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Sinds de gezondheidscrisis is de home office meer en meer de norm 
geworden. De thuisomgeving wordt de nieuwe werkomgeving. Maar 
ook daar moet kantoormeubilair voldoen aan bepaalde eisen op het 
vlak van comfort, gezondheid en gebruiksgemak. Daarom 
ontwikkelde EOL, de Europese fabrikant van kantoormeubilair, het 
home office concept: stoelen en bureaus die een ergonomisch en 
stijlvol antwoord bieden op nieuwe noden.

En omdat de keuze van meubilair de eerste stap is bij de inrichting 
van een comfortabele en ergonomische werkruimte, wist EOL 
professionele kwaliteit te verzoenen met een voor particulieren 
haalbaar budget.

HET JUISTE MEUBILAIR KIEZEN 
VOOR COMFORT EN 
ERGONOMIE, NET ALS OP 
KANTOOR

Het bureau creëert het werkoppervlak, maar nog
belangrijker voor het welzijn is de ergonomische stoel die 

het risico op rugklachten van de thuiswerker moet
voorkomen.  

© EOL



HOME OFFICE
Ergonomie thuis, net als op kantoor!

…………………………………………

BUREAUS
HOMERE
Compact en moduleerbaar bureau

ARIAL
Compact en budgetvriendelijk bureau

LUTZ
Budgetvriendelijk zit/sta bureau

AXEL
High-end zit/sta bureau

STOELS
OSCAR
Comfortabele en compacte stoel

ELTON

MIA
Budgetvriendelijk & comfortabel

HOME OFFICE

…………………………………………………………………..……….. € 402 excl. btw

…………………………………………………………………..……….. € 305 excl. btw

…………………………………………………………………..………..  € 681 excl. btw

…………………………………………………………………..………..  € 442 excl. btw

…………………………………………………………………..………..  € 891 excl. btw

Prijzen geldig voor bestellingen tot 01 JANUARI 2022.

LEVERINGSVOORWAARDEN:
Thuislevering excl. montage: 35€ Excl. BTW voor een stoel, 45€ Excl. BTW 
voor een bureau. Levering op de verdieping kan bij aanwezigheid van een 
lift. Indien er geen lift is worden de dozen onderaan de trap geleverd.
Thuislevering incl. montage : 50€ Excl. BTW voor een stoel, 80€ Excl. BTW 
voor een bureau en stoel. 
Levering door u verzorgd: gebruikelijke logistieke voorwaarden.

…………………………………………………………………..………..  € 281 excl. btw

…………………………………………………………………..………..  € 163 excl. btw



HOMERE
COMPACT EN MODULEERBAAR BUREAU

Met de compacte afmetingen, de modulariteit en het ‘habitat’ design, leent HOMERE zich 
perfect voor thuisomgevingen. Het bureau heeft een draaibaar en verschuifbaar blad en 
een handige opberglade, waarmee in een handomdraai een werkruimte gecreëerd wordt 
die na de werkdag letterlijk gesloten kan worden. HOMERE is bij uitstek het slimme bureau 
voor kleine ruimtes. 

HOME OFFICE

€ 402 excl. btw

Ref. 2 73 7010 R3MG

…………………………………………

D. 50 cm x B. 102 cm in gesloten positie
D. 112,5 cm x B. 107 cm in werkpositie met blad op 90°

Korting verrekend. Specifieke
prijsvoorwaarden

Snelle levering gegarandeerd

Ombouw van het meubel Draaibaar blad

Brunswick eik Sneeuwwit
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ARIAL
BUDGETVRIENDELIJK EN FUNCTIONEEL BUREAU

ARIAL is het functionele én plaatsbesparende bureau bij uitstek. Met het strakke design is het 
een tijdloos meubel dat past in elke interieurstijl. Om een eigentijds karakter toe te voegen, 
bevelen wij aan te kiezen voor een bureaublad in Brunswick eiken decor, dikte 25mm.

HOME OFFICE

…………………………………………

€ 305 excl. btw*

D. 60 cm x B. 120 cm x dikte 25 mm

Snelle levering voor de 
afwerkingen uit voorraad

Ref. : 2 370 410 + decor + afw.

Melamine bladdecors (+ decor) Metaalafwerkingen voor de poten (+ afw.)

