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Kantoormeubilair
Van re- en upcycling
tot klassiekers
herso.nl
Het grafische effect
van afvalmaterialen

bma-ergonomics.com
Uw zitgedrag gemonitord
Axia 2.0 is een slimme bureaustoel die het zitgedrag monitort.

Op de duurzame afdeling van het

Sensoren in de kussens registreren het zitgedrag. Zit een gebruiker

hoofdkantoor van abn amro prijkt

verkeerd, dan maakt de stoel hem daarvan bewust. Een trilsignaal geeft

sinds dit jaar een acht meter

aan wanneer hij te lang een belastende houding aanneemt. Op het

lange tafel van geüpcyclede

Smart label aan de zitting kan de gebruiker zijn zitgedrag lezen.

oude leerlingensetjes, oude vergadertafels en boekenplanken.
Van de geplastificeerde platen
spaanplaat, Mdf en multiplex
maakte Rik Ruigrok een nieuw
glad materiaal van 160 cm breed.
Opvallend is het grafische effect
van de verschillende afvalmaterialen naast elkaar.

van-esch.com
Informatie aan de wand
Foldr is een brochurehouder voor aan de wand. Voor het ontwerp liet
designer Coen van Ham zich inspireren door een vel papier. De naar
buiten gevouwen delen fungeren als dragers voor magazines en

l-dj.nl
Het nieuwe zitten

folders. Door efficiënt materiaalgebruik neemt de fragiel ogende
brochurehouder nauwelijks plaats in. Het frame en de brochure-

De Gesture bureaustoel van Steelcase ontving de Red Dot Award:

houders zijn verkrijgbaar in zwart en wit.

Product Design 2014. De stoel is ontworpen naar aanleiding van een
onderzoek naar veranderende zithoudingen. Er zijn negen veelvoorkomende zithoudingen. Gesture ondersteunt de voorkeurshoudingen.
De bureaustoel is opgebouwd uit drie afzonderlijk instelbare interfaces:
een extra breed zitvlak, een middensectie en 360° armleuningen.

nerusdesign.nl
Goede akoestiek
door
gerecycled textiel
Voor een goede akoestiek heeft
offecct verschillende akoestische panelen in het soundwaveprogramma. De vierkante
panelen zijn leverbaar in talloze
kleuren en structuren. soundwave ando van de Zweedse
ontwerper Daniel Svahn is de
nieuwste loot aan de collectie.
Het zachte materiaal is gemaakt
van gerecycled textiel.
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lintex.se
Op de vloer of
aan het plafond
Zon is een flexibel scherm dat
recht of gebogen op de vloer
geplaatst kan worden. Daarnaast
is het mogelijk om het scherm aan
het plafond te bevestigen. Matti
Klennell ontwierp het kantoorscherm voor Lintex. De vilten
platen, die geschroefd zijn op
zwarte aluminium buizen, overlappen elkaar waardoor een
geblokt patroon ontstaat. Zon is
verkrijgbaar in drie hoogten.

sedus.de
Voor zware
werkdruk

tabisso.com
Een stoel met veel
mogelijkheden

De nieuwe belastbare alles-

Noé Duchaufour Lawrance

kunner Black Dot 24 is de nieuwe

ontwierp voor Tabisso de Ciel!

draaistoel van Sedus. Al is de

Collectie. De fauteuilserie is

stoel niet zo volumineus, toch

geschikt als bureaustoel maar

kunnen personen met een

misstaat ook niet in een lobby

lichaamsgewicht tot 150 kg hier

of vergaderzaal. Er kan gekozen

veilig op plaatsnemen. De zitting

worden voor vijf verschillende

is breder, dieper en beter gestof-

onderstellen. Ook voor de kuip

feerd dan de klassieke Black Dot,

zijn er diverse afwerkopties,

waardoor hij bestand is tegen

variërend van hout tot stof.

een hoge drukbelasting.

gispen.nl
Maritieme inspiratie
Peter de Boer creëerde voor
Gispen Dukdalf, een veelzijdig
tafelprogramma met een kenmerkend frame. De serie bestaat uit
eettafels, vergadertafels, bijzettafels, bistrotafels en statafels in
diverse afmetingen en afwerkingen. Inspiratie voor de ontwerper
was de aanmeerpaal. Meest opvallend detail is het vierkante, stalen
frame waarbij vier symmetrisch
geplaatste poten op de centrale
kolom bijeenkomen.
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Red Dot

Michael Thonet

De Red Dot Design Award is een internationale designprijs die sinds 1955 jaarlijks uitgereikt
wordt door het Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen. Jaarlijks zijn er
circa 11.000 inzendingen uit 61 landen. De winnende producten worden tentoongesteld
in het Red Dot Design Museum in het voormalige steenkolencomplex ‘Zollverein’.

