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missie en inhoudsopgave

missie

3D Tradelink is een topspeler in de markt van de aanvullende werkplekinrichting.  

Bij 3D Tradelink bieden wij het totaalpakket van producten en diensten aan: op het gebied van monitor–

armen, CPU-houders, kabelmanagement tot en met scheidingswanden. Ons aanbod wordt gekenmerkt 

door design, kwaliteit en ergonomie. Bovendien staat bestelgemak bij ons centraal en leveren wij daarbij 

een gedegen advies. 3D Tradelink heeft de ambitie de (eind)gebruikers van werkplekken maximaal te 

faciliteren met producten en diensten. Een optimale werkplek creëren, zogenoemde ‘Werkplek in Balans’, 

waar eindgebruikers comfortabel, ontspannen en productief kunnen werken. 

Sinds 1989 zijn wij actief op deze markt, waardoor wij een goed beeld hebben gekregen van de wensen  

en eisen van onze klanten. Door op de hoogte te blijven van veranderingen in de markt, kunnen wij  

innovatieve producten blijven ontwikkelen. In onze rol als ontwerper, producent en distributeur streven  

wij naar een optimale en efficiënte dienstverlening naar de klant. Wij luisteren naar de wensen en eisen 

van onze klanten en denken mee over inrichting en verbetering van de werkplek. In de ontwikkeling van 

onze producten zijn wij constant op zoek naar de balans op de werkplek. 

kwaliteit

Al onze producten maar ook werkprocessen, mensen, service en logistiek zijn onderdeel van onze  

kwaliteitsnorm. De kwaliteit van onze producten heeft een hoge prioriteit. Bij al onze productiefaciliteiten 

wordt dit dan ook nagestreefd, niet alleen in de materiaalkeuze maar ook middels de wijze van productie. 

Duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid zijn hierbij enkele kernwaarden. 

partners

3D Tradelink werkt al sinds haar oprichting met partners. De producten van 3D Tradelink worden uitsluitend 

via fabrikanten, kantoorvakhandelaren en de betere projectinrichters verkocht. Onze partners staan voor: 

kennis en kunde. Zij hebben expertise op het gebied van 3D Tradelink oplossingen en producten. 
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monitorarmen | Zoom

In vele uitvoeringen leverbaar met elk hun specifieke eigenschappen in huis voor een oplossing op maat. Een monitorarm zorgt 
voor een correcte ergonomische werkhouding doordat het mogelijk is het beeldscherm optimaal in te stellen. Daarnaast besparen 
monitorarmen veel ruimte omdat de monitor daarmee boven het werkblad hangt.
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Zoom 100

n  Geschikt voor (thuis) werkplek oplossingen met TFT,  
LCD- of Plasmascherm tot 30 inch 

n Maxiumum draagvermogen tot 20 kg
n  Hoogte verstelbaar tussen 240 en 335 mm
n  Ruimtebesparende en solide monitoroplossing 
n  Roteren: 360°
n Maximaal VESA montagebereik 100 x 100 mm

Zoom 100

Zilver, M12 IB21D60050 €   85.00

Zilver, Klem IB21D20050 € 111.00

Zoom 101

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 26 inch
n Maximaal draagvermogen tot 18 kg
n In hoogte verstelbaar tussen 260 en 355 mm
n Diepte instelling van 25 cm
n  Roteren: 360°
n Maximaal VESA montagebereik 100 x 100 mm

Zoom 101

Zilver, M12 IB21D60150 € 117.00

Zilver, Klem IB21D20150 € 133.00

Zoom 102

n  Geschikt voor (thuis) werkplek oplossingen met TFT,  
LCD- of Plasmascherm tot 24 inch 

n Maximum draagvermogen tot 15 kg
n Hoogte instelling van 280 - 375 mm
n Diepte instelling van 43 cm 
n Roteren: 360°
n Maximaal VESA montagebereik 100 x 100 mm

Zoom 102

Zilver, M12 IB21D60250 € 149.00

Zilver, Klem IB21D20250 € 165.00

Wit, M12 IB21D60250W € 149.00

Wit, Klem IB21D20250W € 165.00
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monitorarmen | e-motion
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monitorarmen | e-motion

e-motion i

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 28 inch
n Maximum draagvermogen tot 16 kg
n Hoogte verstelbaar van 8-42 cm
n Diepte instelling van 10 cm
n Inclusief safelocksysteem (diefstalvertragend)
n Met bladklem of M12 bevestiging
n  Maximaal VESA montagebereik 100 x 100 mm

E-motion i

Zilver, bladklem T40051K1AL € 245.00

Zilver, M12 T40051B1AL € 233.00

e-motion ii

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 26 inch
n Maximum draagvermogen tot 14 kg
n Hoogte verstelbaar van 8-42 cm
n Diepte instelling van 24 cm
n Inclusief safelocksysteem (diefstalvertragend)
n Maximaal VESA montagebereik 100 x 100 mm

E-motion ii

Zilver, bladklem T40051K2AL € 297.00

Zilver, M12 T40051B2AL € 285.00

e-motion iv

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 24 inch
n Maximum draagvermogen tot 12 kg
n Hoogte verstelbaar van 8-42 cm
n Diepte instelling van 44 cm
n Inclusief safelocksysteem (diefstalvertragend)
n Maximaal VESA montagebereik 100 x 100 mm

E-motion iv

Zilver, bladklem T40051K4AL € 351.00

Zilver, M12 T40051B4AL € 339.00
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monitorarmen
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monitorarmen

dubbele spacearm

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 24 inch (2x24 inch)
n Maximum draagvermogen tot 16 kg (2x8 kg)
n Dubbele gasveerarm
n Maximum VESA montagebereik 100 x 100 mm

dubbele spacearm

Zilver, klem 46176100 € 499.00

Zilver, M12 46176500 € 479.00

spacearm

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 24 inch
n Maximum draagvermogen tot 8 kg
n  Arm telt drie draaipunten en voorzien van een pneumatische 

hoogteregelaar
n Inclusief gasveer en statief
n Maximaal VESA montagebereik 100 x 100 mm

spacearm

Zilver, klem 46176000 € 249.00

Zilver, M12 46176400 € 241.00

giselle

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen met een afmeting tot  
    24 inch
n Maximum draagvermogen tot 8,5 kg
n In hoogte en diepte verstelbaar
n Inclusief gasveer en Plastic Quick Release (PQR)
n Statief 20 cm hoog
n Armlengte verstelbaar tot maximaal 52 cm
n Maximaal VESA montagebereik: 100 x 100 mm

Giselle

Zilver, klem 46179060 € 418.00

Zilver, M12 46179065 € 398.00

Glanzend alu, 
roset

46172500 €    41.00
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monitorarmen | Q4 
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monitorarmen | Q4 

+
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M12 bladbevestiging

4 X Q4 Zoom 102

Q4 Post XL

Q4
Een uniek, modulair en ruimtebesparende 
bureauoplossing. Individuele, verticale hoogte 
instelling is mogelijk langs statieven verkrijgbaar 
in drie verschillende lengtes voor een maximum 
van 4 TFT, LCD- of Plasmaschermen, geplaatst 
in diverse richtingen. De Q4 arm 102 is geschikt 
voor TFT, LCD- of Plasmaschermen tot 24 inch 
met een maximum draagvermogen van 15 kg, de 
mogelijkheid het scherm te kantelen, 15° naar 
boven en naar beneden, en rotatie ten behoeve 
van landscape en portrait configuraties.  
De maximale VESA maat is 100 x 100 mm.  
Het modulaire Q4 systeem zorgt voor individuele, 
gereedschapsloze hoogte instelling en efficiënt 
kabelmanagement.

Q4 Zoom 102

Zilver IB210250 € 129.00

Wit IB210250W € 129.00

Q4 post m (42 cm)

Zilver IB220350 €  39.00

Wit IB220350W €  39.00

Q4 post L (50 cm)

Zilver IB220850 €  45.00

Wit IB220850W €  45.00

Q4 post XL (77 cm)

Zilver IB220150 €  69.00

Wit IB220150W €  69.00
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monitorarmen | Zoom 102 twin
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monitorarmen | Zoom 102 twin

Zoom 102 twin

Zilver IB200250 € 259.00

Zoom 102 twin

Zoom 102 Twin onderscheidt zich als monitorarm met 
ergonomische en ruimtebesparende eigenschappen, ten 
behoeve van twee LCD- en Plasmaschermen, die zowel 
‘side to side’ als ‘back to back’ geplaatst kunnen worden. 
Geschikt voor twee LCD- en Plasmaschermen tot 24 inch 
met een maximum van 7,5 kg. Het hoogwaardige design in 
combinatie met de eenvoudige en gereedschapsloze hoogte 
instelbaarheid maken de Zoom 102 Twin tot een eyecatcher 
binnen zijn soort. Zoom 102 Twin wordt standaard geleverd 
met een M12 verbinding en is tevens geschikt in gebruik met 
de Flexklem (ter bevestiging aan het bureau) en de Roset 
voor bladdoorvoer (ten behoeve van kabelmanagement).
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monitorarmen
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monitorarmen

wishbone

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 24 inch
n Maximum draagvermogen tot 12 kg
n Maximale diepte-instelling 42 cm
n Maximum VESA montagebereik 100 x 100 mm
n Plastic Quick Release (PQR)
n  Statief hoogte 40 cm

wishbone

Zilver, klem 46179000 € 258.00

Zilver, M12 46179020 € 237.00

Glanzend alu, 
roset

46172500 €   41.00

wishbone dubbel

n Ten behoeve van twee flatscreens (naast elkaar en ‘back-to-back)
n Maximum draagvermogen tot 24 kg (2x12 kg)
n Hoogte instelling tot 40 cm
n Plastic Quick Release (PQR)
n  Statief hoogte 40 cm

wisbone dubbel

Zilver, M12 46179025 € 493.00

Zilver, klem 46179005 € 514.00

Glanzend alu, 
roset

46172500 €   41.00

Zorro

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen met een afmeting tot 24 inch
n Maximum draagvermogen tot 8,5 kg
n Diepte-instelling van 46 cm
n Statief hoogte 30 cm
n Maximaal VESA montagebereik 100 x 100 mm
n Plastic Quick Release (PQR)

Zorro

Zilver, klem 46179070 € 254.00

Zilver, M12 46179075 € 234.00

Glanzend alu, 
roset

46172500 €   41.00
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monitorarmen
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toolbar adapter

n  Ideaal ter bevestiging aan een horizontale drager met een diameter 
van 42 mm

n  Meerdere configuraties zijn mogelijk dankzij de twee beschikbare 
armen en de diverse lengtes van de screen bars

n  Screenbar connector 100 voor een vaste instelling
n  Screenbar connector 102 voor diepteinstelling tot 43 cm
n   Ideaal te gebruiken voor meerdere monitoren naast elkaar, recht of 

in een cockpit configuratie

toolbar adapter

Zilver IB270050 € 119.00

Wit IB270050W € 119.00

screen bar connector screen bar connector

Screen Bar 
Connector 100

IB300050 €   65.00

Screen Bar 
Connector 102

IB300250 € 129.00

n Universele toolbar adapter voor de Zoom 102
n  Ter bevestiging aan de meerderheid van beschikbare organisatie-

panelen in de markt
n  Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 24 inch en maximaal 

draagvermogen van 15 kg.
n Door kogelgewricht kan scherm draaien, kantelen en roteren
n Horizontale diepte verstelling 43 cm

monitorarmen
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monitorarmen | bladbevestigingen

