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WELKOM BIJ   PROJECT MEUBILAIR

Als u op zoek bent naar een leverancier voor de inrichting van uw kantoor- of bedrijfsruimte, dan zijn wij een uiterst flexibele 
en betrouwbare partner voor u. Of het nu gaat om een complete kantoorinrichting, een enkele bureaustoel, of gebruikt 
meubilair. Bij ons krijgt u alle aandacht. Daarom hebben wij al jaren de slogan: "werkplekinrichtingen voor iedereen!"

Project Meubilair is een familiebedrijf dat sinds de oprich-
ting in 1974 een gezonde groei heeft doorgemaakt. Wij 
geven onze klanten persoonlijke aandacht en begeleiding 
van tekening tot realisatie. Al sinds begin jaren ´90 leveren 
wij duurzaam kantoormeubilair en is onze bedrijfsvoering 
milieuvriendelijk. Daar zijn wij trots op!

Emotie en design speelt een steeds belangrijkere rol in 
ons leven, ook op kantoor. Wij spelen in op uw behoeften 
om van uw werkruimte een functionele en leefbare 
werkomgeving te creëren waarin u zich thuis voelt. Wij 
bieden een breed en gevarieerd aanbod waaruit u kunt 
kiezen.

Voor u ligt een beknopt overzicht van de diverse merken 
en producten, die wij exclusief voeren of dealerschappen 
van hebben. Onze collectie hebben wij met de grootste 
zorg samengesteld met als belangrijk uitgangspunt een 
optimale mix van prijs, kwaliteit en uitstraling. 

U kunt ons volledige aanbod bekijken in onze uitgebreide 
showroom. Het is uiteraard ook mogelijk dat één van onze 
adviseurs bij u op bezoek komt, daarvoor maken wij graag 
een afspraak. Onze adres en telefoonnummer vindt u op 
de achterzijde.



PROJECT MEUBILAIR EN MEER ...

Tekening
Wij hebben de mogelijkheid om al dan niet met behulp van 
een tekenaar, binnenhuisarchitect of creatieveling een 
indelingsplan voor u op te stellen. Wij beschikken over de 
software om uw inrichting 2 dimensionaal en fotorealistisch 
weer te geven. 

Prijzen 
Onze prijzen zijn scherp, doordat wij veelal direct bij de 
bron kopen en/of zelf importeren. Wij maken graag een 
scherpe en overzichtelijke offerte voor u. 

Levertijd
Aangezien wij werken met verschillende fabrikanten, kan de 
levertijd variëren tot 5-6 werkweken. Voor projecten kunt u 
het beste een levertijd van 6-8 weken aanhouden. U bent 
dan gegarandeerd van een tijdige levering. Bij 
spoedgevallen hebben wij de mogelijkheid om 
leenmeubilair ter beschikking te stellen, indien ons 
voorraadprogramma niet toereikend is.

Proefplaatsing
Indien u dat wenst kunnen wij een proefopstelling voor u 
regelen, zodat u de producten op uw gemak kunt uittesten. 
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Montage en installatie
Al onze meubels worden afgeleverd,  gemonteerd en 
geplaatst op de plek zoals besproken. Het spreekt voor 
zich dat het verpakkingsmateriaal door ons retour wordt 
meegenomen.

Garantie
Onze producten hebben een garantie van 3 jaar, maar 
voor de meeste producten is de garantieperiode 5 jaar. 
Producten van Herman Miller hebben zelfs een 
garantieperiode van 12 jaar. 



CRADLE TO CRADLE

Cradle to Cradle is een nieuwe kijk op duurzaam produceren, die naar voren is gebracht in het gelijknamige boek van William 
McDonough en Michael Braungart. Deze visie streeft ernaar het hergebruik van materialen te bevorderen, ofwel afval = voedsel.  

Cradle to Cradle (C2C) in de praktijk wil zeggen dat ieder product de 
basis vormt voor een ander product. Het is een hoogwaardige vorm 
van recyling. Voorheen kon men namenlijk wel recyclen tot 
laagwaardiger producten, bijvoorbeeld van een autobumper tot een 
verkeerspaaltje. De meerwaarde van C2C is echter dat van oud 
materiaal weer een product van dezelfde kwaliteit kan worden 
gemaakt.  

