
stoelen Jim Coral congrescentra kantines ontmoetingsplekken basis ontwerper ontwikkelaar producent invloed normen materialen kunststoffen productie technieken transparantie web sociale media kantoor zorginstelling terras kantine onderwijs werkend Nederland goed functioneel ergonomisch duurzaam comfortabel mooi gezonder leven milieu duurzame materialen congrescentra lokaal produceren recycling Sander van Doorn kantines ontmoetingsplekken basis ontwerper ontwikkelaar producent invloed normen materialen kunststoffen productie technieken transparantie web sociale media kantoor zorginstelling terras kantine onderwijs werkend Nederland goed functioneel ergonomisch duurzaam comfortabel mooi gezonder leven milieu duurzame materialen lokaal produceren recycling Sander van Doorn stoelen Jim Coral congrescentra kantines ontmoetingsplekken basis ontwerper ontwikkelaar producent invloed normen materialen kunststoffen productie technieken transparantie web sociale media kantoor zorginstelling terras kantine onderwijs werkend Nederland goed functioneel ergonomisch duurzaam comfortabel mooi gezonder leven milieu duurzame materialen lokaal produceren recycling Sander van Doorn

http://www.deprojectinrichter.com
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ALGEMENE INFORMATIE

Workware staat aan de basis van veel stoelen 
als ontwerper, ontwikkelaar en producent. Van 
grote invloed op het ontwerp zijn onder andere 
de steeds strengere normen, nieuwe materialen, 
kunststoffen en productie technieken.

We ontwikkelen stoelen voor kantoor, 
zorginstelling, terras, kantine en onderwijs. 
Omdat we in het algemeen eigenlijk te vaak 
langdurig zitten is het van groot belang dat 
we zittend en staand werken zoveel mogelijk 
afwisselen en dat de stoel waar we op zitten 
goed is. Bovendien is het natuurlijk belangrijk 
dat een stoel naast functioneel, ergonomisch, 
duurzaam en comfortabel ook gewoon mooi is.

Voor wat betreft het milieu proberen we ons 
steentje bij te dragen door gebruik te maken van 
duurzame materialen en halffabrikaten zoveel 
mogelijk lokaal te laten produceren.

Overigens, onze beste milieu bijdrage is het 
leveren van goede producten die pas na een 
lang werkend leven door de handen van een 
recycling firma gaan. Of nog beter: recyclen 
na een 2e of zelfs 3e werkend leven! Al onze 
producten zijn recylebaar; bijvoorbeeld de 
kunststof kuip kan makkelijk van het stalen 
onderstel worden verwijderd om apart te 
recyclen.

Workware en haar leveranciers hebben het 
gehele ontwerp- en productieproces zelf in de 
hand en daar waar nodig draaien we aan de 
knoppen. 
 

Team Workware BV.
‘Functional chairs since 1999’
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CORAL
De Coral van Ton Haas vertegenwoordigd een 

technisch hoogstandje: het is een stoel gemaakt 

uit één stuk en vormgegeven volgens een 

natuurlijk patroon. Hiervoor is niet meer materiaal 

gebruikt dan noodzakelijk om een sterke, 

duurzame én stabiele stoel te realiseren.

De Coral is daarmee relatief licht maar toch heel 

sterk en comfortabel. Als het ware een beetje 

afgekeken van de natuur. 

Een genot voor architect, facilitair manager en 

gebruiker vanwege de unieke eigenschappen.

