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Onze brochure 2020 staat vol met noviteiten. 

Voor de elektrische bureaus hebben de versie 2.0 toegevoegd. De-

ze versie heeft 2 borstelloze motoren, is sneller te monteren en 

door minder materiaal beter voor het milieu. Daarnaast hebben wij 

de collectie uitgebreid met nieuwe roomdeviders zoals de Cartage-

na en Green in Between.  

Ook op akoestisch gebied hebben we grote stappen gemaakt met 

onder andere Time Out, Liberty en de Lightboks. Verder zijn er een 

aantal nieuwe bureaustoelen bijgekomen en hebben de collectie 

aangevuld met softseating uit Italië. 

Als laatste toevoeging onze akoestische panelen van vloer tot pla-

fond zonder de boel te beschadigen en Groen licht een liedpaneel 

met planten daarbovenop.   

     Wij wensen je veel plezier bij het inzien van onze brochure 2020. 



 
 

   Werken 



Opava 
Elektrisch verstelbaar bureau, met het dunne deel van de poot 

aan de onderzijde, tot 120 of tot 130 cm hoog incl bladdikte. 



Opava 2.0 
Elektrisch verstelbaar bureau met het dikke deel van de poot onderzij-

de, voorzien van 2 motoren, hoogte van 64 tot 130 cm incl bladdikte 



Nirvana 
Elektrisch verstelbare duo met een hoogte verstelling tot 120 of 

tot 130 cm, uit te breiden met veel opties. 



Nirvana 2.0 
Elektrisch verstelbare duo met een hoogteverstelling tot 130 cm 

incl bladdikte. Voorzien van 2 borstelloze motoren.  



Nirvana met wangen 
Elektrisch verstelbare duo tot 120 of tot 130 cm incl 

bladdikte. Uit te breiden met veel opties. 



Nirvana met Vamage kasten 
Elektrisch verstelbare duo met kasten, 

opstelling van 1-, 2– of 4 personen. 



Ortega 
Elektrisch verstelbare duo met een metalen profiel op de grond, 

optioneel met afdekkap, tot 120 of tot 130 cm incl bladdikte. 



Che Strano 
Elektrisch verstelbare duo met een metalen frame , tot 120 of tot 

130 cm incl bladdikte. 



Bridge 
Elektrisch verstelbare duo met schuine poten, tot 120 of tot 130 

cm incl bladdikte. Met 2 motoren. Uit te breiden met veel opties. 



Bermuda 
Elektrisch verstelbare trio opstelling, tot 130 cm incl bladdikte. 

Uit te breiden met veel opties. 



Frame 
Elektrisch verstelbare duo, tot 120 cm. Met een zwart kruis die 

de 4 poten bij elkaar houdt, bovenzijde als een Nomos tafel. 



Muro 
Elektrisch verstelbare duo opstelling met motoren geïntegreerd 

in de kolommen, standaard met akoestische panelen. Hoogte 

verstelling tot 130 cm. 



Ypsilon 
Elektrisch verstelbaar bureau tot 120 of tot 130 cm , uit te brei-

den met een aantal opties. 



Morelia 
Elektrisch verstelbaar onderstel met individueel verstelbare voor-

zijde om monitor schermen op de gewenste hoogte te brengen. 

Hoogteverstelling tot 120 of tot 130 cm. 



Mekano 
Elektrisch verstelbaar onderstel met gaten in de poten en in de 

bladdragers, een hint naar het oude technische speelgoed. 



Cuatro 
Elektrisch verstelbaar 4 poots bureau hoogte verstelling tot 120 

of tot 130 cm in veel breedte en diepte maten. 



Ring 
Stoer elektrisch verstelbaar bureau tot 120 of tot 130 cm aan te 

passen in breedte en diepte. 



Esagono 
Callcenter opstelling, slinger of elektrisch verstelbaar, voor 6 per-

sonen met akoestische schermen tussen de werkplekken. 



Lomp 
Instelbare solo of duo werkplek, bij de blank stalen uitvoering 

blijven de lassen zichtbaar zitten, poot 10 x 10 cm. 



Flex4 
4 individueel verstelbare werkplekken tot 130 cm hoog incl blad-

dikte. Maximale bladgroote 115 x 75 cm. 



