29 0,49 0,49 0,49 0,49

greepstaaf voor grootte 4 3 2 1
Bestelnr. 158 894 158 899 158 900 158 898
€/st. 2,29 2,29 2,29 2,29

BAAR
RECYCLEER-

VOLLEDIG

•  milieuvriendelijk volledig  
recycleerbaar

• omlopende stapelrand
•  voor het gebruik op transport-

banden gemaakt
•  etikethouders met speciale klem

neuzen, die een schuiven van de 
etiketten voorkomen

Info

per stuk 

verkrijgbaar
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A
Aanbiedingskasten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166-177, 644-647 
Aanbiedingssets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136-137, 166-176, 479
Acryl-foldervakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594-595
Afruimwagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584-585, 694
Afvalbakken
- Kick-Bin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .688
- kunststof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690-691
- met geïntegreerde asbak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563, 689
- metaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562-563, 688
- pedaalfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562, 688
- Push Bin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562, 688
- RVS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562-563, 688
- zelfdovend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562, 688
Afval
- containers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690-691
- emmers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561-562
- scheiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .691
- tonnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .691
- verzamelaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .691
Akoestische 
- scheidingswand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252-261
- tafelopzetelementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252-253
- gestoffeerde meubels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
Akoestisches panelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252-261
Aluminium 
- asbakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .689
- klemlijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .577
- ladders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .693
- rijgarderobestaanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558-559
- transportwagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694-697
Archiefrekken . . . . 60-63, 118-121, 154-155, 188, 210, 220, 542-545
Asbakken 
- met geïntegreerde afvalbakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563
- metaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  563
- voor buiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  563

B
Bakje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713-715
Banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640-641
Banken voor sociale ruimten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640-641
BASE LINE staalmeubilair systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-165
Berries voor rustruimten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586
Beschermmatten
- voor bureaustoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359-360
- voor vloer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359-360
Besprekingsvergadertafels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zie tafels
Besprekingstafels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zie tafels
Bezoekersbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Bezoekerssledestoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381, 388-391, 400-401
Bezoekersstoelen
- Overzicht   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .362-363
- 50,– tot 99,– € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-395
- tot 49,– € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353-377, 382, 404-413 
- vanaf 100,– €  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385-402
- 4-poots-onderstel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363-423
- afwasbaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377-387, 397, 411
- als set  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370-371, 391, 395, 404-405, 414
- DELTA1-stof . . . . . . . . . . . . . . . . . .379-387, 390-391, 394, 400-401
- hout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 410-423
- incl. armleggers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372-396
- kunstleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374-375, 383, 388-393, 400-401
- kunststof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415
- lederbekleding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383, 388-395, 397-400
- met rijverbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410-415
- netweefselrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  396-398 
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Hoekrek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56
Hoektafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23-29, 32-33, 37, 85, 92, 106-107, 144-145
Hoogglans meubilair   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242-243
Hoogteverstelbare tafels, elektromotorisch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .zie tafels
Hout/staal bureaumeubilair  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178-203
Hout/staal garderobekasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .229
Houten rekken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60-63, 118-121, 210, 220, 229  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242, 247, 249, 496-501
Houten stoelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 405-410 

I
iMODUL akoestische elementen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 256-257
iMODUL bureaumeubelsysteem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 212-223, 256-257
iMODUL kabel-/datamanagement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .257
Industrierekken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 698-712
Informatie
- borden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 565-573
- dragers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 565-573, 577
- staanders  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 591-592, 594
- vitrines  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 588-592
Interactieve borden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .op aanvraag
ISO-bezoekerstoelen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364-381
ISO-toebehoren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .380

J
Jaarplanners  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .576

K
Kabelbruggen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .92
Kabelgeleiding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .92
Kabelmanagement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .92
Kabelslurfen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .92
Kantinestoelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 405-424
Kantinetafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .zie tafels
Kapstokken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 552-553, 556-557
- RVS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .553
- systeem Ilium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .556
Kasten 
- antraciet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .165
- beukdecor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60, 84-85, 128-145, 231, 253-255 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .568-573, 590-593, 598-601
- bureau hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52, 76-77, 116-133, 220-233, 229-230, 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235-243, 247-249, 488-493, 504-509
- bureau staal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150-177, 476-487, 502-509, 514-515 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 517, 522-525, 536-537
- calvadosdecor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238-239
- draaideuren hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50-51, 114-115, 211, 221, 229, 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241-242, 247, 249, 488-492
- draaideuren staal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150-153, 160-175, 476-487, 644-657
- eikdecor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210-211, 247, 249
- esdoorndecor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52, 116-133, 201, 221-223 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 247, 488-489, 508-509
- hangmappenframes hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47, 110-111, 231
- hangmappenframes staal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .176-177, 186-187, 522-523 
- hangmappenframes staal/hout   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .186
- hoogglans  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .243

