Showroom
Nieuwigheden of vlak van meubilair
voor het inrichten van de werkplaats
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JB DESK gamma Beddeleem
Eén met uw interieur
Met zijn jarenlange ervaring in de afbouw van kantoorprojecten en productie van eigen wand- en deursystemen, kan
Beddeleem prima producten - onder eigen beheer geproduceerd - afleveren. Sinds kort besliste het bedrijf dit nog een
stukje verder uit te breiden met een eigen werktafelsysteem. Kabelmanagement, akoestiek, specifieke elektrificatie op maat,
verscheidene opzetschermen, … niets werd uit het oog verloren. De modulaire DESK01-reeks komt er als single werkplek
maar kan verder worden aangevuld tot een werkeiland of ketting van de gewenste grootte. Groot voordeel bij dit systeem
is dat dezelfde materialen van de Beddeleem wand- en deursystemen kunnen toegepast worden. Zo krijgt uw project
maatmeubilair aan een normale prijs.
www.beddeleem.be

Struktura van Sicame
Design in dienst van moderniteit en veelzijdigheid
STRUKTURA is de gloednieuwe kantoormeubelcollectie van SICAME Office, ontworpen door Enthoven
Associates – Design Consultants en gesigneerd Axel Enthoven. STRUKTURA biedt een oplossing voor
alle kantoren, vergaderzalen en landschapskantoren op maat van de gebruiker. STRUKTURA is een
moderne en tijdloze collectie die bovenal breed inzetbaar is. Dit hedendaagse gamma combineert een
strak design met praktische oplossingen. Zo zijn de bureautafels voorzien van kleine uithollingen voor
tablets of smartphones.
www.sicame.be
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PARCS Idea Wall & DOCKLANDS Phone Booth
De osmose tussen meubel en techniek
Een belangrijk bouwelement van PARCS is de Idea Wall, een vrijstaand wandelement met geïntegreerde communicatie- en mediatechniek. De Idea Wall is een screen voor
informatie en een ruimtedeler in één. Media-integratie is algemeen gesproken een groot pluspunt van het PARCS gamma: intelligent ingezet, ondersteunt zij mobiel werken en
professioneel presenteren. De Idea Wall High kan worden verbonden met een statafel. Dit nodigt uit tot vlotte en ontspannen presentaties en discussies. In combinatie met een
draaitafel en meerdere Club-stoelen, biedt de Idea Wall Low een uitstekend kader voor vergaderingen en videoconferenties. Als formeel significant element dient het ‘Phone Booth’element in het open kantoor als plaats om je terug te trekken voor een telefoongesprek – akoestisch en visueel afgeschermd.
www.bene.com
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Bruynzeel Office Unit
Ruimte opnieuw uitvinden
Kast, garderobe, koffiehoek, presentatieplek,... dit alles en nog veel meer kan voortaan verenigd worden in één Office Unit. Door al deze functies samen te voegen,
wordt de unit van Bruynzeel een centraal punt in het kantoor. Deze configuratie is niet alleen ruimtebesparend maar creëert ook een spontane ontmoetingsplaats,
een motiverende en inspirerende ruimte. Terwijl traditionele oplossingen veel vierkante meters opeisen, bieden de units van Bruynzeel een uniek opslagconcept dat
een beperkte oppervlakte inneemt. Doordat er slechts één gangpad nodig is, komt er 50% extra kantoorruimte vrij in vergelijking met traditionele opslagoplossingen.
De multifunctionele unit van Bruynzeel vindt ruimte opnieuw uit en won trouwens in 2012 de ‘Innovation Award Architecture + Office’. Dankzij het flexibele design op
maat (diverse afmetingen, kleuren en afwerkingen) kunnen de units perfect afgestemd worden op elke ruimte.
www.bruynzeelstorage.be
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formkind
Breken met de
ruimtelijke conventies
Het gepatenteerde formkind-systeem, dat in Duitsland ontwikkeld
werd, kan gebruikt worden als visuele scheidingswand en biedt een
opmerkelijke geluidsisolatie. Dit systeem met zeer geavanceerde
vormgeving steunt op een delicaat geraamte van staal en vilten
panelen, die bijna eindeloos gecombineerd kunnen worden om
onvoorstelbaar grote polygonale structuren te vormen. Als tijdelijke
oplossing voor evenementen of als vast onderdeel van een modern
designkantoor, de innoverende formkind-modules kunnen aan
elke situatie aangepast worden. Door de geometrie, de materialen
maar ook de richting van de modules in een ruimte absorbeert het
systeem geluid, waardoor de akoestiek merkbaar verbetert. Dankzij
de hoeken, die op elk ogenblik gewijzigd kunnen worden, en de
ruime keuze aan kleuren, kan het visuele en esthetische karakter
van een ruimte compleet veranderd worden.
www.formkind.com
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LINCor, Zumtobel
waNNeer desigN eN eeNvoud sameNkomeN
Een discrete individuele armatuur, een lichtlijn met dubbele lengte of een nagenoeg
eindeloze lichtlijn: de LINCOR-armatuurserie biedt het moderne kantoorlandschap
talrijke verlichtingsopties aan. Met duidelijke kleuren en discrete vormen past het
rechtlijnige designelement perfect in elke moderne architectuur. Dankzij het slanke en
sobere design trekt de LINCOR LED-armatuur een elegante lijn doorheen de ruimte.
Met haar moderne minimalisme onderstreept ze de ruimtelijke assen en architectonische ideeën. In de uitvoering met dubbele lengte of als lichtlijn komt ook het
optimale lineaire karakter uitstekend tot zijn recht. De doeltreffende LED-technologie
manifesteert zich in een doorsnede van slechts 63 mm in het kwadraat, wat resulteert
in een hoogwaardige indirect/directe verlichting.
www.zumtobel.com

