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KANTOORMEUBELVERHUUR

don’t own, enoy!
don’t own, enjoy!
KANTOORMEUBELVERHUUR

Nora van het Kaar

DECORUM
al meer dan 60 jaar
de specialist in verhuur
van kantoormeubilair!

Herwijk 12
1046 BC Amsterdam
t. +31 0) 20 6117905
nora@decorum.nl
www.decorum.nl

Al meer dan 60 jaar uw partner in kantoormeubelverhuur!

Herwijk 12
DECORUM
al meer dan 60 jaar
de specialist in verhuur
van kantoormeubilair!

1046 BC Amsterdam
t. +31 0) 20 6117905
nora@decorum.nl
www.decorum.nl

COLLECTIE

Beste lezer,
Uw kantoor opnieuw inrichten of uitbreiden met meubilair waar u niet de bezitter van
bent, maar de gebruiker van wordt. Met de verhuur van meubilair keren wij de wegwerpmaatschappij de rug toe. En praktiseren wij de gedachten, dat u niet langer de bezitter
bent, maar de gebruiker wordt van kantoormeubilair. U schaft geen werkplekken aan,
maar u betaalt voor de periode dat u er gebruik van maakt. ‘Don’t own, enjoy!’
Kortstondige projecten, tijdelijke huisvesting, seizoensdrukte, levertijden opvangen, calamiteiten etcetera. Er zijn talloze situaties te bedenken waarin het huren van kantoormeubilair een ideale oplossing is. Tijdelijk kantoormeubilair behoort aan de hoogste eisen te
voldoen en een essentiële bijdrage te leveren aan een optimaal werk- en presteerklimaat
voor uw organisatie. Decorum doet dit door dieper in te gaan op de specifieke behoeften
van mens en organisatie.
Ons kantoormeubilair wordt ontworpen aan de hand van vier uitgangspunten: ergonomie,
uitstraling, flexibiliteit en gebruiksgemak. Daarnaast spelen wij met onze productenlijn in
op het moderne kantoor, welke flexibel, inspirerend, comfortabel en duurzaam is.

BUREAUSTOELEN 		
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KANTINE			

Bureaustoel 806

Kantinetafel rond /vierkant

Bureaustoel 807

Statafel rond/vierkant

Bureaustoel Ahrend 230

Kantinestoel

Bureaustoel 857 NPR

Barkruk
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Bureaustoel 887 NPR
Bureaustoel Herman Miller Mirra
VERGADERSTOELEN
BUREAUTAFELS 		
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Bezoekersstoel
Conferentiestoel

Bureautafel Duo slinger

Stapelstoel

Bureautafel Solo zit/sta elektrisch verstelbaar

Vergaderstoel

Kwaliteit is ontzettend belangrijk voor onze klanten die ten allen tijde een high performance moeten leveren. Decorum verhuurt o.a. elektrisch zit/sta werkplekken, systeemmeubilair, vergaderopstellingen, opbergfaciliteiten, ergonomische bureaustoelen, conferentiestoelen en directiemeubilair die aan deze hoge eisen voldoen en waarbij klasse
gegarandeerd is.

Bureautafel Duo zit/sta elektrisch verstelbaar

Bekijk deze brochure en zie wat wij voor u kunnen betekenen. Heeft u per direct
meubilair nodig? Geen probleem: 95% van onze standaardproducten staat op voorraad in
ons distributiecentrum van maar liefst 5000 m2. Dit betekent gegarandeerde levering en
just-in-time plaatsing.

