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ONTVANGEN

De eerste indruk en gastvrijheid

Voorbeeld van een handmatige 3D schets conceptontwikkeling. ULTOM - Can I help you in vele varianten leverbaar.

ARREDI - Glove ook als 2-zitter, ook schakelbaar en met tussentafeltjes. ULTOM - Can I help you. Box kan voorzien worden van eigen logo
of tekst.

ARREDI - Oreotto bankjes en fauteuils. ULTOM - Twist receptie, werkeiland, afscheidingskast en zelfs
een keukenmodule met spoelbak en kraan COLOUR YOUR TWIST!

ARREDI - Lazy bones op glazen beam (incl. verlichting) of houten beam. Imas separatiewanden. Eenvoudig te verplaatsen, grote keuze
uit transparante of gesloten panelen. Eigen logo opdruk mogelijk. Ook
leverbaar met akoestische stoffen.



ONTVANGEN
Hal, ontvangstruimte op kantoor, in de zorg en de praktijk.

Elk budget en maatwerk

ARREDI - IVY collectie. Schalen in hout, gestoffeerd Voorbeeld van 3D tekening met maatwerk zitelementen.
of met opgelegde stoffering.

ARREDI - Modus wachtbankjes. Een greep uit de vele MECO - Sphera balie met metalen opengewerkt front.
modellen in wachtbankjes.

ARREDI - Wizard op draaivoet of vierpoot. MECO - Sphera met gesloten front en verlaagd ontvangstdeel.

ARREDI - Bench bankjes een eyecatcher met formidabel MECO - XIL bouw ieder gewenst model met deze elementen.
zitcomfort.



WERKEN

Van enkele werkplek tot organisatiemeubilair. Kleurrijk of ingetogen.

Alle collecties zijn in hoogte verstelbaar en voorzien van kabelgoten.

MECO - Skuba bench met akoestische scheidingswanden MECO - Idea collectie

MECO - Easy bureaus met Rideaux roldeur- en Giana -kasten ULTOM 6x3 collecties met 6x3 boxes

MECO - Variant bureaus MECO - Skuba bench tafel

ULTOM - 6X3 met Elastic boxes MECO - Skuba met Skuba kasten



VERGADEREN

Voor elke smaak en budget wat wils!

MECO - Pola in glas, hout, kunststof ULTOM - Isotta designklassieker tops in glas, hout, lak.

MECO - Metra tops in glas en hout MECO - Idea stijlvol budgetvriendelijk

ULTOM - Minimum alle kleuren onderstel en bladen mogelijk, ook hout en glas.

ULTOM - Tleg strakke eenvoud incl. kabelgoten

ULTOM - 6X3 groot aantal maatvoeringen. Alle kleuren bladen, hout en glas.



VERGADEREN

Voor elke smaak en budget wat wils!

ARTOM by ULTOM - Century pure klasse ULTOM - Capital modern in edel hout ULTOM - Capital donker eiken

NEWTOM by ULTOM - ON zintuigelijke beleving met licht, geluid en geur

ARTOM by ULTOM - 16-Gradi geweldig vakmanschap en warmte ARTOM by ULTOM - Edoc nostalgische kunst

ARTOM by ULTOM - 16-Gradi een lust voor het oog



OPBERGEN

Draaideurkasten, roldeurkasten, schuifdeurkasten, kasten als
scheidingswand. Ingetogen, traditioneel of als object.

ULTOM - Skudo in glas en sie x me ULTOM - Bengentile librerie ULTOM - Bengentile librerie

ULTOM -Ekliss kleur ULTOM - Ekliss ULTOM - Ekliss in matglas

ULTOM Sie x me Elastoboxes NEWTOM by ULTOM Prospero NEWTOM by ULTOM Prospero

ULTOM - Capital ULTOM - Capital hout met glas ULTOM - Sei x me boxes

NEWTOM by ULTOM Twist & Minimum



OPBERGEN

Draaideurkasten, roldeurkasten, schuifdeurkasten, kasten als
scheidingswand. Ingetogen, traditioneel of als object.