Zoom bureauklem

n  Geschikt voor bureauoppervlakten met 
een dikte tussen 8 en 42 mm

n  Ter montage van producten uit Zoom 
Series

Zoom bureauklem

Zilver IB260050 € 16.00

Wit IB260050W € 16,00

Flex klem

n  Geschikt voor bureauoppervlakten met 
een dikte tussen 8 en 38 mm

n  Ideaal in gebruik met Zoom 102 Twin 
en diverse Q4 configuraties waar meer 
stabiliteit een vereiste is

flex klem

Zilver IB230050 € 24.00

Wit IB230050W € 24,00
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monitorarmen | bladbevestigingen

m12 bladverbinding

n Voor bladdiktes tussen 12 en 30 mm
n  Geschikt voor producten uit de Zoom en 

Q4 series

m12 bladverbinding

Zilver IB8510700 € 10.00

roset

n  Verbinding door het bureaublad met 
kabelmanagement

n Geschikt voor maximaal 6 kabels
n Voor bladdiktes tussen 13 en 29 mm
n  Geschikt voor producten uit de Zoom en 

Q4 series

roset

Zilver IB990100 € 24.00

Wit IB990100W € 24.00



22

wandmontage | t vision
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wandmontage | t vision

t vision

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 60 inch                      
n Maximum draagvermogen tot 45 kg
n Variabele muurafstand tussen 10 en 44 cm                                                                                                                                               
n Kantelen: 30°                                                                                                                          
n Draaien: 90°                                                                                                                                              
n  Maximum VESA montagebereik 200 x 200 mm en optioneel  

uitbreidbaar naar 400x400 met T Vision Wings.
n  Modulair ophangsysteem: uitbreidbaar met T Cover  

(kabelmanagement) en T Shelf (randapparatuur)

t vision

Zilver IB190250 € 219.00

t vision xl

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 60 inch 
n Maximum draagvermogen tot 45 kg
n Variabele muurafstand tussen 10 en 45,5 cm 
n Kantelen: 30°                                                                                                                                              
n Draaibereik van 90°
n Maximaal VESA montagebereik van 800x500 mm                                                                                                                                               
n  Modulair ophangsysteem: uitbreidbaar met T Cover  

(kabelmanagement) en T Shelf (randapparatuur)

t vision XL

Zilver IB190350 € 277.00
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wandmontage | luna
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wandmontage | luna

luna 100

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 32 inch
n Maximum draagvermogen tot 30 kg
n Maximaal VESA montagebereik 200 x 200 mm
n  Roteren: 360° 
n  Diepte instelling van 9 cm

Luna 100

Zilver IB01W10050 € 67.00

luna 101

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 32 inch
n Maximum draagvermogen 23 kg
n Maximum VESA montagebereik 200 x 200 mm
n  Roteren: 360°
n  Diepte instelling van 27 cm

Luna 101

Zilver IB01W10150 € 84.00

luna 102

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 32 inch
n Maximum draagvermogen tot 20 kg
n Maximaal VESA montagebreik 200 x 200 mm
n  Roteren: 360°
n  Diepte instelling van 46 cm

Luna 102

Zilver IB01W10250 € 110.00
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wandmontage | plano
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wandmontage | plano

ineo

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 32 inch
n Maximum draagvermogen tot 30 kg
n Afstand tot de muur 3 mm
n Maximaal VESA montagebereik van 200 x 200 mm
n Inclusief veiligheidsschroeven

ineo

Zilver IB330050 € 35.00

plano

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen van 26 tot 52 inch 
n Met een afstand tot de muur van 3 cm ultiem platte muurmontage 
n Maximum draagvermogen tot 75 kg
n Maximaal montagebereik van 420x300 mm
n Inclusief veiligheidsslot

plano

Zilver IB11W10150 € 76.00

plano xl

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen vanaf 32 inch
n Afstand tot de muur 3 cm
n Maximum draagvermogen tot 80 kg
n Maximaal montagebereik van 820x510 mm
n Inclusief veiligheidsslot 
n Eenvoudig te installeren met geavanceerd kliksysteem

plano XL

Zilver IB11W20150 € 101.00

plano xxl

n Geschikt voor zeer platte wandmontage
n Afstand tot de muur 4 cm
n Maximum draagvermogen tot 80 kg
n Maximaal montagebereik van 915x610 mm
n Inclusief veiligheidsslot

plano XXL

Zilver IB11W30150 € 109.00
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wandmontage | Flexo
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wandmontage | Flexo

terra

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 32 inch
n Maximum draagvermogen tot 30 kg
n Kantelen: 30°
n Draaien: 30°
n Roteren: 360°
n Maximaal VESA montagebereik 200 x 200 mm
n Inclusief veiligheidsslot

terra

Zilver IB01W00150 € 34.00

Flexo

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen van 26 tot 52 inch
n Maximum draagvermogen tot 75 kg
n Maximaal montagebereik van 500x300 mm
n Kantelen: 15° 
n Inclusief veiligheidsslot 
n Eenvoudig te installeren met geavanceerd kliksysteem

flexo

Zilver IB11W10250 € 84.00

Flexo xl

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen vanaf 32 inch
n Maximum draagvermogen tot 80 kg
n Maximaal montagebereik van 890x510 mm
n Kantelen: 15° 
n Inclusief veiligheidsslot  
n Eenvoudig te installeren met geavanceerd kliksysteem

flexo XL

Zilver IB11W20250 € 101.00

Flexo xxl

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 65 inch
n Maximum draagvermogen tot 80 kg
n Maximaal montagebereik van 915x610 mm
n Kantelen: 15° 
n Inclusief veiligheidsslot 
n Eenvoudig te installeren met geavanceerd kliksysteem

flexo XXL

Zilver IB11W30250 € 118.00
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plaFondmontage | c-liFt
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plaFondmontage | c-liFt

emineo

n  Universele projectorbeugel voor  
projectoren tot 13,7 kg

n  Maximaal montagebereik van 220x220 mm
n  Bevestiging voor projectoren aan drie  

of vier armen 
n Ook voor schuin plafondoppervlak 
n  Eenvoudige installatie door  

inhaaksysteem

Emineo

Zilver IB310050 € 66.00

c-liFt

n  Minimale inbouwmaat 28 cm incl. projector  
(C-LIFT XL: minimale 50 cm incl. projector)

n  Maximale belasting 20 kg  
(C-LIFT XL: 10 kg)

n Liftgewicht 17 kg (C-LIFT XL: 21,5 kg)
n Afmetingen 46x51,5 cm 
n  Bediening door middel van Infrarood 

afstandsbediening
n Netspanning 120V/240V

c-Lift

C-Lift          IB10934100D € 1,335.00

C-lift XL          IB10934105D € 1,635.00

Platina 
Behuizing

         IB10934700 €  460.00

Ceiling Kit          IB10934800 €  195.00

IR 
Afstandbediening

         IB46109531 €    75.00
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plaFondmontage | ceiling
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plaFondmontage | ceiling

ceiling 102

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen tot 24 inch
n Maximum draagvermogen tot 15 kg
n In hoogte verstelbaar 355 - 450 mm
n Maximaal VESA montagebereik van 200 x 200 mm
n Inclusief kabelclip voor kabelmanagement
n Kantelen: 25° naar beneden

ceiling 102

Zilver IB31C10250 € 151.00

ceiling xl

n Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen van 26 tot 65 inch
n Maximum draagvermogen 80 kg
n In hoogte instelbaar tussen 240 en 1050 mm 
n Kantelen: 25° naar beneden
n Maximum montagebereik 200 x 200 mm
n Geïntegreerd kabelmanagement en diverse montagemogelijkheden
n  Maximum montagebereik: 

 420x300 mm (met Plano) 
 820x510 mm (met Plano XL) 
915x610 mm (met Plano XXL)

ceiling XL

Zilver IB320250 € 210.00

ceiling twin xl

n  Geschikt voor LCD- en Plasmaschermen van 26 tot 65 inch  
(2x65 inch) back to back gepositioneerd

n Maximum draagvermogen 160 kg (2x80 kg)
n Geïntegreerd kabelmanagement en diverse montagemogelijkheden
n In hoogte instelbaar tussen 240 en 1050 mm
n  Kantelen: 25°naar beneden
n   Maximum montagebereik: 

 420x300 mm (met Plano) 
 820x510 mm (met Plano XL) 
915x610 mm (met Plano XXL)

ceiling twin XL

Zilver IB320350 € 252.00
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cpu-houders

Bij 3D Tradelink kunt u terecht voor een breed assortiment van CPU-houders. CPU-houders bieden de mogelijkheid om de 
computerkast onder het bureau te hangen (monteren). De CPU trekt zo minder stof aan en staat niet hinderlijk in de weg op het 
werkblad. De CPU-houders van 3D Tradelink zijn zowel horizontaal als verticaal onder het blad te bevestigen en verkrijgbaar voor 
alle denkbare CPU-maten. Naast de functionaliteit hebben de CPU-houders een mooi design.
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cpu-houders

protector

n Fraai vormgegegeven  
n Eenvoudige montage onder het bureaublad
n Zowel verticaal als horizontaal te plaatsen
n Optioneel: ‘slide and rotate’ en slot

protector

Geanodiseerd alu           T41032100 € 99.00

slide & rotate

Geanodiseerd alu           T41032120 € 49.00

slot

Geanodiseerd alu           T41032110 € 49.00

space

n  Strakke CPU houder verkrijgbaar in de kleuren Aluminium, Zwart 
en Wit

n  Eenvoudige bladmontage
n  Space C geschikt voor Thin Clients

clam clam

Zilver 46109110 € 187.00

clam XL

Zilver 46109111 € 197.00

slot

Zilver 46109115 €   39.00

nt cpu Nt cpu 

Zilver 46109101 € 87.00

n Geschikt voor CPU’s tot een maximum van 5x24 cm (XL versie)
n Maxium draagvermogen 25 kg
n In hoogte en breedte verstelbaar
n Eenvoudige montage                                                                                                                                         
n  Verkrijgbaar in twee maten                                                                                                                                            
n  Met en zonder veiligheidsslot”

n  Geschikt voor computers met een formaat van maximaal 20x47 cm 
n  Eenvoudige bladmontage

afm.: min. 60x240 tot max. 250x600 mm.

Space  A Alu T41033150 € 67.00

afm.: min. 60x240 tot max. 250x600 mm.