De Mirra bureaustoel van Herman Miller is de eerste cradle to cradle 
stoel ter wereld. De stoel is ontwikkeld door middel van 3D onderzoek 
en speciaal ontworpen voor 95% van de wereldbevolking. De stoel 
biedt een baanbrekende combinatie van zowel passieve als actieve 
aanpassingsmogelijkheden. Hierdoor zijn ergonomische innovaties 
mogelijk die tot voor kort voor onmogelijk werden gehouden. De Mirra 
bureaustoel is één van de beste bureaustoelen ter wereld en helpt u 
en ons bij het verantwoord en milieuvriendelijk inrichten van uw 
kantoorruimte.

Mirra Voor meer informatie over Cradle to Cradle verwijzen wij u
graag naar onze website.



ZIT - STA BUREAUS

" Zitten is het nieuwe roken.. "

Project Meubilair heeft zich gespecialiseerd in zittend en 
staand werken en heeft in haar showroom in Alphen aan 
den Rijn van verschillende merken meerdere opstellingen 
van zit-sta bureaus staan. Het is algemeen bekend dat de 
afwisseling tussen zitten en staan bij de werkplek zeer 
gezond is. Vanwege de goede ergonomische 
eigenschappen van een zit-sta bureau zijn niet voor niets 
90% van alle werkplekken in Scandinavië reeds voorzien 
van een zit-sta bureau. Project Meubilair gelooft dat 
werken aan een zit-sta bureau steeds meer in bedrijven 
en bij mensen thuis zal worden toegepast. Zoekt u dus 
een betaalbare of juist een design zit-sta tafel of  bureau? 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres! HOLMRIS CABALE

DENCON CALMAPALMBERG CREW
Bekijk ons complete aanbod zit-sta bureaus op www.zit-stabureau.nl



MIRRA 2
De Mirra 2 beweegt met u mee, 
de bureaustoel wordt één met 
uw lichaam. De rugleuning en 
de zitting passen zich direct 
aan u aan, zodra u gaat zitten. 

RATIO
Uit onderzoek is gebleken dat 
het afwisselen van de 
lichaamshouding de 
gezondheid ten goede komt. 
Mensen die meer bewegen, 
voelen zich beter. En mensen 
die zich goed voelen, werken 
beter. De Herman Miller Ratio 
zit-sta bureau kan in hoogte 
worden versteld waardoor de 
overgang van zitten naar 
staan ten alle tijden soepel 
verloopt.

LAYOUT STUDIO EXCHANGE
Layout Studio Exchange is een 
vooruitstrevende en in hoogte verstelbare 
oplossing. Layout Studio Exchange is 
speciaal ontworpen voor het dynamische 
werklandschap van tegenwoordig. 
Met Layout Exchange worden de 
bewegingen van de mens niet 
beperkt en kan de houding constant 
worden aangepast en gecorrigeerd.



SETU

AERON
Design klassieker met geweldig 
zitcomfort. Deze stoel is voorzien 
van netbespanning. Dit zorgt voor 
een goede drukverdeling en 
ventilatie. De Aeron bestaat voor 
66% uit gerecycled materiaal.

Deze multifunctionele stoel heeft 
een kinematische rugleuning die 
zorgt voor optimaal comfort. U 
stelt alleen de hoogte van de 
stoel in.

ABAK
Design bureausysteem gekenmerkt 
door de unieke en solide 
contstructie onder het werkblad. 
Voor vele toepassingen geschikt, 
o.a. directie, management en
vergaderruimtes.

SAYL



FL/Y
De transparantie en 
kleurschittering 
doet denken aan 
een zeepbel.

Kartell is een Italiaans designlabel van kunststof producten dat door bekende 
designers als Alberto Meda en Philippe Starck worden ontworpen. Bekende 
Kartell producten zijn onder andere: Bubble Club, Dr NO en Na, Ero[S], Maui, 
Mobil, Glossy en Bourgie. Kijk voor een compleet en actueel overzicht op 
www.kartell.it

MAUI
De elegante lijn, de soberheid van de kleuren en het 
gebruiksgemak maken van de Maui-stoel een enorm 
veelzijdig voorwerp, dat kan beantwoorden aan de meest 
uiteenlopende vereisten van markt voor zaken en privé.

Klaptafel in drie afmetingen is 
ideaal voor kleine ruimtes. 
Door het zeer lage gewicht 
makkelijk te hanteren.



MASTERS
De stoel Masters is een echte 
hommage aan drie symboolstoelen, 
opnieuw bekeken door het creatieve 
genie van Starck. Nu ook verkrijgbaar 
als (bar)kruk!