JB STorAGE gamma Beddeleem
opbergeN aNNo 2013
Kasten hebben voor Beddeleem geen geheimen meer. Met haar ervaring in het produceren en plaatsen van
kamerhoge kastensystemen reserveert het bedrijf nu enkele ‘vrije’ types voor de projectmarkt. Melamine
corpussen worden hierbij gecombineerd met gedempte draaideuren of met schuifdeuren. Deze laatste al
dan niet uitgevoerd in melamine, geperforeerd staal met akoestische demping of een combinatie van staal
(voorliggende deur) en melamine (achterliggende deur). Zo kunnen kasten en bijhorende materiaalkeuzes
perfect afgestemd worden op wand-, deur- en bureausystemen. De kasten kunnen naar keuze worden uitgerust
met houten of stalen legborden, welke voorzien zijn van een geïntegreerd lateraal hangmappensysteem.
De kastinterieurs laten zich verder opwaarderen met allerhande invullingen op maat (bv. kleerhangers,
prullenmand, …).
www.beddeleem.be
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HOOGSTE
ECOLOGISCHE
STANDAARD.
De giroflex 656 wordt geproduceerd
in Zwitserland en voldoet aan de strengste
eisen m.b.t. duurzaamheid. De perfecte
synthese van innovatie, design en comfort.
www.giroflex.com
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Pami 2.connect
Fenomenaal voor flexwerk
2.connect, de benjamin binnen het Pami gamma, legt de focus op flexwerk. Want dat is de manier waarop we vandaag en morgen met zijn allen werken. Dit nieuwe meubel
koppelt flexibiliteit aan ongekende modulariteit en pure eenvoud. Met 2.connect behoort het vaste, geïntegreerde bureau helemaal tot het verleden. Want deze nieuwe desk is
100% afgestemd of flexwerk. De twee volle zijpoten garanderen een strakke uitstraling, maar achter deze visuele eenvoud schuilt meer: de 2 u-vormen aan de zijkanten laten
zich eenvoudig in hoogte aanpassen. Zo kan iedereen er op elk ogenblik even ergonomisch en comfortabel aan werken. De modulariteit naar afwerking biedt nog een extra troef:
afwerking van de poot met een laagje melamine, akoestisch materiaal of folie, signalisatie, … Een persoonlijke toets is mogelijk, zelfs het bedrijfslogo kan er op aangebracht worden.
www.pami.be
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rolf Benz 290
modulair zitsYsteem met oNeiNdig veel mogelijkhedeN
Rolf Benz gaf Behnisch Architekten de opdracht om een modulair zitsysteem te ontwikkelen dat rekening houdt met persoonlijke
discretie maar tegelijkertijd uitnodigt tot een gemakkelijke en open manier van communiceren. Dit zitsysteem, dat inspiratie
vond bij het tijdloos ogende Scandinavische design, bestaat uit losse modules. De natuurlijke materialen die gebruikt worden
voor dit systeem, zoals hout, wol en leder, zijn van uitstekende ambachtelijke kwaliteit. De modules zijn vrij combineerbaar en
worden door middel van zichtbare verbindingselementen aan elkaar gekoppeld. Uiteindelijk is alleen de beschikbare grootte
van de ruimte doorslaggevend. Iedere denkbare vorm van individuele en comfortabele ruimte-inrichting is mogelijk: naast
elkaar, face to face, rug aan rug, als vierkant of ook in de vorm van een ziteiland in de ruimte.
www.rolf-benz.com/contracte

