PRIJSLIJST 2018
WIJZIGINGEN &
AANVULLINGEN

Sinds 2014 heeft Drentea geen prijsindexatie doorgevoerd en ook in 2018
blijft het merendeel van de prijzen ongewijzigd. Zit-sta en de meeste zitzit werkplekken zijn zelfs in prijs verlaagd. Alleen een aantal accessoires
hebben we na 4 jaar moeten helaas in prijs moeten verhogen. Ondanks
dat we een aantal accessoires in prijs hebben moeten verhogen, is de
complete werkplek in de meeste gevallen lager geprijsd dan in 2014.

PRESTO

BUREAUPLATFORM

Om volledig te voldoen aan de nieuwste NEN-normeringen (zit-zit 650-850mm en zit-sta 650-1300mm)
waren aanpassingen aan het Presto platform noodzakelijk. Drentea heeft deze gelegenheid aangegrepen om
het hele platform te updaten en volledig klaar te maken conform de nieuwste normen. De Presto bureaulijn is
nu nog completer en de onderdelen zijn nog beter uitwisselbaar waardoor de circulariteit sterk is verbeterd.
De belangrijkste verbeteringen wijzigingen voor u op een rij:
De zit-sta en zit-zit tafels zien er vanaf nu
hetzelfde uit. De poten en wangen hebben één
universele maatvoering die geschikt is voor
zowel zit-zit verstelling als zit-sta verstelling. Bij
zit-zit wordt er 2-delige poten toegepast bij een
zit sta worden er 3-delige poten toegepast.

De naam Presto W vervalt en wordt Presto SW
of Presto RW. De combinatie ovale buis in een
rechthoekige wang is niet meer leverbaar. Presto
S heeft een ovale buis deze wordt gecombineerd
met afgeronde wangen als Presto SW. Presto R
heeft een rechte buis deze wordt gecombineerd
met rechte wangen als Presto RW

Presto is er nu dus in 4 uitvoeringen:
Presto S
Ovale buis met T-onderstel
Presto SW	Ovale buis in een wang met
afgeronde hoeken
Presto R	Rechthoek buis met T-onderstel
Presto RW	Rechthoek buis in een wang met
rechte hoeken

NIEUW Presto S en R
Onderpoot bij zit-zit en zit-sta identiek.
Zit-sta op basis van een T-onderstel
zonder stabiliteitsbalk

In alle 4 de bureaulijnen is er keuze uit: enkel
bureau, duo bureau of benches met 4, 6 of
meer werkplekken. Daarnaast kan er worden
gekozen uit HI klikverstelling, slingerverstelling,
elektrisch zit-zit of elektrisch zit-sta verstelling.
Tevens kan er worden gecombineerd met
poot of wang zowel bij enkele als bij DUO
werkplekken. Maatvoering: Om aan de nieuwste
NEN norm te voldoen is de wanghoogte
verhoogd naar 560 mm (dit was 530 mm).

NIEUW combinatie Presto S,
R en SW en RW
Zowel bij enkele als bij duo
werkplek mogelijk

Het kunststof kapje
bij de Presto S vervalt.

ACCESSOIRES

VOOR ALLE BUREAULIJNEN

De uniformiteit en uitwisselbaarheid komt nu ook naar voren bij de accessoires.
De volgende onderdelen zijn vrij uitwisselbaar binnen de 4 bureaulijnen:
• Kabelgoten recht en afgerond
• AORTA goten voor DUO werkplekken en benches
• Tussenwanden voor DUO werkplekken en benches
• CPU houders en overige elektrificatie onderdelen
Bovendien kunnen al deze onderdelen vanaf nu
ook achteraf worden gemonteerd zonder dat de
werkplek moet worden gedemonteerd.

Uitgevoerd en bijpassend bij de wanden voor
de duo werkplekken

BLADDECOREN

WIJZIGINGEN

In de basiscollectie komen de kleuren Beuken naturel,
Eiken en Ahorn te vervallen. Deze worden vervangen
door deze drie nieuwe decoren:

Licht beuken

Eiken Vicenza

Esdoorn

Aan de Trendcollectie zijn de volgende
twee kleuren toegevoegd:

Robuust vuren Zwart Nano Fenix

DEZE PRODUCTEN

STAAN OOK IN ONZE PRIJSLIJST
Nieuw! Treinbanken, leverbaar in 1, 2 en 3
persoons uitvoering en in 2 hoogte maten.
Tevens zijn er dubbele treinbanken leverbaar.

NIEUW Piqniq enkele werkplek. Het Piqniq
programma is uitgebreid met een enkele
werkplek. Tevens is het aantal maatvoeringen
van de Piqniq bureaus verder uitgebreid.
Daarnaast is er een keuze om het blad 10 cm te
laten oversteken ten opzichte van het onderstel.

Sturdy hanglamp, een bijzonder vormgegeven
lamp voorzien van led verlichting. Ook
verkrijgbaar als stalamp.

Loft is een volledig nieuw design
tafelprogramma, inzetbaar in zowel de office
als home omgeving. Loft is ontworpen met
circulariteit als basis. Vanuit deze basis wordt
gewerkt met uitsluitend 100% recyclebare
grondstoffen; plaatstaal in combinatie met
FSC-hout.

D600 vergadertafel. Het programma is verder
uitgebreid met meerdere maatvoeringen.
Daarnaast kan de D600 nu standaard worden
geleverd met zowel 18mm, 25mm als 36mm
bladen.
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