Linea Alto 
Directieset met een elektrisch verstelbaar bureau met wangen. 

Met bijpassende kasten en kast voor tv scherm. 



Stay safe  
Schermen ter voorkoming van besmettingsgevaar. De schermen 

zijn er in een groot aantal maten en variaties. 



Monitorarmen 
Onze monitorarmen zijn er in een kleur, zwart, 4 modellen zoals 

boven afgebeeld, met of zonder gewichtsinstelling. 



Accessoires  
Een aantal afbeeldingen van onze accessoires, kabelgoten, kabel-

bakken, memory display, niet afgebeeld akoestische schermen. 

Kabelgoot 100 cm  

Verstelbare kabelgoot 120>180 cm 

Memory display 

Kabelbak met afdekkappen 



Accessoires  
Een aantal afbeeldingen van onze accessoires, kabelgoten, kabel-

bakken, memory display, niet afgebeeld akoestische schermen. 

 

 

 

 

Persoonlijke lade PELA 

Persoonlijke lade MINE 
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Overleggen 



3Flex 
Multifunctioneel elektrisch verstelbaar meubel, voor onder andere 

overleg, ontvangst in de centrale hal, teamtafel en meetingpoint. 



Verde  
Vergadertafel programma, te leveren in een grote variatie, een  

modulair systeem met vele toepassingsmogelijkheden. 



Verde 50/50 
Vergadertafel programma met uitsluitend bladen met een multi-

plex kern met hpl in 2 kleuren. 



Verde Alto 
Een modulaire statafel met veel mogelijkheden qua maatvoering 

en uitvoering, stahoogte 110 cm. 



Verde Alto Plus 
Een statafel met verlichting, opbergruimte onder het blad. De 

Verde Alto Plus is verkrijgbaar in drie maten. 



Big square 
Elektrisch verstelbare vergadertafel tot 120 cm hoog. Maximale 

afmeting van het blad is 160 x 160 cm. 



Q16 
Elektrisch verstelbare vergadertafel, uit te breiden tot een lengte van 10 

meter en met 1 knop te bedienen, tot 120 of tot 130 cm hoog. 



Uni tafel Vergadertafel, variabel in lengte en breedte. 



Lomp  
Vergadertafel systeem, bij de blank stalen versie zijn de lassen 

zichtbaar, vele mogelijkheden qua hoogte, breedte en lengte. 
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Opbergen 



Berg_op 
Akoestische schuifdeurkasten in diverse hoogtes en breedtes. 

Verder zijn er plantenbakken op de kast, uittrekframe en akoesti-

sche achterwanden. 



Jaap 
Akoestische kast met draaideuren. De kast is er in verschillende 

hoogtes, en wordt rondom bekleed met akoestische panelen. 



SPV  
Kasten tussen de werkplekken in 2 hoogtes en dieptes, uittrek-

baar met planken of optioneel met laden binnenin. 



Vamage 
Kasten gecombineerd met werkplekken, duo of enkel. De kasten 

zijn er voor 1 persoon, 2 personen en 4 personen. 
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  Bellen  overleggen 



SIL01 
Akoestische belcel met een akoestische binnenkant, loopslot, 

plankje en ledverlichting. b90 x d80 x h230 cm. 



SIL02 
Belcel met een akoestische binnen en buitenkant, plankje, verlichting 

met sensor, ventilator en hard glazen deur  b97 x d97 x h230 cm 



SIL03 
Belcel met een akoestische binnen en buitenkant, groot plankje, verlichting 

met sensor, ventilator en hard glazen deur  b97 x d120 x h230 cm 



SIL04 
Akoestische overlegruimte met binnen en buiten akoestische pa-

nelen, incl 2 ventilatoren en verlichting. b240 x d180 x h230 cm. 



SIL05 
Concentratieruimte van binnen en buiten akoestisch met ventila-

tor en hardglazen deur  b180 x d140 x h230 cm. 



Pronto 
Belcel met een akoestische binnen en buitenkant en een stoere 

stalen deur met 2 glaspanelen, met ventilator en plankje en ver-

lichting.  b98 x d98 x  h220 cm. 



