HomeFit© Thuiswerkplek

Thuiswerkplek - HomeFit©

Thuiswerken zoals op kantoor
Met het formaat van een schoenenkastje en in de kleur van je inrichting haal je een
professionele ergonomische werkplek in huis. HomeFit© is een zit-sta bureau en kast
in één. Zo kun je werken in je woonkamer met de kwaliteit van werken zoals je die op
kantoor gewend bent.
Het anonieme kastje kun je snel en eenvoudig transformeren tot een volwaardige
werkplek door het openen van de deuren en het opklappen van het werkblad. In het
werkblad zit de bediening voor de hoogteverstelling.
De handige opberggoot biedt ruimte aan werk gerelateerde materialen zoals een
laptop, ordner of werkmap.
Omdat we begrijpen dat je niet te lang wilt wachten op je nieuwe thuiswerkplek,
leveren we HomeFit© binnen 10 werkdagen bij je thuis.

Thuiswerkplek - HomeFit©

HomeFit© - specificaties

HomeFit© - normeringen

•

Direct te gebruiken, geen montage nodig. Werkplek

•

NEN EN 527-1:2011 type D

wordt compleet gemonteerd geleverd.

•

NEN EN 527-2 +A1:2019

De romp, top en werkblad 18 mm met melamine

•

NEN EN14074:2004

•

toplaag voorzien van lasertec techniek.
•

Stalen onderdelen afgewerkt met duurzame
poedercoating.

•

Zit-sta bureau in hoogte verstelbaar tussen de 68 en
118 cm, volgens NEN EN 527-1:2011 type D.

•

Anticollision ter voorkoming van eventuele
verwondingen van de gebruiker en beschadiging van
het bureau.

•

Hoogte van het bureau is af te lezen op de display in

Elektrisch verstelbaar
met bediening in blad

Deuren met wieltjes voor
openen en stabiliteit

Aluminium handgrepen

Hoogte verstelbaar van
68 - 118 cm

Werkblad kan in andere
kleur gekozen worden

Handige opberggoot

het blad.
•

Handige metalen opberggoot (aortagoot) voor laptop
en andere accessoires.

•

Handgrepen kastdeuren aluminium.

•

poten zijn voorzien van justeerdoppen met een
verstelbereik van 20 mm voor gemakkelijk waterpas
stellen.

•

Deuren voorzien van wieltjes voor eenvoudig openen
en stabiliteit bij open stand.

•

Automatische deurvergrendeling voor extra
veiligheid tijdens gebruik.

HomeFit© - keurmerken en kwalificaties
Bladen zijn leverbaar als duurzaam PEFC
gecertificeerd hout.

HomeFit© - Verkoop adviesprijs
HF105

695,- (ex. BTW)

68

Voldoet aan de MVI-criteria van de rijksoverheid
voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

68 - 118

ILO arbeidsnormen van de Verenigde Naties

30

Kastje

80

Zittend werken

80

Staand werken

Thuiswerkplek - HomeFit©
Standaard kleuren houten delen: levertijd 10 werkdagen

Wit

Eiken Vicenza

Zwart (romp/top)
Eiken Vicenza (blad)

Standaard kleurenhouten delen: levertijd 4 tot 6 weken

Zilvergrijs

Eiken Whitewash

Esdoorn

Noten

Licht Beuken

Trend kleuren houten delen: levertijd 4 tot 6 weken

Donker Noten

Robuust Vuren*

Zwart**

Antraciet**

Parel

Curry**

Henna**

Taupe**

Mint**

Zeeblauw**

* Vanwege de grove structuur is Robuust Vuren minder geschikt om op te schrijven. ** Matte structuur. Uitsluitend geschikt voor verticale toepassing.

Standaard kleur stalen delen:

Zwart
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