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H-O-I en Orgatec 2018

Orgatec 2018 of ...
Grootste kantoormeubelbeurs van West-Europa.
Gaststad
Keulen
is
organisator
voor
dit
tweejaarlijks beursevenement. H-o-i tekende uiteraard
present.
Van heinde en verre komt men naar hier om ideeën te sprokkelen en zich te laven
aan de nieuwigheden die de boeiende markt van het kantoormeubilair ons biedt.
Steevast een voltreffer wat betreft het aantal bezoekers, maar evenzeer rijk aan
impressies. Wij willen u deze zeker niet onthouden. Neem gerust eens een kijkje op
onze site en geniet van deze nieuwigheden.

Hoe materiaalkeuze leidt tot 'akoestisch
welzijn' in uw interieur.
Kennis van materialen is een must om bij te dragen
tot het vinden van oplossingen.
Zoeken naar de meest geschikte oplossing voor u als
klant, is datgene waar we dagelijks mee bezig zijn.
De 'Jetty' van onze leverancier Abstracta is een staaltje van ongekende techniek in
combinatie met doordachte materiaalkeuze.
Een voltreffer van formaat, het 'neusje van de zalm'.
Klik hier voor meer info : https://h-o-i.be/hoogwaardige-vergadertafel-jetty/

In hoogte verstelbare 'ergonomie'
Nieuw is dit in hoogte verstelbare onderstel 501-37,
dat na het succes in de Verenigde Staten nu de
Nederlandse en Belgische markt verovert.
Naast een comfortabele hoogteverstelling van 55 cm tot 120 cm, heeft
het bovendien als voordeel zich te lenen voor bladen van 60 cm diepte. Uniek is
echter het 3-kolomsframe dat geschikt is voor een hoekbureau of voor
driehoeksbladen.
Wist je dat deze tafels ook kunnen voorzien worden van een accupack ?
Handig als er geen stopcontact in de buurt is...
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u francis@h-o-i.be toe aan uw adresboek.
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