
outlet - mooie items met scherpe deals

alle genoemde prijzen zijn excl. 21% btw



oplossingen

kantoorartikelen

kantine en lounge akoestiek accessoires en verlichting

vergaderen en conferentie

werkplek organisatiezitoplossingen

werkplek



kantoorartikelen

799,-

over het product
velto messenger

- messenger conferentie cabinet   
   106000060
- met glazen deuren, grijs
- met silverpro projectie oppervlak
- afmeting 1665x1220x70

1 uit voorraad leverbaar en op=op

2.615,-



vergaderen & conferentie
over het product
renz tune

- 1x tune vergadertafel kleur noten tabac, bestaande uit;
 - 2x tussenblad t03, afm. l160xb90xh73cm
 - 2x tafel-opleg t31-3 zwart leer
 - hoekblad t42 afm. 110x110cm
 - 2x tafelopleg t42-1 zwart leer
 - 4-voudig stekkerblok t74 (2x 220v/2x 2rj45/1x vga+audio
 - kabelafdekking t78 chroom
- 12x stoel walter knoll model george 1567 in leer bekleding   
   leergroep 55, slede-onderstel hoogglans chroom, incl. extra   
   kussenopdek in leer napoli wit 9436
- 1x sideboard renz inline, afm. 79x90x43cm, lak hoogglans wit,   
   topblad noten tabac

17.500,-

totaal
52.096,-



vergaderen & conferentie

over het product
fauteuil montis lotus

- bekleding stofgroep s40
- met harde wielen
- bekleding binnezijde + zit divina 
melange 2 731
- bekleding buitenzijde divina melange 
2 771

6 uit voorraad leverbaar en op=op

6 st.

p. st.

2 st. 

3.250,-

650,-

1.250,-

 1.285,-



vergaderen & conferentie

over het product
bezoekersstoel spiegels tallis 61 01

- met lage rugleuning
- draaibaar voetkruis hoogglans chroom
- bekleding zwart leer

4 uit voorraad leverbaar en op=op

totaal (4 st.)

p. st.

3.300,-

1.100,-

9.316,-

2.329,-



vergaderen & conferentie

over het product
vitra charles eames ea 107

- conferentiefauteuil vitra
- chroom frame (niet draaibaar)
- bekleding netweave wit

6 uit voorraad leverbaar en op=op

totaal (6 st.)

p. st. 

2 st.

4.975,-

995,-
1.770,-

1.800,-



over het product
haworth 5588

- bezoekerstoel 5588
- stalen slede onderstel
- kleur stof blauw YS073
- slede RAL 9006

2 uit voorraad leverbaar en op=op

vergaderen & conferentie

p. st.

150,-

388,-



vergaderen & conferentie

over het product
haworth 5568

- bezoekerstoel 5568
- met armleggers
- zitting gestoffeerd rug netbespanning
- op slede
- zit 82/0073, rug 40/0061, slede RAL 9006

2 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st.

175,-
479,-



over het product
conferentietafel met 12 stoelen

- febru tafel adesso ellips, afm. 400x198cm, 
voor 10-12 pers., onderstel 6x ronde zuil 
chroom, frame zwart 75 cm hoog
- 6-delig bladenset, kersen havana R5681
- vergderstoel brunner fina soft 5756/a, 
armleggers met lederen opdek, slede frame 
verchroomd, stapelbaar tot 4 stoelen, 
volledig gestoffeerd, bekelding sevilla 
6/2281, zonder glijders voor tapijt

totaal

2.950,-

vergaderen & conferentie



vergaderen & conferentie

over het product
haworth 5568

- sledestoel 5568
- rug netbespanning 

zitting bekleed gr 1
- met armleggers

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st.

175,-
479,-



over het product
hag futu

- bezoekerstoel futu
- stalen slede onderstel
- kleur stof futuknit green 006
- slede silvergrijs

1 uit voorraad leverbaar en op=op

vergaderen & conferentie

p. st.

