STOELENCOLLECTIE

Snelleverprogramma
Leverbaar in 3 - 5 werkdagen

1

WIJ OVER ONS

NICO BERKERS KANTOOREFFICIENCY, dé eigentijdse kantoorvakhandel in Helmond.
Bent u geïnteresseerd in een nieuw interieur, wenst u een sluitend
advies omtrent uw documentenstroom, heeft u kantoorartikelen
direct nodig of wilt u volledig ontzorgd worden: bij ons bent u aan
het juiste adres!
Eigentijdse showroom:
Hebt u nieuwbouwplannen voor uw kantoor, of wilt u uw
bureaustoelen vervangen: bij Nico Berkers krijgt u een passend
advies. Een team van gekwalificeerde adviseurs staat klaar om
samen met u tot een ergonomisch verantwoorde en sfeervolle
inrichting te komen. De eigentijdse showroom aan de Vossenbeemd
bevat alle ingrediënten om tot het gewenste eindresultaat te komen.
De juiste partner voor uw documentenstroom:
Bent u op zoek naar nieuwe multifunctionals of wilt u uw
documentenstroom goed in kaart gebracht hebben?
Nodig ons uit voor een geheel vrijblijvende inventarisatie.

Wilt u uw printkosten beheersbaar maken en er wellicht op
besparen: sluit een all-in service overeenkomst af en u bent voor
de komende jaren verzekerd van probleemloos printen tegen een
vooraf met u overeengekomen tarief. Wilt u een ongewenste storing
direct verholpen hebben, Nico Berkers heeft in Helmond een eigen
technische servicedienst.
Kantoorartikelen bestellen:
Zit u verlegen om juist dat éne kantoorartikel, of is uw cartridge
leeg en pakt u mis: bestellen kan eenvoudig op www.nicoberkers.nl,
maar ook direct ophalen in ons afhaalcentrum aan de Vossenbeemd
behoort tot de mogelijkheden!
Dit alles verpakt in een “afspraak = afspraak” beleid gevoerd door
Mark en Madelon Verkoelen geeft u al méér dan dertig jaar de
zekerheid van een kwalitatief hoogwaardige partner. “Kortom:
compleet, deskundig en dichtbij”!
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NB101 € 345,NB102 € 345,-

Ex. B.T.W.
Ex. B.T.W.

Garantie

5
NB102

Afmetingen NB102

NB101

> In hoogte verstelbare gestoffeerde rug of

630±10
440±10

575±15

550±15

40±5

215±10

990~1120±15
475±10

in hoogte verstelbare netbespannen design rug

430±10

475±10

475~605±10

475±10

475~605±10

215±10

430±10

990~1120±15

450±10

NB102

Standaard voorzien van

Afmetingen NB101

630±10

jaar

475±10

40±5

> Synchroonmechaniek met autom. gewichtsregeling
> Schuifzitting 6 cm verstelbaar

> In diepte verstelbare lendensteun

> Aluminium gepolijst onderstel

> Gestoffeerde comfort zitting

> Multifunctionele wielen

> In hoogte verstelbare en in breedte- en diepte

> Stof in zwart: 100.000 Martindale

instelbare armleggers v.z.v. 4D opdekjes

> 5 jaar garantie
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NB111 E 339,NB112 E 379,-

Ex. B.T.W.
Ex. B.T.W.

Garantie

5
NB111

Afmetingen NB112

NB111

Afmetingen NB111

jaar

NB112

Standaard voorzien van
> In hoogte verstelbare gestoffeerde rug of
in hoogte verstelbare netbespannen design rug

> Synchroonmechaniek met autom. gewichtsregeling
> Schuifzitting 6 cm verstelbaar

> In diepte verstelbare lendensteun

> Aluminium gepolijst onderstel

> Gestoffeerde comfort zitting

> Multifunctionele wielen

> In hoogte verstelbare en in breedte- en diepte

> Stof in zwart: 100.000 Martindale

instelbare armleggers v.z.v. 4D opdekjes

> 5 jaar garantie
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NB202NPR E 379,NB222NPR E 449,-

Ex. B.T.W.
Ex. B.T.W.

Garantie

NB202NPR

Afmetingen NB202NPR

Afmetingen NB222NPR

NB222NPR

NB222NPR

5

jaar

Standaard voorzien van
> In hoogte verstelbare gestoffeerde rug

> Synchroonmechaniek met gewichtsregeling

> In diepte verstelbare lendensteun

> Schuifzitting 10 cm verstelbaar

> Gestoffeerde comfort zitting

> Kunststof zwart design onderstel

> In hoogte-, breedte- en diepte verstelbare

> Multifunctionele wielen

ergonomische rechte armleggers, voorzien van

> Stof in zwart: 100.000 Martindale

in diepte instelbare brede opdek

> 5 jaar garantie
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NB211NPR E 449,NB212NPR E 449,-

Ex. B.T.W.
Ex. B.T.W.