- inzet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .578
- lichtgrijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42, 57-77, 112-133, 150-176, 211 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221-223, 247, 249
- nootdecor   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229-230, 241, 249
- nootdecor/wit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229-230, 249
- plankasten staal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 536-537
- roldeurkasten hout   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64-67, 130-133, 222, 230, 235
- roldeurkasten hout/staal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .190, 203
- roldeurkasten staal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156-157, 165, 504-510
- schuifdeuren hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68-71, 122-127, 211, 223, 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231, 235, 241, 243, 518-521
- schuifdeuren staal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158-159, 165, 171, 514-517
- voor werkplaats, magazijn en werkplaats  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 646-657
- wengédecor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .235
- wit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52-73, 116-133, 211-229, 243, 247, 249
Kastenwand – hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .77
Kastsysteem
- Ergo-Lock  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  657
- systeem T 420  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 645-647
- systeem T 500  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 648-649
- systeem T 600  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650-651
- systeem TMF 110  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .656
Kistrollers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .694, 697
Klapbare borden   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .571
Klaptafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .zie tafels
Kledijkasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  598-613, 622-626, 630-636
Kledijstaanders  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 552-559
- mobiel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .556
- RVS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .553
Kleerhaken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 557-558
Kleerhangers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .557
Klemlijsten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .577
Klikrek
- complete aanbiedingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 700-701
- legborddiepte 300 - 600 mm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 700-701
- legborddiepte 300 - 800 mm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 704-705, 709-711
- legborddraaglast tot 150 kg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 700-701, 704, 708
- legborddraaglast tot 200 kg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .711
- legborddraaglast tot 250 kg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 709-711
- lichtgrijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 704-705, 708-709
- ST 4000 Plus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 704-709
- ST 5000  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 710-711
- verzinkt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .700-701, 704-705, 708-709
Kunststof 
- boxen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 579, 713-715
- magazijnbakken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 714-715
- stapelboxen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 714-715
- vloerbedekking   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 359-361
Kurkborden   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 564-566, 570, 572-573

L
Ladders   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .693
Lade-toebehoren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43
Ladeboxen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .579
Ladekasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 662-663
Lademagazijn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43
Ladesystemen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .578
Lampen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .549
Lederen sofa‘s en -garnituren   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264-267
Lederen zetels   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264-265, 344-353
Legbordkasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 646-657
- extra breed   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .646, 649, 651
- extra breed en diep  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .651
- extra diep .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650-651
Legbordrekken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 540-546
Lessenaars  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .139
Lijsten met kapstokken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  556-557
Lockers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 598-618
- met dubbele afdelingen  . 602, 610-611, 615, 626-627, 632, 637 751
- met sokkel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .600, 610-611, 624, 626-627, 631, 632-633
- met voeten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 598-599, 622, 630, 637
Lockersystemen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 598-618
- SP1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 598-603
- SP2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 604-607 
 -SP PROFI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 620-629
Loungemeubilair   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264-268

M
Magazijn
- bakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 714-715
- containers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 713-715
- rekken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 698-712
- wagen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 694-697
Magazijnkasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 644-657
- extra breed   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 646, 649-651
- extra breed en diep  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .651
- extra diep .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650-651
Magneetborden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 565-568, 572-573
MANAGEMENT 2 directiebureau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232-235
MANAGEMENT kasten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .234
MANAGEMENT vergaderinrichting   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .234
Managerzetel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 344-353
- in leder .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 344-353
- in stof   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .344
- 179 € tot 399 €  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 344-349
- 400 € tot €  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .353
Materiaalkasten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 644-657
- extra breed   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 646, 649-651
- extra breed en diep  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .651
- extra diep .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650-651
Maxi-opberging  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .690
Meetingstoelen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364-401
Metalen kleerhangers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 552-553
Meubilair 
- beukdecor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16-201, 212-222, 246-247, 487-493, 535,  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .510-511, 518-521, 531-535
- eikdecor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206-211, 246-247
- esdoorndecor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16-201, 132-222, 246-247, 488-491 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .535, 510-513, 518-521, 531-535
- lichtgrijs  .  . 24-211, 214-222, 246-249, 476-487, 504-509, 514-515, 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 517, 526-527, 536-537
- nootdecor   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224-241, 248-249
- tweekleurig   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .206-211, 224-230, 242-249
- wengédecor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232-235
- wit  .  .  . 10-201, 206-211, 224-230, 246-249, 488-493, 510-513, 535 
- zebranodecor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242-243
Mobiel draaibaar bord  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 572-573
Mobiel witbord   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .569
Mobiele scheidingswanden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252-259, 571-573
Mobiele wanden   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252-259, 571-573
Mobiele werkbanken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .676
Moderatieborden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 571-573
Moderatieborden verrijdbaar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 571-573
MODUL tafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .78
MULTI MODUL
- aflegsysteem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117
- bureaumeubelsysteem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80-137
- complete bureau-aanbieding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136-137
- kasten/rekken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112-133
- rol- en standcontainers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108-111
- stalessenaar/bezoekerstafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138-139
- tafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82-107, 464-465
- vergader- en bijzettafels   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138-139
Multifunctionele 
- kasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 646-657
- kasten extra breed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 646, 649-651
- kasten extra breed en diep   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .651
- kasten extra diep  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650-651
- tafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .zie tafels
Muurasbakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .563, 689
Muurasbakken RVS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .563, 689

N
Natuurkurk borden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .564, 566
Noodsleutelkasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .548

O
Omkleedbanken met houtdecor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 640-641
Omkleed vakkenkasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 617, 628-629
Omkleed-inrichting   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 596-641
Omkleedbanken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 640-641
Ontvangstbalies  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262-263
Ophangbare draagberries   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .586
Ordnerdraaizuilen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 538-539
Ordnerrekken  .  .  .  .  .  .  . 60-63, 118-121, 155-156, 210, 220, 261, 229, 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .242-243, 247, 249, 496-501, 543-545
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P
Papierhouders   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .577
Papierklemlijsten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .577
Papierkorven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 560-563, 688-691
- metaal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 561-562, 688, 690-691
- RVS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 562-563
- vuurbestendig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .560
- Parapluhouder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .559
Pendelmappen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .77
Perforatieplaten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 678-679
PET-vloerbeschermingsmatten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 359-361
Plakaatvitrinekasten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 588-592
Plakkaatvitrines  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 588-592
Planborden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .576
Planborden prikbaar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .576
Planhouders  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .577
Plankasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 536-537
Planningsborden   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .576
Platformwagens  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .695
Platformwagens klapbaar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .694
Pleisterbox  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .586
Plooibare wanden   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .571
Poetsmiddelenkasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .486, 587
Polstermeubilair   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264-268
Polsterstoelen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270-401
Polycarbonaat-vloerbeschermingsmatten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 359-361
Postsorteerstations   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .639
Presentatie
- borden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 564-567, 571
- vitrinekasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 588-592
- wanden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258-259, 571-573
Prikborden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .576
Prikwanden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650-651, 657, 664-665
Privacywanden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .252-256, 258-259, 571-573
Profi – garderobekasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 622-627
Profi – lockersystemen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 620-629
PROFI Bicolour
- kasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229-231
- tafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224-227
PROFI MODUL  
- bureaumeubelsysteem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10-79
- draaideurkasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50-55
- kasten/rekken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48-77
- kastenwanden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74-75
- rol- en standcontainers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42-45
- tafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12-41, 466-467, 469, 471
- vergadertafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32-33
Profi werkplekverlichting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 658-665
Projectplanners   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .576