UITVOERING
duurzaam nylon versterkt met 30% glasvezels

KLEUREN
Wit*

Antraciet*

Oranje*

Taupe*

MILIEU
100% recyclebaar, zie samenstellingsetiket website

BIJZONDERHEDEN
Geschikt voor buiten en binnen, het hele jaar door

Stapelbaar tot 20 stuks

*  voorraadartikel

Ontwerp Ton Haas

  
¤129,-

GARANTIE

99
jaar

GARANTIE
JAHRE

GARANTIE
JAAR

  realiseren Coral Ton Haas technisch hoogstandje uit één stuk natuurlijk patroon sterk duurzaam stabiel licht comfortabel genot architect facilitair manager gebruiker uniek glasvezel 100% recyclebaar buiten binnen stapelbaar Coral Ton Haas technisch hoogstandje uit één stuk natuurlijk patroon sterk duurzaam stabiel licht comfortabel genot architect facilitair manager gebruiker uniek glasvezel 100% recyclebaar buiten binnen stapelbaar Coral Ton Haas technisch hoogstandje uit één stuk natuurlijk patroon sterk duurzaam stabiel licht comfortabel genot architect facilitair manager gebruiker uniek glasvezel 100% recyclebaar buiten binnen stapelbaar Coral Ton Haas technisch hoogstandje   uit één stuk natuurlijk patroon sterk duurzaam stabiel licht comfortabel genot architect facilitair manager gebruiker uniek glasvezel 100% recyclebaar buiten binnen stapelbaar
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JIM Ontwerp RawID

Mooi, sterk en handig. Dat is Jim. 

De stoel met organisch gevormde zetel zit 

zeer comfortabel en is gemaakt van soft-touch 

polypropyleen. In vele kleuren beschikbaar. Zeer 

geschikt voor openbare ruimtes, kantine, receptie, het 

terras of thuis.

UITVOERING
Kuip met armen, soft-touch polypropyleen.

4 poots onderstel ø 20 mm buis, 4-poots houten 

onderstel of kruisvoet onderstel met wielen

OPTIONEEL 
Zwart gestoffeerde inleg zitting ¤29,- 

KLEUREN
018 - Wit* 043 - Vanille* 015 - Zwart**

021 - Antraciet* 028 - Olijfgroen* 004 - Paars**

084 - Blauw* 003 - Creta* 013 - Lichtblauw**

031 - Rood* 005 - Lila** 029 - Rose**

038 - Oranje* 073 - Lichtgrijs** 041 - Geel**

MILIEU
100% recyclebaar, zie samenstellingsetiket website

BIJZONDERHEDEN
Zeer gebruiksvriendelijk. Stapelbaar tot 4 stuks

*  voorraadartikel 

** beperkt op voorraad

 4-poots onderstel ¤109,- 
 4-poots houten onderstel **  ¤209,- 

kruisvoet met wielen **  ¤189,-

6

mooi sterk handig Jim organisch comfortabel soft-touch kleuren gestoffeerd openbare ruimtes kantine receptie terras thuis 100% recyclebaar gebruiksvriendelijk stapelbaar mooi sterk handig Jim organisch comfortabel soft-touch kleuren gestoffeerd openbare ruimtes kantine receptie terras thuis 100% recyclebaar gebruiksvriendelijk stapelbaar mooi sterk handig Jim organisch comfortabel soft-touch kleuren gestoffeerd openbare ruimtes kantine receptie terras thuis 100% recyclebaar gebruiksvriendelijk stapelbaar mooi sterk handig Jim organisch comfortabel soft-touch kleuren gestoffeerd openbare ruimtes kantine receptie terras thuis 100% recyclebaar gebruiksvriendelijk stapelbaar mooi sterk handig Jim organisch comfortabel soft-touch kleuren gestoffeerd openbare ruimtes kantine receptie terras thuis 100% recyclebaar gebruiksvriendelijk stapelbaar 
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MOIRÉ
Moiré is geïnspireerd op het karakteristieke 

moirépatroon van textiel én op de muziek van 

Bennie Moré. Ontwerper Ton Haas luisterde naar 

deze beroemde Cubaanse zanger uit de jaren 

vijftig terwijl hij werkte aan zijn ontwerp.

De unieke dubbele laag, met zijn ongebruikelijke 

transparantie, speelt met licht en schaduw en 

toont op subtiele wijze veerkracht, mogelijk 

gemaakt door het gebruik van nieuwe technieken. 