Space A Wit T41033130 € 69.00

afm.: min. 30x175 tot max. 115x323 mm

Space C Alu T41033155 € 81.00

afm.: min. 30x175 tot max. 115x323 mm

Space C Wit T41033159 € 81.00
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cpu-houders
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pc-clip

n Twee modellen PC Clip en PC Clip XL
n PC Clip: 27 x 46 cm
n PC Clip XL: 37 x 56 cm
n Eenvoudige bladmontage

pc-clip

PC Clip 46109125 € 93.00

PC Clip XL 46109126 € 99.00

loop

n Voorziet in flexibiliteit door nylonbanden
n Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden

met bladbevestiging

Zwart T41033200 € 111.00

bundy

n Gebruik van spanbanden
n Bundy I: gefixeerde CPU-houder onder het blad
n Bundy III: facilitair gemak door gebruik van ‘ Slide & Rotate’

universeel

n Zowel verticaal als horizontaal te plaatsen
n Verticaal gebruik: omtrek maximaal 25 cm, breedte 49,5 cm
n Horizontaal gebruik: breedte tot 65,4 cm, hoogte 29,5 cm

universeel

Zwart T41032680 € 81.00

Grijs T41032681 € 81.00

cpu-houders

bundy i

Aluminium T41032191 € 32.00

Zwart T41032192 € 32.00

bundy iii

Aluminium T41032181 € 77.00

Zwart T41032180 € 77.00
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kabelmanagement 

Kabels op en rond de werkplek zijn op ieder kantoor een bekend probleem. Ondanks de digitalisering en wireless datatoepassingen komen 
we op de werkplek nog steeds een veelvoud aan kabels tegen. Steeds vaker leidt deze wirwar aan snoeren tot onveilige situaties en brengt 
dat onnodig hoge ICT-kosten met zich mee. Met de producten van 3D Tradelink op het gebied van kabelmanagement ordent u de kabels op 
en rond de werkplek. Kabels worden professioneel weggewerkt en zodoende wordt een geordende werkplek gecreëerd.
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kabelmanagement 

kabelrug

wirelane

n Gemakkelijk te buigen en draaien vloerprofiel 
n Eenvoudig kabels in en uitklikken 
n Uitstekend te combineren met het Cordtrack vloerprofiel

wirelane vloerprofiel, lengte 100 cm

Zwart T93520100 € 61.00

cordtrack

n Aluminium vloerprofiel met topcover
n  Afneembaar bovenprofiel 
n Eenvoudig te monteren: met behulp van zelfklevende tape
n Gescheiden kabelkamers voor het scheiden van data en stroom

saFetool kabelgoot

n Twee gescheidenkabelkamers van 12 x 12 mm van bovenaf toegankelijk
n Leverbaar in twee lengtes van 3 en 5 meter
n Snelle montage

safetool kabelgoot 3 meter

Grijs T40097750 € 48.00

safetool kabelgoot 5 meter

Grijs T40097850 € 74.00

cordtrack vloerprofiel

Lengte 50 cm          T93510050 €   61.00

Lengte 80 cm          T93510080 €   98.00

Lengte 120 cm          T93510120 € 149.00

Lengte 160 cm          T93510160 € 195.00

Lengte 200 cm          T93510200 € 236.00

n Aluminium kabelbrug voor het geleiden van net- en datakabels over de vloer 
n Eenvoudig te monteren: met zelfklevende tape of met behulp van schroeven
n Gescheiden kabelkamers voor het scheiden van data en stroom   

cordtrack vloerprofiel

Lengte 50 cm          T93502050 €   40.00

Lengte 80 cm          T93502080 €   57.00

Lengte 120 cm          T93502120 €   77.00

Lengte 160 cm          T93502160 €   98.00

Lengte 200 cm          T93502200 € 118.00
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kabelkit verticaal

n Flexibel kabelgeleidingssysteem (verticaal en horizontaal)
n Losse units die met elkaar verbonden kunnen worden
n Onderdelen zijn apart te bestellen of in een kabelkit

Kabelkit verticaal

Zilver,  
t.b.v. 12 kabels

T408K8429 € 30.00

Zilver,  
t.b.v. 6 kabels

T408K9429 € 30.00

Flexkabelkanaal

n  Ideaal om de wirwar van kabels fraai te geleiden door het  
bureaublad

n Inclusief verzwaarde voet
n Eenvoudig uitbreidbaar met uitbreidingsset

flexkabelkanaal

Flexkabelkanaal          68111250 € 44.00

Flexkabelkanaal 
Sit 2 stand

         68111400 € 81.00

kabelmanagement 
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cable grip

n  Geschikt voor losse kabels door ze tussen de elementen te klemmen
n Geschikt voor gebundelde kabels door ze door de ‘ogen’ te geleiden
n Uitneembare elementen voor meer ruimte
n Exclusief bevestigingsmateriaal

cable Grip, geschikt voor 7 kabels

Zwart T40035163 € 8.00

Wit T40035164 € 8.00

kabelgeleider

n Eenvoudige doorvoer van losse kabels (maximaal 10)
n Snelle en eenvoudige montage met behulp van zelfklevende strip

Kabelgeleider, geschikt voor 10 kabels

Zwart T40035162 € 12.00

cable Flex

n  Eenvoudig bundelen en geleiden van kabels met behulp van  
bijgevoegde installatietool

20 meter, diameter 25 mm

Zwart T93532001 € 109.00

30 meter, diameter 20 mm

Zwart T93531001 € 129.00

50 meter, diameter 15 mm

Zwart T93530001 € 169.00

kabelmanagement 
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kabelkorF

n Snelle en eenvoudige montage
n Vrij toegankelijk voor het toevoegen of verwijderen van stekkers
n Verkrijgbaar in de kleur zwart in drie verschillende maten
n  Inclusief bevestigingsmateriaal

afmeting 65 x 790 x 105 790 x 105

Zwart T30105064 € 20.00

afmeting 80 x 490 x 150

Zwart T40037905 € 21.00

afmeting 80 x 720 x 150

Zwart T40037902 € 20.00

halFpipe

n Kabelkanaal onder het bureau
n Aluminium 
n  Inclusief bevestigingsmateriaal

halfpipe

800 mm T40010100 € 61.00

1150 mm T40010200 € 78.00

wirebasket

n Aluminium kabelmand
n Ruime mogelijkheden ten aanzien van kabelmanagement 
n Ook verkrijgbaar voor benchwerkplekken 
n Eenvoudig te monteren: met behulp van klemmen
n Leverbaar in de kleuren wit en zilver
n  Inclusief bevestigingsmateriaal

wirebasket

Zilver, 60 cm 6020900600 € 44.00

Zilver, 100 cm 6020901000 € 53.00

Zilver, 140 cm 6020901400 € 63.00

Zilver, 160 cm 6020901600 € 71.00

Wit, 100 cm 6020911080 € 62.00

Wit, 120 cm 6020911280 € 68.00

kabelmanagement 
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elektriFicatie 

3D Tradelink levert een breed pakket aan oplossingen voor stroom en data in de werkomgeving. Van hoogwaardige contactdozen in 
een kabelgoot tot aan fraaie design inbouwmodules in bladen of wanden. De mogelijkheden zijn eindeloos en worden desgewenst 
‘plug and play’ opgeleverd. De indeling van de voorzieningen wordt op klantspecificatie samengesteld met onder andere 230 V, RJ 45, 
VGA en USB- aansluitingen al dan niet voorzien van kabels met diverse afmetingen.



47

elektriFicatie 

evoline port

n Verticale inbouwmodule
n ‘Plug & play’ aangeleverd
n Diameter: Ø 102 mm
n   Inclusief 3 meter stroomaansluitkabel en 2 x 3 meter  

datakabel Cat5.

port 2 x stroom & 2 x rJ45 data

Port      T93100314 € 217.00

port 3 x stroom & 2 x rJ45 data

Port      T93100318 € 227.00

port 2 x stroom, 2 x rJ45 data, 1 x video 
& 2 x audio

Port Multimedia      T93100322 € 442.00

desk multi module

n Eenvoudig te bevestigen opbouwmodule
n Wordt horizontaal op het blad geklemd 
n Exclusief netkabel
n  Inclusief bevestigingsklemmen

desk multimodule 3 x stroom

Multimodule      39139051 €   61.00

desk multimodule 3 x stroom & 2 x data

Multimodule      39139052 € 118.00

dock desk small

n Horizontale opbouwmodule met behulp van klemmen 
n  Voorzien van stekkerblok met 3 x stroom en optioneel 2 x RJ45 

data-aansluiting. 
n Inclusief 3 meter aansluitkabel
n   Uitvoering met data-aansluiting inclusief 2 x 3 meter  

datakabel Cat5.

dock desk small incl. klembevestiging

Dock Desk 
Small PPP

     T93006663 €   72.00

dock desk small data incl. klembevestiging

Dock Desk 
Small PPPDD

     T93006623 € 113.00
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coni powerdock

n Horizontale inbouwmodule 
n  Voorzien van 2 x stroom en 2 x RJ45 

data-aansluiting of 3 x stroom
n Exclusief stroomaansluitkabel
n  Inbouwmaten: 239 x 139 mm (lxb)

coni powerdock excl.

Powerdock 
PPDD

39135010 € 286.00

Powerdock 
PPP

39135001 € 182.00

evoline Flip top Evoline flip top

Evoline Flip Top T93420002 € 249.00

evoline Flip top cuisine 

n Horizontale inbouwmodule 
n  Voorzien van 4x stroom
n Inclusief 2,5 meter stroomaansluitkabel
n  Inbouwmaten: 235 x 150 mm (lxb)

n Horizontale inbouwmodule 
n  Voorzien van 3x stroom, 2x data
n Inclusief 3 meter stroomaansluitkabel
n  Inbouwmaten: 235 x 150 mm (lxb)

Evoline flip top cuisine

Evoline Flip Top T93420001 € 209.00

elektriFicatie 
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powerFrame

n Modulaire inbouwmodule
n  Aluminium frame en stekkerblok kunnen separaat besteld worden en  

klantspecifiek worden ingevuld 
n Inbouwmaten: 221x53 cm (lxb)
n Exclusief stroomaansluitkabel

frame zilver, inbouwmaat 224,5 x 60 mm

Powerframe 39135040 €   50.00

stekkerblok 3x stroom, 
excl stroomaansluitkabel

Powerframe 39135550 € 105.00

stekkerblok 2 x stroom & 2 x data rJ45 
cat 5 aansluiting, excl stroomaansluitkabel

