
Alles voor een veilige en 
gezonde thuiswerkplek.

Veel kantoren zijn voorzien van ergonomisch verantwoorde 

werkplekken. Thuis is dat helaas vaak anders. Géén goede 

bureaustoelen, verstelbare bureaus en een monitor op de 

juiste hoogte met een verstelbare monitorarm. Voor af en toe 

thuiswerken is dit niet zo'n probleem. Wanneer we echter hele 

dagen, weken of zelfs maanden thuiswerken wordt het wel een 

probleem. Na een paar uur al begin je toch last te krijgen van 

pijnlijke schouders, rug en nek. Een eettafel en 

eetkamerstoelen zijn ook niet ontworpen om langer dan 1 à 2 
uurtjes op te zitten.



MENUKAART BUREAUS



Pro-Fit - normeringen:

• NEN-EN 1335

• NPR 1813

• NPR 2449
• NEN-EN 527

Zit/sta 3-traps 
elektrisch

verstelbaar 65-130 cm

2-zijdig 
wegklapbare 

kabelgoot

Zit/zit hoogte instelbaar

65-89 cm comfort
clicksysteem

Bladdikte 18mm



De ideale werkplek voor thuis. Ruime hoogte verstelling (70 - 120 cm) voor 
zittend of staand werken. Het mooie geharde glazen blad inclusief uitrekbare 
persoonlijke lade (66 mm dikte) op het stabiele 2-koloms frame met ingebouwde 
motoren, geven het een transparant en stijlvolle uitstraling passend in elke 
inrichtingsstijl. Specificaties: 5 mm gehard glas (E…) op metalen frame Blad 
afmeting: 120 x 60 cm (66 mm dikte incl blad frame) Persoonlijke lade met 
vakverdeling 1 x USB poort LED-display met automatisch instelbare 4 geheugen-
posities Geluidloze hoogteverstelling (< 50db) Hoogteverstelling: 70 - 120 cm 
Snelheid hoogteverstelling 30 mm/s 2 x ingebouwde motoren in de kolompoten 
Anti-collision (klembeveiliging) Zeer stabiel frame zonder dwarsbalk Super snelle 
en éénvoudige montage Max belastbaar gewicht: 120 kg

Voorbeeld :
Zit/Sta Thuiswerkplek 70 - 120 cm verstelbaar, inclusief persoonlijke lade 1 x USB 
poort, zwart LED-display (4 geheugens) Glazen blad kleur zwart & bladframe kleur 
zwart 2-poots frame kleur zwart



120x60mm 15mm melamine blad

Zit/zit Rosenboom basic

Mooi door eenvoud; Een elegant houten bureau. Perfect voor de thuiswerker die weinig plek heeft voor een bureau en niet meer 
aan de eettafel wilt zitten. Deze tafel past in ieder interieur en is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart. Door de eenvoudige 
montage en handzame verpakking eenvoudig zelf te monteren.



Zit/sta Rosenboom basic

120 x 60 cm 25mm melamineblad
140 x 70 cm 25mm melamineblad
160 x 80 cm 25mm melamineblad

Inklapbaar bureau elektrisch zit sta verstelbaar bureau en zeer stabiel. Ideaal voor 
kantoor maar ook als thuis werkplek. Beschikt over een memory functie 
waardoor het bureau 3 ingestelde hoogtes onthoudt. Door middel van één druk 
op de knop beweegt het frame zich naar de ingestelde hoogte. Door de 
eenvoudige montage en handzame verpakking eenvoudig zelf te monteren. 