De grondlegger van het merk Thonet leefde van 1796 tot 1871. Hij ontwierp
als eerste lichte stoelen van gebogen hout. Vanaf 1930 ging de fabriek ook
metalen buismeubilair fabriceren, met ontwerpen van Mart Stam,
Marcel Breuer, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe en Gerrit Rietveld.

baars-bloemhoff.nl
Eigenzinnige panelen

thonet.de
Klassieker wint prijs

Een noviteit in gefineerde reliëfpanelen zijn Latho panels. Het product wordt aan weerszijden opgebouwd uit

De secretaire S 1200 van Thonet won de miaw Award 2014. De secretaire

meerdere lagen houtfineer of Alpi technisch houtfineer. Deze worden onder hoge druk in de meest uiteen-

is geïnspireerd op de klassieke buiscollectie van Thonet. De verschil-

lopende structuren geperst. Afwerken kan met lak, was of olie. De panelen zijn ook kant en klaar leverbaar.

lende uitvoeringen en de bijpassende accessoires maken van de
secretaire S 1200 een persoonlijk meubelstuk. Het grote voordeel van
de S 1200 is de compacte vorm, waardoor hij in de kleinste ruimtes past.

walterknoll.de
Tafel maakt statement
brunner-group.com
Ook alleen misstaat hij niet

Op de imm in Keulen introduceerde Walter Knoll Seito. Wolfgang Mezger is de geestelijk vader van de
blikvanger. Overdwars meet de tafel bijna 3 m. Het tafelblad, gemaakt van kwartssteen, is leverbaar
in wit en zwart. De poten zijn leverbaar in geolied eiken- en notenhout.

Het modulaire concept van de A-Chair van Brunner sprak de jury van
de Red Dot Awards zo aan dat het zitmeubel het predicaat ‘Best of the

offecct.se
Ruimte genoeg

Best’ kreeg. Van de zijkant lijkt de stoel op een ‘A’, vandaar zijn naam.
Essentieel voor het design zijn de slanke poten. Staan er meerdere
stoelen naast elkaar, dan lijken de poten samen te smelten, waardoor
een rustig beeld ontstaat.

De eisen aan meubilair en interieur voor ontmoetingsplaatsen veranderen. Offecct en Claesson Koivisto
Rune speelden daarop in en ontwikkelden de xtra large tafel. De bedoeling was een hybride tussen een
vergadertafel en een bureau te creëren. Het meubel is groot genoeg om ongestoord te werken en klein

zueco.com
Gordel biedt tegendruk

genoeg om een gesprek te voeren met iemand aan de andere zijde.

De nieuwe bureaustoelenserie van Züco heet Lacinta. De ergonomi-

neptune.com
Engels maatwerk

sche stoelen hebben een bijzonder buigzame, elastische rugleuning.
Als de stoel is ingesteld op de gebruiker, dan geeft de rugleuning
‘tegendruk’. Ontwerper Martin Ballendat koos voor strakke lijnen.

steelcase.co.uk
Omgeving voor creatieve geesten

De stoel dankt zijn naam aan de
De Manhattan Rectangular desk van Neptune is 150 cm breed, 80 cm diep en in hoogte aan te passen.

‘gordel’ aan de achterzijde.

Een creatieve werkomgeving vraagt om informele werkplekken. B-Free

Neptune is vervaardigd van helder glas met gepolijst roestvrijstaal. Het meubel wordt met de hand gemaakt

Lacinta betekent gordel

van Steelcase speelt daarop in. De sleutelwoorden voor de collectie

in het Engelse Wiltshire.

in het Italiaans.

zijn: Connect, Collaborate en Concentrate. Gebruikers kunnen werken
of ontspannen, alleen of als groep, op basis van hun behoeften
en stemmingen. De brede collectie bestaat onder andere uit hoge
krukken, bijzettafels, zitelementen, tafels en schermen.

vepa.nl
Een kast voor
iedere ruimte

mogelijkheden. U kunt blanco
beginnen of een bestaand model
aanpassen. Qader is verkrijgbaar
in de App-store.

Met de Qaderconfigurator is het
mogelijk een heel eigen kast
samen te stellen. Het volledig
nieuwe concept in de Q-store lijn
van Vepa heeft eindeloos veel
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