R
Rekken 
- Informatie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .698-699
- bureau – hout   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60-63, 118-121, 210, 220, 229, 242, 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 247, 249, 496-501
- bureau – staal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .154-155, 494-495, 540-546
- bureau – staal/hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .188 
- complete aanbiedingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 700-701
- legborddiepte 300 - 600 mm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 701, 709, 702-703
- legborddiepte 300 - 800 mm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 704-705, 709, 702-703
- legborddraaglast tot 70 kg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 700-701
- legborddraaglast tot 150 kg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .701, 704, 708
- legborddraaglast tot 200 kg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .711
- legborddraaglast tot 250 kg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .709, 710
- legborddraaglast tot 350 kg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .705
- lichtgrijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60, 118, 220, 252, 542 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  705-709
- verzinkt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 710-711 
- voor archief en bureau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 542-546, 701-702
- voor magazijn en werkplaats  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 698-711
- werkplaats  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 698-711
Reksysteem
- ST 3000  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 700-701, 542-543
- ST 4000 Plus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 704-709
- ST 5000  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 710-711
- STA 2000 Plus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 544-545
Relingsystem voor tafels   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43 
Rijgarderobes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .556

Rolcontainers
 - hout   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42-43, 108-109, 207, 219, 228, 233,  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240, 246, 248, 529-535
- hout/staal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186-187, 199
- staal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146-147, 526-527
Roldeurkasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .zie kasten
Roosterrekken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 710-711
Ruimtebesparende kasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160-161
Ruimtescheidingswanden   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 253-259, 571-573
Ruimteverdelers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252-259, 571-573
Rustruimte berries  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .586
RVS
- afvalbakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 562-563
- asbakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .562
- etagewagens  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 584-585
- papierkorven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 561-562
- staande asbakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .562
- wandasbakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .562

S
Salontafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .zie tafels
Sanitaire ruimte inrichting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .586
Schaalstoelen
- hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 410-421
- kunststof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 410-421
Scheidingswanden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252-259
Scheidingswanden geluidsabsorberend  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252-261
Scheidingswandsystemen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252-259, 571
Scholingsbord mobiel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 566-570
Schrijfborden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 565-569, 572-573
Schroefrekken- complete aanbiedingen
- legborddraaglast tot 70 kg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .542, 544 
- legborddraaglast tot 150 kg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .235, 603, 705
- legborddraaglast tot 200 kg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .712
- verzinkt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .539
Schuifbaar blad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . tafels
Schuifdeurkasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .zie kasten
Seminarietafels   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 565-573
Serveerwagens  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 584-585
Showroomwanden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 568-571
Sitness zitmeubilair-serie
- bureaustoelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 334-343
- krukken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 334-343
- stahulpen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 334-343
- meetingstoelen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 334-343
Sledestoelen
- lederbekleding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 353, 388-391
- met DELTA-1 stof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390-391, 400-401
- stofbekleding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 373-396
Sleutelhangers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .549
Sleutelkasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 548-549
Sluitvakkasten
- met metalen deuren   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 614-615, 628-629, 638
- series Basic/Classic   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 634-637
Sociale ruimteninrichting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 596-641
Sofa‘s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264-268
Sorteerstations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .578
Staal
- draaideurkasten bureau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151-153, 201, 476-487
- garderobekasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 487, 598-613, 620-627
- hangmappenkasten bureau  .  .  .  .  .  .148-149, 176-177, 186, 522-525
- kasten  .  .  . 150-177, 476-487, 502-510, 514-517, 536-537, 644-657
- kasten extra breed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .172, 175, 481, 517, 646, 651
- kasten extra breed en diep   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .651
- lockers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .598-613, 622-627, 630-636
- lockersystemen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 596-597
- meubelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140-203
- poetsmiddelenkasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .486, 587
- rekken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  542-545
- rekken bureau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .154-155, 186, 494-495, 542-543
- schuifdeurkasten bureau  .  .  .  .  .  .  . 158-159, 165, 172, 191, 514-515
Staal/hout 
- bureaumeubilair   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178-203
Staande - en combi asbak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  563
Staande asbakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .563
Staande asbakken metaal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .563
Staande asbakken RVS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .563 
Staande kapstokken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 552-553, 556
Staladders   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .693

Standcontainers – hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44-45, 110-111, 234, 241
Standcontainers – hout/staal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .200
Stapelbare transportbakken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 714-715
Stapelcontainers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .713
Stapelkarren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 713-715
Stapelstoelen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364-421
- DELTA1-stof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 379-387, 391-395, 414
- hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 373, 405-410
- kunststof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 412-413, 415
- lederbekleding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 383, 393-396 
- stofbekleding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364-411
Statafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .zie tafels
Statafels electromotorisch hoogteverstelbaar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .zie tafels
Stifte voor witborden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .570
Stiften voor flipcharts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .570
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- cafeteria-/multifunctionele stoelen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 402-424
- DELTA1-stof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390, 394, 400-401
- kunstleder   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .383, 388, 392
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- met armleggers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 383-396
- met rijverbinding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 410-411
- netweefselrug  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  396
- slede-onderstel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 373, 381, 380-396
- stapelbaar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364-421
- stofbekleding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364-414
- vlamvertragende stof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390-394, 400-401
- werkstoelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 357, 680-685
- zonder armleggers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364-385
Stoelmatten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 359-361
Stroomdatabox   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .225