Voor het eerst is een ‘ruimtelijke constructie’ – in 

dit geval een dubbele rasterlaag – uit één stuk 

gemaakt zonder dat het materiaal (PP) versterkt 

hoeft te worden met glasvezels.

UITVOERING
Kunststof polypropyleen kuip.
4 poots onderstel ø 20 mm buis, of slede massief 
onderstel met armlegger, ø 16 mm

KLEUREN
Wit*   Rood*
Grijs*   Oranje*
Bruin*   Zwart*
Geel*   Melkwit* 

MILIEU
100% recyclebaar, zie samenstellingsetiket website

BIJZONDERHEDEN
Zeer gebruiksvriendelijk
Stapelbaar tot 10 stuks

*   voorraadartikel

Ontwerp Ton Haas

 4-poots frame ¤154,- 
 Slede frame met armleggers ¤169,- 

8

technieken Moiré is geïnspireerd op het karakteristieke moirépatroon van textiel én op de muziek van Bennie Moré. De unieke dubbele laag, met zijn ongebruikelijke transparantie, speelt met licht en schaduw en toont op subtiele wijze veerkracht, mogelijk gemaakt door het gebruik van nieuwe technieken technieken Moiré is geïnspireerd op het karakteristieke moirépatroon van textiel én op de muziek van Bennie Moré. De unieke dubbele laag, met zijn ongebruikelijke transparantie, speelt met licht en schaduw en toont op subtiele wijze veerkracht, mogelijk gemaakt door het gebruik van nieuwe technieken technieken Moiré is geïnspireerd op het karakteristieke moirépatroon van textiel én op de muziek van Bennie Moré. De unieke dubbele laag, met zijn ongebruikelijke transparantie, speelt met licht en schaduw en toont op subtiele wijze veerkracht, mogelijk gemaakt door het gebruik van nieuwe technieken
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FLICK
De organisch gevormde kuip van de Flick is 

met armen en dus uit één stuk. De kuip is van 

het hoogwaardige kunststof Restylon® en dat 

is bijzonder. Daarbij heeft dit kunststof goede 

mechanische eigenschappen en voelt prettig aan.

Met andere woorden: een zeer sterke kuip die 

bovendien als zeer comfortabel wordt ervaren.

Breed inzetbaar.

UITVOERING
Kuip met armen, Restylon®

4 poots verchroomd of

4-teens voorzien van wielen, draaibaar

OPTIONEEL
Zitting voorzien van zwart kunstledere inleg ¤55,- 

overige zitting kleuren op aanvraag.

KLEUREN
Wit*

Grijs*

BIJZONDERHEDEN
Zeer gebruiksvriendelijk

Stapelbaar tot 4 stuks

* voorraadartikel

organisch gevormt Flick één stuk kuip hoogwaardig kunststof restylon bijzonder voelt prettig zeer sterk comfortabel restaurant thuis werk soft-touch verchroomd gebruiksvriendelijk stapelbaar organisch gevormt Flick één stuk kuip hoogwaardig kunststof restylon bijzonder voelt prettig zeer sterk comfortabel restaurant thuis werk soft-touch verchroomd gebruiksvriendelijk stapelbaar organisch gevormt Flick één stuk kuip hoogwaardig kunststof restylon bijzonder voelt prettig zeer sterk comfortabel restaurant thuis werk soft-touch verchroomd gebruiksvriendelijk stapelbaar organisch gevormt Flick één stuk kuip hoogwaardig kunststof restylon bijzonder voelt prettig zeer sterk comfortabel restaurant thuis werk soft-touch verchroomd gebruiksvriendelijk stapelbaar

Ontwerp Archirivolto

 4-poots verchroomd ¤136,- 
 4-teens voorzien van wielen ¤262,- 
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X-5
Deze slanke vergaderstoel heeft een stevige 

rugleuning die los zit van de armleuning zodat 

er natuurlijke bewegingsruimte ontstaat. Het 

zorgt eveneens voor een tijdloze look en 

optimaal comfort - goed te combineren met elke 

vergadertafel of als bijzetstoel bij de werkplek. 