CLAP
De armstoel Clap is ontworpen door Patricia Urquiola 
en werd speciaal bedacht voor de horeca en om de 
Soft-lijn van Kartell uit te breiden. 

Succesvolle stoel met de kenmerkende barokke vormen uit 1 
stuk polycarbonaat.

FOLIAGE
Klaptafel in drie afmetingen 
is ideaal voor kleine ruimtes. 
Door het zeer lage gewicht 
makkelijk te hanteren.

COMBACK
Kartell speelt opnieuw met 
het heruitvinden van een 
grote klassieker, en schenkt 
een nieuwe look aan
de Windsor-stoel.

FOUR TABLE 
Functionele design tafel 
in diverse uitvoeringen 
leverbaar.

LOUIS GHOST/ LOU LOU GHOST



B-LONG
Deze bench heeft in 2008 niet voor
niets de IF product design award
gewonnen. De B-long bench kunt u
samenstellen in diverse
kleurcombinaties en is leverbaar in
vele afmetingen. De bench is te
completeren met vele accessoires.



DB2SLIDE
Akoestische schuifdeurkasten met 
geluidsabsorberende eigenschappen 
met rond of vierkant perforatiepatroon.

I-BOX
De hedendaagse manier van werken is 
duidelijk niet meer wat het is geweest. 
Mobiliteit en flexibiliteit zetten de toon. De 
klassieke werkplek schiet hierin duidelijk 
tekort maar met de I box vult Pami die 
behoeften probleemloos in.

I-WORK
Flexwerkplekken
en thuiswerkplekken.. Werken is duidelijk niet meer
wat het is geweest. Mobiliteit en flexibiliteit zetten
hierbij de toon. De klassieke werkplek schiet hierin
duidelijk tekort. De I work vult deze behoeften
zonder problemen aan.

T-FOUR TABLE
Modern bureauconcept met een minimalistische
lijn. Door zijn rechtlijnige geometrie biedt het de
basis om snel en makkelijk te combineren.



G21
Een fijne vergaderstoel is een goede basis voor een 
vruchtbare vergadering. Deze VIP vergaderstoel heeft 
het hoogste comfort en de juiste uitstraling. Beter is er 
niet.



G64
Deze wereldwijd miljoenen 
malen verkochte klassieker 
garandeert de perfecte 
zitvorm. De Giroflex 64 
bureaustoel is gemaakt voor 
actief zitten en is 
comfortabel in elke 
zithouding. 

G353
De Giroflex 353 bureaustoel 
is een echte blikvanger. Het 
uiterlijk van de bureaustoel 
inspireert iedereen die 
waarde hecht aan een goed 
design.

G545
De Giroflex 545 bureaustoel is 
modern, vol elan en licht. Je ziet 
hem bij voorkeur in klassieke 
en moderne werkomgevingen, 
maar ook thuis misstaat hij 
allerminst. Zijn technische 
perfectie en ergonomie zorgen 
voor comfortabel zitten.

G656
De Giroflex 656 
bureaustoel stelt het 
individu centraal. De grote 
verscheidenheid in rug 
hoogtes en zitbreedtes en 
talrijke uitvoeringsopties 
maken het mogelijk.

G313
De Giroflex 313 bureaustoel 
regelt de zaken voor zijn 
gebruiker van A tot Z. Hij stelt 
zich volautomatisch op hen 
in. Optimaal en uiterst 
comfortabel, vooral als 
meerdere personen een 
werkplek delen.

G81
Pure, klassieke directiefauteuil 
van Zwitserse ambachtskunst 
en intelligente technologie.



SYSTEM 4

Heldere lijnen, tijdloos design, ongeëvenaarde verscheidenheid én 
flexibiliteit. Door middel van de geniale gepatenteerde verbindingsdelen, 
kunnen zowel individuele kleine functionele oplossingen als 
grootschalige kantoortoepassingen worden gerealiseerd.



SCOPE PURE F1
Luxe bureau-, 
directiestoel met of 
zonder hoofdsteun

Speciale netbespanning 
in de milieuvriendelijke 
Linea serie.

Klassieke vergader-
draaistoel met lichte, 
heldere lijnen. 
Gekenmerkt door 
hoge kwaliteit 
afwerking. 

Ergonomische 
bureaustoel met 
aluminium rugbeugel 
onder andere in NPR 
versie.

Comfortabele en 
betaalbare 24-
uurstoel die is 
afgeleid van de Toro 
directiestoel.

