
vanaf 895,- € 
Verkoopprijs  excl. BTW

basiccap Home  
Je thuis voelen op kantoor, ook thuis 
 
Het thuiskantoor, oftewel werken op afstand, wordt een relevante 
vorm van werken en daarmee een centraal onderdeel van het 
kantoor van de toekomst. Met de veranderende werkbehoefte 
verandert ook de leefruimte: werkplekken die slim werken 
mogelijk maken, worden opgesteld in de woonkamer, gang of 
zelfs in de slaapkamer. Dit vraagt op veel plaatsen om flexibele 
omgevingen, omdat een aparte  werkkamer niet altijd aanwezig 
en/of beschikbaar is.

basiccap
 Home 

 

 

combineert opbergruimte en bureau in één 
meubelstuk. De minimalistische vormgeving van de 
Basiccap-opbergruimte in combinatie met het uittrekbare topblad 
als werkblad maakt comfortabel werken mogelijk zonder in te 
boeten aan esthetiek. 
Met het brede scala aan designmogelijkheden qua kleur en 
materiaal, van eenvoudig decor tot echt houtfineer tot gelakte 
oppervlakken in alle RAL- en NCS-kleuren, kan basiccap Home 
perfect worden geïntegreerd in uw bestaande leefruimte. 



basiccap Home 
V  an  sideboard  naar  werkplek
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                   Zowel als vrijstaande kast voor opbergruimte als 
                   in combinatie met een tweede kast voor een 
                   thuiswerkplek, basic cap zorgt voor rust en orde, 
                   biedt functionaliteit

 

 is daarmee een bijzonder 
                   meubelstuk

           
              

 in uw woonkamer en huis. 
 
                   
 
                    
 
 
 
 
 
                   Het uittrekbare topblad met het karakteristieke 
                   verstek, dat in gesloten toestand naadloos 
                   overgaat in het front, dient als tafelblad en creëert 
                   ruimte voor de voeten. 
 
                   In geopende toestand  wordt de multifunctionele 
                   uitrusting van een thuiskantoor duidelijk: ruimte 
                   voor laptop en kantoorbenodigdheden, evenals 
                   optionele USB-aansluitingen en stopcontact. Alles 
                   wat nodig is om thuis te werken. 
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De 74 cm hoge dressoirs zijn verkrijgbaar in de breedtes 80 en 100 cm met draaideur of uittrekladen. De greeploze push-to-open fronten 
onderstrepen de heldere en kubistische vormentaal van basiccap. Bij het opstellen  adviseren  we een  wandbevestiging  d.m.v.  een muurbeugel.

Colpaert Frederick