Garantie

NB211NPR

Afmetingen NB211NPR

NB212NPR

Afmetingen NB212NPR

NB212NPR

5

jaar

Standaard voorzien van
> In hoogte verstelbare design rug

> Synchroonmechaniek met gewichtsregeling

> In diepte verstelbare lendensteun

> Schuifzitting 10 cm verstelbaar

> Gestoffeerde comfort zitting

> Kunststof zwart design onderstel

> In hoogte-, breedte- en diepte verstelbare

> Multifunctionele wielen

ergonomische rechte armleggers, voorzien van

> Stof in zwart: 100.000 Martindale

in diepte instelbare brede opdek

> 5 jaar garantie
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MANAGER

NB312STOF € 479,NB312LEER € 779,-

Ex. B.T.W.
Ex. B.T.W.

Garantie

5
NB312STOF

Afmetingen NB312STOF/LEER
715±10

570±15

1160~1300±15

675~815±10

510±10

450±10

490~630±10

510±10

NB312STOF

Jahre

NB312LEER

Standaard voorzien van
> In hoogte verstelbare extra comfortabele

> Synchroonmechaniek met gewichtsregeling

rondom gestoffeerde hoge rug

> Schuifzitting 6 cm verstelbaar

> In diepte verstelbare lendensteun

> Aluminium gepolijst onderstel

> Gestoffeerde extra dikke comfort zitting

> Multifunctionele wielen

> In hoogte- en breedte verstelbare armleggers,

> Stof in zwart: 100.000 Martindale

voorzien van in diepte instelbare smalle opdek

> 5 jaar garantie
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24-UUR

NB24S E 995,NB24L E 1395,-

Ex. B.T.W.
Ex. B.T.W.

Garantie

2
NB24S

NB24L

Afmetingen NB24S / NB24L
685
430-480

Jahre

Garantie

5

jaar

NB24L

Standaard voorzien van

700
490

> Ergonomisch gevormde zitting en rug
930

460-560

voorzien van oppompbare lendensteun

> Maximale belasting: 200 kg
> Aluminium gepolijst onderstel

> In hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun

> Stof Xtreme, 100.000 Martindale

> In hoogte verstelbare Tip-Up armleuningen

> Mix 24/7 stof, 500.000 Martindale

> Zitting kantelbaar en zitdiepte verstelling

> 2 jaar garantie bij 24/7 gebruik en

> Kantelmechaniek met gewichtsregeling

5 jaar garantie bij normaal gebruik
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NBVISIT E 189,NBV91 / NBV92 E 229,-

Ex. B.T.W.
Ex. B.T.W.

Garantie

5
NBV92

Afmetingen NBV92

NBV91

Afmetingen NBV91

jaar

NBVisit

Standaard voorzien van
> Gestoffeerde rug of netbespannen rug

> Stapelbeschermer

> Gestoffeerde zitting

> 5 jaar garantie

> Vaste verchroomde armleggers met

NBV91 / NBV92 in 5 kleuren uit voorraad leverbaar:

PU opdekjes

Rood

Blauw

Bruin

Grijs

Zwart

> Verchroomd slede frame
> Stapelbaar tot 6 stuks
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NBV52 / NBV62
NBV82 / NBV72

Garantie

5
NBV52
E 199,- Ex. B.T.W.

NBV62
E 229,- Ex. B.T.W.

NBV82
E 349,- Ex. B.T.W.

NBV72
E 229,- Ex. B.T.W.

Standaard voorzien van

Standaard voorzien van

Standaard voorzien van

Standaard voorzien van

> Gestoffeerde rug en zitting

> Gestoffeerde rug en zitting

> Gestoffeerde rug en zitting

> Gestoffeerde rug en zitting

> Verchroomd 4-poots onderstel

> Verchroomd 4-poots onderstel

> Armleggers

> Verchroomd 4-poots barkruk

> Stapelbaar

> Vaste verchroomde armleggers

> Verchroomd 4-poots onderstel

> 5 jaar garantie

> Stapelbaar

> 5 jaar garantie

> 5 jaar garantie

jaar

onderstel
> Stapelbaar
> 5 jaar garantie
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Nico Berkers Kantoorefficiency
Vossenbeemd 1b, 5705 CL Helmond
0492 55 22 55
info@nicoberkers.nl
www. nicoberkers.nl