150,-

343,-



vergaderen & conferentie

over het product
lande hopper

- bezoekerstoel hopper ce
- met armleggers
- op vierpoot

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

150,-

431,-



vergaderen & conferentie

over het product
haworth 5588

- bezoekerstoel 5588
- met armleggers
- zwart kunstleer
- slede onderstel zwart

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

150,-

420,-



vergaderen & conferentie

over het product
lande cole

- bezoekerstoel cole ultimo 110
- verhoogde rugleuning
- kleur stof zwart
- armleggers hout

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

195,-

491,-



vergaderen & conferentie

over het product
hag h04

- bezoekerstoel model 4470
- zonder armleggers
- sledeframe in staal zilverkleurig
- stof zwart

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

149,-
491,-



over het product
lande bros 110

- bezoekerstoel bros 110
- met houten armleggers
- op slede

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

150,-
380,-

vergaderen & conferentie



vergaderen & conferentie

over het product
lande ray 30

- 4-poots onderstel
- met armleggers
- houten kuip

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

75,-
190,-



vergaderen & conferentie

over het product
lande x-ray 130

- slede onderstel
- met armleggers
- houten kuip
- kleur: zwart

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

75,-
181,-



over het product
artiforft paco

- bezoekerstoel paco
- 4-poot op wielen
- onderstel chroom

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

250,-
646,-

vergaderen & conferentie



vergaderen & conferentie

over het product
walter knoll jason 1911

- met armleggers
- koppel- en stapelbaar
- slede frame mat chroom

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

595,-
881,-



vergaderen & conferentie

over het product
lande cube

- vierpoots onderstel/armleggers
   aluminium gepolijst
- massief eikenhouten inleg
- gestoffeerde zit/rug stofgroep 2

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

175,-
463,-



over het product
thonet s362pf

- armstoel s362pf
- koppel- en stapelbaar
- frame chroom
- beuken kuip met opdekstoffering gr. 2

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

295,-
613,-

vergaderen & conferentie



vergaderen & conferentie

over het product
artifort beso

- slede staal
- met armleuning
- kleur stof bordeaux gemeleerd 
- onderstel poedercoat zwart

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

249,50
469,-



vergaderen & conferentie

over het product
artifort prof

- stoel artifort prof.110
- slede stoel met armleggers
- stofgroep f, leder

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

275,-
495,-



over het product
spiegels roan

- bezoekerstoel spiegels roan 7002
- slede-onderstel chroom
- armleggers leder wit, bekleding 
   leder wit

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

350,-
1.053,-

vergaderen & conferentie



vergaderen & conferentie

over het product
haworth 5953

- bezoekers- en vergaderstoel comforto
   5953
- stalen slede onderstel wit, stapelbaar
- zit/rug gestoffeerd: antraciet 
- met armleggers, prijsgroep 1

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

250,-
507,-



over het product
walter knoll jason 1411

- met armleggers
- koppel- en stapelbaar
- frame mat chroom
- bekleding leder zwart

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

495,-

1333,-

vergaderen & conferentie



over het product
spiegels tallis 6001

- bezoekersstoel tallis 6001
- met hoge rugleuning
- draaibaar voetkruis hoogglans chroom
- bekleding leder grijs

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

1.095,-

2.481,-

vergaderen & conferentie



werkplek

over het product
haworth bureaustoel soji

- kunststof delen zwart
- bekelding zitting 61/0030 - JC-SC
- bekleding rug knit mesh XT005 mist
- zachte wielen zwart 
- lumbaalverstelling
- zit diepte/neig verstelling
- 4D armeluningen
- uitvoering schuim standaard

5 st. uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

275,-
650,-



werkplek

over het product
febru garderobekast

- open garderobekast
- geheel wit
- incl. legbord en garderobestang
- afm. 194.6x100x57,9cm
- excl. hangers

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

295,-
591,-



werkplek

over het product
febru ladenkast

- afm. 121(h)x80(b)x60(d)cm
- topblad/fronten ahorn dekor
- ombouw antraciet
- grepen/sokkel eisenglimmer

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

599,-
1.406,-



over het product
kasten

1. Glazen vitrine
    afm. 48(l)x48(b)x190(h)cm
2. 5OH documentatiekast
     afm. 196x100x43,5cm

elk 1 uit voorraad leverbaar en op=op

299,-
1.429,-

vitrine

199,-
395,-

5OH documentatiekast

werkplek



werkplek over het product
kamer bestaande uit:

- 8x sledestoel vitra unix, met armleggers, verchroomd, 
bekleding diamond mesh, 4x kleur dimgrey, 4x kleur avocado
- 1x bureaustoel vitra id mesh, 3D-armleuningen, met 
verstelbare lendensteun, zitdiepte instelling, zit plano, rug 
mesh, vijfsteronderstel alu gepolijst, hoofdsteun mesh, harde 
wielen
- bureau febru sox, afm. 200x100cm, 4-poots onderstel 
hoogte instelbaar, blad in akazie decor, onderstel 9010 + 
aanbouwelement links afm. 120x60cm
- pc-houder febru sox, max cpu maat 210x590mm
- febru kabelgoot sox, 1500mm klapbaar
- akoestisch wandpaneel 2-delig, fashion print boven, onder 
stof 3818 CUZ1R plymouth
- febru purline kast sandgrau en akazie dekor, met opzetkast, 
breedte 280cm
- febru sox zit-element met zitkussen in plymouth stof
- garderobestandaard cascando pole, staal, wit, afm. 170x45cm, 
met 8x kleerhanger cascando pole, 1070 kunststof, wit, afm. 
20x48cm
- verrijdbaar ladenblok febru sox, 60cm diep met lade en 
hangmaplade, greeploos, met slot verzonken wielen in 
sandgrau dekor
- febru fashion plantenzuil in akazie dekor met helmgrass 
120cm hoog, incl kunststof plantenpot
- humanscale monitorarm wit/alu met doorbladverbinding
- hanglamp bishop 6.0, matwit, E27 fitting, diameter 60cm
- febru tafel trento wit blad 160x100cm, onderstel 2x vierkante 
zuil met voetplaat

totaal

werkplek/kastenwand 

10.911,52

4.895,-

8x bezoekersstoel

4.026,48

2.495,-

tafel

1.452,-

595,-

7.885,-
16.390,-



kantine & lounge
over het product
lande jami 30

- met armleggers
- houten rug en zit
- vierpoots onderstel
- kleur beits B54 coral, framekleur P87 salmon orange

1 uit voorraad leverbaar en op=op

over het product
lande jami 10

- zonder armleggers
- gestoffeerde rug en zit
- stofgroep b
- vierpoots onderstel
- kunstleer vintage dux 55-06 saddle, framekleur P49
   copper

1 uit voorraad leverbaar en op=op

over het product
lande jami 30

- met armleggers
- houten rug en zit
- vierpoots onderstel
- kleur beits B51 soft yellow, framekleur P34 honey    
   yellow

1 uit voorraad leverbaar en op=op

150,-

150,-150,-

232,-

232,-232,-



kantine en lounge

over het product
lande jami 10

- zonder armleggers
- gestoffeerde rug en zit
- stofgroep b
- vierpoots onderstel
- main line flax finsbury, framekleur P30 olive grey

1 uit voorraad leverbaar en op=op

over het product
lande jami 10

- met armleggers
- gestoffeerde rug en zit
- stofgroep b
- vierpoots onderstel
- vintage dux 55-01 mocca, 
   framekleur P26 sepia brown

1 uit voorraad leverbaar en op=op

over het product
lande jami 10

- zonder armleggers
- gestoffeerde rug en zit
- stofgroep b
- vierpoots onderstel
- gabriel atlantic 66063
   framekleur P83 pastel turquoise

1 uit voorraad leverbaar en op=op

of totaal 6 st. 
150,-

150,-

750,-

150,-

232,-

232,-

900,-

232,-



- gestoffeerde rug en zit

kantine & lounge

over het product
artifort little apollo

- fauteuil little apollo
- slede onderstel verchroomd
- zitting en rug gestoffeerd st c. paars

1 uit voorraad leverbaar en op=op

295,-

684,-



kantine en lounge

over het product
lande inca

- bezoekersstoel lande inca
- sledemodel chroom
- stofgroep b
- novo 63014 oranje

1 uit voorraad leverbaar en op=op

p. st. 

150,-

469,-



kantine en lounge

over het product
febru zithoek meeting hoog bestaande uit;

