
P4 - MODULAIR REKSYSTEEM



Algemeen 

Het reksysteem bestaat uit modulaire elementen in 2 
systeembreedtes,  die vrijwel eindeloos aan elkaar
 kunnen  worden gekoppeld.
De systeemrekken bestaan uit een  basiselement en   
een   eindelement.   Daartussen  kunnen  zoveel 
koppelelementen als gewenst worden gemonteerd. 
Er kunnen  alleen  elementen  gekoppeld  worden  met    
dezelfde vakhoogte. Ter beschikking  staan  2,  3,  of 4 
vakhoogtes.   Geintegreerde  steldoppen maken een    
afstelbereik van + 20 mm  mogelijk. Vrijstaande rekken   
zijn een ideale aanvulling op de systeemrekken en zijn in 
1,  2, 3 of 4  vakhoogtes  verkrijgbaar. 
Bij  vrijstaande  rekken  kan  gekozen  worden   uit   
steldoppen of wielen. Voor het reksysteem zijn 
verschillende  accessoires   beschikbaar.  Daartoe beho-
ren  decor - en stalen  legborden,    een schuin legbord,    
een   stalen kruis  voor vak  alsook 
glas - en plantenhouders. 
Het rekfront kan bovendien worden gesloten met een 
greeploze push-to-open klep. De softsluiting klep opent 
naar beneden en vormt  een homogeen werkoppervlak  
met het legbord. 
De  montage van de  metalen  schuine legborden  is  
mogelijk in de 1e  en  3e of  in  de   2e  en  4e  vakhoogte.  
Boven een schuin legbord i s een l egbord  noodzaklijk.   
De plantenhouders worden met 3  handgemaakte pot-
ten    geleverd,  waardoor er geringe  kleur -  en  
maatafwijkingen kunnen  optreden.

Met P4 brengen het thuisgevoel gewoon naar het kantoor

P4 - KASTEN



De puristische rekken zijn decoratief en ruimtebesparend. Boeken kunnen worden opgeborgen
en planten en accessoires kunnen aan de wand worden geplaatst. 
Voor huiselijkheid op kantoor!

Het reksysteem bestaat uit modulaire 
elementen in 2 systeembreedtes, die 
vrijwel eindeloos aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. Deelementen bestaan 
uit zwart geanodiseerde aluminium 
profielen, die via het verbindingsbeslag 
waan elkaar geschroefd worden.

Modulair reksysteem

Een uitgebreid assortiment van indivi-
duele meubels  maakt het  veelzijdige  
assortiment  van  P4 compleet. 
De volledig gemonteerde vrijstaande-
meubels zijn in verschillende kleurva-
rianten  verkrijgbaar en  kunnen naar 
wens ook met andere programma‘s  
worden gecombineerd.

P4 - KASTEN
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P4 - BIJZETTAFELS

De tafels zijn in verschillende 
groottes en met verschillende 
tafelbladen verkrijgbaar. Tafels 
met één bodemprofiel kunnen 
in elkaar worden geschoven.



Niet alleen op kantoor zetten ze opvallende
accenten - ook thuis overtuigt het elegante
design van onze P4-rekken. Vrijwel geen ander,
open vormgegeven rek biedt zoveel mogelijkheden
om persoonlijkheid in uw interieur te brengen.
Ze fungeren zowel als losse elementen aan de 
muur of als als ruimteverdelers in grotere ruimtes.

Het zijn vaak de eenvoudige dingen die 
het verschil maken:
Combineer onze hocker MELOUNGE 
met de praktische bijzettafel P4.

P4 - HANGKASTEN



De conische tafelpoten van de NOMAR ronde
tafel onderstrepen de woonstijl perfect.

De trolley is ook ideaal voor het opbergen van  
serviesgoed en flessen. De met stof beklede 
wandabsorbers zorgen voor de nodige rust en
 stilte.

Trolleys

P4 - ROOMDIVIDERS & TROLLEYS

Vrijstaand open rek & plantenhouder

Industrieel ontwerp: Stijlvolle uitstraling met persoonlijkheid



vrijstaand openrekken

De  trolleys  zijn compleet  gemonteerde  
vrijstaande meubels, die in 3 uitvoerings-
varianten verkrijgbaar zijn. Alle varianten 
worden op wielen gemonteerd en zijn 
weerszijdig voorzien van grepen  voor 
een  eenvoudige bediening. De bovenste 
vakhoogte kan worden voorzien van 
verschillende accessoires, zoals een
 legbord en trays.

P4 - ROOMDIVIDERS & TROLLEYS



De Banken zijn in drie grootes verkrijbaar en 
kunnen worden voorzien van een topblad of zitkussen

Rechtheid, transparantie, duidelijkheid en openheid 
zijn communicatieregels die u tijdens een vergadering 
graag zou willen zien. P4 slaat de brug naar deze 
communicatie: helder van ontwerp, open en 
transparant in alle richtingen, vormstabiel en toch 
eenvoudig te veranderen. De productkwaliteit en het 
matzwarte design zijn overtuigend. Overtuig uzelf in 
uw volgende vergadering

Tafel, vierkant of rechthoekig, op doppen, naar
 keuze met een decor, glazen blad of multiplex blad 
met anti-vingerafdrukcoating.

P4 - BANKEN, TAFELS EN HANGKASTEN

Tafels



De comeback van de bank in de hal en de entree van het gebouw.

Onze hangrekken en de  P4 bank  
bieden voldoende ruimte om zittend 
je schoenen aan tetrekken, de sleutel 
neerte leggen  en de hal te verfraaen 
met een mooie de coratie.  De rekken 
in het decor Chili en de stoffen 
bekleding in een krachtig geel zogen       
voor extra  kleuraccenten en passen 
perfect in het totaalbeeld van de 
entree

De hangrekken zijn in meerdere 
breedtes verkrijgbaar en kunnen 
worden voorzien van glas- of 
melamine legborden.

P4 - BANKEN, TAFELS EN HANGKASTEN

Hangrekken met decoratieve
legborden in de kleur Chili



PRODUCTOVERZICHT


