
              
 
 
Een goede thuiswerkplek 
 
Nederland werkt massaal thuis en dat is best even wennen. Van 
meetingroom naar video-vergaderen, van een luxe broodje gezond van 
kantinejuffrouw Annie naar zelf een bammetje smeren tijdens de lunch en 
van ergonomisch ingerichte werkplek naar rugpijn door het werken aan de 
keukentafel. 
 
De coronamaatregelen – en daarmee het verplichte thuiswerken – blijven 
in elk geval tot 20 mei van kracht. Maar veel bedrijven maken bekend dat 
ze (gedeeltelijk) thuiswerken in de toekomst willen implementeren in hun 
organisatie, omdat het ook voordelen met zich meebrengt. 
 
Als kantoor- en projectinrichter kunnen we bij Procility 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: thuiswerkplek 'home', 
'business' en 'flex'. Want met een zit sta bureau, een ergonomische 
bureaustoel en ergonomische accessoires om uw werkhouding te 
optimaliseren is thuiswerken een stuk plezieriger! 
  
Lees verder voor meer informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

*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. 
 

  Thuiswerkplek 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. 
 

                     

Bureau  
Zit sta bureau zonder elektriciteit,  
Maatvoering 123 x 70  
Kleur ombouw: Wit 
Kleur werkblad: Licht Eiken 
Metalen elementen: Wit 
Houten elementen: Eiken Naturel 
Afwerking panelen: Wool Silver  
Inclusief levering, montage en inhuizing op de 
gewenste locatie (tijdens kantooruren) 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 840,00 
   
Bureaustoel  
Ergonomische bureaustoel, zitting gestoffeerd 
(zwart) keuze uit een stoffen- of netweave 
rugleuning (beiden zwart) 
Inclusief levering, inhuizing op de gewenste locatie 
en 30 jaar garantie. 
Optioneel 3D armleggers 

 
 
 

€ 482,00 

   
Ergonomisch accessoirepakket  
Flexibele Laptophouder 
Compact toetsenbord 
Verticale muis 

 
 

€ 165,00 

Totaal, exclusief BTW  € 1.487,00 



                        

*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. 
 

  Thuiswerkplek 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 
het ergonomische accessoirepakket zorgt voor een optimale houding als u thuis 
aan het werk bent. 
 

 

                   

Bureau  
Zit sta bureau, elektrisch in hoogte verstelbaar, 
stalen frame met coating (wit), melamine werkblad 
(wit) 
Maatvoering: 120 of 140 x 80 cm 
Hoogte 62 – 128 cm 
Inclusief levering, montage en inhuizing op de 
gewenste locatie (tijdens kantooruren) 

 
 
 
 
 

 
€ 600,00 

   
Bureaustoel  
Ergonomische bureaustoel, zitting gestoffeerd 
(zwart) keuze uit een stoffen- of netweave 
rugleuning (beiden zwart) 
Inclusief levering, inhuizing op de gewenste locatie 
en 30 jaar garantie 
Optioneel 3D armleggers 

 
 
 
 

€ 482,00 

   
Ergonomisch accessoirepakket  
Flexibele Laptophouder 
Compact toetsenbord 
Verticale muis 

 
 

€ 165,00 

Totaal, exclusief BTW  € 1.247,00 



                        

*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. 
 

  Thuiswerkplek 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. 
 

 

                

Bureau  
Zit sta bureau, elektrisch in hoogte verstelbaar, 
opklapbaar, op wielen, stalen frame met coating 
(wit), melamine werkblad (wit) 
Maatvoering: 140 x 80 cm 
Hoogte 70 – 136 cm 
Inclusief levering, montage en inhuizing op de 
gewenste locatie (tijdens kantooruren) 

 
 
 
 

 
 

€ 777,00 
   
Bureaustoel  
Multifunctionele bureaustoel met 3D flexibiliteit 
Zitting en rugleuning volledig gestoffeerd 
Inclusief levering en inhuizing op de gewenste 
locatie 

 
 

 
€ 315,00 

   
Ergonomisch accessoirepakket  
Flexibele Laptophouder 
Compact toetsenbord 
Verticale muis 

 
 

€ 165,00 

Totaal, exclusief BTW  € 1.282,00 



                        

*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. 
 

Cadeautje 
 
Bij afname van een volledig pakket (dus het home-, business- of flex 
concept inclusief het accessoire pakket) krijgt u een flexibel akoestisch 
scherm cadeau. Deze akoestische oplossing is geïnspireerd op de 
oprolbare yogamat (afmeting: 120 x 40 cm) en kan eenvoudig en op 
diverse manieren worden toegepast. 
 

 
 
Wilt u meer weten over onze thuiswerk concepten, of heeft u een vraag? 
Neem gerust contact met ons op. Uiteraard zijn we u ook graag van dienst 
bij andere oplossingen - of vraagstukken - op het gebied van meubilair en 
inrichting.  
 
 

                                              
 

Procility B.V. 
Pampuslaan 90 
1382 JR Weesp 
0294-256100 

 