WitZwartBrunswick eikSneeuwwit
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LUTZ 
BUDGETVRIENDELIJK ZIT/STA BUREAU

Dankzij de budgetvriendelijke prijs en de hoogteregeling om afwisselend zittend en staand 
te werken, is LUTZ het ideale bureau voor de ergonomische inrichting van de 
thuiswerkomgeving. Het blad is 80 cm diep en 120 cm breed, waardoor het past in 
nagenoeg elke ruimte. Dé belangrijkste troef is natuurlijk de elektrische hoogteregeling met 
4 geheugenposities. 

HOME OFFICE

…………………………………………

€ 681 excl. btw 
Ref. : 1 816 001 + decor + 

afw.

D. 80 cm x B. 120 cm x dikte19 mm

Licht eiken

Snelle levering voor de 
afwerkingen uit voorraad

Sneeuwwit WitZwart
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Melamine bladdecors (+ decor) Metaalafwerkingen voor de poten (+ afw.)



AXEL
ERGONOMISCH ZIT/STA BUREAU

Omdat gezondheid en welzijn prioritair zijn, ook in de thuiswerkomgeving, is AXEL het 
ideale bureau om een zittend leven te vermijden en afwisselend zittend en staand te 
werken. Dit ergonomische bureau heeft een groot regelbereik voor de elektrische 
versie (van 65 tot 130 cm), een ingebouwde blokkeerveiligheid en een kabelgoot die 
plaats biedt aan kabels en stekkerdozen. 

HOME OFFICE

…………………………………………

€ 891 excl. btw

Ref. : 1 532 030 + decor + afw.

Melamine bladdecors (+ decor)
)

Metaalafwerkingen voor de poten (+ afw.)

D. 80 cm x B. 120 cm x dikte 25 mm

Sneeuwwit Licht eiken Brunswick eik

Snelle levering voor de 
afwerkingen uit voorraad

WitZwart
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OSCAR
COMFORTABEL EN COMPACT

Dankzij de talrijke regelfuncties past OSCAR zich perfect aan de lichaamsbouw van de 
gebruiker en dit voor de nodig comfort en welzijn een hele dag lang. Met de compacte 
afmetingen en eigentijdse lijn vindt OSCAR probleemloos zijn plaats in elk home office. 
OSCAR is leverbaar in talrijke kleuren voor alle interieurstijlen. 

HOME OFFICE

€ 305 excl. btw

…………………………………………

zwarte stof

Ref. : 5 708 302 KE SV IW

€ 281 excl. btw

Ref. : 5 708 102 KE SV

Bekijk het volledige aanbod.

€ 83 excl. btw

Opties
1D armleuningen 
Ref. : 5 708 004 SV

€ 48 excl. btw

4D armleuningen 
Ref. : 5 021 001 SV

Snelle levering gegarandeerd

zwarte stof en zwarte mesh

Excl. armleuningen
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Comfortmechanisme Comfortmechanisme



ELTON
INNOVATIEF & ERGONOMISCH 

Het design van Elton gaat hand in hand met de geavanceerde technologie van een 
volledig in hoogwaardig mesh uitgevoerde zitting en rugleuning. Dit staat borg voor 
maximaal zitcomfort en een luchtige stijl. Ergonomie, technologie en design gebundeld.

HOME OFFICE

…………………………………………

Bezoekersfauteuil
Kantelmechanisme, wielen voor zachte vloeren
Zwarte mesh

€ 442 excl btw

Ref. : 5 209 002 TI SV

Snelle levering gegarandeerd



MIA
BUDGETVRIENDELIJK & COMFORTABEL

De MIA bureaustoel is synoniem van comfortabel werken. Met zijn ongecompliceerde 
lijnen en veelzijdige gebruiksmogelijkheden is dit de ideale en budgetvriendelijke 
standaardstoel. Hij is voorzien van een permanent contactmechanisme met centraal 
draaiwiel onder de zit en de rug is in hoogte verstelbaar over 7 cm.

HOME OFFICE

…………………………………………

Permanent contact, vaste armleuningen
Zwarte stof

€ 163 excl btw

Ref. : 5 280  027 BI SV

Snelle levering gegarandeerd
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