Roldeurkast 74 x 120 x 45 cm incl. 1 legbord

Vergadertafel 8 persoons

Roldeurkast 105 x 120 x 45 cm incl. 2 legborden

Vergadertafel 10/12 persoons

Roldeurkast 135 x 120 x 45 cm incl. 3 legborden

Vergadertafel ovaal

Bureautafel T-poot / N-poot
VERGADERTAFELS
KASTEN 		
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Vergadertafel 4 persoons
Vergadertafel 6 persoons

Roldeurkast 198 x 120 x 45 cm incl. 4 legborden
Akoestische kast
DIVERSEN
LADENBLOKKEN 		

Michael Kuiper
Directeur Decorum
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Scheidingswanden /Akoestische wanden
Locker

ladenblok 1 materiaal- en 3 gewone laden

Kledingkast

ladenblok 1 materiaal- 1 gewone- en 1 hangmaplade

Monitorarm

Pennenlade

Opzetunit
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“ U schaft geen werkplekken aan,
maar u betaalt voor de
periode dat u er gebruik van
maakt. Don’t own, enjoy! ”
4
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BUREAUSTOELEN
1. Bureaustoel 806

Huurprijs per stuk voor

Huurprijs per stuk

de eerste 4 weken

per dag na 4 weken

€ 45,00

€ 0,77

€ 48,50

€ 0,81

€ 51,00

€ 0,85

EN1335 normering
Rugleuning hoog verstelbaar
Armleggers hoogte en breedte verstelbaar
Zitdiepteverstelling, Synchroon mechaniek
Lendensteun verstelbaar, Kruisvoet chroom
Wielen voor harde en zachte vloer
Rugleuning netweave zwart, Zitting stof zwart
1. Bureaustoel 806

3. Bureaustoel Ahrend 230

2. Bureaustoel 807
EN1335 normering
Rugleuning hoog verstelbaar
Armleggers hoogte en breedte verstelbaar
Zitdiepteverstelling, Synchroon mechaniek
Lendensteun verstelbaar, Kruisvoet chroom
Wielen voor harde en zachte vloer

BUREAUSTOELEN

Rugleuning en zitting stof zwart
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3. Bureaustoel Ahrend 230
Deze bureaustoel creëert nieuwe standaarden en is een symbiose van
modern design en ergonomie. Met als resultaat een uitermate
comfortabele draaistoel met een complete serie optionele extra’s en
een bijpassende bezoekersstoel. Blijvende waarden die tot uitdrukking
komen in de tijdloze kwaliteit van het ontwerp en de aantrekkelijke prijs.
De stoel voldoet aan de hoogste normen voor ergonomische
instellingen, de CEN-1335 en de Nederlandse Praktijk Richtlijn de
NPR-1813
2. Bureaustoel 807
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“Klantgerichtheid, snelheid, kennis
en een breed leveringsprogramma,
vormen de kernwaarden van Decorum”
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BUREAUSTOELEN
4. Bureaustoel 857 NPR
•

Design netbespannen rug en gestikt gestoffeerde comfort zitting

•

In hoogte, breedte (36 - 51 cm) en diepte verstelbare ergonomische

Huurprijs per stuk voor

Huurprijs per stuk

de eerste 4 weken

per dag na 4 weken

€ 65,00

€ 1,05

€ 65,00

€ 1,05

€ 75,00

€ 1,25

rechte armleggers.

4. Bureaustoel 857 NPR

5. Bureaustoel 887 NPR

•

De armleggers zijn voorzien van zachte brede opdek

•

Schuifzitting 10 cm verstelbaar

•

In hoogte en diepte verstelbare lendesteun

•

Donati D109 synchroonmechaniek met automatische
gewichtsregeling

•

Kunststof zwart onderstel met zwarte gaslift

•

Multifunctionele wielen

•

TNO goedgekeurd: EN 1335 / NPR 1813

5. Bureaustoel 887 NPR
•

In hoogte verstelbare dik gestoffeerde rug en gestoffeerde
comfort zitting met stiknaden

•

In diepte verstelbare lendesteun

•

In hoogte, breedte (36 - 51 cm) en diepte verstelbare ergonomische

BUREAUSTOELEN

rechte armleggers
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•

De armleggers zijn voorzien van zachte brede opdek

•

Schuifzitting 10 cm verstelbaar

•

Donati D109 synchroonmechaniek met automatische
gewichtsregeling

•

Design kunststof zwart onderstel met zwarte gaslift

•

Multifunctionele wielen

6. Bureaustoel Herman Miller Mirra
Makkelijk in gebruik en eenvoudig instelbaar
In hoogte en diepte verstelbare lumbaal steun
Cradle to Cradle certificaat Gold en Silver
Mirra is verkrijgbaar in diverse kleurencombinaties