Gesture van Steelcase
oNtworpeN voor de actuele maNier vaN werkeN
Geïnspireerd door de bewegingen van het menselijk lichaam, is Gesture de eerste bureaustoel die ontworpen is om de
interactie tussen de gebruiker en de technologie te ondersteunen. Technologie is de grootste drijfveer achter de veranderingen
die we waarnemen in de manier waarop we werken en leven. De verschillende nieuwe apparaten waar we gedurende onze
werkdag gebruik van maken, stellen ons in staat om snel en soepel over te schakelen van de ene taak naar de andere. Dit
brengt ook nieuwe houdingen met zich mee door de manier waarop het lichaam beweegt als we het ene toestel voor het andere
wisselen. Een wereldwijd onderzoek van Steelcase toont aan dat dit een impact heeft op ergonomisch vlak en dat wanneer
deze nieuwe houdingen niet goed worden ondersteund, werknemers ongemakken zullen ondervinden, pijn zullen lijden en
hun lichaam aan langdurige overbelasting zullen blootstellen. Technologie helpt bij de productiviteit, maar pijn verstoort het
concentratievermogen en de creativiteit. En zo ontstond de Gesture stoel. Beschikbaar vanaf de herfst 2013.
www.steelcase.be
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Pami u.form
miNimalistisch desigN, maximale uitstraliNg
u.form staat voor ‘haute couture’ van Pami. Net zoals een perfect passend maatpak, creëert
Pami een perfect passende werkomgeving naar de wensen en behoeften van hun klanten.
Van directiekantoor tot vergaderruimte, van balie tot kastenwand op maat, u.form geeft vorm
aan ruimtes. Een brede waaier aan kleuren en houttinten creëren een sfeer waarin de beste
resultaten behaald worden. Daar waar het technisch gezien kan, bepaalt de klant de maat
en uitvoering volledig zelf voor een maximale invulling van de ruimte. Met u.form wordt de
werkomgeving een weerspiegeling van de individuele stijl.
www.pami.be

Sweetspot van Sedus
eeN louNgeprogramma dat eeN baNd schept
Sociale netwerken en communicatie zijn zeer belangrijke aspecten voor een succesvolle samenwerking in het moderne werkproces. Met het loungeprogramma ‘sweetspot’, dat door de ontwerpster Judith Daur werd getekend, rekent Sedus nu af met de hiaat tussen functionaliteit en comfort.
‘sweetspot’ maakt het mogelijk elke plek te veranderen in een ontmoetingsplaats voor ontspannen en creatieve interactie tussen de medewerkers.
Door de geïntegreerde gasveer en het zitschuim beschikt ‘sweetspot’ over een zeer zachte en comfortabele oplegzone en verschaft zo bijna een
gevoel van gewichtloosheid. Door het iets verhoogde en afgeschuinde zitvlak wordt automatisch een levendige en geconcentreerde lichaamshouding
aangenomen – de basisvoorwaarde voor een productieve werksfeer. Omdat materialen en kleuren onafhankelijk van elkaar kunnen worden
geconfigureerd, biedt het ‘sweetspot’-gamma zeer diverse mogelijkheden.
www.sedus.be
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Chillap JR-9080
Aangepast comfort in een handomdraai
De innoverende armleuning van de fauteuil Chillap van Jori draait in enkele seconden van een normale positie naar een horizontale positie. Je kunt er je laptop, tablet
of krant op leggen of er aantekeningen op maken. Feit is dat de bewegende armleuning van de Chillap zijn gebruikers een bijzonder comfort biedt. De draaifunctie
van de fauteuil biedt de gebruikers bovendien extra mobiliteit. Zich draaien naar gesprekspartners, aantekeningen maken, werken... de Chillap kan perfect aangepast
worden aan informele werksituaties en vormt een oplossing voor de veeleisende gebruiker op zoek naar een multifunctionele fauteuil.
www.jori.com