Powerframe 39135500 € 105.00

evoline express data Evoline Express data

Evoline Express 
Data

T90730065 € 139.00

Evoline Express 
Data

T90750065 € 149.00

powerbox meeting powerbox meeting

2x stroom,  
2x data

39135050 € 224.00

3x stroom 39135051 € 224.00

contactdoZen en netkabels

n Onderling koppelbaar zonder snoer, zwart 
n  3-weg contactdoos GST18

contactdoos

3-weg GST18 T90110015 € 19.00

verbindingskabel

2,5 meter GST 18 T90070255 € 12.00

verbindingskabel

3 meter GST 18 T90070305 € 12.00

aansluitkabel

3 meter 
GST18/230V

T90060305 € 13.00

n Stekkerblok met geïntegreerde data aansluitingen
n Inclusief 2 datakabels met een lengte van 3 of 5 meter

n Fraai vormgegeven inbouwmodule voor conferentie configuraties
n Topklep scharniert naar twee kanten
n Exclusief stroomaansluitkabel

elektriFicatie 
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scheidingswanden | screen xt

De XT scheidingswanden zijn standaard te verkrijgen in drie verschillende hoogtes waardoor in iedere mate van privacy kan worden 
voorzien.De wanden van 22 mm zijn gemaakt van geluidsabsorberend materiaal en standaard uitgerust met een managementrail 
aan de bovenkant van de wand ten behoeve van brieven- en pennenbakjes of een monitorarm, voor een georganiseerde werkplek. De 
verstelbare voetjes van de XT scheidingswanden voorzien in facilitair gemak. Tevens verkrijgbaar als ‘desk up’ model met optionele 
klemmen voor elk bureau.
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scheidingswanden | screen xt

screen xt recht bladgeklemd

n Beschikbaar in een rechte en een ‘wave’ variant
n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en -kleuren

120x60 cm (bxh), inclusief toolbar

Zwart 6360612001 € 345.00

160x60 cm (bxh), inclusief toolbar

Zwart 6360616001 € 399.00

180x60 cm (bxh), inclusief toolbar

Zwart 6360618001 € 424.00

bladklemmen, bladdiktes tussen 10  
en 30 mm

Zilver 60011100 €   34.00

Wit 60011100W €   34.00

screen xt recht vrijstaand

n  Vrijstaande scheidingswand met een rechte bovenkant is voorzien 
van een managementrail

n Bijgeleverde stelvoetjes 
n Tevens verkrijgbaar als wave variant                                                               
n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en -kleuren

120x110 cm (bxh), inclusief toolbar

Zwart 6321112001 € 451.00

160x110 cm (bxh), inclusief toolbar

Zwart 6321116001 € 505.00

180x110 cm (bxh), inclusief toolbar

Zwart 6321118001 € 530.00

stabilisatievoet

n  Twee verschillende soorten uitbreidingsmogelijkheden die per set 
verkrijgbaar zijn

stabilisatievoet per stuk

Zilver 60006000 €   45.00

mobiele stabilisatievoet per twee

Zilver 60007000 € 140.00
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scheidingswanden | eco 2

Scheidingswanden met een dikte van 30 mm afgewerkt met een aluminium zijprofiel voor een nette afwerking. Verkrijgbaar als 
vrijstaand model, standaard in hoogte instelbaar door middel van stelvoetjes of als ‘desk-up’ waarbij de wand aan het bureau kan 
worden bevestigd met behulp van klemmen. Diverse afmetingen, kleuren en vormen zijn mogelijk, waarbij talloze configuraties 
bewerkstelligd kunnen worden.
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scheidingswanden | eco 2

eco 2 vrijstaand recht

n Vrijstaande scheidingswand van 30 mm
n Voorzien van 2 stelvoetjes en 2x koppelstrip
n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en -kleuren

Eco 2 vrijstaand recht (bxl)

1000x1200 mm 530512103313 €  355.00 

1200x1200 mm 530512123313 €  355.00 

1600x1200 mm 530512163313 €  355.00 

eco 2 vrijstaand wave

n Vrijstaande scheidingswand van 30 mm met speelse golf
n Voorzien van stelvoetjes en koppelstrippen
n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en -kleuren

Eco 2 vrijstaand wave (bxl)

1000x1400 mm 530912103313 €  394.00 

1200x1400 mm 530912123313 €  394.00 

1600x1400 mm 530912163313 €  394.00 

eco 2 desk up recht

n Recht afgewerkte scheidingswand ter bevestiging aan bureau
n Voorzien van een set bladklemmen en koppelstrippen
n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en -kleuren

Eco 2 desk up recht (bxl)

1000x400 mm 530104103313 €  208.00 

1200x400 mm 530104123313 €  208.00 

1600x400 mm 530104163313 €  208.00 

eco 2 desk up wave

n Gegolfde scheidingswand 
n Voorzien van een set bladklemmen en koppelstrip
n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en -kleuren
n  Bladklemmen tot max. 25 mm

Eco 2 desk up wave (bxl)

1000x600 mm 530406103313 €  208.00 

1200x600 mm 530406123313 €  208.00 

1600x600 mm 530406163313 €  208.00
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scheidingswanden | eco 3

Eco 3 heeft een wanddikte van 30 mm met strakke, afgeronde aluminium zij- en topprofielen en fraai vormgegeven afdekkapjes.  
Deze scheidingswand is verkrijgbaar in verschillende varianten: vrijstaand, desk up en goalpost. Toprail biedt mogelijkheden tot het 
plaatsen van aflegbakjes.
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scheidingswanden | eco 3

eco 3 vrijstaand recht

n Recht afgewerkte scheidingswand voorzien van toprail 
n Uniek koppelingssysteem
n Voorzien van 1 koppelstrip en 90° koppelstrip voor hoekconfiguraties
n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en -kleuren

Eco 3 vrijstaand recht (bxl)

1000x1200 mm 560512103313 €  468.00 

1200x1200 mm 560512123313 €  480.00 

1600x1200 mm 560512163313 €  535.00 

eco 3 desk up recht

n Bevestiging van scheidingswanden aan het bureau middels klemmen
n Klemmen zijn geschikt voor bladdiktes tot 25 mm
n Voorzien van 1 koppelstrip en 90° koppelstrip voor hoekconfiguraties
n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en -kleuren

Eco 3 desk up recht (bxl)

1000x600 mm 560206103313 €  239.00 

1200x600 mm 560206123313 €  258.00 

1600x600 mm 560206163313 €  289.00 

eco 3 goalpost vrijstaand recht

n  Recht afgewerkte scheidingswand voorzien van goalpost  
(op hoogte van 68 cm)

n Klimaatbeheersing staat centraal
n Brievenbakjes kunnen worden bevestigd aan de toprail
n  Optioneel is er de mogelijkheid voor een toolbar ter bevestiging van 

monitorarmen
n Uniek koppelingssysteem 
n  Standaard voorzien van 1 koppelstrip en 90° koppelstrip voor  

hoekconfiguraties 
n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en -kleuren

Eco 3 Goalpost vrijstaand recht (bxl)

1000x1200 mm 561312103313 €  339.00 

1200x1200 mm 561312123313 €  370.00 

1600x1200 mm 561312163313 €  394.00 

eco 3 goalpost vrijstaand wave

n  Met ronde vormen afgewerkte scheidingswand voorzien van goalpost  
(op hoogte van 68 cm)

n Optioneel mogelijkheid voor een toolbar ter bevestiging van monitorarmen
n Uniek koppelingssysteem. 
n Voorzien van 1 koppelstrip en 90° koppelstrip voor hoekconfiguraties
n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en -kleuren

Eco 3 Goalpost vrijstaand wave (bxl)

1000x1200 mm 561612103313 €  367.00 

1200x1200 mm 561612123313 €  379.00 

1600x1200 mm 561612163313 €  403.00 
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scheidingswanden | eco 4

Eco 4 heeft absoluut een esthetische meerwaarde doordat bij koppeling minder profielframe zichtbaar is. Doordat meer stof 
zichtbaar is, leent deze scheidingswand met een dikte van 30 mm zich uitstekend voor een digitale bedrukking. Verkrijgbaar in 
diverse stofsoorten en kleuren. Standaard voorzien van een koppelbox. Volledig aluminium profiel verkrijgbaar in 2 kleuren, zilver 
en wit.
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scheidingswanden | eco 4

eco 4 vrijstaand recht

n Recht afgewerkte scheidingswand
n Uniek koppelingssysteem
n  Voorzien van koppelbox, bestaande uit: 1 koppelstrip 50 mm,  

1 koppelstrip 100 mm, 4x 90° koppelstrip 50 mm, 90°afdekplaatje en  
6 schroeven

n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en kleuren

Eco 4 vrijstaand recht (bxl)

1000x1200 mm 565712103313 €  463.00 

1200x1200 mm 565712123313 €  480.00 

1600x1200 mm 565712163313 €  535.00 

eco 4 vrijstaand wave

n Met ronde vormen afgewerkte scheidingswand
n Uniek koppelingssysteem
n  Voorzien van koppelbox, bestaande uit: 1. koppelstrip 50 mm,  

1 koppelstrip 100 mm, 4x 90°koppelstrip 50 mm, 90°afdekplaatje en  
6 schroeven

n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en kleuren

Eco 4 vrijstaand wave (bxl)

1200x1000 mm 566112123313 €  567.00 

1400x1200 mm 566112143313 €  595.00 

1600x1200 mm 566112163313 €  619.00 

eco 4 desk up slatwall

n  Geheel vervaardigd uit aluminium ter bevestiging van brievenbakjes en 
monitorarmen 

n   Standaard voorzien van klemmenset ten behoeve van  
bladdiktes tot 25 mm 

n  Voorzien van koppelbox, bestaande uit: 2x koppelstrip 50 mm,  
2x 90° koppelstrip 50 mm, 90° afdekplaatje en 6 schroeven

Eco 4 desk up slatwall (bxl)

1000x600 mm 565606103313 €  436.00 

1200x600 mm 565606123313 €  517.00 

1600x600 mm 565606163313 €  595.00 

eco 4 desk up recht

n Recht afgewerkte scheidingswand desk up
n Voorzien van klemmenset ten behoeve van bladdiktes tot 25 mm 
n  Geleverd met koppelbox, bestaande uit: 2x koppelstrip 50 mm,  

2x 90° koppelstrip 50 mm, 90° afdekplaatje en 6 schroeven 
n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en -kleuren

Eco 4 desk up recht (bxl)

1000x600 mm 565206103313 €  303.00 

1200x600 mm 565206123313 €  308.00 

1600x600 mm 565206163313 €  325.00
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scheidingswanden | eco 5

Een geavanceerde lijn scheidingswanden met vele mogelijkheden waaronder intern kabelmanagement. Met een wanddikte van 50 mm 
kan maximaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare ruimte. Optioneel is een toolbar leverbaar, die op iedere hoogte van de 
wand geplaatst kan worden zodat 3e niveau accessoires te bevestigen zijn evenals de optie tot het bevestigen van een monitorarm.
Verschillende stoffen, kleuren en geluidsabsorberende materialen behoren tot de mogelijkheden.
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scheidingswanden | eco 5

eco 5 akoestisch

n Geluidsabsorberende scheidingswand 
n Geperforeerde panelen in combinatie met Rockwool® vulling

Eco 5 akoestisch (bxl)