MENUKAART BUREAUSTOEL





Interstuhl NEW EVERYis1 EV211

bureaudraaistoel middelhoog, synchroontechniek

NORMERING Type 1 NPR 1813 en type 2 EN-

1335

* bekledingsstof: SG1: Era 

* kleur zitting: diverse kleuren

* kleur rugleuning: netbespanning diverse kleuren

* kleur kunststof delen: zwart of wit

* voetkruis: kunststof zwart of wit

* functies: zitdiepte- en lendensteunverstelling 

* armleggers: 4D T-arm.in hoogte.breedte.en         

diepte.verstelbaar en zwenkbaar

* wielen Ø 65/: universele geremde wielen zwart

* verzendwijze: gemonteerd in beschermhoes 



Specificaties

-Verstelbare zithoogte 40-53cm
-Standaard verstelbare zitdiepte van 6 cm

- Zitting stofgroep 10 radio diverse kleuren 
-Dynamisch synchroon mechaniek fijn af te stellen op gewicht van de 
gebruiker
-Gewichtsinstelling (60-120 kg)
-Minimaal aantal bedieningsknoppen
-Bewegingsmechaniek in 5 standen te blokkeren
-Eenvoudig bereikbare bedieningsknoppen voorzien van pictogrammen
-Zitmechaniek gemaakt van gerecycleerd PP versterkt met glasvezel
-Zitting van polyether
-Zitkussen en netweave rug eenvoudig vervangbaar
-Vaste rug met in hoogte verstelbare lendesteun
-Zwarte 3D trim netweave rug, slijtvastheid 100.000 Martindale
-Zwart kunststof rugbeugel
-Vijfteens zwart kunststof voetenkruis met harde wielen
-Standaard 5 jaar garantie op onderdelen en stof en 10 jaar 
nalevergarantie

Be Fine B11 NPR1813  Bureaustoel 



Standaard specificaties
• Zitting gestoffeerd in projectstof kleur zwart 80.000 MD
• Zwarte 3D netweave rugleuning in klasse A kwaliteit
• Zithoogte verstelling
• Rugleuning standaard voorzien van in hoogte verstelbare lendensteun
• Zitdiepte verstelling
• Dynamisch ‘weight balance’ zitmechaniek in iedere stand te blokkeren
• Weight balance zitmechaniek op tegendruk te finetunen
• Vijfteens kruisvoet in zwart kunststof met multifunctionele wielen
• Solide soft-top 4D armleggers; in hoogte, breedte en diepte verstelbaar en 
kantelbaar
• Voldoet aan NEN-EN 1335 certificering
• 5 jaar garantie

Pro-Sit NEN EN 1335  Bureaustoel 



Jet2 SP NPR1813 Bureaustoel 



Thuiswerkpakket Basic

Indien wij de werkplekken bij de eindgebruiker gaan leveren
Rosenboom plant de levering in, en zal rechtstreeks met de eindgebruiker communiceren over de leverdag. Levering in NL muv de waddeneilanden, inhuizen en montage t/m de 1e verdieping kosten per werkplek 65 EURO



Thuiswerkpakket Basic plus

Laptopstandaard excl. laptop

Indien wij de werkplekken bij de eindgebruiker gaan leveren
Rosenboom plant de levering in, en zal rechtstreeks met de eindgebruiker communiceren over de leverdag. Levering in NL muv de waddeneilanden, inhuizen en montage t/m de 1e verdieping kosten per werkplek 65 EURO

https://www.rosenboom.nl/kantoorinrichting/thuiswerkplek


Thuiswerkpakket Comfort plus

Indien wij de werkplekken bij de eindgebruiker gaan leveren
Rosenboom plant de levering in, en zal rechtstreeks met de eindgebruiker communiceren over de leverdag. Levering in NL muv de waddeneilanden, inhuizen en montage t/m de 1e verdieping kosten per werkplek 65 EURO

https://www.rosenboom.nl/kantoorinrichting/thuiswerkplek


Thuiswerkpakket Excellent

Indien wij de werkplekken bij de eindgebruiker gaan leveren
Rosenboom plant de levering in, en zal rechtstreeks met de eindgebruiker communiceren over de leverdag. Levering in NL muv de waddeneilanden, inhuizen en montage t/m de 1e verdieping kosten per werkplek 65 EURO



ERGONOMIE
Net als op kantoor, is het thuis belangrijk om afwisselend zittend en staand te 
werken. Aan de keukentafel is dit vaak niet mogelijk. 
HomeFit© is dé professionele werkplek voor thuis; volledig elektrisch in hoogte 
te verstellen om zowel zittend als staand te kunnen werken.
Uniek in zijn soort.

FABRICAGE
HomeFit© wordt gemaakt door vakmensen. Met deskundigheid en 
nauwkeurigheid maken we nieuw design tastbaar. Gewoon in onze fabriek in 
Emmen.
Dat doen we al sinds 1955: ons bewijs dat we met ervaring het ambacht in de 
vingers hebben. Met HomeFit© leveren we een meubel voor de toekomst. En tot 
in de puntjes is afgewerkt. Duurzaamheid en circulariteit is voor ons hierbij een 
voorwaarde. Geen modieuze kreet, maar dagelijkse praktijk. Wij willen koploper 
zijn met schone, duurzame en circulaire producten. Dat geldt ook voor 
HomeFit©.

WELL-PROOF
Op basis van de WELL richtlijnen stellen we onze ambities op scherp en zorgen we 
bij de productie van HomeFit© voor een nieuwe standaard voor ‘een plek waar je 
je goed voelt’.