T
Tafelfolderhouders  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .593
Tafellampen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  583
Tafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12-41, 82-107, 194-197, 142-145, 180-185, 206,  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 214-218, 224-227, 237, 242, 246, 248
- antraciet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .446
- besprekingstafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .78-79, 138-139, 426-459
- beukdecor  .  .  .  . 16-41, 78-79, 92-107, 138-139, 182-183, 194-197, 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 214-218, 423-425, 430-431, 436-437, 442-443, 454
- bezoekertafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 425-461 
- bijzettafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78-79, 138-139, 428-445, 446, 423-425
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Toebehoren 
- bureautafels PROFI MODUL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .93
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- wagens met rubberen geribbelde mat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .694
Tussenwanden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252-261, 571
Tussenwanden geluidsabsorberend  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260-261

U
Universele kasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 476-483, 644-657
Universele lockers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 608, 612-613, 618-619
Universele rekken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 700-711
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Veiligheidspapierkorven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 561-562
Verbandkisten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .586
Vergader
- meubilair / tafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100-145, 234, 240, 451-454
- stoelen kunststof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .415
- tafels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .zie tafels
- zetels DELTA1-stof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390-395, 400-401
- zetels lederbekleding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 353, 388-391
- zetels stofbekleding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 462-466, 478-479
Verkoopshelpers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 588-595
Verrijdbare afvalcontainers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 690-691
Verrijdbare milieuverzamelaars  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 656, 658-691
Verrijdbare werkbanken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 674-676
Verwarmbare voetensteun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .358
Verzamelkasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 536-537

Vitrinekasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 588-592
- met draaideuren   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .588
- met schuifdeuren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 589-590
- voor binnen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 588-592
- voor buiten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 591-592
Vlakke afleglasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 536-537
Vlakke vitrinekasten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 588-589
Vloerbeschermmatten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 359-361
Voetensteun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .358
Voor zorginstellingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 376-377
Vormschaalstoelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 410-411
Vuilbak - groot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 690-691
Vuilnistonnen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 690-691

W
Waardevakkasten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 617, 628-629
Wachtgroepen setaanbiedingen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264-267
Wagens  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .694
Wanden voor ruimte opdeling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258-259, 571-573
Wandfolderhouders  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 593-595
Wandkapstokken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 556-557
Werkbanken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 660-661, 666-676
- complete aanbieding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .661
- hoogteverstelbaar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 660, 666-669
- op wielen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .676
- systeem VK 3060  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 674-675
- volledig gemonteerd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 660-671
Werkkruk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 680-681
- draaibaar hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .682
- hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .682
- met voetring   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 680-687
Werkplaatskasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 646-657
- extra breed   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .646, 649, 651
- extra breed en diep  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .651
- extra diep .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650-651
Werkplaats-planboard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  576
Werkplaatsstoel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 680-685
- hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .682
- met voetensteun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 680-681
- met voetring   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 680-685
- PU-schuim  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 680-681
- softex- bekleding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 680-681, 686
Werkplaatssysteem WS PROFI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 658-665
Werkplaatsverlichting   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .583

Werkplaatswagens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .676
Werkstoelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 680-682
- hout  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .682
- met voetensteun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 680, 682-683
- met voetring   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .680
- PU-schuim  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .680
- softex-bekleding   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 683-686
- stof   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .687
Werktafels  
- complete aanbiedingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .661
- hoogteverstelbaar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 660, 666-669
- volledig gemonteerd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 660-671
Werktuighouders  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 678-679
Werktuigwagens  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .676
Whiteboards .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 565-570
Wijdspanrekken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .712
Witborden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 565-570
- Economy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .566
- toebehoren   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .570
Witte bureaumeubelen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . zie bureaumeubilair
WS PROFI 
- grote ruimtekasten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .665
- ladekasten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 662-664
- werkplaatskasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 662-664

X
XXL
- werkbanken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 670-671
- bezoekerstoelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .397
- bureaustoelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 349-353, 356

Z
Z-Garderobekasten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 612-613, 637
Zaal stoelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364-372, 410-417 
Zetels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264-267
- directiezetels lederbekleding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 344-353
- directiezetels stofbekleding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .344
Zichtmagazijnkasten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 714-715
Zit- en garderobebanken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 640-641
Zitkrukken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 342-343
Zitmeubilair  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270-423
Zwaarlastrekken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 710-711
Zwaarlaststoelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350-351

DELTA-V Lucas N .V .Bosstraat 189 • B-3930 Hamont-Achel                   gratis tel  0800/20 888                   gratis fax  0800/20 222                   Online-shop: www.delta-v.be

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens ernstig 
en behandelen alle gegevens, die betrekking nemen op u als na- 
tuurlijke persoon (uw persoonsgegevens), steeds volgens de wettelijke 
gegevensbeschermingsregels (bv . de Europese Algemene Verordening 
Gegevensverwerking = EU-AVG) . Hieronder informeren wij u over de 
verwerking van uw persoonlijke gegevens .
 