1200x1400 mm 590814123313 €  684.00

1600x1400 mm 590814163313 €  768.00 

1800x1400 mm 590814183313 €  802.00 

eco 5 goalpost

n Stof van het paneel begint op 68 cm van de vloer
n Natuurlijk luchtstroom blijft gehandhaafd
n Extra beenruimte

Eco 5 Goalpost (bxl)

1200x1400 mm 592141423313 € 542.00

1600x1400 mm 592141463313 € 563.00

1800x1400 mm 592141483313 € 588.00

eco 5 vrijstaand recht

n Recht afgewerkte milieuvriendelijke scheidingswand
n Aluminium frame geheel recyclebaar 
n  Mogelijkheden tot geïntegreerd kabelmanagement,  

toolbarbevestiging en aflegmogelijkheden
n Een uniek koppelingssysteem
n Standaard voorzien van 1 koppelstrip
n Verkrijgbaar in diverse stofsoorten en kleuren

Eco 5 vrijstaand recht (bxl)

1200x1400 mm 590714123313 €  571.00 

1600x1400 mm 590714163313 €  617.00 

1800x1400 mm 590714183313 €  642.00 
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archivering | Flexstore

Flexstore is een uniek, universeel systeem wat in iedere kast kan worden toegepast. Het Flexstore systeem bestaat uit verschillende 
vakken en laden welke in elke gewenste combinatie geplaatst kunnen worden. Het maakt niet uit hoe laag, hoog, breed of smal de kast is, 
Flexstore past altijd. Ook de inrichting is flexibel toe te passen: open of dichte laden, grote of kleine laden, voor papier of cd’s



23 cm

26 cm
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archivering | Flexstore

lade 23 cm (binnenmaat kast: 71-91 cm) 12 of 24 open laden

12 laden  
(3,5 cm hoog)

T64C31 € 102.00

24 laden  
(7,5 cm hoog)

T64C32 € 152.00

12 of 24 gesloten laden

12 laden  
(3,5 cm hoog)

T64C33 € 121.00

24 laden  
(7,5 cm hoog)

T64C34 € 186.00

lade 26 cm (binnenmaat kast: 80-100 cm)

Flexstore

het flexibele systeem om alles in de kast te krijgen. hoe bestelt u uw flexstore kastinrichting: 
1.Kies per legbord uit open of gesloten laden. U kunt daarbij ook diskettelades toevoegen. 
 De hoogte van de units staat altijd vast (32 cm). Daarbinnen kunt u kiezen uit 3,5 cm of 7,5 cm hoge laden. Bij die keuze geldt dat  
 u of het dubbele aantal laden krijgt met een beperkte opbergcapaciteit per lade of minder laden met een grotere capaciteit per   
 lade. De laden worden altijd per 2 hoog geleverd.
2.Meet de vrije ruimte tussen de wanden van de kast.
3.U kiest dat artikel waarvan de minimale breedte die daarbij wordt vermeld, het minst neerwaarts afwijkt van de ruimte tussen  
 de wanden. Daarbij dient de maximale breedte die bij het artikel wordt aangegeven, groter te zijn dan de vrije ruimte in de kast. 

tip: 
Bij de bepaling van het maximale aantal legborden met laden boven elkaar in een kast, deelt u de vrije hoogte door de hoogte van 
de lade-unit (32 cm) plus de dikte van het legbord. Bij veel kasten dient u op de bodem een extra legbord te plaatsen zodat de laden 
boven de drempel uit kunnen schuiven. 

12 of 24 open laden

12 laden  
(3,5 cm hoog)

T64C61 € 126.00

24 laden  
(7,5 cm hoog)

T64C62 € 157.00

12 of 24 gesloten laden

12 laden  
(3,5 cm hoog)

T64C63 € 139.00

24 laden  
(7,5 cm hoog)

T64C64 € 193.00



23 cm

26 cm

64

archivering | Flexstore

lade 23 cm (binnenmaat kast: 94,2-114,2 cm)

lade 26 cm (binnenmaat kast: 106,2-126,2 cm)

aanvullende sets 23 cm

aanvullende sets 26 cm

16 of 32 open laden

16 laden  
(3,5 cm hoog)

T64D31 € 131.00

32 laden  
(7,5 cm hoog)

T64D32 € 197.00

16 of 32 gesloten laden

16 laden  
(3,5 cm hoog)

T64D33 € 153.00

32 laden  
(7,5 cm hoog)

T64D34 € 241.00

16 of 32 open laden

16 laden  
(3,5 cm hoog)

T64D61 € 145.00

32 laden  
(7,5 cm hoog)

T64D62 € 233.00

16 of 32 gesloten laden

16 laden  
(3,5 cm hoog)

T64D63 € 183.00

32 laden  
(7,5 cm hoog)

T64D64 € 310.00

4 of 8 open laden, 23 cm

4 laden  
(77 cm hoog)

T60Y31 € 34.00

8 laden  
(35 cm hoog)

T60Y32 € 51.00

4 of 8 gesloten laden, 23 cm

4 laden  
(77 cm hoog)

T60Y33 € 42.00

8 laden  
(35 cm hoog)

T60Y34 € 62.00

4 of 8 open laden, 23 cm

4 laden  
(77 cm hoog)

T60Y61 € 38.00

8 laden  
(35 cm hoog)

T60Y62 € 64.00

4 of 8 gesloten laden, 23 cm

4 laden  
(77 cm hoog)

T60Y63 € 55.00

8 laden  
(35 cm hoog)

T60Y64 € 78.00
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archivering | Flexstore

aanvullende sets cd laden 2 cd laden

Zwart T60X1 € 27.00
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laptophouders

Het gebruik van laptops neemt in de moderne kantooromgeving in een snel tempo toe. Door het kleine beeldscherm en de hoge 
resolutie waarin wordt gewerkt, zijn tekens op het beeldscherm relatief klein. In combinatie met een (mini) toetsenbord en muis 
is een laptophouder ideaal om een ergonomische werkplek te creëren. De functionele, stabiele en onderhoudsvrije laptophouders 
passen in combinatie met een mini toetsenbord in iedere werkomgeving.
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laptophouders

vesa laptop support

n Transparante, acrylate laptophouder
n  Geschikt in gebruik met een in hoogte verstelbare monitorarm  

(VESA aansluiting 100 x 100 mm)

vesa laptop support

Transparant T40049955 € 79.00

pl unit

n In hoogte verstelbaar tot circa 8 cm
n Geleverd met geïntegreerde documenthouder
n Verkrijgbaar in de kleur opaal en antraciet

afmeting: 17x21x24 cm (hxbxd)

Opaal T40049961 € 73.00

Antraciet T40049963 € 73.00

3d ergoline basic 300

n Moderne, tijdloze vormgeving 
n Zeer stabiel 
n Uitgevoerd in 6 mm helder acryl
n In hoogte verstelbaar
n Opbergruimte voor een mini toetsenbord
n Kras- en uv bestendig en slijtvast

afmeting: 15-20x30x29 cm

Transparant T40047300 € 62.00

traveler

n Mobiele laptopstandaard
n  Verstelbaar in zes posities
n  Gemaakt van aluminium
n  Volledig inklapbaar en daardoor makkelijk mee te nemen

afmeting: 25,2x18,2 cm

Zilver T40017500 € 57.00
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monitorstandaards

CRT en TFT monitoren met een vaste voet hebben vaak beperkte instelmogelijkheden. Regelmatig wordt de monitor op de desktop 
geplaatst, wat snel leidt tot oog-, nek- en schouderklachten. Bij het gebruik van een monitorstandaard is de monitor gemakkelijk op 
een comfortabele hoogte te plaatsen. De monitorstandaards van 3D Tradelink zijn in hoogte verstelbaar met als groot voordeel dat u 
op een comfortabele afstand en hoogte van uw monitor kunt werken.
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monitorstandaards

smart stand silverline

n In hoogte verstelbaar tussen 7,5 en 14,5 cm 
n Afgewerkt met aluminium accenten

afmeting: 7,5-14,5x29,6 x28,7 cm (hxbxd)

Antraciet T40049160 € 70.00

afmeting: 7,5-14,5x29,6 x28,7 cm (hxbxd)

Transparant T40049162 € 70.00

3d ergoline basic 100

n Zeer stabiele monitorstandaard met vaste hoogte
n Geschikt voor CRT / TFT LCD- en Plasmaschermen van max. 45 kg 
n Gemaakt van glashelder 6 mm acryl
n Kras- en uv-bestendig, slijtvast
n Voorzien van opbergruimte voor een toetsenbord

afmeting: 14x31x29 cm (hxbxd)

Transparant T40047100 € 49.00

3d ergoline basic 200

n Op 3 standen in hoogte verstelbaar 
n Geschikt voor CRT / TFT LCD- en Plasmaschermen van max. 45 kg 
n Gemaakt van glashelder 6 mm acryl
n Kras- en uv bestendig, slijtvast

afmeting: 8-9,5-12x31x26 cm (hxbxd)

Transparant T40047200 € 69.00

3d ergoline basic 250

n  Zeer stabiele monitorstandaard met documenthouder 
n Op 3 standen in hoogte verstelbaar 14,16 en 19 cm 
n Geschikt voor CRT / TFT LCD- en Plasmaschermen van max. 45 kg 
n Gemaakt van glashelder 6 mm acryl
n Kras- en uv bestendig, slijtvast

afmeting: 14-16-19x31x30 cm (hxbxd)

Transparant T40047250 € 75.00
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pc-ergonomie

Computerinvoermiddelen zoals het toetsenbord en de muis, zijn belangrijke hulpmiddelen voor computergebruikers. Voor een  
belangrijk deel bepaalt het toetsenbord de lichaamshouding van de gebruiker. Daarom bieden wij ergonomisch ontwikkelde 
toetsenborden, muizen en dergelijke.
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pc-ergonomie

evoluent verticale muis

n Verticale muis
n  Rechts- en linkshandig te verkrijgen
n Bij uitstek geschikt bij RSI-klachten, maar ook preventief te gebruiken

Evoluent verticale muis

Zwart, 
rechtshandig

T40011051 € 105.00

Zwart, 
linkshandig

T40011061 € 105.00

verticale muis grip

n Verticale muis
n Inzetbaar als preventieve muis en bij beginnende spierspanningklachten

verticale muis grip

Zilver T40011081 € 50.00

pen mouse

n Draadloze en optische ergonomische pen muis 
n  Geschikt voor zowel een vaste als mobiele werkplek 
n Kan ook worden gebruikt als presenteerstick
n Inclusief geïntegreerde penbatterij en oplaad adapter

pen mouse

Pen Mouse          T40012000 € 89.00
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pc-ergonomie
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pc-ergonomie

anir 2 knops basic

n Te gebruiken zoals een joystick
n Verkrijgbaar in verschillende groottes en 2- en 3-knops bediening

anir 2 knops basic

Grijs T40011001 € 92.00

anir 3 knops proFessional

n Te gebruiken zoals een joystick
n Verkrijgbaar in verschillende groottes en 2- en 3-knops bediening

anir 3 knops professional

Medium, grijs T40011007 € 108.00

Medium, zwart T40011017 € 108.00

Large, grijs T40011008 € 108.00

Large, zwart T40011018 € 108.00

smartboard mini toetsenbord

n Kleine uitvoering
n Standaard QWERTY uitvoering
n PS/2 en USB aansluiting
n  85 toetsen (conventionele Windows layout) 
n Verkrijgbaar in zwart/zilver

smartboard mini toetsenbord

Zwart/Alu T40015008 € 63.00
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pc-ergonomie | voetensteun
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pc-ergonomie | voetensteun

voetensteun 100

n Traploze hoekinstelbare voetensteun 
n Inclusief rubbermat

afmeting: 47,5x2,98 cm (bxd)

