
U kunt uw werkplekken ook laten voorzien van elektrificatie, voor u op 
gewenste plaats gemonteerd. Wanneer u dit direct regelt, hoeft u later geen 
gaten in de meubels te (laten) maken.

Inbouw elektrificatie box wit met klep en borstels. Doordat de klep naar weerszijden 
geopend kan worden. Is deze elektrificatie box, uitermate geschikt voor duo bureaus, 
multi werplekken en vergadertafels. Ook is het klepje voorzien van soft close. Inclusief 
montage, bij bestelling van uw werkplekken op maat.

Stroominleg
- 3x stroom 
- 2x RJ45 (data)

Aansluitkabels 
- 1,5 m stroom

1. Elektrificatie 2-Sides
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€ 198,00
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€  98,00 

Naast  een  stroom  voorziening 

bevat  deze  Net-point, 1x  een 

USB en 1 RJ45(data) aansluiting. 

Ideaal voor het werken met een 

laptop te werken. niet  vaste  

werk-plekken.  voorkom  het 

gebruik van hinderlijke verleng 

snoeren.

2. Net-point

 excl. btw
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Notitie
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Elektrificatie box Conference is speciaal ontwikkeld voor multi 
werkplekken. Aan beide zijden kan een klepje geopend worden. 
De doorvoeren zijn voorzien van borsteltjes.

4. CONFERENCE BOX

Twee maal de aansluitingen:

Inclusief 1.5 m aansluitkabel    

€ 360,00

5. ELEKTRIFICATIE SINGLE
a.)  3x stroom, 2x RJ45. Inclusief 1.5m 

stroomkabel.   € 217,00

SINGLE USB

b.)  3x stroom, 4x USB, 1 x VGA, 1 X 

HDMI, 1x Audio. Inclusief 1.5m 

stroomkabel. € 334,00

Langere stroomkabel nodg? Geef dit dan 
even aan.

3x 230V
2 RJ45 (data)



Draadloos opladen van uw 

smartphone en iPod was nog 

nooit zo aantrekkelijk als met 

dit onzichtbare laadstation

Met deze technologie wordt het mogelijk om onzichtbaar uw Qi compatible 

apparatuur op te laden. Het laadstation is volledig weg te, omdat hij vanaf de 

onderzijde ingebouwd wordt.

Specificaties 

 Diameter -Ø: 79 mm

 Hoogte 15,5 mm

 Garantie: 2 jaar

Veel nieuwe smarttelefoons ondersteunen Qi. Ook 
is er bij veel telefoons al rekening gehouden met 
Qi. Zoals kunt u o.a. een sticker in uw telefoon 
plaaten, plaatsen van een stikker. Of in de vorm 
van een key-ringom een . aan de binnenzijde 
ruimte overgelaten , welke van buitenaf 
onzichtbaar is. Inclusief montage in het door ons 
vervaardigd meubel. €144,00

Is uw smartphone Qi ready? 

Qi compatible smartphones pdf 

Ook te bestellen met uw bedrijfslogo of slogan
Voor de i-phone zijn er covers beschikbaar, ook is 
er een Key-ring verkrijgbaar voor overige telefoons.



ELEKTRA-TRIPLE
3x stroom met 1,5 m aansluitkabel. Inclusief montage op 
gewenste plaats.

USB DOORVOER

Waarom uw kabeldoorvoer niet 
combineren met 4 handige USB 
aansluitingen? Aan te sluiten op 
uw pc of netsstroom. Wij 
monteren deze voor u in de 
werkplek(ken).

€ 38,00   exclusief btw.
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€ 108,00
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Op kantoor kunt u niet zonder oplossingen voor stroom, 

data, kabels en het plaatsen van CPU's. 

CPU HOUDER

Een CPU-houder bevestigd onder het blad, is een ideale oplossing. Zo staat de 
computer niet in de weg, in het zicht of op de vloer waar veel stof aangetrokken 
wordt. Deze CPU-houder is verstelbaar en geschikt voor de meeste computers. 
Inclusief montage onder het blad.  

€ 55,00 

Specificaties

• Hoogte: 320 tot 545mm

• Breedte:  80 tot 230 mm

• Kleur: zilver

• Draagvermogen: 20 kg
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Hebt u naar aanleiding van deze prijsopgave nog vragen, 
neem dan gerust per e-mail of telefonisch contact op. 

Of geef direct uw bestelling door, via ons 

Offerte Formulier

Het Helmhout 23-18
9206 AZ Drachten 
T. 0512 541620 

M. 06 290 06 250  
contact@koopsmeubels.com  

Op alle documentatie, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 

http://www.koopsmeubels.com/offerte.htm
mailto:contact@koopsmeubels.com
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