Door het sterke buigzame slede frame is de X5 

niet zwaar en eenvoudig te stapelen tot 6 stuks.  

UITVOERING
Gestoffeerde kuip in Workware Oasis

onderstel ø 25 mm buis, verchroomd

OPTIONEEL 
Armleuning van soft-pur ¤40,-

Glijdoppen ¤10,- 

Glijdoppen met vilt ¤15,- 

KLEUREN
Oasis 9111 - Zwart*

Oasis 9555 - Rood*

Oasis 9212 - Donkerblauw*

Oasis 9114 - Antraciet*

Andere kleuren en stoffen op aanvraag

MILIEU
98% recyclebaar, zie samenstellingsetiket website

BIJZONDERHEDEN
Speciaal verenstaal meubelbuis

Stapelbaar tot 6 stuks

* voorraadartikel

 slanke vergaderstoel X5 stof optimaal comfort stevige rugleuning natuurlijke bewegingsruimte tijdloze look combineren vergaderstoel bijzetstoel sterke buigzame slede frame conferentiestoel verchroomd 98% recyclebaar speciaal verenstaal meubelbuis stapelbaar slanke vergaderstoel X5 stof optimaal comfort stevige rugleuning natuurlijke bewegingsruimte tijdloze look combineren vergaderstoel bijzetstoel sterke buigzame slede frame conferentiestoel verchroomd 98% recyclebaar speciaal verenstaal meubelbuis stapelbaar slanke vergaderstoel X5 stof optimaal comfort stevige rugleuning natuurlijke bewegingsruimte tijdloze look combineren vergaderstoel bijzetstoel sterke buigzame slede frame conferentiestoel verchroomd 98% recyclebaar speciaal verenstaal meubelbuis stapelbaar slanke vergaderstoel X5 stof optimaal comfort stevige rugleuning natuurlijke bewegingsruimte tijdloze look combineren vergaderstoel bijzetstoel sterke buigzame slede frame conferentiestoel verchroomd 98% recyclebaar speciaal verenstaal meubelbuis stapelbaar

Ontwerp Team Workware

¤260,-
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kwaliteit actieve zit X4 statisch buisframe slanke  comfort vergaderstoel stevige rugleuning natuurlijk bewegingsruimte ergonomisch comfort stapelbaar koppelbaar vergaderstoel bijzetstoel conferentiestoel stof verchroomd 98% recyclebaar speciaal verenstaal meubelbuis kwaliteit actieve zit statisch buisframe slanke vergaderstoel stevige rugleuning natuurlijk bewegingsruimte ergonomisch comfort stapelbaar koppelbaar vergaderstoel bijzetstoel conferentiestoel stof verchroomd 98% recyclebaar speciaal verenstaal meubelbuis kwaliteit actieve zit X4 statisch buisframe slanke vergaderstoel stevige rugleuning natuurlijk bewegingsruimte ergonomisch comfort stapelbaar koppelbaar vergaderstoel bijzetstoel conferentiestoel stof verchroomd 98% recyclebaar speciaal verenstaal meubelbuis kwaliteit actieve zit statisch buisframe slanke vergaderstoel stevige rugleuning natuurlijk bewegingsruimte ergonomisch comfort stapelbaar koppelbaar vergaderstoel bijzetstoel conferentiestoel stof verchroomd 98% recyclebaar speciaal verenstaal meubelbuis

X-4
Liever een stoel met dezelfde kwaliteiten al de 

X5, maar met een actievere zit? Dan is de X4 

het antwoord. De X4 heeft vier poten en een 

statisch buisframe waardoor de gebruiker vanzelf 

actiever zit. Deze slanke vergaderstoel heeft een 

stevige rugleuning die los zit van de armleuning 

waardoor natuurlijke bewegingsruimte ontstaat 

en ergonomisch comfort ontstaat.