IMPULSE TORO 24

ORGANIC OFFICE
Viasit Organic Office is een modulair lounge 
systeem gericht op persoonlijke communicatie. 
Organic Office is flexibel, aanpasbaar en 
representatief. Het systeem is perfect voor de 
pauzes tijdens kantooruren. 



X h i b i t

Leuk, jong, innovatief en modern merk waar men veelal werkt met jonge ontwerpers. 
Exclusief verkrijgbaar in de Benelux bij Project Meubilair.

MONTMARTRE BAR 
Ook de Montmartre barkruk is 
geïnspireerd door het caféleven 
in Parijs. Door de zachte ronde 
vormen geeft de kruk een gevoel 
van zorg en hoogstaande 
kwaliteit. Verkrijgbaar in iedere 
kleur die u zich kunt
bedenken.

BOET
De Boet kruk heeft een sterke 
expressie. Het design staat 
voor expressie, verandering 
en beweging. Boet is geschikt 
voor vele verschillende 
omgevingen en interieurs. 

MUTE
De naam Mute zegt het al, Mute van Mitab is een 
fauteuil speciaal ontworpen om creatieve 
werkplekken te creëren waar in stilte kan 
worden gewerkt. Door de extra hoge rugleuningen 
en zijkanten wordt u afgescheiden van de rest en 
ervaart u een optimale stilte. 

COURAGE
Courage is een modulair zitsysteem van Mitab 
dat met elementen en rugleuningen 
eindeloos gecombineerd kan worden naar 
verschillende indelingen.

ROW OF
De Row Of kantoorkast biedt diverse mogelijkheden 
voor de gebruiker om spullen op te bergen. De kleur is 
volledig flexibel en je kunt 4 standaard kasten 
combineren met 4 verschillende groottes, hierdoor kun 
je eindeloos combineren! 



BLOSSOM

CASLON
De Caslon Fauteuil van Mitab is een hoogwaardige 
Fauteuil met internationale potentie en 
vrijgevigheid. De fauteuil is opgevuld met Nozag- 
en koudschuim. 

RAL CHAIR 
De RAL serie van Mitab is een complete serie 
stoelen speciaal gericht op het hedendaagse 
interieur. Ral heeft 6 verschillende onderstellen. 
Voor iedere omgeving is er een ondersteld 
geschikt. 

BUTTON
Geen stoel maar speels zitelement, voorzien van 
restlapjes stof. Een milieuvriendelijk product met 
een vrolijke uitstraling.

Design garderobesysteem bestaande uit diverse 
elementen. Blossom onleent haar ontwerp aan de lente, 
waarbij bloemen, planten en bomen weer tot leven komen.



HORIZON
Het HORIZON receptie baliesysteem is een 
combinatie van functionaliteit en design. Door gebruik 
te maken van de beste materialen en de optie om 
diverse combinaties te maken van de verschillende 
elementen samen met de frontverlichting, maken het 
HORIZON baliesysteem tot een prestigieus object in 
uw interieur. Naast de Horizon balie heeft Balma ook 
andere balie programma’s in haar assortiment met 
totaal andere ‘’look and feel’’ 



MIXT

XEON
De vormgeving van bureaus en met 
name de frames, de originele vorm 
van de kasten en de combinatie met 
glas en natuur fineer maken Xeon 
heel bijzonder.

OSTIN
De eenvoudige en onderscheidende 
vorm van de Ostin is geïnspireerd op de 
geometrie van de hedendaagse 
modernistische architectuur. 

PLUS (ZIT-STA)
Het Balma Plus systeem is een 
volledig flexibel systeem, dit zit-
sta bureau ondersteund u 
tijdens het werken en is ook 
gemakkelijk te gebruiken voor 
de meest geavanceerde 
werkstijlen.

Mixt is modern meubilair 
waarvan buitengewoon veel 
verschillende opstellingen 
kunnen worden gemaakt door 
gebruik van het zelfde meubilair 
in verschillende uitvoeringen. Zo 
kunt u het als directiemeubilair 
toepassen, maar ook als 
thuiswerkplek of bench.



 

STUTTGART 
De Wize Office Stuttgart 
bureaustoel is een ergonomische 
bureaustoel welke voldoet aan de 
NPR 1813 eisen. De bureaustoel is in 
4 posities te blokkeren 
dankzij een terugslagbeveiliging 
wat zorgt voor optimaal en 
dynamisch zitten.