6. Bureaustoel Herman Miller Mirra
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“Decorum is de specialist in verhuur van
kantoormeubilair en kan binnen 24 uur
kantoormeubilair leveren en plaatsen”

12
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BUREAUTAFELS
1. DUO werkplek individueel hoogte verstelbaar

Huurprijs per stuk voor

Huurprijs per stuk

de eerste 4 weken

per dag na 4 weken

€ 123,00

€ 2,05

€ 95,00

€ 1,43

€ 166,00

€ 2,77

(62 - 85cm) d.m.v. slinger
Afmeting 160x80cm
Overige beschikbare afmetingen:

1. DUO slinger

2. SOLO zit/sta elektrisch

•

120 x 80 cm

•

140 x 80 cm

•

180x80 cm

•

200x80 cm

Blad wit, beuken of ahornprint
Frame H-poot wit of aluminium

2. SOLO zit/sta elektrisch hoogte verstelbaar
(62 - 127 cm) d.m.v. een memory display
Afmeting 160x80cm
Overige mogelijke afmetingen:
•

120x80 cm

•

140x80 cm

•

160x80 cm

•

180x80 cm

Blad wit, beuken of ahornprint

BUREAUTAFELS

Frame T-poot wit of aluminium
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3. DUO Zit-sta werkplek individueel hoogte verstelbaar
(65 - 130cm) d.m.v. elektrische bediening
Afmeting 160x80cm
Overige mogelijke afmetingen:
•

120x80 cm

•

140x80 cm

•

180x80 cm

•

200x100 cm

Blad wit, beuken of ahornprint
3. DUO zit/sta elektrisch

Frame H-poot wit of aluminium
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BUREAUTAFELS
4. Bureautafel T-poot

Huurprijs per stuk voor

Huurprijs per stuk

de eerste 4 weken

per dag na 4 weken

€ 55,00

€ 0,81

€ 60,00

€ 0,85

€ 79,00

€ 1,22

Hoogte instelbaar (62 - 82cm) d.m.v. inbussleutel.
Afmeting 160x80cm
Overige mogelijke afmetingen:

4. Bureautafel T-poot

5. Bureautafel N-poot

•

80x80 cm

•

120x80 cm

•

140x80 cm

•

180x80 cm

•

200x80 cm

•

200x100 cm

Blad wit, beuken of ahornprint
Frame T-poot wit of aluminium

5. Bureautafel N-poot
Hoogte instelbaar (62 - 92cm) d.m.v. inbussleutel.
Afmeting 160x80cm

BUREAUTAFELS

Overige mogelijke afmetingen:
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•

80x80 cm

•

120x80 cm

•

140x80 cm

•

180x80 cm

•

200x80 cm

•

200x100 cm

Blad wit, beuken of ahornprint
Frame vierpoots wit of aluminium

6. Bureautafel slinger t-poot
Hoogte verstelbaar (65 - 85cm) d.m.v. slinger
Afmeting 160x80cm
Overige mogelijke afmetingen:
•

120x80 cm

•

180x80 cm

Blad wit, beuken of ahornprint
Frame T-poot wit of aluminium
6. Bureautafel slinger T-poot
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“De tijd dat praten over
duurzaamheid hip was, is voorbij.
Nu is het gewoon doen!”
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KASTEN

1. Roldeurkast

2. Roldeurkast

Huurprijs per stuk voor

Huurprijs per stuk

de eerste 4 weken

per dag na 4 weken

1. Roldeurkast
Afsluitbaar met roldeuren
Voorzien van legborden
Geschikt voor lateraal hangmappensysteem
Afmeting 74 x 120 x 43cm (HxBxD)
Romp compleet wit, aluminium of zwart
Uittrekframe optioneel

€ 43,50

€ 0,73

2. Roldeurkast
Afsluitbaar met roldeuren
Voorzien van legborden
Geschikt voor lateraal hangmappensysteem
Afmeting 105 x 120 x 43cm (HxBxD)
Romp compleet wit, aluminium of zwart
Uittrekframe optioneel