Voetensteun 
100

68405000 € 37.00

Footstep voetenbank

n Op drie hoogtes instelbaar
n Eenvoudig te verstellen voor optimaal comfort
n Tevens voorzien van een antisliplaag
n Verkrijgbaar in zwart/blauw

afmeting: 45x35 cm (bxd)

Footstep 
voetenbak

T40097800 € 39.00

voetensteun hoekinstelbaar

n Instelbaar op 10, 14 en 17 cm 
n Verkrijgbaar in donkergrijs

afmeting: 46x35 cm (bxd)

Voetensteun 
hoekinstelbaar

T40097600 € 72.00

voetensteun kantelbaar

n Vaste hoogte van 90 mm. 
n Mogelijkheid tot verstellen van instellingshoek  
n Verkrijgbaar in donkergrijs

afmeting: 45,1x33 cm (bxd)

Voetensteun 
kantelbaar

T40097500 € 46.00
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verlichting

De verlichting van de werkplek is een belangrijk ergonomisch aandachtspunt geworden. De correcte verlichting houdt rekening met 
de individuele behoeften. Ze zorgt voor een evenwicht tussen lichtverdeling - en contrast, en minimaliseert het risico van verblinding 
en reflecties.
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verlichting

pearl xl

n Bureaulamp met zilverkleurige voet en transparante kap
n  Voorzien van dimmer en compleet geleverd met 50 Watt  

halogeenlamp

pearl XL

Zilver 52313010 € 164.00

saturnus

n Bureaulamp met zilverkleurige voet en 2-standenschakelaar
n In hoogte verstelbaar 
n Inclusief 50 Watt halogeenlamp

saturnus

Zilver 52313000 € 83.00

gold

n Elegante staande lamp
n Verzwaarde voet

Gold

Zilver 52502010 € 493.00
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verlichting
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verlichting

estrella

n  De Estrella is een dimbare design LED lamp; lichtintensiteit  
regelbaar in 3 standen

n Standaard voorzien van een bureauklem voor bladen tot 50 mm
n  LED lampen zijn tot 35% zuiniger dan een spaarlamp en tot maar 

liefst 90% zuiniger dan een gloeilamp
n  LED lampen hebben een gemiddelde verwachte levensduur van  

20 jaar; een LED lamp verdient zich in 1 jaar terug
n  De Estrella is voor 99% recyclebaar en voldoet door zijn milieu  

ontlastende design en energiezuinige verbruik aan alle eisen van 
het Energy Star label, voor energie-efficiënte kantoorapparatuur

Estrella inclusief tafelklem

Zilver 46177900 € 199.00

Optionele tafelvoet

Zilver T7105000 €   29.00

tubelite

n Strakke bureaulamp op zilverkleurige voet en 20 Watt TL-buis
n Inclusief 1 reserve TL-buis

tubelite

Zilver 52313070 € 102.00

edge

n Design LED lamp
n Voorziet in meer dan 70.000 lichturen (energiezuinig)
n Standaard geleverd met tafelvoet

Edge

Zilver T7105300 € 185.00
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garderobes

Een garderobe kan op meerdere manieren een bijdrage leveren aan de geordendheid van de bedrijfshuisvesting: functioneel doordat 
op een centraal punt meerdere kledingstukken kunnen worden opgehangen, of als design accessoire dat bijdraagt aan de verzorgde 
uitstraling van het kantoor. Voor beide facetten van garderobeverwerking biedt 3D Tradelink een oplossing.
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garderobes

hang it

n Fraaie wandhanger die eenvoudig op de muurbevestiging kan worden geklikt
n Kledinghanger verkrijgbaar in twee kleuren

hang it

Zwart T7510210 € 124.00

Wit T7510200 € 124.00

leaF klein

n Design garderobe met haken in de vorm van een blad
n Beschikt tevens over een parapluhouder en een verzwaarde voet

Leaf klein, 99x32 cm (hxb)

Zilver/groen T7510040 € 149.00

leaF groot

n Design garderobe met haken in de vorm van een blad
n Beschikt tevens over een parapluhouder en een verzwaarde voet

Leaf groot, 185x32 cm (hxb)

Zilver/groen T7510240 € 299.00

stand it

n Statige design kapstok
n Hangers verkrijgbaar in twee kleuren

afmetingen: 160 cm hoog

Zwart T7510230 € 249.00

Wit T7510220 € 249.00
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garderobes
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model 955

n Functionele en stabiele kapstok met hoedenrek en 5 haken
n Compleet geleverd met wielen en glijdoppen

175x100x50 cm (hxbxd) (excl. kledinghanger)

Zilvergrijs 37099500 € 327.00

Kledinghanger, per stuk

Zwart 37000300 €     9.00

model 940

n Sierlijke kapstok van 168 cm hoog 
n Voorzien van 8 haken en parapluhouder

168 cm hoog, 8 haken en parapluhouder

Zwart 37094000 € 108.00

Zilver 37094020 € 108.00

model 920

n Vrijstaande kapstok met een hoogte van 175 cm
n Uitgevoerd in zwart of chroom met 8 haken

afmetingen: 175 cm hoog, 8 haken

Zwart 37092000 € 112.00

Chroom 37092200 € 112.00

garderobes
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klokken

Tijdsaanduiding binnen de kantooromgeving kan om meerdere redenen een gewenst item zijn. Daarom heeft 3D Tradelink een aanbod 
klokken die in deze behoefte voorziet. Fraai vormgegeven en in enkele gevallen radiografisch gecontroleerd zodat aanpassing aan 
zomer- of wintertijd zonder tussenkomst van mensenhanden plaatsvindt.
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klokken

stockholm

n Klok voorzien van RVS rand 
n Met cijferaanduiding

diameter: Ø 50 cm

Zilver 68902900 € 62.00

reykjavik

n Strak afgewerkte radiografisch gestuurde wandklok
n Vervaardigd uit een combinatie van aluminium en chroom

diameter: Ø 33 cm

Aluminium 68903300 € 44.00

dublin

n Zilver van kleur met een rand van roestvrij staal
n Met cijferaanduiding

diameter: Ø 40 cm

Zilver 68903100 € 39.00



86

klokken
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kaapstad

n Zelfprogrammerende klok
n Zwart van kleur met cijferaanduiding

diameter: Ø 25 cm

Zwart 68903200 € 29.00

glasgow

n Fraaie glazen wandklok

diameter: Ø 35 cm

Transparant 68903400 € 39.00

singapore

n Sferisch vormgegeven uurwerk 
n Met zilveren afwerking en minutenstreep aanduiding

diameter: Ø 28 cm

Zilver 68903500 € 19.00

klokken
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papiermanagement

Een breed scala aan producten om het kantoor te organiseren en ordenen. Ondanks het digitale tijdperk, wordt nog steeds de 
voorkeur gegeven aan het printen van papier. Om het papier te kunnen ordenen en deponeren zijn diverse oplossingen mogelijk.
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papiermanagement

papierbak 15 liter papierbak 15 liter

Zwart 69671502 € 26.00

Zilver 69671550 € 26.00

Wit 69671580 € 26.00

vlamdovend deksel t.b.v. papierbak 15 liter

Zwart 69671602 € 28.00

Zilver 69671650 € 28.00

Wit 69671680 € 28.00

perFo papierbak 15 liter papierbak perfo 15 liter

Zwart 69675002 € 31.00

papierbak 30 liter papierbak 30 liter

Zwart 69603002 € 60.00

Zilver 69603050 € 60.00

Wit 69673080 € 60.00

vlamdovend deksel t.b.v. papierbak 
30 liter

Zwart 69606102 € 34.00

Zilver 69606150 € 34.00

Wit 69673180 € 34.00

n Papierbak 15 liter
n Uitgevoerd met verzinkte bodem tegen doorroesten

n Papierbak 15 liter
n  Uitgevoerd met geperforeerde rand en met een verzinkte bodem  

tegen doorroesten

n Papierbak  30 liter
n Uitgevoerd met verzinkte bodem tegen doorroesten
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papiermanagement
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ergoline basic 550 transparant

n A3 documenthouder in hoogte verstelbaar
n Biedt opbergruimte voor een full-size toetsenbord tot 50 cm
n Gemaakt van glashelder 6 mm acryl
n Kras en uv bestendig, slijtvast
n Leverbaar in transparant en gematteerd
n Max. gewicht 25 kg

afmeting: 15-23x52x31 cm (hxbxd)

Transparant T40047550 € 74.00

Gematteerd T40047551 € 66,00

smartdoc silverline

n A3 documenthouder in hoogte verstelbaar
n  Afgewerkt met aluminium accenten en verkrijgbaar in de kleuren 

antraciet en transparant

afmeting: 7,5-14,5x29,6x28,7 cm (hxbxd)

Antraciet T40049150 € 84.00

Transparant T40049151 € 84.00

multitray

n Multifunctionele documentatiehouder
n In meerdere standen te verstellen
n Kan tevens worden ingezet als dienblad

multitray

Wit T7510010 € 69.00

Blauw T7510020 € 69.00

Groen T7510030 € 69.00

papiermanagement
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werkplekorganisatie
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werkplekorganisatie

organisatierail

n Functioneel zilveren rail
n Bladklemmen worden meegeleverd
n  In meerdere afmetingen leverbaar 80 cm, 120 cm, 160 cm  

en 180 cm

30 cm hoog, incl. bladklemmen

Lengte 80 cm 60209408 € 110.00

Lengte 120 cm 60209412 € 122.00

Lengte 160 cm 60209416 € 133.00

Lengte 180 cm 60209418 € 143.00

organisatiepaneel

n Functioneel zilveren paneel 
n Bladklemmen worden meegeleverd
n  In meerdere afmetingen leverbaar 80 cm, 120 cm, 160 cm  

en 180 cm

inclusief bladklemmen

Lengte 80 cm 60209608 € 173.00

Lengte 120 cm 60209612 € 205.00

Lengte 160 cm 60209616 € 245.00

Lengte 180 cm 60209618 € 262.00

3e niveau

n Handig opbergsysteem
n Ten behoeve van ordners
n  Inclusief 4 chromen staanders

60 cm - afmeting: 26x60x35 cm (hxbxd)

Zilver, met 
bladklemmen

38602650 € 150.00

90 cm - afmeting: 26x90x35 cm (hxbxd)

Zilver, met 
bladklemmen

38902650 € 168.00
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werkplekorganisatie
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bakje a4 portrait

n Ten behoeve van documentatie

 afmeting: 39 x 27 cm (b x d)

Zwart 5891010000 € 18.00

Zilver 5891019901 € 28.00

Wit translucent 5891019903 € 20.00

bakje a4 landscape

n Ten behoeve van documentatie

afmeting: 27 x 33 cm (b x d)

Zwart 5891020000 € 20.00

Zilver 5891029901 € 29.00

Wit translucent 5891029903 € 21.00

schrijFwarenset

n Voor montage aan scheidingswanden en organisatiepanelen

 afmeting: 38x15x5 cm

Zwart 5891050000 € 29.00

Zilver 5891059901 € 46.00

Wit translucent 5891059903 € 31.00

swing pennenbakje

n Draaipunt rechts

afmeting: 29x14 cm (bxd) 

Zwart 5891070000 € 20.00

Zilver 5891079901 € 29.00

Wit translucent 5891079903 € 21.00

werkplekorganisatie
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design accessoires

Binnen een kantoorinrichting staat de werkplek centraal. Toch is de werkplekaankleding ook van belang met zaken als sleutelhouders, 
oplaadstations, boekensteun et cetera. Accessoires maken een werkplek compleet en zorgen daarnaast voor een aangename 
werkomgeving.