HALLE
De Halle vergaderstoel is een luxe 
vergaderstoel met ronde vormen. 
De stoel heeft 4 houten poten 
bevestigd in een stalen frame. De 
vergaderstoel is leverbaar in de 
volgende kleuren; oranje, zwart of 
olijf groen. 

BRESCIA 
Wize Office Brescia Sofa is een modulair 
systeem, welke bestaat uit 4 
verwisselbare sets en oneindig veel 
mogelijkheden. Alle elementen kunnen in 
diverse standaard stoffen geleverd 
worden. 

KARLSRUHE
Mooi, sterk en handig. Dat is de Wize Office Karlsruhe! Een 
kantinestoel die prettig zit en tot vijf stuks gemakkelijk te 
stapelen is. 

CHAIRS

Wize Office Chairs heeft een breed en 
zorgvuldig samengestelde collectie 
kantoormeubilair met hoge kwaliteit en 
scherpe prijzen. Alle producten zijn van een 
Europees fabricaat en hebben een 
garantieperiode van 5 jaar. Wize Office 
heeft een zeer uitgebreide keuze aan 
stoelen voor uw kantoor.



CHAIRS

PADOVA
Deze sofa is uitermate geschikt voor een 
thuisomgeving, maar past ook zeker op 
kantoor of in een wachtkamer dankzij de 
mogelijkheid rugleuningen tegen elkaar te 
plaatsen.

FERRARA 
Wize Office Chairs Ferrara  is een 
directiestoel met als basis  een 
chroom frame en armleuningen van 
chroom. De directiestoel is bekleed
      met 4 aparte kussens met 

een duidelijke stiknaad.

FOGGIA
Wize Office Foggia  
directiestoel heeft een 
verchroomd onderstel en 
frame en verchroomde 
aluminium armleuningen. De 
armleuningen zijn 
voorzien van kussentjes
om het voor uw 
armen comfortabel te 
maken. 

PENZALE
Wize Office Penzale 
fauteuil is een 
comfortabele stoel welke 
verkrijgbaar is met een houten 
frame, verchroomd frame of een 
frame met een wit, gelakt of 
metalen voet.



FURNITURE

Wize Office heeft een breed en zorgvuldig 
samengestelde collectie kantoormeubilair van 
hoge kwaliteit, voor scherpe prijzen. Alle 
producten zijn een Europees fabricaat en 
hebben een vaste garantieperiode van 5 jaar. 
Wij hebben een zeer uitgebreide keuze aan 
stoelen die passen in uw kantoor.

FIRENZE
Creativiteit en 
innovatie staan op 
de eerste plaats bij 
Wize Office. Het 
Firenze zit-sta 
bureau uit de Wize 
Office Furniture 
collectie is een 
nieuw veelzijdig en 
multifunctioneel 
systeem.

ROMA
De Wize Office Roma serie bestaat uit een collectie 
luxe directiebureaus verrijkt met hoogwaardige 
materialen. Essentiële geometrische vormen 
karakteriseren het minimale, maar stijlvolle design. 
De bureaus zijn voorzien van planken en 
overlappende hoeken. 

MILANO 
Het directiemeubilair uit de Wize Office Milano collectie is 
ontworpen vanuit een architectonische benadering. De serie 
wordt gekenmerkt door slim vakmanschap wat terug te vinden 
is door het oog voor detail en het oorspronkelijk ontwerp in een 
pure ‘’made in Italy‘’ stijl. Tijdens het ontwikkelen van de serie is 
rekening gehouden met het milieu.



FURNITURE

TORINO
Torino vergadertafels hebben duidelijke lijnen 
en een strakke afwerking. De modulaire 
vormen en maten vergemakkelijken het 
samenwerken van de gebruiker. Torino 
vergadertafel is voorzien van elektrische 
aansluitingen en heeft een ruime en 
gemakkelijke toegankelijkheid. 

VENEZIA
De directiebureaus collectie “Wize Office 
Venezia” is ontworpen met de moderne 
gedachten van leiderschap in het achterhoofd. 
Elegant maar niet te statisch, efficiënt en 
representatief en uiteraard dynamisch. Dankzij de 
modulaire opbouw van systeem, materialen en de 
vormgeving heeft Venezia een actueel design. 
De collectie houdt rekening met het constant 
herdefiniëren van de moderne werkomgeving en 
conventionele gewoontes.



FRAME XL

MEETINGFRAME

Stapelbare 4 pootsstoel met 
polyesterdoek ontworpen 
door Alberto Meda.

Draaibare autoreturn stoel met 4 
delige kruisvoet en glijders 
ontworpen door Alberto Meda.