Net als de X5 is de X4 stapelbaar en koppelbaar 

waardoor de stoel zowel als vergader- bijzet- of 

conferentie stoel ingezet kan worden.

UITVOERING
Gestoffeerde kuip in Workware Oasis

onderstel ø 25 mm buis, verchroomd

OPTIONEEL 
Armleuning van soft-pur ¤40,-

Glijdoppen ¤10,- 

Glijdoppen met vilt ¤15,- 

KLEUREN
Oasis 9111 - Zwart*

Oasis 9555 - Rood*

Oasis 9212 - Donkerblauw*

Oasis 9114 - Antraciet*

Andere kleuren en stoffen op aanvraag

MILIEU
98% recyclebaar, zie samenstellingsetiket website

BIJZONDERHEDEN
Speciaal verenstaal meubelbuis

Stapelbaar tot 6 stuks

* voorraadartikel

Ontwerp Team Workware

 ¤280,-
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 mooi sterk multi-functioneel. comfortabel Amba ergonomisch zuiver sterk stapelbaar school kantine conferentie ruimte trainingscentrum vergaderzaal 100% recyclebaar krasvast mooi sterk multi-functioneel. comfortabel Amba ergonomisch zuiver sterk stapelbaar school kantine conferentie ruimte trainingscentrum vergaderzaal 100% recyclebaar krasvast mooi sterk multi-functioneel. comfortabel Amba ergonomisch zuiver sterk stapelbaar school kantine conferentie ruimte trainingscentrum vergaderzaal 100% recyclebaar krasvast mooi sterk multi-functioneel. comfortabel Amba ergonomisch zuiver sterk stapelbaar school kantine

AMBA 

Mooi, sterk en multi-functioneel. Bovendien 

heerlijk comfortabel. Typisch Amba.

De ergonomisch gevormde delen worden gedragen 

door een zuivere maar sterke constructie. 

Stapelbaar tot 10 stuks kan de Amba op vele 

plaatsen worden ingezet. Van (school)-kantine 

tot conferentie ruimte, van trainingscentrum tot 

vergaderzaal. 

UITVOERING
Kunststof polypropyleen zitting en rug, 

onderstel ø 16 mm buis, verchroomd

OPTIONEEL 
Trolly ¤85,- **

KLEUREN
018 - Wit*

073 - Lichtgrijs*

021 - Antraciet*

084 - Blauw*

031 - Rood*

015 - Zwart**

028 - Groen**

041 - Geel**

038 - Oranje**

MILIEU
100% recyclebaar, zie samenstellingsetiket website

BIJZONDERHEDEN
Zeer gebruiksvriendelijk

Stapelbaar tot 10 stuks

Zitting en rug bijzonder krasvast

*  voorraadartikel

** beperkt op voorraad

Ontwerp RawID

¤90,-
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  verchroomde draaivoet imposante luxe fauteuil van leer of tuigleer met stiknaad draait op een verchroomde poot Uitgevoerd in zwart leer of in donkerbruin tuigleer met stiknaad in contrasterende kleur op een verchroomde draaivoet  verchroomde draaivoet imposante luxe fauteuil van leer of tuigleer met stiknaad draait op een verchroomde poot Uitgevoerd in zwart leer of in donkerbruin tuigleer, met stiknaad in contrasterende kleur op een verchroomde draaivoet  verchroomde draaivoet imposante luxe fauteuil van leer of tuigleer met stiknaad, draait op een verchroomde poot Uitgevoerd in zwart leer of in donkerbruin tuigleer, met stiknaad in contrasterende kleur op een verchroomde draaivoet 

LOTUS
Imposante luxe fauteuil van leer of tuigleer met 

stiknaad, draait op een verchroomde poot.

UITVOERING 
Uitgevoerd in zwart leer of in donkerbruin tuigleer, 

met stiknaad in contrasterende kleur op een 

verchroomde draaivoet.
  