97

design accessoires

honey

n Zitje in de vorm van een honingraad

afmetingen: 43x35 cm (hxb)

Zwart T7510090 € 139.00

Zwart met 
kussen

T7510080 € 179.00

Wit T7510060 € 139.00

Wit met kussen T7510070 € 179.00

wavy

n Multifunctioneel zitje 
n Kan dienen als prullenbak of bloemenvaas

44 cm hoog

Wit glossy T7510100 € 129.00

e-base

n  Design oplaadstation met zilveren voet voor bijvoorbeeld mobiele 
telefoon, fototoestel of mp3 speler 

n Exclusief elektrificatie

59 cm hoog

Grijs/Wit T7510130 € 179.00

Grijs/Zwart T7510140 € 179.00
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design accessoires
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design accessoires

ex libris

n Flexibele boekensteun
n  Door het verstelbare uitschuifsysteem geschikt voor meerdere 

hoogtes 
n Set van twee

 instelbaar tussen 26,5 cm en 40,5 cm 

Grijs T7510110 € 39.00

Zwart T7510120 € 39.00

babel

n Fraaie tijdschrifthouder in de vorm van een slakkenhuis
n Leverbaar in rood

afmeting: 25 cm x 34 cm (h x b) 

Rood T7510000 € 149.00

patch it

n Een functionele tijdschrifthouder
n Bestaat uit 10 elementen
n Inclusief bevestigingsmateriaal
n Klemmen: groen, zwart en beige
n Afm eting montage hart op hart: 128 mm

afmeting per element: 27 cm

Gemixte kleuren T7510250 € 179.00
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design accessoires
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design accessoires

clip it

n Handig ophangsysteem

afmeting: breedte 50 cm

Zwart T7510160 € 39.00

Wit T7510150 € 39.00

remember it

n Notitiehouder
n In drie kleuren leverbaar: zwart, wit en rood

afmeting: 18 cm x 77,1 cm (h x b)

Wit T7510180 € 59.00

Zwart T7510190 € 59.00

Rood T7510170 € 59.00

o-key

n Leverbaar in een gemixte kleur blauw
n  Deze centrale sleutelhanger is smaakvol en handig

 afmeting: 7,5 cm x 25 cm (h x b)

Licht blauw / 
donker blauw

T7510050 € 24.00
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w e r k p l e k b e k a b e l i n g
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bekabeling

Probleem: kabelchaos onder uw bureau
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inleiding

Ze komen in elke kantooromgeving voor, geleiden data en stroom naar de werkplek en vragen om een professionele berging.  
We spreken over kabels, oftewel snoeren van apparaten als computers, printers, bureaulampen, telefoons en opladers. 

Aan de professionele verwerking van kabels wordt regelmatig te weinig aandacht besteed. Het resultaat is een slordige 
verzameling van snoeren rondom de werkplek. Niet alleen doet het afbreuk aan de uitstraling van de kantooromgeving,  
maar het heeft ook een negatieve invloed op factoren als hygiëne, veiligheid, comfort en toegankelijkheid.

Kabelmanagement van 3D Tradelink is gericht op het professioneel wegwerken van snoeren. Onze verantwoordelijke 
specialisten kennen de eisen van een ergonomische werkplek en het belang van een goed draaiend IT-netwerk.  
Als professionals werken ze volgens een stappenplan dat ze in samenspraak met de opdrachtgever uitvoeren.

Na oplevering zijn de kabels geordend en opgeborgen in producten als kabelgoten, kabelmanden en scheidingswanden.  
Ze zijn daarmee uit het zicht voor de gebruiker, maar nog wel eenvoudig toegankelijk voor de ICT-medewerker.  
De kwaliteit van de werkplek is toegenomen. Contactdozen zijn gevrijwaard van stof en vocht, apparaten zijn eenvoudig 
uitwisselbaar en de gecitificeerde datapunten houden de informatiestromen op snelheid.
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kabelgevaar
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kabelgevaar

Kabels die in de kantooromgeving losliggen en rondslingeren, vormen een gevaar. Zowel vanuit facilitair, technisch, esthetisch 
als ergonomisch oogpunt kunnen slecht opgeborgen snoeren problemen met zich meebrengen.

1	 Facilitair
 • Ontoegankelijk voor schoonmaak
 • Beperking van verhuisbaarheid
 • Beperkte beschikbaarheid stroom/data
 

2	 Technisch
 • Verlaging van datasnelheid
 • Ontstaan van kortsluiting
 • Ontstaan van kabelbreuk
 

3	 Esthetisch
 • Onoverzichtelijke werkplekken
 • Onprofessionele uitstraling
 • Ontstaan van stofnesten

4	 Ergonomisch
 • Ontstaan van struikelgevaar
 • Vermindering van bewegingsvrijheid
 • Verstrikt raken in kabelchaos
 

3D tradelink heeft zich gespecialiseerd op het gebied van werkplekbekabeling en beschikt over ervaren specialisten. 
Vakmensen die met de juiste toepassingen er voor zorgen dat de werkomstandigheden binnen uw organisatie sterk verbeteren.
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stappenplan

uitvoering
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stappenplan

De verzorging van kabelmanagement vraagt om een stappenplan. 
Deze begint met een analyse, vervolgt met een advies en sluit af met de uitvoering.

1	 Analyse
  Zowel voor een nieuwe als bestaande kantooromgeving begint het kabelmanagement met een analyse. We brengen 

het aanbod van werkplekken, apparaten, datapunten en stroomvoorzieningen in kaart en bespreken de wensen op het 
gebied van ergonomie, design, ICT en facilitair management. Het geheel vatten we samen in een rapport dat we met de 
opdrachtgever bespreken.

2	 Advies
  In het advies doen we een voorstel voor de uitvoering van het kabelmanagement. Op basis van de situatie uit de analyse 

geven we aan hoe snoeren middels producten als kabelgoten, kabelmanden en scheidingswanden professioneel opgeborgen 
worden. We letten daarbij op factoren als hygiëne, veiligheid, comfort en toegankelijkheid. De afsluiting is een gedetailleerde 
offerte waarin de hoeveelheid uren en toegepaste producten zijn benoemd.

3	 Uitvoering
  In samenspraak met de opdrachtgever voeren onze professionals het kabelmanagement uit. Tijdens of buiten kantooruren 

verwerken ze de snoeren conform het overeengekomen plan. Ze ontrafelen de aanwezige bekabeling en structureren 
ze samen met eventuele nieuwe kabels. Ze bergen de snoeren op en sluiten ze aan op de afgesproken data- en 
stroomvoorzieningen. Na verwerking wordt alle apparatuur weer opgestart, waarna de oplevering kan plaatsvinden.
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3d bekabelings pakketten

1.	 3D	Basis	pakket
  Met ons 3D Basis pakket voorziet u in de basis behoefte van werkplek bekabeling. De grootste probleempunten worden 

aangepakt. Zo wordt u voorzien van een esthetische werkplek tegen een scherpe prijs. Het pakket voorziet voornamelijk in 
het ordenen en geleiden van kabels onder de werkplek.

2.	 3D	Plus	pakket
  De 3D Plus pakket biedt u een volwaardige werkplekbekabelings oplossing. Uw werkplek wordt keurig (her)bekabeld, met 

de nodige producten om een prettige uitstraling en extra werkgenot te creëren. Dit pakket voorziet in zowel het ordenen en 
geleiden van de kabels als het netjes wegwerken van uw computer en stroompunten op het bureau.

3.	 3D	Totaal	pakket
  Met het 3D Totaal pakket wordt u voorzien van een werkplek met een hoogwaardige pakket aan ergonomische en 

werkplekbekabelings producten, waaronder de Protector CPU-houder en Zoom monitorarm. 
De basis van het 3D Totaal pakket bestaat uit het 3D Plus pakket, aangevuld met ergonomische beeldscherm producten. 

De uitwerking van de bovenstaande pakketten + omschrijving van de producten kunt u terug vinden op de volgende pagina’s.