Kiosque media:scape van Steelcase
Videoconferenties en conversaties in kleine groepen
Media:scape is een volledige lijn van meubelen met geïntegreerde mediaoplossingen, ontworpen om mensen te
helpen bij het snel en moeiteloos samenwerken en informatie delen. De media:scape kiosk is een hoge definitie
videoconferentie omgeving op maat van één of twee personen. Lichtinval, camerahoek, akoestiek, niets werd aan
het toeval overgelaten. Vanuit zijn ontwerp stimuleert de media:scape samenwerking en innovatie. De kiosk, veeleer
afgestemd op maat van de behoeften van een kleine groep, is de perfecte ondersteuning voor dagelijkse, snelle
informatieve conversaties in een landschapskantoor of evaluatieve werkvergaderingen in een kleine enclave. Op het
werkblad is er plaats voor één of twee laptops. Beschikbaar in zit- en stahoogte, vanaf januari 2014.
www.steelcase.be
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Vind de nieuwigheden
op vlak van meubilair en apparatuur voor het inrichten
Brussel
ALL OFFICE CONCEPT
INTERNATIONAL
Nieuwe Gentsesteenweg 10/4
1702 Groot-Bijgaarden
TEL (0)2 469 11 84
info@allofficeconcept.com
ALTERNATIV WORKSPACE
SOLUTIONS
Zomerstraat, 15
1050 Brussel
TEL (0)2 627 18 55
tania@alternativ.be
www.profacility.be/alternativ

Diagon van Girsberger
Minimalisme dient het comfort
De nieuwe bureaustoel Diagon heeft de Red Dot Design Award 2013 gewonnen. Met dit gamma stoelen
wil ontwerper Burkhard Vogtherr een resoluut minimalistisch estheticisme in dienst stellen van een tijdloze
moderniteit. Opdat het comfort niet te lijden zou hebben onder de sobere en strakke lijnen, gebruikte
Vogtherr elastische materialen zoals gevlochten riemen. De flexibele rugleuning zorgt voor een maximale
hoek tussen zitting en rugleuning bij het achteroverleunen en tegelijk voor een bijzonder aangenaam
bewegingsverloop. De rubberen kussentjes verzekeren de Diagon van een onvermoed comfort.
www.girsberger.com

BENE
Corporate Village
Da Vincilaan 2/b7
Business Centre -1
1935 Zaventem
TEL (0)2 421 41 80
office@bene.com
BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS
Buro & Design Center boîte 50
Heysel Esplanade
1020 Brussel
TEL (0)2 479 42 42
info@bruynzeelstorage.be
www.profacility.be/bruynzeel
FORMA
Alsembergse Steenweg, 993
1180 Brussel
TEL (0)2 332 15 11
office@forma.be
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GIROFLEX
Neerveldstraat 109
1200 Brussel
TEL(0)2 761 20 20
sav@giroflex.be
www.profacility.be/giroflex
GISPEN
Waversesteenweg, 1509
1160 Brussel
TEL (0)2 660 00 60
info@gispen.be
www.profacility.be/buroconcept
KINNARPS
Heide 15
1780 Wemmel
TEL (0)2 456 04 56
info@kinnarps.be
www.profacility.be/kinnarps
PAMI - Tour & Taxis
Havenlaan 86
Showroom B4
1000 Brussel
TEL (0)2 475 22 40
info@pami.be
www.profacility.be/pami
TDS Office Design
Begoniastraat, 10-16
1170 Brussel
TEL (0)2 672 61 40
bru@tds-office.com
VITRA
Woluwelaan, 137
1831 Diegem
TEL (0)2 725 84 00

VITRA POINT
Louizalaan, 154
1050 Brussel
TEL (0)2 242 02 02
info@brussels.vitrapoint.net