Exclusief 21 % B.T.W.



FRAMEROMP, TOP EN BLAD

Constructie uit hoogwaardig 100% recyclebaar staal. Deze wordt afgewerkt met 
duurzame zwarte poedercoating.

Door de vele kleurenmogelijkheden past HomeFit© namelijk bij iedere inrichting. 
De romp en de top worden altijd in dezelfde kleur uitgevoerd. Het werkblad kan 
in een afwijkende kleur gemaakt worden.
De romp, top en het werkblad zijn gemaakt van PEFC hout met een naadloze PP-
randafwerking d.m.v. lasertechniek. De decoren worden geleverd met 
bijpassende randafwerking. De bladen zijn leverbaar in 18 mm dikte en voorzien 
van een melamine toplaag.
De trendcollectie decoren kunnen aan verandering onderhevig zijn. We denken 
graag mee om tot de juiste uitvoering te komen. 



HOMEFIT© ZIT WERKPLEK

HOMEFIT© STA WERKPLEK

We werken met z’n allen meer vanuit huis. Heb je de luxe van een aparte 
(werk)kamer, dan kies je waarschijnlijk voor een verstelbaar bureau en een goede 
bureaustoel. Niet iedereen heeft echter de ruimte voor zo’n thuiswerkplek. 
Daarom hebben we HomeFit©! 
Met een breedte van slechts 105 cm en een diepte van 30 cm is HomeFit© niet 
groter dan een schoenenkast of een flinke koffer. Het unieke ontwerp en de vele 
kleurenopties zorgen ervoor dat HomeFit© naadloos in iedere woonkamer past. 
Het anonieme kastje kun je snel en eenvoudig transformeren tot een volwaardige 
werkplek door het openen van de deuren en het opklappen van het werkblad. In 
het werkblad zit de bediening voor de hoogteverstelling.
De handige opberggoot in het kastje, biedt ruimte aan werk gerelateerde 
materialen zoals een laptop, muis, ordner of werkmap.
Omdat we begrijpen dat je niet te lang wilt wachten op je nieuwe thuiswerkplek, 
leveren we HomeFit© binnen 10 werkdagen bij je thuis.

https://www.youtube.com/watch?v=EIg72CvNoog

https://www.youtube.com/watch?v=EIg72CvNoog


DETAILS
Constructie uit hoogwaardig 100% recyclebaar staal.
Direct te gebruiken, geen montage nodig. Werkplek wordt compleet gemonteerd 
geleverd
Stalen onderdelen afgewerkt met duurzame poedercoating.
Zit-sta bureau in hoogte verstelbaar tussen de 68 en 118 cm, volgens NEN EN 
527-1:2011 type D.
Hoogte van het bureau is af te lezen op de display in het blad.
Handige metalen opberggoot (aortagoot) voor laptop en andere accessoires.
Handgrepen kastdeuren aluminium.
De basis is duurzaam PEFC hout voorzien van een melamine toplaag.
Naadloze LaserTec PP-randafwerking van de romp, top en het werkblad.
Poten zijn voorzien van justeerdoppen met een verstelbereik van 20 mm voor 
gemakkelijk waterpas stellen.
Deuren voorzien van wieltjes voor eenvoudig openen en stabiliteit bij open stand.

OPTIES
Accessoire: inbouwcontactdoos in het blad.
Optioneel is elektrificatie in het blad mogelijk.
10 werkdagen voor de standaardkleuren:Compleet wit,zwarte romp en top met 
werkblad van eiken natuur en compleet eiken natuur. 
Voor overige kleuren 4 tot 6 weken levertijd.



Interstuhl UP

design balans kruk, hoogte verstelbaar

* bekledingsstof: zachte zitting

* kleur zitting: antraciet

* kleur kunststof delen: zwart

* functies: zithoogteverstelling

* universele zitplaat
* verzendwijze: gemonteerd in doos -

THUISWERK KRUKJE

Prijs per stuk 129
Indien wij de werkplekken bij de eindgebruiker gaan leveren
Rosenboom plant de levering in, en zal rechtstreeks met de eindgebruiker communiceren over de leverdag. Levering in NL muv de waddeneilanden, inhuizen en montage t/m de 1e verdieping kosten per werkplek 65 EURO



MENUKAART ACCESSOIRES





Gecertificeerd voor Microsoft Teams

https://www.rosenboom.nl/informatie-videoconferentie
https://www.rosenboom.nl/informatie-videoconferentie
https://www.rosenboom.nl/informatie-videoconferentie



