
Een ergonomisch zit-/sta-bureau opgeborgen in een kastje! Dat is 
HomeFit©. Met het formaat van een schoenenkastje en in de kleur van 
uw inrichting haal je een professionele ergonomische werkplek in huis. 
Lees verder en ontdek HomeFit©.

HOMEFIT©

Productblad



We werken met z’n allen meer vanuit huis. Heb je de luxe 
van een aparte (werk)kamer, dan kies je waarschijnlijk 
voor een verstelbaar bureau en een goede bureaustoel. 
Niet iedereen heeft echter de ruimte voor zo’n 
thuiswerkplek. Daarom hebben we HomeFit©! 

Met een breedte van slechts 105 cm en een diepte van 
30 cm is HomeFit© niet groter dan een schoenenkast 
of een flinke koffer. Het unieke ontwerp en de vele 
kleurenopties zorgen ervoor dat HomeFit© naadloos in 
iedere woonkamer past. 

Het anonieme kastje kun je snel en eenvoudig 
transformeren tot een volwaardige werkplek door 
het openen van de deuren en het opklappen van het 
werkblad. In het werkblad zit de bediening voor de 
hoogteverstelling.

De handige opberggoot in het kastje, biedt ruimte aan 
werk gerelateerde materialen zoals een laptop, muis, 
ordner of werkmap.

Omdat we begrijpen dat je niet te lang wilt wachten op 
je nieuwe thuiswerkplek, leveren we HomeFit©  binnen 
10 werkdagen bij je thuis.

THUISWERKEN 
ZOALS OP KANTOOR

ERGONOMIE

Net als op kantoor, is het thuis 
belangrijk om afwisselend zittend 
en staand te werken. Aan de 
keukentafel is dit vaak niet mogelijk. 

HomeFit© is dé professionele 
werkplek voor thuis; volledig 
elektrisch in hoogte te verstellen om 
zowel zittend als staand te kunnen 
werken.

Uniek in zijn soort.



ROMP, TOP EN BLAD

Door de vele kleurenmogelijkheden 
past HomeFit© namelijk bij iedere 
inrichting. 

De romp en de top worden altijd 
in dezelfde kleur uitgevoerd. Het 
werkblad kan in een afwijkende kleur 
gemaakt worden.

De romp, top en het werkblad 
zijn gemaakt van PEFC hout met 
een naadloze PP-randafwerking  
d.m.v. lasertechniek. De decoren 
worden geleverd met bijpassende 
randafwerking. De bladen zijn  
leverbaar in 18 mm dikte en  
voorzien van een melamine toplaag.

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

BASISKLEUREN - 10 dagen levertijd

BASISKLEUREN - 4 tot 6 weken levertijd

TRENDKLEUREN - 4 tot 6 weken levertijd

Eiken 
Natuur

Zwart (romp/top) 
Eiken Natuur (blad)

Chateau Eiken

NotenEiken 
Cremona

Zilvergrijs Licht beuken

Robuust Vuren* Zwart** ParelgrijsAntraciet**

Licht Ahorn

Wit

Taupe**

Henna**Curry** Zeeblauw** Mint** Neem contact 
op voor specials

FRAME

Constructie uit hoogwaardig 100% 
recyclebaar staal. Deze wordt 
afgewerkt met duurzame zwarte 
poedercoating.

EPOXYKLEUR  STANDAARD

De kleuren op een beeldscherm en in drukwerk kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen voorbehouden.

Zwart 
RAL 9011

*  Vanwege de grove structuur is Robuust Vuren minder geschikt om op te schrijven. 
**  Matte structuur. Uitsluitend geschikt voor verticale toepassing.



HOMEFIT© ALS KASTJE

HOMEFIT© UITGEKLAPT ZITTEND EN STAAND WERKEN
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Diepte:     30 cm (ingeklapt)
Breedte: 105 cm
Hoogte:    68 cm

Diepte:     80 cm (uitgeklapt)
Breedte: 105 cm
Hoogte:    68 - 118 cm



HOMEFIT© VAN KASTJE NAAR WERKPLEK

HOMEFIT© ZIT WERKPLEK

HOMEFIT© STA WERKPLEK



DETAILS

Constructie uit hoogwaardig 100% recyclebaar 
staal.

Direct te gebruiken, geen montage nodig. 
Werkplek wordt compleet gemonteerd geleverd

Stalen onderdelen afgewerkt met duurzame 
poedercoating.

Zit-sta bureau in hoogte verstelbaar tussen de 68 
en 118 cm, volgens NEN EN 527-1:2011 type D.

Hoogte van het bureau is af te lezen op de 
display in het blad.

Handige metalen opberggoot (aortagoot) voor 
laptop en andere accessoires.

Handgrepen kastdeuren aluminium.

De basis is duurzaam  PEFC hout voorzien van 
een melamine toplaag.

Naadloze LaserTec PP-randafwerking van de 
romp, top en het werkblad.

Deuren voorzien van wieltjes voor eenvoudig 
openen en stabiliteit bij open stand.

OPTIES

Accessoire: inbouwcontactdoos in het blad.

Optioneel is elektrificatie in het blad mogelijk.

10 werkdagen voor de standaardkleuren: 
Compleet wit, zwarte romp en top met werkblad 
van eiken natuur en compleet eiken natuur. 

Voor overige kleuren 4 tot 6 weken levertijd.



FABRICAGE

HomeFit© wordt gemaakt door 
vakmensen. Met deskundigheid en 
nauwkeurigheid maken we nieuw 
design tastbaar. Gewoon in onze 
fabriek in Emmen.

Dat doen we al sinds 1955: ons 
bewijs dat we met ervaring het 
ambacht in de vingers hebben.  
Met HomeFit© leveren we een 
meubel voor de toekomst. En 
tot in de puntjes is afgewerkt. 
Duurzaamheid en circulariteit is voor 
ons hierbij een voorwaarde. Geen 
modieuze kreet, maar dagelijkse 
praktijk. Wij willen koploper zijn 
met schone, duurzame en circulaire 
producten. Dat geldt ook voor 
HomeFit©.

DUURZAAMHEID & KWALITEIT

ISO 9001 - kwaliteit

ISO 14001 - milieu

ISO 26000 - maatschappelijk 
verantwoord ondernemen  

ILO - arbeid- en sociale standaarden

PEFC - duurzaam bosbeheer

FSC® - verantwoord bosbeheer

NEN-NPR 1813: richtlijn voor 
kantoormeubilair 

NEN-EN 527-1 en 527-2: Europese 
norm voor werktafels en bureaus

 
*  Vraag naar onze FSC®      
 gecertificeerde producten.

WELL-PROOF

Op basis van de WELL richtlijnen 
stellen we onze ambities op scherp 
en zorgen we bij de productie 
van HomeFit© voor een nieuwe 
standaard voor ‘een plek waar je je 
goed voelt’.



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