 Werkplek nieuw meubilair € 172,50

 Werkplek bestaand meubilair € 167,00

 Werkplek nieuw meubilair € 358,00 

 Werkplek bestaand meubilair € 352,50

 Werkplek nieuw meubilair € 671,00 

 Werkplek bestaand meubilair € 665,50 
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3d basis pakket

WErkPlEk	niEUW	mEUBilAir Aantal werkplekken Prijs per stuk Totaal	bruto

Cable Flex, 3 mtr 1 1 € 14,00 € 14,00

Cable Grip 3 1 € 8,00 € 24,00

Kabelgeleider, set van 8 1 1 € 12,00 € 12,00

Safetool, 1 mtr 1 1 € 16,00 € 16,00

Klittenbandlusjes, set van 10 1 1 € 8,00 € 8,00

3-weg contactdoos + stroomkabel, 5 mtr 1 1 € 35,00 € 35,00

Netwerkkabel, 5 mtr 1 1 € 20,00 € 20,00

SUBTOTAAl € 129,00

WERKZAAMHEDEN Aantal uur werkplekken Prijs per uur Totaal	bruto

Ontwarren bestaande bekabeling 0 1 € 57,50 € 0,00

Aanleggen bekabeling 0,25 1 € 57,50 € 14,50

Monteren accessoires 0,5 1 € 57,50 € 29,00

SUBTOTAAl € 43,50

TOTAAl € 172,50

WErkPlEk	BESTAAnD	mEUBilAir Aantal werkplekken Prijs per stuk Totaal	bruto

Cable Flex, 3 mtr 1 1 € 4,64 € 14,00

Cable Grip 3 1 € 8,00 € 24,00

Kabelgeleider, set van 8 1 1 € 12,00 € 12,00

Safetool, 1 mtr 1 1 € 16,00 € 16,00

Klittenbandlusjes, set van 10 1 1 € 8,00 € 8,00

3-weg contactdoos + stroomkabel, 5 mtr 1 1 € 35,00 € 35,00

SUBTOTAAl € 109,00

WERKZAAMHEDEN Aantal uur werkplekken Prijs per uur Totaal	bruto

Ontwarren bestaande bekabeling 0,25 1 € 57,50 € 14,50

Aanleggen bekabeling 0,25 1 € 57,50 € 14,50

Monteren accessoires 0,5 1 € 57,50 € 29,00

SUBTOTAAl € 58,00

TOTAAl € 167,00
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3d plus pakket

WErkPlEk	niEUW	mEUBilAir Aantal Werkplekken Prijs per stuk Totaal	bruto

Cable Flex, 3 mtr 1 1 € 14,00 € 14,00

Wirebasket, 1000 mm 1 1 € 53,00 € 53,00

Kabelgeleider, set van 8 1 1 € 12,00 € 12,00

Kabelbrug, 1200 mm 1 1 € 77,00 € 77,00

Klittenbandlusjes, set van 10 1 1 € 8,00 € 8,00

Dock Desk Small 1 1 € 72,00 € 72,00

3-weg contactdoos + stroomkabel, 5 mtr 1 1 € 35,00 € 35,00

Netwerkkabel, 5 mtr 1 1 € 20,00 € 20,00

Kabeldoorvoer lichtgrijs 1 1 € 9,00 € 9,00

SUBTOTAAl € 300,00

WERKZAAMHEDEN Aantal uur Werkplekken Prijs per uur Totaal	bruto

Ontwarren bestaande bekabeling 0 1 € 57,50 € 0,00

Aanleggen bekabeling 0,25 1 € 57,50 € 14,50

Monteren accessoires 0,75 1 € 57,50 € 43,50

SUBTOTAAl € 58,00

TOTAAl € 358,00

WErkPlEk	BESTAAnD	mEUBilAir Aantal Werkplekken Prijs per stuk Totaal	bruto

Cable Flex, 3 mtr 1 1 € 14,00 € 14,00

Wirebasket, 1000 mm 1 1 € 53,00 € 53,00

Kabelgeleider, set van 8 1 1 € 12,00 € 12,00

Kabelbrug, 1200 mm 1 1 € 77,00 € 77,00

Klittenbandlusjes, set van 10 1 1 € 8,00 € 8,00

Dock Desk Small 1 1 € 72,00 € 72,00

3-weg contactdoos + stroomkabel, 5 mtr 1 1 € 35,00 € 35,00

Kabeldoorvoer lichtgrijs 1 1 € 9,00 € 9,00

SUBTOTAAl € 280,00

WERKZAAMHEDEN Aantal uur Werkplekken Prijs per uur Totaal	bruto

Ontwarren bestaande bekabeling 0,25 1 € 57,50 € 14,50

Aanleggen bekabeling 0,25 1 € 57,50 € 14,50

Monteren accessoires 0,75 1 € 57,50 € 43,50

SUBTOTAAl € 72,50

TOTAAl € 352,50
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3d totaal pakket

	WErkPlEk	niEUW	mEUBilAir Aantal Werkplekken Prijs per stuk Totaal	bruto

Cable Flex, 3 mtr 1 1 € 14,00 € 14,00

Wirebasket, 1000 mm 1 1 € 53,00 € 53,00

Kit Verticaal, 800 mm 1 1 € 30,00 € 30,00

Kabelbrug, 1200 mm 1 1 € 77,00 € 77,00

Klittenbandlusjes, set van 10 1 1 € 8,00 € 8,00

Dock Desk Small 1 1 € 72,00 € 72,00

3-weg contactdoos + stroomkabel, 5 mtr 1 1 € 35,00 € 35,00

Netwerkkabel, 5 mtr 1 1 € 20,00 € 20,00

Kabeldoorvoer RVS 1 1 € 26,00 € 26,00

Zoom 102 met klem 1 1 € 165,00 € 165,00

Protector 1 1 € 99,00 € 99,00

SUBTOTAAl € 599,00

WERKZAAMHEDEN Aantal uur Werkplekken Prijs per uur Totaal	bruto

Ontwarren bestaande bekabeling 0 1 € 57,50 € 0,00

Aanleggen bekabeling 0,25 1 € 57,50 € 14,50

Monteren accessoires 1 1 € 57,50 € 57,50

SUBTOTAAl € 72,00

TOTAAl € 671,00

WErkPlEk	BESTAAnD	mEUBilAir Aantal Werkplekken Prijs per stuk Totaal	bruto

Cable Flex, 3 mtr 1 1 € 14,00 € 14,00

Wirebasket, 1000 mm 1 1 € 53,00 € 53,00

Kit Verticaal, 800 mm 1 1 € 30,00 € 30,00

Kabelbrug, 1200 mm 1 1 € 77,00 € 77,00

Klittenbandlusjes, set van 10 1 1 € 8,00 € 8,00

Dock Desk Small 1 1 € 72,00 € 72,00

3-weg contactdoos + stroomkabel, 5 mtr 1 1 € 35,00 € 35,00

Kabeldoorvoer rvs 1 1 € 26,00 € 26,00

Zoom 102 met bladklem 1 1 € 165,00 € 165,00

Protector 1 1 € 99,00 € 99,00

SUBTOTAAl € 579,00

WERKZAAMHEDEN Aantal uur Werkplekken Prijs per uur Totaal	bruto

Ontwarren bestaande bekabeling 0,25 1 € 57,50 € 14,50

Aanleggen bekabeling 0,25 1 € 57,50 € 14,50

Monteren accessoires 1 1 € 57,50 € 57,50

SUBTOTAAl € 86,50

TOTAAl € 665,50
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alFabetische index

3D ERGOLINE BASIC 100 69
3D ERGOLINE BASIC 200 69
3D ERGOLINE BASIC 250 69
3D ERGOLINE BASIC 300 67
3E NIVEAU 93
AANVULLENDE SETS 23 CM 64
AANVULLENDE SETS 26 CM 64
AANVULLENDE SETS CD LADEN 65
ANIR 2 KNOPS BASIC 73
ANIR 3 KNOPS PROFESSIONAL 73
BABEL 99
BAKJE A4 LANDSCAPE 95
BAKJE A4 PORTRAIT 95
BUNDY 37
C-LIFT 31
CABLE FLEX 43
CABLE GRIP 43
CEILING 102 33
CEILING TWIN XL 33
CEILING XL 33
CLAM 35
CLIP IT 101
CONI POWERDOCK 49
CONTACTDOZEN EN NETKABELS 51
CORDTRACK 39
DESK MULTI MODULE 47
DOCK DESK SMALL 47
DUBBELE SPACEARM 11
DUBLIN 85
E-BASE 97
E-MOTION I  9
E-MOTION I I  9
E-MOTION IV 9
ECO 2 DESK UP RECHT 55
ECO 2 DESK UP WAVE 55
ECO 2 VRIJSTAAND RECHT 55
ECO 2 VRIJSTAAND WAVE 55
ECO 3 DESK UP RECHT 57
ECO 3 GOALPOST VRIJSTAAND RECHT 57
ECO 3 GOALPOST VRIJSTAAND WAVE 57
ECO 3 VRIJSTAAND RECHT 57
ECO 4 DESK UP RECHT 59
ECO 4 DESK UP SLATWALL 59
ECO 4 VRIJSTAAND RECHT 59
ECO 4 VRIJSTAAND WAVE 59
ECO 5 AKOESTISCH 61
ECO 5 GOALPOST 61
ECO 5 VRIJSTAAND RECHT 61
EDGE 79
EMINEO 31
ERGOLINE BASIC 550 TRANSPARANT 91

ESTRELLA 79
EVOLINE EXPRESS DATA 51
EVOLINE FLIP TOP 49
EVOLINE FLIP TOP CUISINE 49
EVOLINE PORT 47
EVOLUENT VERTICALE MUIS 71
EX LIBRIS 99
FLEX KLEM 20
FLEXKABELKANAAL 41
FLEXO 29
FLEXO XL 29
FLEXO XXL 29
FLEXSTORE 63
FOOTSTEP VOETENBANK 75
GISELLE 11
GLASGOW 87
GOLD 77
HALFPIPE 45
HANG IT 81
HONEY 97
INEO 27
KAAPSTAD 87
KABELGELEIDER 43
KABELKIT VERTICAAL 41
KABELKORF 45
KABELRUG 39
LADE 23 CM 63
LADE 26 CM 63
LEAF GROOT 81
LEAF KLEIN 81
LOOP 37
LUNA 100 25
LUNA 101 25
LUNA 102 25
M12 BLADVERBINDING 21
MODEL 920 83
MODEL 940 83
MODEL 955 83
MULTITRAY 91
NOMUS MUIS 71
NT CPU 35
O-KEY 101
ORGANISATIEPANEEL 93
ORGANISATIERAIL 93
PAPIERBAK 15 LITER 89
PAPIERBAK 30 LITER 89
PATCH IT 99
PC-CLIP 37
PEARL XL 77
PEN MOUSE 71
PERFO PAPIERBAK 15 LITER 89

PL UNIT 67
PLANO 27
PLANO XL 27
PLANO XXL 27
POWERBOX MEETING 51
POWERFRAME 51
PROTECTOR 35
Q4 15
REMEMBER IT 101
REYKJAVIK 85
ROSET 21
SAFETOOL KABELGOOT 39
SATURNUS 77
SCHRIJFWARENSET 95
SCREEN BAR CONNECTOR 19
SCREEN XT RECHT BLADGEKLEMD 53
SCREEN XT RECHT VRIJSTAAND 53
SINGAPORE 87
SMART STAND SILVERLINE 69
SMARTBOARD MINI TOETSENBORD 73
SMARTDOC SILVERLINE 91
SPACE 35
SPACEARM  11
STABILISATIEVOET  53
STAND IT 81
STOCKHOLM 85
SWING PENNENBAKJE 95
T VISION 23
T VISION XL 23
TERRA 29
TOOLBAR ADAPTER 19
TRAVELER 67
TUBELITE 79
UNIVERSEEL 37
VERTICALE MUIS GRIP 71
VESA LAPTOP SUPPORT 67
VOETENSTEUN 100 75
VOETENSTEUN HOEKINSTELBAAR 75
VOETENSTEUN KANTELBAAR 75
WAVY 97
WERKPLEKBEKABELING 103 -  119
WIREBASKET 45
WIRELANE  39
WISHBONE 17
WISHBONE DUBBEL 17
ZOOM 100 7
ZOOM 101 7
ZOOM 102 7
ZOOM 102 TWIN 15
ZOOM BUREAUKLEM 20
ZORRO 17

http://www.deprojectinrichter.com