KLEUREN
Zwart
Donkerbruin

BIJZONDERHEDEN
Perfect bruikbaar als stilte werkplek 
 
LEVERTIJD
6 weken

Ontwerp RawID

 Zwart leer ¤1999,-
Donkerbruin tuigleer ¤2199,- 

18
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Of het nou gaat om stijlvol vergaderen of luxe dineren de Polo geeft net dat extra gevoel van pure klasse en schoonheid. De mooi gevormde kuip van koudschuim zit uiterst comfortabel De Polo is leverbaar met 3 verschillende onderstellen, namelijk een slede frame, houten 4-poots of stalen 4-teens kruisvoet. Of het nou gaat om stijlvol vergaderen of luxe dineren de Polo geeft net dat extra gevoel van pure klasse en schoonheid. De mooi gevormde kuip van koudschuim zit uiterst comfortabel De Polo is leverbaar met 3 verschillende onderstellen, namelijk een slede frame, houten 4-poots of stalen 4-teens kruisvoet. 
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POLO
Of het nou gaat om stijlvol vergaderen of luxe 

dineren, de Polo geeft net dat extra gevoel van 

pure klasse en schoonheid. De mooi gevormde 

kuip van koudschuim zit uiterst comfortabel.

De Polo is leverbaar met 3 verschillende 

onderstellen, namelijk een slede frame, houten 

4-poots of stalen 4-teens kruisvoet.

UITVOERING
Slede frame in zwart, wit of verchroomd

4-poots hout, blank gelakt

Stalen 4-teens kruisvoet in zwart of wit

KLEUREN
Gestoffeerd leverbaar in 31 kleuren Fenice wolvilt. 
Levertijd 6 weken.

BIJZONDERHEDEN
De binnenzijde van de zitschaal kan zonder 
meerprijs in een andere kleur worden gestoffeerd 
als de buitenzijde.

Ontwerp Team Workware

  

4-poots houten onderstel ¤599,- 
 Slede frame ¤549,- 

Stalen 4-teens kruisvoet ¤599,-
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Organische vormen en lineaire elementen met de royale volumes past de Orca zich aan de behoeften voor collectieve ruimtes en woningen Gemaakt van polyurethaan schuim en gestoffeerd in één van de kleuren van de mooie Fenice stof Een alternatieve plezierige en extravagante manier om te ontmoeten  Organische vormen en lineaire elementen, met de royale volumes past de Orca zich aan de behoeften voor collectieve ruimtes en woningen Gemaakt van polyurethaan schuim en gestoffeerd in één van de kleuren van de mooie Fenice stof Een alternatieve plezierige en extravagante manier om te ontmoeten

22

ORCA
Organische vormen en lineaire elementen, met 

de royale volumes past de Orca zich aan de 

behoeften voor collectieve ruimtes en woningen. 

 

Gemaakt van polyurethaan schuim en gestoffeerd 

in één van de kleuren van de mooie Fenice stof. 

Een alternatieve, plezierige en extravagante 

manier om te ontmoeten.

UITVOERING
Smal ovaal (h x b x l = 44 x 52 x 72 cm) 
Breed ovaal (h x b x l = 44 x 102 x 135 cm)
Rechthoekig (h x b x l = 44 x 60 x 130 cm)

KLEUREN
Gestoffeerd leverbaar in 31 kleuren Fenice wolvilt. 
Levertijd 6 weken.

Ontwerp Nicola Cacco

 

Klein ovaal ¤579,- 
 Groot ovaal ¤1149,- 

Rechthoekig ¤999,-
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eisen en behoeftes Lineair en exclusief design Elegant en eigentijds De Vicia is ideaal voor elke omgeving Comfortabel en ontspannen in elke omgeving. Een product waarbij in het bijzonder gezorgd is om te voldoen aan verschillende eisen en behoeftes Lineair en exclusief design. Elegant en eigentijds De Vicia is ideaal voor elke omgeving Comfortabel en ontspannen in elke omgeving. Een product waarbij in het bijzonder gezorgd is om te voldoen aan verschillende eisen en behoeftes

24

VICIA Laag

Lineair en exclusief design. Elegant en eigentijds. 