ELEVEN HIGH BACK
Compacte volumes. Uitzonderlijke visuele 
zuiverheid. Als kenmerkend element de aluminium 
poten waaraan de armleuningen en de rugleuning 
worden vastgemaakt. De bekleding komt in de 
wereld van Alias binnen met een technologische 
spirit die eigen is aan de identiteit van het merk.



FRAMETABLE

SEC

Tafelprogramma van Frame serie door 
Alberto Meda. Werkbladen zijn leverbaar in 
alu-minium, laminaat, glas en fineer.

Uitgebreid kastensysteem om oplossingen 
te creëren voor serveerwagens, sideboards, 
ladekasten en boekenkasten. Basisconstructie 
van geëxtrudeerd aluminium. Schappen van 
glas of gelakt metaal; panelen en 
schuifdeuren in methacrylaat.

BIPLANE 200
Laag tafelprogramma van Alberto Meda in 
eikenhoutfineer, natuurlijk acrylsteen of 
laminaat.



GREEN
Crade to Cradle stoel 
volledig uit polypropyleen 
met uitstekend zitcomfort 
door innovatief ‘flex-systeem’ 
met veel mogelijkheden.

EVA
Eva is verkrijgbaar als 
bureaustoel, sledestoel en 5 
teens vergaderstoel.

ATUM
De Sitland Atum collectie is een collectie met onder 
andere heerlijke sofa’s en fauteuils. De collectie is 
ontworpen met diverse geometrische lijnen om het 
product zo veel mogelijk volume te geven, maar 
te gelijkertijd te zorgen voor een minimalistisch design.



PATH
Modulaire zitelementen in drie vormen: gebogen buiten, 
recht en gebogen binnen zodat u vele denkbare 
combinaties kunt maken. Te combineren met glazen 
support en tafeltjes.

OF COURSE
Luxe directie - en conferentiestoelen 
in combinatie van leer en stof.

VIRGO

Design stoel op sledeframe met rug in 
hout, polycarbonaat en leer. Ook 4 
teens conferentiestoel met onderstel in 
chroom of aluminium. PASS

Bijzetstoel met slede- of 4-pootframe 
voorzien van polycarbonaat rug in 5 
kleuren. Eventueel ook stapelbaar te 
verkrijgen.

CELL 128
Cell 128 is hét softsearting systeem 
welke is ontworpen om 
gepersonaliseerde wachtruimtes te 
creëren in open ruimtes. Verkrijgbaar als 
sofa en fauteuil.



VERLICHTING
Zoekt u bureaulampen, staande uplighters of wand- en plafondverlichting? 

Wij leveren alle bekende merken voor uw project!

LUCEPLAN COSTANZINA

ARTEMIDE TOLOMEO LUXO NINETY

LUXO L1-LED

MUUTO LEAFMUUTO UNDER THE 
BELL

MUUTO UNFOLD



NORTHERN LIGHTING GROGGY NORTHERN LIGHTING BENDER

NORTHERN 
LIGHTING ACORN

CAPPELLINI BIG SHADOW
MUUTO TAF WOOD 



Wij leveren de volgende merken: 
Atlanta, Artemide, Arte’s, Bejot, Cassina, Bèta kantoorstoelen, Connection, 
Colebrook Bosson Saunders, Danerka, Dencon, Flos, Lista Office, 
Luceplan, Luxo, Mobel Linea, Mobitec, Nauta Security, Noti, Okamura, 
Rodachair, Schaffenburg, Sitland, Smit Visual, Swan-products, Van Esch, 
Vitra en Vondom.

Importeur en/of premium dealerschap van:
Giroflex, Herman Miller, Bent Hansen, Mitab, Holmris, Palmberg en 
Viasit

Referenties:
Cardea, Strabag, BAM, Shell, ROC Leiden, 
Leger des Heils, Lansigt, Nike, Lansigt, 
Universiteit Leiden, Tweede Kamer, 
Ambassade van India, Ambassade VEA, 
Kindex, Intechraal, Strukton, Dura Vermeer

CONTACT
Alphen a/d Rijn 
Ondernemingsweg 60
2404 HN Alphen a/d Rijn
Tel: 0172-437220
Fax: 0172-437546

Openingstijden
ma-vrij:  9.00 - 17.00
za: 9.30 - 13:30

mail: info@projectmeubilair.nl • internet: www.projectmeubilair.nl • www.loods60.nl • www.designstore.eu • www.zit-stabureau.nl
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