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BLAD

De bureaubladen zijn gemaakt 
van FSC®of PEFC hout met een 
naadloze PP-randafwerking  
d.m.v. lasertechniek. De decoren 
worden geleverd met bijpassende 
randafwerking, met uitzondering 
van de volkern bladen. 

De basis decoren zijn standaard 
leverbaar in: 18, 25 en 36 mm 
kunststof en in 12 mm volkern met 
zwarte rand.

Alle basis decoren zijn op aanvraag 
ook leverbaar in 18mm, 25mm of 
34mm HPL.

De trendcollectie decoren kunnen 
aan verandering onderhevig zijn. We 
denken graag mee om tot de juiste 
uitvoering te komen. 

De trendcollectie decoren zijn in 
een beperkt aantal uitvoeringen 
leverbaar, en kunnen aan 
verandering onderhevig zijn. De 
trendcollectie decoren zijn van 
gecertificeerd hout en worden 
geleverd met bijpassende 
randafwerking.

De trendcollectie decoren zijn 
standaard leverbaar in 18 kunststof, 
op aanvraag zijn ook 25 mm en 34 
mm HPL leverbaar. 

BASISKLEUREN

TRENDKLEUREN

Eiken Vicenza

Donker Eiken

Lichtbeuken

Neem contact op 
voor specials

Eiken Whitewash

Parel

Wit

Esdoorn

Robuust Vuren

Grijs

Noten

Zwart Nano Fenix*

*  Robuust vuren is vanwege de grove structuur minder geschikt om te 
 schrijven.
** Alleen in HPL leverbaar, de randen worden afgewerkt met een bijpassende 
 LaserTec afwerkrand. Geschikt voor de Flightdesk en het LOFT  
 vergadertafelprogramma.

De kleuren op een beeldscherm en in drukwerk kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen voorbehouden.Vraag naar onze FSC® gecertificeerde producten



WIJ ZORGEN DAT 
MORGEN WERKT 
Om met scherpe focus te werken heb 
je een aangename plek nodig. Een plek 
waar je je goed voelt. In onze fabriek  
in Emmen werken we dagelijks aan de 
ideale werkomgeving van morgen.

Welkom bij Drentea. Waar vakmensen 
het ambacht over laten gaan in efficiënte  
productie. Waar materialen nieuwe 
bronnen vinden. Waar duurzaam door 
mensen wordt gemaakt.

WIJ ZORGEN DAT  
MORGEN WERKT

Meer informatie  
over Drentea of over 
andere producten?
drentea.nl
info@drentea.nl
0591 63 70 80

Drentea future office
Postbus 2043
7801 CA Emmen

Bezoek
James Cookstraat 20
7825 AN Emmen