- febru meeting tafel, afm. 105x180x80cm, buitenzijde wit   
   binnenkant sandgrau, incl. voetstangen in chroom
- febru meeting bank, afm. 75x160x45cm, incl, voetstang in  
   chroom
- febru meeting lamp, voor montage op tafelblad, kap wit

totaal

1.495,-
3.107,-



kantine en lounge over het product
febru zithoek meeting laag

- 2x hocker febru talkline afm. 45x45x46cm, stof               
   CUZ8818CUZ1R plymouth / 8853 CUZ53 bryanston
- febru meeting tafel 75x180x80cm, incl. voetstang in chroom,  
   buitenzijde wit, binnenzijde eiken motana 19mm
- febru meeting bank, afm. 46x140x45cm, buitenzijde wit     
   dekor, binnenzijde eiken motana 19mm
- febru meeting lamp, voor montage op tafelblad, kap wit
- 3x febru meeting kussen, vilt-opleg afm. 40x40x0,5cm

totaal

1.215,-
2.643,-



over het product
febru talkline

- 1x loungeopstelling uitvoering 2 kleuren 
gestoffeerd;
 - 8812 CUZ12 winchester
 - 8886 CUZ86 st. andrews
- 2x hockers in stof 8817 CUZ1P hull / 8886   
CUZ86 st. andrews
- 1x febru cube kolomtafel 120x120cm

uit voorraad leverbaar en op=op

kantine en lounge

2.750,-

totaal
11.414,-



over het product
febru places

- talkline hocker 45x45cm
- spreektafel 60cm doorsnee, blad fichte alaska
- places hocker 80x80cm
- places oorfauteuil 4oh
- places hoekelement 4oh
- places tussenelement 2oh
- places tussenelement 4oh
- places eindelement rechts 2oh
- places tussenelement 2oh
- places bijzettafel blad fichte alaska onderstel sand
- koppeling/afdekelementen tbv tussenelementen
- curved akoestisch paneel, model 1 links
- curved akoestisch paneel model 1 rechts
- curved akoestisch paneel 
- 2x fashion plantenzuil, afm. 79x30x30, in fichte alaska 
- fashion plantenzuil, afm. 79x120x30cm
- 2x fashion helmgras 120cm hoog, incl. kunststof            
   plantenpot
- vulling voor plantenbak, siergras hoogte 90cm compleet     
   met hydro korres en carrara grind
- vloerkleed bronx azurite 8421, afm.200x80cm

uit voorraad leverbaar en op=op

kantine en lounge

5.995,-

totaal
11.414,-



   

kantine en lounge

over het product
zithoek bestaande uit;

- dutchbone class sideboard, afm. 180x45x60cm, mdf  
   met acacia hout fineer, , frame antiek brass gecoat,  
   links en rechts vak met deur met 1 plank
- dutchbone tafellamp cubo, frame ijzer brass          
   gekleurd, voet gepolijst marmer, snoerlengte 210cm,  
   afm. frame 29x1.5x33.5cm, afm. voet 20.5x3cm,             
   totale hoogte 51cm, lichtbron E27
- dutchbone sidetable kraton, afm. 60x43cm, 50mm   
   massief blad teak hout, frame zwart
- 2x dutchbone loungechair bar, bekleding polyester     
   velvet green, 30.000 martindale, draaibare voet         
   gepoedercoat, met plastic voetkap, maximale          
   belasting 120kg, afm. 66x81x78cm, zithoogte 41cm
- vloerkleed ege, epoca moss silver, afm. 280x200cm  
   blind gebandeerd 

uit voorraad leverbaar en op=op

1.795,-

totaal
3.379,13,-



accessoires en verlichting

spiegel
dutchbone vintage window mirror

ijzeren frame met vintage look poedercoat -
afm. 37.5x3x178cm -  

1 uit voorraad leverbaar en op=op

hanglamp
dutchbone cubo hanglamp

- ijzeren frame in brass 
- snoerlengte 150cm
- afm. frame 27x1.5x32.5cm
- lichtbron E27

1 uit voorraad leverbaar en op=op

85,-

85,-

164.46,-

150,-



over het product
cascando standtogether gerderobestandaard

- afm.176x80x40cm
- basis RAL9006
- garderobestang gepolijst aluminium
- incl. 12 kledinghangers chroom, model 2002

1 uit voorraad leverbaar en op=op

accessoires en verlichting

499,-
1.066,-



accessoires en verlichting

vloerkleed
haworth gan carpet GACA018 petrol

240x60cm - 

1 uit voorraad leverbaar en op=op

325,-

650,-

elephant
vitra eames elephant

- kleur dark lime
- 21502906
- afm. 41.5x78.5x41cm

1 uit voorraad leverbaar en op=op

75,-
177.69,-



DSN workspace solutions
t (078) 617 33 33
e info@dsn-ws.nl
i dsn-ws.nl

 Kamerlingh Onnesweg 44
 3316 GL  Dordrecht


