
	

 
 
 

Nederland werkt massaal thuis en dat is best even wennen. Van 
meetingroom naar video-vergaderen, van een luxe broodje gezond naar zelf een 
bammetje smeren tijdens de lunch en van ergonomisch ingerichte werkplek naar 

rugpijn door het werken aan de keukentafel. 
 

Als kantoor- en projectinrichter kunnen we helaas niks doen 
aan uw zelfgesmeerde boterham met kaas tussen de middag. Wel kunnen 

we ervoor zorgen dat uw thuiswerkplek net zo ergonomisch ingericht 
wordt als op kantoor. Bye Bye keukentafel. 

Procility biedt namelijk drie complete concepten aan, om in een keer een 
verantwoorde en mooie thuiswerkplek te creëren 

 Want met een zit sta bureau en een ergonomische bureaustoel om uw 
werkhouding te optimaliseren is thuiswerken een stuk plezieriger! 

	

At home concept Business 
 

Strak, zakelijk, maar zeer comfortabel. Met thuiswerkplek Business haalt u de uitstraling van een 
professioneel kantoor gewoon in huis. Het elektrisch verstelbare zit sta bureau, in combinatie met de 
ergonomische bureaustoel en optioneel het ergonomische accessoire pakket zorgt voor een optimale 

houding als u thuis aan het werk bent. 
 
100% Circulair zit-sta bureau  
Type:   : T-poot, elektrisch in hoogte verstelbaar 
Voorzien van  : bedieningselement met display 
Maatvoering  : 120/140 of 160*80cm, 100% circulair 
Hoogte verstelling : 65-130cm 
Kleur frame  : wit, aluminium, antraciet of zwart 
Kleur werkblad : wit of eiken 
	
Prijs per stuk, exclusief BTW      € 450,00 
Montage, optie 1: levering eerste deur: € 55,00 
  optie 2: op gewenste locatie*: € 95,00 
  *uitgaande van voldoende ruimte bij trap 

	  



At home concept Home 
 

Thuiswerken wordt een stuk comfortabeler én leuker op een stijlvolle thuiswerkplek. Met een zit sta 
bureau zonder elektriciteit en de keuze uit een ergonomische bureaustoel met een stoffen- of een 

netweave rugleuning is thuiswerkplek Home modern maar toch huiselijk en past het in elke huiskamer, 
slaapkamer of zolder. 

	
Nest    
Nest is niet zo maar een zit sta bureau. Nest is dé oplossing voor het hele gezin. Dit 
flexibele zit sta bureau is eenvoudig aan te passen aan de wensen van de gebruiker 
dankzij het in hoogte verstelbare blad. Zo kan er aan gewerkt worden door de 
volwassenen in huis en kunnen de kinderen er in het weekend heerlijk aan knutselen. 
Het verstellen van het zit sta bureau kost slechts enkele seconden tijd en maakt dit zit 
sta bureau tot de ideale flexwerkplek. De zijwanden schermen u even helemaal af van de 
omgeving waardoor u al snel vergeet dat u thuis aan het werken bent. Hierdoor kunt u 
zich optimaal concentreren en biedt Nest een fijne, professionele werkplek in het comfort 
van uw eigen huis. 
 
Handmatig in hoogte te verstellen; snel, gemakkelijk, licht van gewicht en zonder 
stopcontact. 
Maatvoering  : 123*70cm 
Hoogte verstelling : 67-115cm 
Kleur ombouw : wit of antraciet 
Kleur werkblad : wit of licht eiken 
Houten elementen : eiken naturel 
Afwerking panelen : gestoffeerd, Wool, kleur Silver.  
     optioneel andere kleuren mogelijk    
Prijs per stuk, exclusief BTW      € 675,00 
Montage, op gewenste locatie:  € 150,00 
 
Link   : https://www.procility.nl/product/nest-zit-sta-bureau/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HomeFit   
Homefit, een ergonomisch zit-/sta-bureau met het formaat van een schoenenkastje en in 
de kleur van uw inrichting! De transformatie van het anonieme kastje tot een 
volwaardige werkplek kan snel en eenvoudig worden gedaan door het openen van de 
deuren en het opklappen van het werkblad. In het werkblad zit de bediening voor de 
hoogteverstelling. 
 
Elektrisch in hoogte te verstellen; snel, gemakkelijk in te klappen 
Maatvoering als kast : 68*105*30cm (hxbxd) 
               uitgeklapt : 68-118*80cm 
Hoogte verstelling : 68-118cm, elektrisch 
Kleur metaaldelen : zwart RAL911 
Kleur werkblad : 18mm, kleur natuur eiken 57 of wit 
Kleur kastromp : zwart, wit of natuur eiken 
Prijs per stuk, exclusief BTW      € 695,00 
Montage, optie 1: levering eerste deur: € 55,00 
  optie 2: op gewenste locatie: € 95,00 
 
Link   : https://www.procility.nl/product/homefit-thuiswerkplek/ 
 
	 	 	 	 	 			

		
	

		
	

	  



At home concept Flex 
Heeft u thuis niet voldoende ruimte om een vaste werkplek in te richten? Geen probleem, want 

speciaal voor u hebben we thuiswerkplek Flex. Het opklapbare zit sta bureau op wielen kan eenvoudig 
aan de kant of achter een deur geplaatst worden wanneer u klaar bent met werken. De 

multifunctionele bureaustoel neemt weinig ruimte is en is zo flexibel dat u altijd de goede houding kunt 
aannemen 

 
Opklapbaar, zit sta bureau  
Type:   : T-poot, elektrisch in hoogte verstelbaar 
   : opklapbaar, voorzien van wielen. 
Maatvoering  : 140 of 160*80cm, bladdikte 25mm 
Hoogte verstelling : 70-135cm 
Kleur frame  : wit 
Kleur werkblad : wit of eiken 
Prijs per stuk, exclusief BTW      € 695,00 
Montage, op gewenste locatie:  € 95,00 
 
 
 
 

  



At home concept Kitchen Table 
Heeft u thuis niet voldoende ruimte om een vaste werkplek in te richten? Geen probleem, want 

speciaal voor u hebben we een keukentafel én bureau in-één. De ochtend fris starten met een ontbijt, 
zodat u vervolgens de werkdag kunt starten op een volwaardig bureau. Geniet van de extra vitaliteit, 

door de dag af te wisselen met zitten en staand werken. 
 