De Vicia is ideaal voor elke omgeving. Comfortabel 

en ontspannen in elke omgeving. Een product 

waarbij in het bijzonder gezorgd is om te voldoen 

aan verschillende eisen en behoeftes. 

UITVOERING 
Lage rug. Verkrijgbaar als:
Single seat (b x d x h = 78 x 77 x 85 cm)
Two seat (b x d x h = 142 x 77 x 85 cm)
Triple seat (b x d x h = 207 x 77 x 85 cm)

OPTIONEEL 
Bijpassend kussen Single seat ¤139,-  

Bijpassende kussens Two seat ¤269,- 

Bijpassende kussens Triple seat ¤359,-  
 
KLEUREN
Gestoffeerd leverbaar in 31 kleuren Fenice wolvilt. 
Levertijd 6 weken.

Kleurkeuze mogelijk voor:
- Wand
- Zitting 
- Kussens

Ontwerp Nicola Cacco

 Single seat laag ¤1699,-
Two seat laag ¤2249,- 

Triple seat laag ¤2749,-
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eisen en behoeftes Lineair en exclusief design Elegant en eigentijds De Vicia is ideaal voor elke omgeving Comfortabel en ontspannen in elke omgeving. Een product waarbij in het bijzonder gezorgd is om te voldoen aan verschillende eisen en behoeftes Lineair en exclusief design. Elegant en eigentijds De Vicia is ideaal voor elke omgeving Comfortabel en ontspannen in elke omgeving. Een product waarbij in       bijzonder gezorgd
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VICIA Hoog

Lineair en exclusief design. Elegant en eigentijds. 

De Vicia is ideaal voor elke omgeving. Comfortabel 

en ontspannen in elke omgeving. Een product 

waarbij in het bijzonder gezorgd is om te voldoen 

aan verschillende eisen en behoeftes. 

 
UITVOERING 
Hoge rug. Verkrijgbaar als:
Single seat (b x d x h = 78 x 77 x 137 cm)
Two seat (b x d x h = 142 x 77 x 137 cm)

OPTIONEEL 
Bijpassend kussen Single seat ¤139,-  

Bijpassende kussens Two seat ¤269,- 

Bijpassende kussens Triple seat ¤359,-  
 
KLEUREN
Gestoffeerd leverbaar in 31 kleuren Fenice wolvilt. 
Levertijd 6 weken.

Kleurkeuze mogelijk voor:
- Wand
- Zitting 
- Kussens

Ontwerp Nicola Cacco

 Single seat hoog ¤2099,-
Two seat hoog ¤2699,- 



stoelen Jim Coral congrescentra kantines ontmoetingsplekken basis ontwerper ontwikkelaar producent invloed normen materialen kunststoffen productie technieken transparantie web sociale media kantoor zorginstelling terras kantine onderwijs werkend Nederland goed functioneel ergonomisch duurzaam comfortabel mooi gezonder leven milieu duurzame materialen congrescentra lokaal produceren recycling Sander van Doorn kantines ontmoetingsplekken basis ontwerper ontwikkelaar producent invloed normen materialen kunststoffen productie technieken transparantie web sociale media kantoor zorginstelling terras kantine onderwijs werkend Nederland goed functioneel ergonomisch duurzaam comfortabel mooi gezonder leven milieu duurzame materialen lokaal produceren recycling Sander van Doorn stoelen Jim Coral congrescentra kantines ontmoetingsplekken basis ontwerper ontwikkelaar producent invloed normen materialen kunststoffen productie technieken transparantie web sociale media kantoor zorginstelling terras kantine onderwijs werkend Nederland goed functioneel ergonomisch duurzaam comfortabel mooi gezonder leven milieu duurzame materialen lokaal produceren recycling Sander van Doorn
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1689 AL Zwaag

T. +31(0)356958980

F. +31(0)356958985
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I.  www.workware.nl

http://www.deprojectinrichter.com