€ 48,50

€ 0,81

3. Roldeurkast
Afsluitbaar met roldeuren
Voorzien van legborden
Geschikt voor lateraal hangmappensysteem

€ 51,00

€ 0,85

4. Roldeurkast
Afsluitbaar met roldeuren
Voorzien van legborden
Geschikt voor lateraal hangmappensysteem
Afmeting 195x120x43cm (HxBxD)
Romp compleet wit, aluminium of zwart
Uittrekframe optioneel

€ 59,00

€ 0,98

5. Schuifdeurkast met akoestische deuren
Afsluitbaar met schuifdeuren

€ 125,00

€ 1,48

Afmeting 135 x 120 x 43cm (HxBxD)
Romp compleet wit, aluminium of zwart
Uittrekframe optioneel

KASTEN

3. Roldeurkast
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5. Schuifdeurkast met akoestische deuren

4. Roldeurkast

Voorzien van 3 legborden
Afmeting 160 x 160 x 50cm (HxBxD)
Andere maten mogelijk
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LADENBOKKEN

Huurprijs per stuk voor

Huurprijs per stuk

de

per dag na 4 weken

eerste 4 weken
1. Ladenblok

€ 47,50

€ 0,57

€ 16,00

€ 0,27

Verrijdbaar en afsluitbaar
A. 3 x gewone lade of B. 2 hangmaplade + 1 gewone lade
Diepte 60cm
Kleur wit of aluminium

2. Pennenlade
De pennenlade is afsluitbaar.
•Materiaal : geheel metaal met kunststof pennenbakje
•Leverbaar in wit of aluminium
Afmetingen buitenzijde L390mm - B300mm - H90mm
•Een perfecte oplossing voor het opbergen van schrijfwaren en meer

LADENBLOKKEN

Pennenlade
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1 A. Ladeblok 3 x lade

1 B. Ladeblok hangmaplade en 1 normale lade
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KANTINETAFELS
1. Basic Kantinetafel

Huurprijs per stuk voor

Huurprijs per stuk

de eerste 4 weken

per dag na 4 weken

€ 42,50

€ 0,58

€ 85,00

€ 1,08

€ 55,00

€ 0,52

€ 45,00

€ 0,38

Vaste hoogte 74cm
Afmeting 160x80cm
Overige beschikbare afmetingen:

1. Basic kantinetafel

2. Statafel

•

80x80 cm

•

120x80 cm

•

140x80 cm

•

180x80 cm

Blad wit, grijs eiken of ahornprint
Frame vierpoots wit of aluminium

2. Statafel
Vaste hoogte 105cm
Afmeting 180x80cm
Overige beschikbare afmetingen:
80x80 cm
120x80 cm
200x80 cm
200x100 cm
Blad wit, grijs eiken of ahornprint

KANTINETAFELS

3. Tafel rond
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4. Statafel rond

Onderstel vierpoots wit of aluminium

3. Tafel rond
Vaste hoogte 74cm
Afmeting 120cm doorsnede
Blad ahorn of wit
Onderstel trompetvoet wit of aluminium

4. Statafel rond
Vaste hoogte 105cm
Afmeting 70cm doorsnede
Blad ahornprint, lichtgrijs of wit
Onderstel kolompoot RVS
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KANTINESTOELEN
1. Kantinestoel Basic

Huurprijs per stuk voor

Huurprijs per stuk

de eerste 4 weken

per dag na 4 weken

€ 6,50

€ 0,11

€ 27,00

€ 0,22

€ 17,50

€ 0,13

€ 17,50

€ 0,13

€ 22,50

€ 0,26

Stapelbaar
Onderstel vierpoots chroom
Rugleuning en zitting

2. Stoel Coral
1. Kantinestoel Basic

2. Stoel Coral

Materiaal: kunststof (PA)
Organisch gevormde ribben
Nylon met glasvezels versterkt (PA-GF30)
Zeer duurzaam (gunstige LCA-waarde)
Stapelbaar tot 20 stuks, de stoel heeft stapelnokjes