 
Kitchen Table 
Type:   : elektrisch in hoogte verstelbaar 
Frame   : staal 
Maatvoering  : 200*90cm, bladdikte 25mm 
Vast deel, hoogte : 76cm (optioneel andere hoogten)  
Verstelbaar deel : 65-130cm 
Kleur frame  : nader te bepalen 
Kleur werkblad : melamine, kleur nader te bepalen 
Prijs per stuk, exclusief BTW      € 1.295,00 
Levering, inclusief handleiding*  inclusief! 
  *eenvoudig zelf te monteren 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goed zitten! 
Prettig werken met een ergonomisch zit oplossing! 

 
Optie 1    Optie 2      Optie 3 
Herman Miller Mirra   LÖFFLER 19      Swopper 
      Refurbished    nieuw              nieuw 
Kleur frame: grafiet grijs  Kleur frame: zwart      Kleur frame: zwart/wit 
Triflex rugleuning    gestoffeerd rugkussen      Hoogte 45-59cm 
Aireweave zitting polymeer  gestoffeerd zitkussen      Stoffering Wolmix  
Voorwaartse kanteling  Ergo-top, bewegend zitten     Onderstel: vast/wielen 
Synchroon mechanisme   Synchroon mechanisme      (universele wielen) 
3D verstelbare armleuningen  4D verstelbare armleuningen  
Nieuwe universele wielen  Universele wielen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantie: 5 jaar   Garantie: 30 jaar!         Garantie: 2 jaar 
Prijs per stuk 
€ 425,00    € 395,00           € 445,00 
 
Levering (alleen van toepassing bij enkele leveringen, zonder bureau)  
in doos    in doos of plastic zak                  semi-gedemonteerd 
€ 25,00    € 25,00           € 20,00 
 
 

Werkplek accessoire pakket 
Met een ergonomische accessoires pakket om uw werkhouding te 

optimaliseren is thuiswerken een stuk plezieriger! 
 
Flexibele Laptophouder 
Compact toetsenbord 
Verticale muis 
 
Prijs per set € 165,00 
 
 
 
*De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de aangeboden kleuren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de 
getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur en patroon. 



Ontzorging 
Procility heeft ruime ervaring met het leveren van grote aantallen thuiswerkplekken, waardoor levering 
en montage in een thuissituatie voor ons nooit een verrassing is. Leveringen worden geclusterd in ons 

eigen warehouse van 3000m², met eigen assemblage, zodat er één contactmoment per locatie is. 
Uitlevering vindt plaats middels speciale compacte transportvoertuigen (verlengde Mercedes Sprinter), 

zodat het parkeren op locatie geen issue betreft. We weten namelijk uit ervaring dat veel woningen 
niet met een groot transport (vrachtwagen) te bereiken zijn. Tevens komen we de veiligheid én 

leefbaarheid van de omgeving tegemoet. 
 
Plan van aanpak 
Na een persoonlijke afspraak (telefonische of email) met de medewerker en de daarop 
volgende schriftelijke bevestiging wordt de levering gepland binnen een afgesproken 
tijdspad. De werkplek en bureaustoel worden gemonteerd geleverd zodat levering en 
installatie snel kunnen plaatsvinden. De werkplek wordt in de laagste stand naar binnen 
gebracht en op de juiste plek gezet. De werkplek en/of bureaustoel kunnen op 3 
manieren worden uitgeleverd: 
 
Optie 1. | Leveren van compleet gemonteerde werkplek tot aan de voordeur mocht uw 
medewerker er geen comfort bij hebben om mensen toe te laten i.v.m. COVID-19. Onze 
monteurs dragen bij levering een mondkapje en handschoenen. De werkplek en stoel 
worden bij de voordeur met een desinfecterend middel schoongemaakt en de 
medewerker ontvangt per email een uitgebreide video met een instructie hoe de 
werkplek ingesteld kan worden. Hiermee wordt direct contact met de medewerker én de 
woonomgeving voorkomen. Aangezien levering te combineren is, nemen we de 
bureaustoel kosteloos mee. 
De kosten voor deze leveringsoptie van concept Business zijn € 55,00 excl. BTW.            
Optie 2. | Leveren en installeren van de werkplek op gewenste plek in de woning. Onze 
monteurs dragen een mondkapje en handschoenen voor de eigen veiligheid én die van 
uw medewerkers. Ter plaatse wordt een persoonlijke instructie gegeven en gereinigd met 
een desinfecterend middel. Aangezien levering te combineren is, nemen we de 
bureaustoel kosteloos mee. Deze optie van concept Business kost € 95,00 excl. BTW 
voor levering, inhuizing en persoonlijke instructie. 
Let op: blijkt dat de werkplek niet gemonteerd ingehuisd kan worden door bijvoorbeeld 
een krap trappengat dan geldt er een meerprijs van € 45,00 excl. BTW. 
Optie 3. | Levering van een bureaustoel bij de medewerker thuis voor: € 25,00 

 
 
 
 
 
 
 