Wij – de firma DELTA-V Lucas, Bosstraat 189, B-3930 Hamont-Achel 
– verwerken als contractuele partner van uw onderneming uw per-
soonsgegevens voor de opmaak van offertes, voor de uitvoering van 
contracten en verkoopovereenkomsten, voor boekhouding en kosten-
berekening (zie EU-AVG, art . 6 lid 1 S sub B), alsook voor het uitvoeren 
van contractuele en wettelijke verplichtingen (bv . handels- en belas-
tingrecht, zie EU-AVG, art . 6 lid 1 S sub C) . De professionele relatie is 
die tussen ons en uw bedrijf . Met het oog op externe verplichtingen 
(bijvoorbeeld in het kader van het douane-/belastingrecht) kan het 
voorkomen, dat persoonlijke gegevens m .b .t . uw persoon vergeleken 
worden met door de autoriteiten gepubliceerde lijsten . Verder worden 
gegevens ook gebruikt voor doeleinden als marketing, intern markt- 
onderzoek en marktafzet of interne bedrijfsstatistieken . Deze recht-
matige belangen dienen vooral voor de optimalisatie van processen 
en de kostendekkende berekening van uitgevoerde diensten . Hierbij 
wordt er steeds rekening gehouden met uw belangen, basisrechten 
en basisvrijheden (zie EU-AVG, art . 6 lid 1 S sub F) . Wij gebruiken uw 
gegevens voor het toesturen van informatie over producten, diensten, 
bijeenkomsten en andere relevante zaken m .b .t . onze firma, indien u 
ons hiervoor uw toestemming hebt verleend of indien wij u hierover 
correct geïnformeerd hebben in het kader van de gegevensverwerving . 
U kunt zich tegen elk toekomstig gegevensgebruik op elk moment 
verzetten . De door u aan ons verstrekte verplichte gegevens zijn nood-

zakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst . Zonder deze 
gegevens kunnen wij de overeenkomst met uw bedrijf niet nakomen .

Overdracht
Uw persoonlijke gegevens worden gedeeltelijk aan externe dienstver-
leners doorgegeven (bv . belastingadviseurs, juridische adviseurs) . Ook 
externe IT-dienstverleners hebben toegang tot een deel van uw gege-
vens (bv . in het kader van bestelgegevensverwerking, zie EU-AVG art . 
28) . Hierbij gaan de dienstverleners onafhankelijk te werk, wat door de 
betreffende contracten gegarandeerd wordt .

Kredietwaardigheidscontrole
Indien wij vooraf onze diensten leveren (bv . bij betaling op factuur), 
dan is het voor het afsluiten van de verkoopovereenkomst noodzake-
lijk een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole uit te laten voeren 
door gespecialiseerde kredietinformatiediensten (zie EU-AVG art . 22 
lid 2 sub A) . Wij geven de voor een kredietwaardigheidscontrole nood-
zakelijke persoonsgegevens door aan onderstaande firma’s:
Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr . 11, 460 Neuss
Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Str . 30, 10317 Berlin 

Uiteraard wordt hierbij steeds rekening gehouden met de naleving 
van uw rechten, vrijheden en belangen . U heeft de mogelijkheid uw 
standpunt aan ons mee te delen door contact op te nemen met ons 
via onderstaande contactmogelijkheid, om de beslissing van de identi-
teits- kredietwaardigheidscontrole aan te vechten .   

Bewaren en verwijderen van gegevens
Uw gegevens worden zo lang bewaard als voor de betreffende do-
elen noodzakelijk is . De gegevens worden ten laatste verwijderd na 

beëindiging van de contractuele relatie en na afloop van de wettelijke 
bewaringstermijnen van het burgerlijk, handels- en belastingrecht, in-
dien u niet uitdrukkelijk toegestemd heeft met een verder gebruik van 
uw gegevens of wij ons een voortdurende gegevensverwerking binnen 
het wettelijk kader voorbehouden .

Uw rechten
Conform artikel 15 ff . EU-AVG heeft u de volgende rechten: het recht 
op informatie over de betreffende persoonsgegevens, alsook op cor-
rectie, verwijdering of beperking van de verwerking . U heeft een her-
roepingsrecht tegen de verwerking, alsook het recht op de overdracht 
van de gegevens . Verder heeft u conform artikel 77 EU-AVG het recht 
een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit . In- 
dien de verwerking van uw gegevens berust op een ingediend akkoord, 
heeft u nog het recht dit akkoord te herroepen . Tot de herroeping blijft 
de rechtmatigheid van het akkoord tot verwerking geldig .  

Contactpersoon gegevensverwerking
De contactpersoon voor gegevensverwerking van DELTA-V is de heer 
Dr . Jörn Voßbein, UIMC Dr . Vossbein GmbH & Co . KG, 
Nützenberger Str . 119, D-42115 Wuppertal, Tel . +49(0)202-26574-0, 
E-mail: datenschutz .delta-v@uimc .de

Meer informatie via: delta-v.be
De volledige gegevensbeschermingsverklaring kan geraadpleegd wor-
den op onze website via 
delta-v .be/nl/gegevensbeschermingsregels/

Informatie met betrekking tot gegevensverwerking

Index
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6. Verzendkosten
Indien de goederen niet “franco huis gelijkvloers” geleverd worden, gebruiken wij de 
beste verzendmethode aan de voordeligste condities voor U. Op aanvraag delen wij U 
graag mee hoe de verzending verloopt en wat de verzendkosten zijn. 

7. Garantie
Op al onze producten geldt een garantie van 24 maanden, uitgezonderd voor de 
artikelen waarvoor er een andere garan tieperiode is aangegeven in de catalogus. 
Bescha di gin gen of storingen die zich voordoen door foutieve bediening, gebruik van 
geweld of normale slijtage vallen niet onder deze garantie. Uitgesloten zijn vloer-
beschadigingen. Onze producten zijn niet voor alle vloertypes geschikt, er kunnen 
beschadigingen voorvallen op zachte vloeren (bijv. linoleum, parket, kurk). Het testen 
of ze geschikt zijn voor uw type vloer is te uwen laste. Indien wij u hieromtrent raad 
geven, is het enkel als advies te zien en niet bindend. Bij gegronde reclamaties die ons 
toe komen binnen de garantietermijn van 24 maanden, worden de goederen kosteloos 
omgeruild, nageleverd of bijgewerkt.

8. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor kleuren of producten te wijzigen op grond van  
technische verbeteringen. 

9. Geldigheid
Voor alle leveringen gelden uitsluitend deze leverings- en betalingsvoorwaarden. 
Afwijkende voorwaarden van de besteller kunnen wij niet aanvaarden, ook niet als er 
van onzentwege geen uitdrukkelijke tegenspraak volgt. Met deze actuele catalogus 
verliezen alle vorige aanbie dingen hun geldigheid. 

10. Eigendomsrecht
De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeen-
gekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden, is de koper er niet toe 
gerechtigd ze verder te verkopen, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin 
van het woord te gebruiken. Rekening houdend met voormeld eigendomsvoorbehoud 
is de koper verplicht elk beslag door derden op de geleverde niet integraal betaalde 
goederen onmiddellijk aan ons kenbaar te maken.

11. Reclamaties
Gelieve u te overtuigen van de kwaliteit van de goederen alvorens de factuur te 
vereffenen. Duidelijke gebreken, die niet ontstaan zijn tijdens het transport, moeten 
ons binnen de week na ontvangst van de goederen schriftelijk medegedeeld worden.
Verborgen gebreken moeten binnen de week na vaststelling schriftelijk medegedeeld 
worden. 

12. Bevoegde handelsrechtbank
Indien aan één of meerdere bepalingen van voorgaande leverings- en betalingsvoor-
waarden niet wordt voldaan, blijven de andere bepalingen van kracht. De rechtbank 
van koophandel te Hasselt is bevoegd voor alle eventuele geschillen in Belgie. Voor 
Nederland is de rechtbank van Eindhoven bevoegd.

13. Omgang met persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden door de verkoper  
verkregen, verwerkt en gebruikt in het kader van de wettelijke  
bepalingen. Actuele aanwijzingen betreffende onze gegevens-
bescherming volgens de voorschriften van de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) vindt u op onze website via 
delta-v.be/nl/gegevensbeschermingsregels

DELTA-V Lucas 
Stand: 01.03.2020

1. Algemeen 
Met zijn bestelling aanvaardt de koper onze hier vermelde verkoopvoorwaarden als 
geldend in al zijn transacties met onze vennootschap. Onze prijsoffertes zijn vrijblij-
vend en speciaal voor de professionele eindverbruiker. Al onze vermelde prijzen zijn 
nettoprijzen excl. BTW. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen voor  
1 stuk. De in de afbeelding afgebeelde toebehoren en decoratiemateriaal zijn niet 
in de prijs inbegrepen.De prijzen blijven geldig tot het verschijnen van de volgende 
catalogus of tot de aangegeven datum.

2. Facturatie en betaling
Wij vragen de facturen volledig te betalen binnen 30 dagen na factuur- 
datum. In uitzonderlijke gevallen behouden wij het recht een vooruitbetaling te  
vragen. Bij wanbetaling of betalingsverzuim is Artikel 1226 e.V. van het burgerlijk  
wetboek van toepassing voor Belgie. Voor Nederland is Artikel afdeling 9 boek 6 BW 
art. 74 e.v. van toepassing. 

3. Opbouwservice
Meubelprogramma’s met Premium-levering worden incl. opbouwservice op de  
werkplek geleverd met terugname van de verpakking. Artikelen met mailing-levering 
leveren wij franco gelijkvloers en kunnen even tueel tegen 45,– EURO per uur /per 
monteur voor u opgebouwd worden

4. Terugname
Voor al de bij ons bestelde goederen uit de catalogus geldt een terugnamegarantie van  
10 werkdagen. Indien de goederen niet voldoen kunnen deze retour gegeven  
worden binnen 10 werkdagen na levering. Deze terugname kan enkel gebeuren als de  
goederen ongebruikt en  onbeschadigd zijn en indien ze zich in de originele verpakking 
bevinden. Gelieve in ieder geval bij retourzending contact op te nemen met ons. De 
transportkosten en het transportrisico zijn ten laste van de koper. Bij omruilingen 
waarvan de oorzaak is ontstaan door ons toedoen zijn de kosten ter onzer laste. 
Dit recht geldt niet voor speciaal vervaardigde producten.Goederen die niet tot ons  
standaard catalogusassortiment behoren en voor u vervaardigd worden kunnen niet 
retour gegeven worden. Dit is vanaf het moment dat de specifieke grondstoffen  
aangekocht werden of ze in productie genomen zijn.

5. Levering
Gelieve de goederen direct na levering te controleren op tran s   port schade. Eventuele 
beschadigingen moeten genoteerd worden op de leveringsbon en ondertekend  
worden door de chauffeur. Later gemelde transportbeschadigingen worden door de 
transportverzekering niet erkend, en kunnen daardoor ook niet door ons aanvaard 
worden. 

Bij premium-levering is de levering op etage inbegrepen indien dit kan zonder 
dat wij gebruik moeten maken van een externe lift. Bij mailing-levering leveren 
wij in Belgie en Nederland (vasteland) franco gelijkvloers tot achter de eerste 
deur. Levering op etage is mogelijk mits meerprijs. Gelieve dit bij de bestelling 
te vermelden. De kosten bij ingebruikname van een externe lift zijn ten laste van  
de koper.

Indien niet anders vermeld op de individuele pagina’s, worden de goederen franco  
gelijkvloers geleverd in België en Nederland (vaste land) tot achter de eerste deur. 
Voor de eilanden gelden speciale condities, deze kan men op aanvraag bekomen. 