3. Stoel X-Treme – S
Mooie design stoel zonder armleuning
uitgevoerd in hoogglans wit of zwart

KANTINESTOLEN

B 47cm D 53cm Rughoogte 80cm
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3. Stoel X-Treme-s

4. Stoel Glenda

4. Stoel Glenda
Stapelbaar tot 4 stuks
Materiaal: recyclebaar polycarbonaat
Afmeting: 89 cm x 45 cm x 50 cm x 46 cm (h x b x d x zithoogte)
Kleur: hoogglans zwart
5. Barkruk X-Treme - BSS
Stapelbare design kruk type X-treme:
Het onderstel is van roestvrijstaal. De zitschaal is hoogglans.
Onder de zitschaal zijn stapeldoppen geplaatst tegen het krassen.
Onder de poten zitten kunststof dopjes.

5. Barkruk X-Treme - BSS
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“Mooie vormgeving en goed doordachte
producten die weinig weerslag hebben op
het milieu en hoogwaardige kwaliteit
leveren aan uw werkplek”
28
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VERGADERSTOELEN
1. Vergaderstoel slede
•

Onderstel slede chroom

•

Rugleuning en zitting stof zwart

•

Met armleggers

2. Vergaderstoel Galassia
1. Vergaderstoel slede

3. Bezoekersstoel Wendy

•

Kleur leer: zwart

•

Onderstel: verchroomd (slede)

VERGADERSTOELEN

3. Bezoekersstoel wendy
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2. Vergaderstoel Galassia

4. Conferentiestoel Steady met schrijfplank

•

Stapelbaar

•

Onderstel vierpoots chroom

•

Rugleuning en zitting stof zwart

•

Met armleggers

4. Conferentiestoel Steady met schrijfplank

Huurprijs per stuk voor

Huurprijs per stuk

de eerste 4 weken

per dag na 4 weken

€ 43,00

€ 0,72

€ 34,50

€ 0,58

€ 16,00

€ 0,72

€ 22,50

€ 0,38

€ 7,50

€ 0,13

opklapbare schrijftafel gemonteerd op 1 armleuning

5. ISO vergaderstoel
- stevige stoel
- stapelbaar
- gestoffeerde rug en zitting
- 4 poots zwart onderstel

5. ISO vergaderstoel
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VERGADERTAFELS
1. Vergadertafel 4 persoons 160x80 cm

Huurprijs per stuk voor

Huurprijs per stuk

de eerste 4 weken

per dag na 4 weken

€ 51,00

€ 0,85

€ 59,00

€ 0,98

€ 88,00

€ 1,47

€ 99,50

€ 1,66

€ 125,00

€ 3,22

Blad wit, beuken of ahornprint
Frame vierpoots wit of aluminium

2. Vergadertafel 6 persoons 200x80 cm
1. Vergadertafel 4 persoons 160x80 cm

2. Vergadertafel 6 persoons 200x80 cm

Blad wit, beuken of ahornprint
Frame vierpoots wit of aluminium

3. Vergadettafel 8 persoons 160x160 cm
Blad wit, beuken of ahornprint

VERGADERTAFELS

Frame vierpoots wit of aluminium
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3. Vergadertafel 8 persoons 160x160 cm

4. Vergadertafel 8/10 personen 340x160

4. Vergadertafel 8/10 personen 340x160
Blad wit, beuken of ahornprint
Frame vierpoots wit of aluminium

5. Vergadertafel ovaal
•

Vaste hoogte 74cm

•

Afmeting 300x180cm (ovaal)

•

Blad ahornprint

•

Onderstel teenloze poot wit of aluminium

5. Vergadertafel ovaal
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DIVERSEN
1. Scheidingswand vrijstaand

Huurprijs per stuk voor

Huurprijs per stuk

de eerste 4 weken

per dag na 4 weken

€ 43,50

€ 0,73

€ 27,50
€ 30,00
€ 32,50

€ 0,43
€ 0,50
€ 0,54

3. Locker 5-deurs
•
Inclusief cilindersloten
•
Vijfvaks
•
Draaideuren
•
Binnenmaat vakken 35 x 35 x 45 cm (HxBxD)
•
Afmeting 195 x 40 x 45 cm (HxBxD)
•
Lichtgrijs