Vlaanderen
ART NIVO WORKSPACES
Jan Van Gentstraat 3-5
2000 Antwerpen
TEL (0)3 216 16 19
info@artnivo.be
ART NIVO
Onderbergen 76
9000 Gent
TEL. (0)9 233 30 35
BENJO
F. Aertgeertsstraat 21
3128 Baal – Tremelo
Tel (0)16 5303 81
info@benjogroep.be
BENJO
Italiëlei 207A
2000 Antwerpen
Tel (0)3 326 76 66
BENJO
Voskenslaan 232
9000 Gent
TEL 0(9) 321 91 90

va

eN

vaN de werkplaats terug iN de tooNzaleN vaN de fabrikaNteN eN de multi-braNd wiNkels
BENJO
Kuringersteenweg 514
3511 Hasselt – Kuringen
TEL (0)11 253 206
BIS
Wayenborgstraat 1
2800 Mechelen
TEL 0(15) 287 487
info@bis.be
BULO
Blarenberglaan 6
Industriezone Noord B
2800 Mechelen
TEL (0)15 28 28 28
info@bulo.be
BURODEP/GISPEN
Grote Steenweg Noord 2
9052 Gent
TEL 0(9) 220 53 71
info@gispen.be
BUROPROJECT
Korte Keppestraat 9/41
9320 Alost/ Erembodegem
TEL (0)53 605 646
info@buroproject.be
BEDDELEEM
Venecoweg 14 A
9810 Nazareth
TEL (0)9 221 89 21
info@beddeleem.be
www.beddeleem.be
www.profacility.be/beddeleem

BULVANO
Blarenberglaan 6
2800 Mechelen
TEL (0)15 28 22 82
info@bulvano.be

JOYE KANTOOR
Ter Donkt 30
8540 Deerlijk
TEL 0(56) 707 000
info@joyekantoor.be

BURO INTERNATIONAL
Industriepark-Drongen 4
9031 Drongen
TEL (0)9 233 45 96
info@burointernational.be

PAMI
Industrielaan 20 - Nolimpark 1408
3900 Overpelt
TEL (0)11 800 700
info@pami.be
www.profacility.be/pami

BURO INTERNATIONAL
Galgenveldstraat 6
8700 Tielt
TEL (0)51 404 411
DELTA LIGHT
Muizelstraat, 2
8560 Wevelgem
TEL (0)56 435 735
info@deltalight.com
DOX ACOUSTICS
Starrenhoflaan 43-04
2950 Kapellen
TEL (0)3 309 14 22
info@doxacoustics.be
JORI
Hoogweg 52
8940 Wervik
TEL (0)56 313 501
jori@jori.com

PAMI
Overzet 16/A
9000 Gent
TEL (0)9 222 44 32
PAMI
Jubellaan 74
2800 Mechelen
TEL (0)15 42 36 56
SEDUS STOLL
Korte Massemensesteenweg 58/2
9230 Wetteren
TEL (0)9 369 96 14
sedus.be@sedus.com
www.profacility.be/sedus-stoll
SICAME
Mallaardstraat 37
9400 Ninove
TEL (0)54 333 011
sales@sicame.be
www.sicame.be

STEELCASE
RE:FLEX Business hub
& Steelcase Showroom
Mechelen Campus Toren
Schaliënhoevedreef 20
2800 Mechelen
TEL (0)15 644 344
www.profacility.be/steelcase
SV
Eikerlandstraat 118
2870 Ruisbroek
TEL (0)3 866 53 26
info@sv.be
TDS Office Design
Frankrijklei, 104a
2000 Antwerpen
TEL (0)3 232 91 27
ant@tds-office.com
ZUMTOBEL LIGHTING
Light Centre
Rijksweg 47
Industriezone Puurs Nr. 442
2870 Puurs
TEL (0)3 860 93 93
info@zumtobel.be
www.profacility.be/zumtobel
WILKHAHN
The Lofthouse
Oude Leeuwenrui 7-11
2000 Antwerpen
TEL (0)3 232 93 91
info@wilkhahn.be
www.profacility.be/wilkhahn

WallOnIË
BEDIMO
Zoning Sainte Henriette
7140 Morlanwelz
TEL (0)64 238 330
info@bedimo.com
BERHIN
Avenue Prince de Liège 205
5100 Jambes
TEL 0(81) 310 510
info@berhin.be
MOBELSA
Avenue du Faucon, 39
1410 Waterloo
TEL (0)2 354 15 73
info@mobelsa.be
TDS Office Design
Rue de l’Hippodrome, 186
4000 Liège
TEL (0)4 254 99 10
lie@tds-office.com
WOOH
Chaussée de Nivelles 26
1420 Braine L’Alleud
TEL 0(2) 389 10 60
info@wooh.be

www.profacility.be/guide
Dit adressenboekje
omvat een selectie van
multi-brand winkels en
toonzalen van fabrikanten.
een meer uitgebreide
lijst van showrooms en
verkooppunten is online
beschikbaar op
www.profacility.be/guide
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