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Bwelcom

Modulair balieprogramma, eenvoudig samen te stellen in diverse maatvoeringen en vormen.
Keuze uit hoge modules (110cm) en lage modules (74cm). Uit voorraad leverbaar in de uitvoering
met geperforeerde fronten in aluminium kleur ral 9006 (voorzien van 2 banden in wengé)
en wengé werkblad en topblad.
De voorraadmodules zijn in het overzicht aangeduid met een oranje kleurvlak.
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Vanaf 895.-

Vanaf 1080.-

Vanaf 940.-

1599

88
1

rechte module
breedte 160

Vanaf 998.-

799

88
1

rechte module
breedte 80

2023

10
36module 60o

convex

1640.- 1310.- 2165.- 1835.- 1650.-Voorraad prijs:

Vanaf 810.-

883

88
3

module
binnenhoek 

90o

1085.- 755.- 1520.- 1195.- 1000.-Voorraad prijs:

1099

88
1rechte module

breedte 1100

1015.- 695.- 1360.- 1030.- 845.-Voorraad prijs:

973

97
3 - -

1047

92
2

Modulair balie-systeem

lage module
start/eind

lage module
start/eind

lage module
aanbouw

lage module
aanbouw

hoge module
start/eind

hoge module
start/eind

hoge module
aanbouw

tussem lage 
modules

hoge module
aanbouw

tussem lage 
modules

hoge module
aanbouw

tussen hoge
modules

hoge module
aanbouw

tussen hoge
modules

module
30o convex

1819

85
8

module 60o

concaaf

module
buitenhoek 90o

9

Donker Beuken

Kersen havana

Kersen

Antraciet eiken

Licht Peren

Calvados

Donker Peren

Wit

Licht Eiken

Wengé

Ral 9006
aluminium

Ral 9010
wit

Ral 7016
antraciet

Bekledingsbanden laminaat 
Afwerking binnenzijde

Optioneel

20.-
110.-

vanaf

kleuren
top en blad

Be
Af

Op

Voorraad opstelling

4-6
weken

(incl. 2x
band wengé)

Metaalkleuren

binnenbekleding Module met binnenbekleding

Scan de QR code
voor alle mogelijk-

heden, opties en
aanvullende

informatie.

(incl. 2x
band wengé)

(incl. 2x
band wengé)
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Balie compleet 2313.-

Balie compleet 4545.-

Balie compleet 3728.-

Modulair balieprogramma
uitgevoerd in hout (melamine).
Zelf samen te stellen in ontelbare
configuraties.
Voor elke ruimte een passende
oplossing voor een passende prijs.
Scan de QR code voor alle 
mogelijkheden, opties en
aanvullende informatie.

afmeting 222 x 222 cm

afmeting 352 x 200 cm

afmeting 424 x 196 cm

3-4
weken
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Balie compleet 2222.-

Balie compleet 5864.-

Balie compleet 5171.-

Modulair balieprogramma
uitgevoerd in hout (melamine) 
en topbladen in gehard glas.
Zelf samen te stellen in ontelbare 
configuraties. Voor elke ruimte 
een passende oplossing voor 
een passende prijs.
Scan de QR code voor alle 
mogelijkheden, opties en
aanvullende informatie.

afmeting 313 x 95 cm

afmeting 357 x 188 cm

afmeting 495 x 133 cm

3-4
weken
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Balie compleet 7078.-

Balie compleet 6797.-

Balie compleet 5418.-

Dit balie-concept combineert een
volwaardige werkplek uit de X4
collectie (zie pag 68-69) met een
balie-front en topblad.
Dit levert u een ergonomisch
verantwoorde balie op met instelbare
werkhoogte. De balieframes,
paneelafwerkingen en top/werkbladen
zijn naar smaak in tal van uitvoeringen
leverbaar!

3-4
weken

afmeting 328 x 184 cm

afmeting 551 x 184 cm

afmeting 468 x 104 cm

Scan de QR code
voor alle mogelijk-
heden, opties en
aanvullende
informatie.
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Getoonde wand 180 x 144 cm
met vaste poten in textielpatroon
844.-



N
Zwart

Textiel

Textiel met
patroon

Schraagpoten
vast

Tussenpoten
vast

Koppel-
scharnieren

Schraagpoten
 op wielen

Tussenpoten
wielen

FA
Beuk

GR
Grijs

CA
Kerselaar

1 Rode ringen
2 blauw ringen
3 meerkleurige ringen
4 zwarte ringen

G
Grijs

melange

B
Blauw

C
Licht

blauw

R
Rood

V
Groen

melange

I
Wit/Beige

A
Oranje

NC
Castiglia
notelaar

NO
Canaletto
notelaar

BA
Wit

RO
Lichte eik

109melamine/hout

textiel effen

textiel patroon

gemengd
boven polycarbonaat

onder textiel effen

gemengd
boven polycarbonaat
onder textiel patroon

gemengd
boven textiel effen
onder textiel effen

gemengd
boven textiel effen

onder textiel patroon

wand met
kabelorganisatie
in melamine/hout

109

109

144

144

144

144

109

276.-

281.-

330.-

354.-

418.-

364.-

424.-

set 65.-

set 86.-

set 2 stuks 41.-

set 73.-

set 94.-

285.-

Hoog(cm) Prijs (vanaf)Enkele voorbeelden:

17Scheidingswanden

Scheidingswanden Q4 zijn leverbaar
vanaf 109 tot 180 cm hoogte in breedtes
van 60 tot wel 180 cm. Koppelbaar of
verrijdbaar, voor elk doel de juiste wand.
Scan de QR code voor alle mogelijkheden,
opties en aanvullende informatie.

Melamine
houtafwerking

Afwerking

3-4
weken

5 zwarte achtergrond
6 beige achtergrond
7 grijze achtergrond

1

5

2

6

3

7

4
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19Flexibele en statische scheidingswanden

h126cm
h153cm

h183cm
h209cm

93cm 113cm

- wit - grijs - opaline
- transparant
- donker transparant

- transparant - rood
- blauw
- groen
- zwart

99 x h55 65.-
99 x h27 44.-
79 x h55 65.-
79 x h27 44.-

99 x h55 81.-
99 x h27 54.-
79 x h55 81.-
79 x h27 54.-

99 x h55 81.-
99 x h27 54.-
79 x h55 81.-
79 x h27 54.-

99 x h55 81.-
99 x h27 54.-
79 x h55 81.-
79 x h27 54.-

99 x h55 81.-
99 x h27 54.-
79 x h55 81.-
79 x h27 54.-

99 x h55 71.-
99 x h27 50.-
79 x h55 61.-
79 x h27 44.-

99 x h55 81.-
99 x h27 65.-
79 x h55 71.-
79 x h27 54.-

99 x h55 200.-
99 x h27 114.-
79 x h55 195.-
79 x h27 114.-

Ø25 - Ø3 h209 335.-
Ø25 - Ø3 h183 320.-
Ø25 - Ø3 h153 305.-
Ø25 - Ø3 h126 290.-

Ø25 - Ø3 h209 360.-
Ø25 - Ø3 h183 335.-
Ø25 - Ø3 h153 330.-
Ø25 - Ø3 h126 315.-

SLG 4.-
koppelen PVC en metalen 
panelen
SLGLL 4.-
koppelen houtdecor 
panelen

Verbindings-clip
transparant

Aluminium staander 
met zware voet

Aluminium staander 
met zware halve voet 
voor tegen muren e.d.

99 x h55

99 x h27

79 x h55

79 x h27

PVC
flexibel materiaal 
0-360 gr.

Metaal
minimaal buigzaam  
(0-3 gr.)

PVC met puntjes 
flexibel materiaal 
0-360 gr.

PVC transparant
met wit blokpatroon 
flexibel materiaal 
0-360 gr.

PVC transparant
met wit 
streeppatroon 
flexibel materiaal 
0-360 gr.

PVC opaline
met optisch  
blokpatroon 
flexibel materiaal 
0-360 gr.

Metaal geperforeerd
minimaal buigzaam  
(0-20 gr.)

Hout
flexibel materiaal 
0-360 gr.

- zwart
- grijs aluminium

- zwart
- grijs aluminium

- esdoorn
- wengé
- kersen

minimaal 3 stuks 
plaatsen tussen 
2 panelen

h126
h153

h183

h209

- zwart
- alu

- zwart
- alu

Halve voet
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4 elementen met T-stuk 1636.-
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Motus wand
zonder steunvoet

100 x 150 cm 
Wit polypropyleen

270.-
Metaal geperforeerd

370.-

Vierkante 
steunvoet
 20 x 20 cm

22.-

Brede 
steunvoet
40 x 8 cm 

19.-

Hoekverbinding 
90°

2 richtingen
29.-

Hoekverbinding
in “T” vorm
3 richtingen

46.-

Hoekverbinding
in “X” vorm
4 richtingen

52.-

21Statische scheidingswanden

Wit 
polypropyleen

 

Metaal 
geperforeerd
aluminium

Metaal 
geperforeerd wit

Metaal 
geperforeerd 

lavendel

Metaal 
geperforeerd 

mandarijn

Metaal 
geperforeerd 
lindegroen

Voorraad Op bestelling

Inzetpanelen in 6 kleuren leverbaar

3 elementen 898.-Motus bestaat uit stevige metalen scheidingswanden
van 100cm breed en 150cm hoog die men eenvoudig aan
elkaar kan koppelen. In de wanden zitten panelen van
wit lichtdoorlatend polypropyleen of diverse kleuren
geperforeerd metaal. De extra zware voetplaat is naar
wens leverbaar in rechthoekige of vierkante vorm.