€ 40,00

€ 0,67

4. Kledingkast 2-deurs
•
Geschikt voor hangslot
•
Tweedeurs

€ 60,00

€ 1,00

€ 75,00

€ 1,25

Afmeting 180 x 120 cm (HxB), onderling koppelbaar
2. Opzetwand
Bevestiging aan werkblad
120 cm x 80 cm
160 cm x 40 cm
180 cm x 40 cm
1. Scheidingswand vrijstaand

DIVERSEN

3. Locker 5-deurs
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2. Opzetwand

4. Kledingkast 2-deurs

•
•
•
•
•

Draaideuren
Voorzien van legborden
Voorzien van kledinghaken
Afmeting 180 x 60 x 50 cm (HxBxD)
Lichtgrijs

5. Kledingkast 4-deurs
•
Geschikt voor hangslot
•
Vierdeurs
•
Draaideuren
•
Voorzien van legborden
•
Voorzien van kledinghaken
•
Afmeting 195 x 60 x 50 cm (HxBxD)
•
Lichtgrijs
6. Bachmann opzetunit
5. Kledingkast 4-deurs

6. Bachmann opzetunit

€17,50

€ 0,28

Twee 230V aansluitingen, en eén CAT6 aansluiting
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DIVERSEN
7. Monitorarm enkel

Huurprijs per stuk voor

Huurprijs per stuk

de eerste 4 weken

per dag na 4 weken

€17,50

1. Bij een en kort- of langlopend project
2. Bij nieuwe medewerkers waarvoor (nog)

€ 0,28

Geschikt voor monitoren tot 30 inch

geen werkplek is ingericht

Draagvermogen max. 8kg.
In hoogte verstelbaar tot 410mm
In diepte verstelbaar; maximale extensie 500mm

3. Als u een duurzaam wil ondernemen

Kleuren: zwart / zilver / wit
8. Monitorarm dubbel

€ 32,50

4. Bij een wisselend personeelsbestand

€ 0,54

Geschikt voor 2 monitoren tot 30 inch
Draagvermogen max. 2x8kg.

goede redenen
om meubilair
te huren!

In hoogte verstelbaar tot 410mm
In diepte verstelbaar; maximale extensie 500mm
Kleuren: zwart / zilver / wit

DECORUM
5. Ter overbrugging van de levertijd

al meer dan 60 jaar
de specialist in verhuu
Bij nieuwbouw of bedrijfsverhuizing
van kantoormeubilair
van nieuw meubilair

6.

7. Bij een evenement of bijeenkomsten
8. Bij een calamiteit zoals een brand of
wateroverlast
9. Als u geen eigen voorraad heeft

DIVERSEN

10. Als u flexibiliteit wilt ervaren
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•

Voor opdrachten tot € 200,00 geldt een éénmalige toeslag van minimaal € 75,00

•

Huurtarieven langer dan 6 maanden en korter dan 4 weken op aanvraag

•

Genoemde huurtarieven voor de eerste 4 weken zijn inclusief
bezorgen, plaatsen en het in één keer ophalen van het meubilair

7. Monitorarm enkel

8. Monitorarm dubbel
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don’t own, enjoy!

KANTOORMEUBELVERHUUR

don’t own, enoy!
don’t own, enjoy!
KANTOORMEUBELVERHUUR

Nora van het Kaar

DECORUM
al meer dan 60 jaar
de specialist in verhuur
van kantoormeubilair!

Herwijk 12
1046 BC Amsterdam
t. +31 0) 20 6117905
nora@decorum.nl
www.decorum.nl

don’t
own,enjoy!
enjoy!
don’t own,

KANTOORMEUBELVERHUUR

Herwijk 12 | 1046 BC Amsterdam
don’t
own, enjoy!
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