Liberty 
Akoestische belcel met van binnen en buiten akoestische panelen 

en een stalen frame, met ventilator, verlichting en plankje.  b97 x 

d97 x h230 cm. 



Time out 
Akoestische concentratieruimte met verlichting en werkblad.  

b120 x d100 x h230 cm. 



Lightboks 
Grote lichte akoestische overlegruimte met een breedte van 320 

cm en een lengte van 400 tot 500 cm. Voor en achterzijde in glas. 
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Room deviders 



Green in between 
Room devider 210 x 210 cm met een opbergruimte onder 

voorzien van 4 deuren aan beide zijden, legborden in struc-

tuurlak. 



Cartagena 
Modulair room devider systeem met kasten, akoestische pane-

len, lockers, een zitdeel en een tv paneel. 
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Akoestische wanden 



Brick2Brick 
Akoestische panelen, 30 cm dik, 60 cm hoog en in diverse leng-

tes. Eenvoudig op te bouwen zonder gereedschap. 



Skreen system 
Akoestische wanden om de werkplek, 130 cm hoog en in diverse 

lengtematen. Voorzien van kabeldoorvoer en goot. 



Skreens 
Vrijstaande schermen in diverse hoogtes en breedtes. Op voeten, 

4 cm dik met een akoestische vulling. 



Pared acustica 
Flexibele akoestische wanden die onder het systeemplafond 

staan en eenvoudig kunnen worden verplaatst zonder vloer en 

plafond te beschadigen. Moduulbreedte 60 cm. 



Stay safe 
Akoestische systeem schermen met daarop 50 cm polycarbonaat 

tegen het verspreiden van ziektes. In diverse maten. 
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Zitten aan je bureau 



Badoe 
Ergonomische kruk met een beweegbare zitting die je goed laat 

zitten. Je leven lang goed zitten , voor kinderen vanaf 10 jaar mo-

gelijk door de ongelijke voetensteunen. Zithoogte 60 cm. 



Valencia 
Bureaustoel met schuifzitting, 4D armleggers, netwave rug, alumini-

um voetenkruis, lendesteun en gewichtsregeling met multiblok. 



Leon 
Bureaustoel met schuifzitting, 4D armleggers, netwave rug, alu-

minium voetenkruis, lendesteun en gewichtsregeling met multi-

blok. 



Pamplona 
Bureaustoel met schuifzitting, 4D armleggers, netwave rug, nylon 

voetenkruis, lendesteun en gewichtsregeling met multiblok. 



Santander 
Bureaustoel met schuifzitting, 3D armleggers, netwave rug, nylon 

voetenkruis, lendesteun en gewichtsregeling met multiblok. 



Malaga 
Bureaustoel met schuifzitting, 4D armleggers, netwave rug, alu-

minium voetenkruis, lendesteun en gewichtsregeling met multi-

blok. Verstelbaar met slechts een halve draai. 



Barcelona Bureaustoel met een elastische zitting en rug, met armleggers. 
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Vergaderstoelen 



Badoe M 
Ergonomische kruk met een beweegbare zitting die je goed laat 

zitten . Vergaderen op een Badoe meeting is gewoon echt fijn 

zitten.  Zithoogte 55 cm. 



Barcelona 
Elegante vergaderstoel op 4 poten, met een hoge of lage rug en 

met armleggers. 



Almeria Bezoekersstoel met armleggers, zitting en rug bekleed. 



Madrid 
Bezoekersstoel met armleggers, zitting gestoffeerd en een net-

wave rug. 



Free Gestoffeerde bezoekersstoel op een elegant 4 poots onderstel. 



Macs Gestoffeerde bezoekersstoel met een 4 poots onderstel 



Gijon 
Kantine of bijzetstoel met een open rug, zitting in kunststof of 

bekleed, met of zonder wielen en armleggers. 



Eagle 
Mooie stoel met een massief houten zitting en rug, hoge kwali-

teit, het hout is in verstek gezaagd, met en zonder armleggers. 



Eagle 
Even wat lager zitten op een prachtige houten stoel. De kwaliteit 

spat er vanaf. 



Torino 
Kantine stoel met een onbreekbare kuip, in diverse kleuren. 

Een stoel met een lange levensduur.  
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Banken en fauteuils 



Soft fauteuil Soft akoestische fauteuil met wanden van 140 cm. Diepte 74 cm. 