MECO - Archiviazione bibliotheekkasten op 30, 45 en 60 cm. diep ULTOM - 6X3 Boxes stapelen en samenstellen wat u wilt.

MECO - XIL kasten tot plafondhoogte gecombineerd met GX MECO - Archiviazione met metalen, houten, matglazen of
scheidingswanden. helder glazen deuren.

MECO - Ring kasten, deuren in metaal, hout, glas (getint) ULTOM - ON planken en kastjes onzichtbaar aan de muur.

MECO - Tender opbergen op wielen. MECO - Skuba zwevend opbergen met zitruimte.



REPRESENTATIEF MEUBILAIR

Ambachtelijke hout, hoogglans, leder of glas.

NEWTOM by ULTOM - Prospero ULTOM - Isotta de designklassieker

MECO - Idea wenge ULTOM - Capital in licht eikenhout

MECO - Tris met houten, kunststof en glazen bladen MECO - Skuba ook als statafel en bench

MECO - Equipe in edele houtsoorten MECO - Tris executive hier met rood glazen blad



REPRESENTATIEF

Bijzondere uitstraling en handgemaakt meubilair.

ULTOM - Century in duurzame houtsoorten. ULTOM - Edoc elegance in duurzaam hout. ULTOM - Century incl. lambrisering op maat.

ULTOM - Tau onder andere in wit hoogglans. ULTOM - Forme modern, functioneel en vele varianten. Bovenal
heel budgetvriendelijk.

ULTOM - ON laat uw fantasie de vrije loop in kleuren en vormen. ULTOM - 16-Gradi naast rood leder ook in duurzaam hout.

ULTOM - Friday combineert werken, vergaderen en eettafel. ULTOM - Minimum strakke vormgeving in vele varianten.



ZITTEN

Van directiefauteuil, bureaustoel, vergaderstoel tot wachtbankje
allemaal in 1 collectie en wel 20 verschillende lijnen! Een greep uit

twee van deze lijnen; Gemini en Modus.



ZIT- EN ONTVANGSTRUIMTES

U kunt ook uw eigen stof inzenden.

Wave met houten schaal, opgelegde stoffering of vol gestoffeerd, eigen houtkleur mogelijk!

IVY met houten schaal, opgelegde stoffering of vol gestoffeerd. Eigen houtkleur mogelijk. Stapelbaar en als collegestoel.

BENCH prachtige combinaties van houtkleuren en stoffen. Bijpassende tafelcollectie. Verschillende houtsoorten en lakkleuren.

Koppelbare wachtbankjes is alle soorten en maten. Op rij hier Gemini, Planaria en Modus.



SOFA’S

Ook hier een greep uit de zeer ruime collecties.

?
Maatwerkbanken

naar uw eigen
ontwerp maken

wij ook!

OREOTTO fauteuils en 2-zitsbanken met losse en koppelbare tafels. Zeer comfortabel zitten en weer makkelijk opstaan.

PEGASO fauteuils, 2- en 3-zitsbanken, 2- en 4-zitskussen elementen en verschillende pootstellen.

INCLINO fauteuils en 2-zitsbanken met eigenzinnige vormgeving. Inclusief speciale salontafels.

TRIANGLE driehoekige krukken op wielen of glijdoppen. TENDER kuipjes op wielen of glijdoppen.



SCHEIDINGSWANDEN

Akoestisch, verplaatsbaar, maatwerk, bijna alles is mogelijk!



ZAAL- EN KANTINESTOELEN

WIRE vele variaties mogelijk, frames in chroom

IVY in hout, stof, verschillende framekleuren

SIGNORA, stapelbaar of inklapbaar, of ...,
heel veel mogelijkheden.

LENA, budgetvriendelijk, transparant, frames in zwart of
chroom grote collectie beschikbare kleuren.
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