Levering op verdieping is mogelijk mits meerprijs, gelieve dit bij bestelling te vermelden.  
Dat betekent voor u levering zonder transportkosten. 

De verwijzigingen naar de leverings voorwaarden zijn duidelijk vermeld onderaan elke  
pagina. Deze verwijzigingen hebben uit sluitend betrekking op de producten van deze 
pagina. 

Voor het transportrisico van de goederen sluiten wij voor u een transportverzekering 
af en berekenen hiervoor een evenredig vast bedrag aan van 2,95 EURO per zending. 
Bij bestellingen minder dan 99,– EURO, wordt er 9,90 EURO orderkosten aangerekend. 
Voor een vlotte afhandeling van uw order en om U uw goederen zo snel mogelijk te 
bezorgen, is het mogelijk dat wij deelleveringen verzenden. Dit vooral als het verschil 
in levertijd van de diverse producten te groot is. 

Deze catalogus richt zich uitsluitend tot bedrijven, zelfstandigen,  
vrije beroepen en organisaties. Daarom zijn onze prijzen excl. BTW.

DELTA-V Lucas N.V.Bosstraat 189 • B-3930 Hamont-Achel                 gratis Tel  0800/20 888                 gratis Fax  0800/20 222                 Online-shop: www.delta-v.be

Deze catalogus is gedrukt op  
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DELTA-V LUCAS N.V. 
Bureau- en bedrijfsinrichtingen 
Bosstraat 189
B-3930 Hamont-Achel
e-mail: info@delta-v.be 
Online-shop: delta-v.be

Snel bestellen per e-mail:  
bestelling@delta-v.be

Online-shop: 
delta-v.be

Wij adviseren u! Telefoneer ons: 
Tel. 0800/20888
Tel. voor NL: +32 11 440 440

  Ja, ik wens advies. Gelieve mij te bellen!

Bent u reeds klant bij DELTA-V Lucas?

 Ja, klantnummer:              

 Ja, klantnummer niet gekend           

 Neen

 Stuur ons aub een gratis hoofdcatalogus
 Ja, stuur mij de actuele aanbiedingen via mail door. 

Statistische informatie:
Aantal werknemers:Branche:

Bestelling
Bestelnr. Artikel  Aantal Stukprijs €

Facturatieadres
Firma

Contactpersoon

Straat

Postcode/Plaats

Telefoon

Fax

Leveringsadres  (indien afwijkend van facturatieadres)

Dank voor uw bestelling!

Aantal pagina’sDatum / handtekening van de besteller

Stempel

DELTA-V Catalogus 0,–   gratis

Firma

Eigenaar

Contactpersoon

Straat

Postcode/Plaats

Telefoon

Fax

e-mail

BTW-nr.

Uw partner met vakcompetentie en servicesterkte

Levering: Zoals aangegeven op catalogus pagina’s.
Transportrisico: Om de transportrisico’s te verzekeren, sluiten we voor u een  
transportverzekering af en rekenen we hiervoor 2,95 € aan per bestelling. 
Orderkosten: Bij bestellingen lager dan 99 € rekenen wij 9,90 € aan ter dekking  
van onze administratieve kosten.

Onze volledige verkoopsvoorwaarden kan u terugvinden in de catalogus op pagina 720 of op de 
Online-shop: delta-v.be.  Actuele informatie betreffende onze gegevensbescherming volgens 
de voorschriften van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), vindt u online via 
delta-v.be/nl/gegevensbeschermingsregels
Alle prijzen in onze catalogus zijn excl. BTW

Fax voor NL:
+32 11 440 441
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Projects

Projecten op maat                                   voor elk kantoor

Heeft u onze nieuwe projectbrochure al? 
Wij sturen deze graag gratis naar u op.
U kunt de brochure ook online doorbladeren via: 
delta-v.be/nl/Projects

DELTA-V LUCAS N.V. 
Bosstraat 189
B-3930 Hamont-Achel  
Tel. +32 (0) 11 440 440
info@delta-v.be 

Openingsuren 
showroom
Maandag tot vrijdag 
van 8.30 tot 17.30 uur
Op afspraak kan ook.

Ons stappenplan voor uw project op maat:
• bezoek aan uw bedrijf
• analyse van de werkplek(ken)
• vertaling naar een inrichtingsplan
• visualisatie door een 3D-tekening
• realisatie van uw kantoor
• betrouwbare service, ook na verkoop

Ons projectenteam staat voor u klaar
Wilt u uw kantoor of bedrijfsgebouw (her)inrichten? Neem dan contact met ons op, 
zodat wij samen met u op zoek kunnen gaan naar een passend concept. Wij maken 
een voorstel dat volledig past binnen uw filosofie en budget. Wij leveren zowel het 
grondplan als tekeningen in 3D, zodat de gehele inrichting visueel wordt en u een 
idee krijgt van de sfeer.

Projects

• optimale oplossingen  
 voor uw indivi duele bureau-  
 en bedrijfs inrichting

• eigen hoogwaardige  
 producten
 die door ons ontworpen zijn en voldoen  
 aan de hoogste kwaliteitsnormen

• ergonomie en ecologie –  
 voor U zonder meerprijs
 zijn de belangrijkste principes voor onze product -
 designs en onze productie-/montage processen.

UNIEK EN  
VEELZIJDIG  
ASSORTIMENT

Kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

PURE SERVICE

afb. bureaumeubelsysteem 
PROFI MODUL 
vanaf pagina 10

afb. zit-/statafel  
PROFI MODUL 
vanaf pagina 12

*Gedetailleerde leveringsvoorwaarden kan u in de catalogus terug vinden.

Maak gebruik van uw exclusieve 
PREMIUM-voordelen! 