Soft 2 seat Akoestische bank voor 2- of  3 personen, met een hoge rug van 

140 cm, diepte 74 cm. 



Just 4 2 Akoestische overleg of werkruimte, voorzien van stroompunt. 

Afm  155b x 120d x 222h cm 



Granada Strak stoeltje voor in de receptie, zonder fratsen. 



Valladolid Fauteuil op een centrale voet 



Cordoba Elegante fauteuil op een centrale poot. 



Gea  De Gea is een ontwerp van de Italiaanse ontwerper Giovanni 

Tomasso Garratoni. 



V2 
Ook de V2 is een ontwerp van de Italiaanse ontwerper Giovanni 

Tomasso Garratoni. De V2 is er in 2 maten. 



WOW 
WOW een akoestische stoel met een opvallend uiterlijk. De 

WOW is een ontwerp van Simone Micheli 



Soft machine 
Als je echt een vette bank wilt is dit je kans, ook dit is een ont-

werp van de Italiaanse ontwerper Giovanni Tomasso Garratoni.  
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Barkrukken 



Badoe B 
Badoe barkruk met een zitting die je zonder moeite beter laat 

zitten. 



Lomp  
Barkruk met een aflopende zitting zodat als je gaat zitten je rug 

zonder moeite recht is. 



Ufo Barkruk met een zachte kunststof zitting en houten poten. 



Gijon 
Barkruk met een open gewerkte rug en optioneel een gestoffeer-

de zitting. 
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Diverse 



Groen licht Lichtbak met een RBG ledpaneel, 120 x 30 cm of 60 x 60 cm. Incl 

planten, afstandsbediening en staalkabel voor de bevestiging. 



Bilbao 
Akoestische panelen aan de muur in 2 maten 60 x 60 cm en 120 x 

60 cm, voorzijde in strekmetaal, met of zonder opdruk. 



Jaspaal 
Wil je niet zo’n saaie kapstok, 13 in een dozijn? Dan is dit wellicht 

iets dat bij je past,  8 ingelaste spijkers voor 8 jassen. 



Brno 
Laptoptafel in veel kleuren.  Metalen bladmaat 55 x 35 cm met of 

zonder uitsparing. Hoogte 61 cm. 



Standaard houtkleuren 

 Ral 9010                   Ral 9006                  Ral 9005                Ral 7016               Naturel 

Standaard metaalkleuren 

T014 Duropal W400                             T560 Duropal R20021                    T537 Unilin H397                               T539 Unilin H892 

Wit                                                     Lindbergh eiken                                Midden eiken                                     Donker eiken 

Akazia                                                Halifax natuur                                 halifax wit                                               Grijs 

      T564  Egger H1277                           T600  Egger H1180                       T601 Egger H1176                               Egger U708 

                    Coco Bolo                                                  Gladstone oak                                          Chigaco beton 

              Egger H3012                                                    Egger H3309                                               Egger F186 

             Halifax Tabacco                                            Jackson Pine                                                   Whitewood 

                Egger H1181                                                  Egger H1486                                                Egger H1122 

Aanvullende houtkleuren 



 

Stofkleuren voor alle gestoffeerde delen 



 
 

Stofkleuren voor alle gestoffeerde delen 



 
 

Stofkleuren voor alle gestoffeerde delen 

Facet 



 
 

 

Wijj werken altijd aan morgen, we zijn constant 

bezig met nieuwe ontwerpen, ideeën en concep-

ten.  

Op het moment dat deze brochure wordt gedrukt 

weten wij al dat er nieuwe producten in ontwik-

keling zijn. 

Een voorbeeld is een verrijdbare multifunctionele 

wand. We hebben een ontwerper opdracht gege-

ven een lijn met softseating te ontwerpen.  

Om beter te zitten wordt er gewerkt aan een stoel 

met een beweging onder de zitting voor constan-

te beweging van de onderrug.  



 
 

 

E Info@multimeubel.nl  T 07104077785  W 

www.multimeubel.nl  S’gravendijckseweg 7 2201 CZ Noordwijk 

Dank je wel dat je de tijd hebt genomen  

onze brochure door te kijken. 