• kosteloze professionele  
 lever- en opbouwservice 

• kwaliteitsgecertificeerde, 
 eigen opbouwteams

•  inclusief 
functie- 
controle 

 en persoonlijke  
 uitleg op uw  
 werkplek

• gebruiksklaar  
 voor U  
 gemonteerd *
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Voor gezonde en 
        gemotiveerde medewerkers

kasten en rekken
PROFI MODUL 

vanaf € 99,–
vanaf pagina 46

balies/ontvangst
vanaf pagina 262

bureaumeubelsysteem
PROFI MODUL 
vanaf pagina 10

ergonomische
bureaustoelen 

vanaf € 69,90
vanaf pagina 270

elektromotorisch 
hoogteverstelbare 
zit-/statafels 
PROFI MODUL

vanaf € 449,–
vanaf pagina 12

rolcontainer
PROFI MODUL 

vanaf € 279,–
vanaf pagina 42

Breng beweging in je  
dagelijkse kantoorleven
•  gezonder werken met elektromotorisch 

hoogteverstelbare tafels
 vanaf pagina 4

•   grote keuze aan individueel instelbare 
bureaustoelen en stahulpen

 vanaf pagina 270

Catalogus voor 
PREMIUM-klanten

Online-shop

delta-v.be
Online-shop

delta-v.be

  

Catalogus voor 
prem

ium
-klanten

UNIEK EN VEELZIJDIG ASSORTIMENT DUIDELIJK PRIJSVOORDEEL PURE SERVICE

Online-shop
delta-v.be

prijzen geldig  
vanaf 06.03.2020

Catalogus 

2020
Catalogus

2020

prijzen geldig  
vanaf 06.03.2020

UNIEK EN VEELZIJDIG ASSORTIMENT DUIDELIJK PRIJSVOORDEEL PURE SERVICE
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zit-/stabureautafel 
MULTI MODUL 
vanaf pagina 84

vanaf € 399,–

d

witesdoornbeuklichtgrijs

Oppervlak houtdecors tafelblad

uitvoering Basic 
hoogte 725-1140 mm 
1 motor, max. belastbaar  
dynamisch 60 kg
breedte mm 1200 1600 1800
lichtgrijs Bestelnr. 264 568 264 572 264 576
beuk Bestelnr. 264 569 264 573 264 577
esdoorn Bestelnr. 264 570 264 574 264 578
wit Bestelnr. 264 571 264 575 264 579

€/st. 429,– 459,– 489,–
vanaf 2 stuks €/st. 399,– 439,– 469,–

Zit-/statafels MULTI MODUL
25 mm dik blad incl. 2 metalen kabeldoorvoerdoppen, C-poot onderstel 
in aluzilver, elektromotorisch hoogteverstelbaar, diepte 800 mm

breedte mm 1200 1600 1800
lichtgrijs Bestelnr. 264 580 264 584 264 588
beuk Bestelnr. 264 581 264 585 264 589
esdoorn Bestelnr. 264 582 264 586 264 590
wit Bestelnr. 264 583 264 587 264 591

€/st. 589,– 629,– 649,–
vanaf 2 stuks €/st. 569,– 599,– 619,–

uitvoering Comfort 
hoogte 655-1305 mm 2 motoren, max. belastbaar dynamisch 80 kg

TIP!

2/3 
zitten

bedrijfsartsen adviseren

1/3 
staan

Premium-levering:  
gratis professionele snelle  
opbouwservice op de werkplek  
en terugname van de verpakking,  
binnen 10 werkdagen, franco.

incl. montage  
en functie-/  
kwaliteits test  
ter plaatse,  
kostenvrij

stabiel onderstel  
in aluzilver,  
max. belastbaar: 
(uitvoering  
Comfort):

80 kg

kabelslurf 
optioneel
pagina 84

DELTA-V

Bestelnr. 261 031 
€/paar 69,90

4-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg 
100 mm hoogte- en  
70 mm breedte- en  
45 mm diepteverstelbaar

2-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg  
100 mm hoogte- en  
70 mm breedteverstelbaar
Bestelnr. 261 030 c
€/paar 49,90

Bureaustoel winSIT  
met synchroonmechanisme,  
kruisvoet polyamide zwart
stof 
DELTA1 
Plus
kleur zwart donkergrijs blauw
Uitvoering met zitdiepteverstelling
Bestelnr.260 787 260 788 260 790 a
€/st. 369,– 369,– 369,–
Uitvoering met zitdiepteverstelling en 
zitneigingautomatic
Bestelnr.260 793 b 260 794 260 796
€/st. 389,– 389,– 389,–

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)
Bestelnr. 260 219 €/VE  19,90

Extra lange gebruiksduur 
door hoogbelastbare 
DELTA-V bekledingsstof 
met 100.000 schuurbewe-
gingen (100% polyester)  
EN 1021-1 sigarettengloed,  
EN 1021-2 lucifers 

Gegevens:
Zithoogte 445-565 mm 
Zitbreedte 450 mm
Zitdiepte 465-510 mm
Rugleuning-
hoogte 545-630 mm

Gewicht 16,5 kg

serie winSIT met 
verdere stofkleuren 
vanaf pagina 324

vanaf € 369,–

ERGONOMIE   
uit de extra klasse

bc

d

kwaliteitsgetest voor uw veiligheid

Premium-levering: gratis profes-
sionele snelle opbouwservice op de 
werkplek en terugname van de verpak-
king, binnen 10 werkdagen, franco.

traploos
elektromotorisch 
hoogteverstelbaar  
via knopdruk

a

• synchroonmechanisme 
• zit- en rugleuningneiging
• zietdiepteverstelling
• zithoogteverstelling
• ergonomie-comfortzit

Gratis tel 0800/20888 • Gratis fax 0800/20222 • e-mail info@delta-v.be
DELTA-V Lucas N.V • Showroom bureau- en bedrijfsinrichting • Bosstraat 189 • B-3930 Hamont-Achel
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