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Overdose by Bram Boo voor Bulo
GEORGANISEERDE CHAOS

Voor het ontwerp van dit atypische bureau liet de Belgische autodidactische 

ontwerper Bram Boo zich inspireren door de stapels boeken en papieren in zijn 

eigen atelier. Dit bureau is bewust ontdaan van enige structuur en is een zeer 

dynamisch voorwerp dat gebruikers aanspoort tot ontspannen werken, terwijl ze 

toch snel iets kunnen opbergen en terugvinden. In hetzelfde gamma zijn ook enkele 

kasten en een organiser verkrijgbaar. 

BULO @ Interieur - Stand 627   

 www.bulo.com

BuzziHood by BuzziSpace
KLEURRIJKE GELUIDDEMPER

Net als alle producten van BuzziSpace is 

de BuzziHood een perfecte combinatie van 

ecologie, akoestiek, flexibiliteit en hedendaags 

design. Dankzij de akoestische cocon, die 

gemakkelijk aan de muur gehangen kan 

worden, kunnen gebruikers ongestoord de 

telefoon opnemen in een lawaaierige omge-

ving. De BuzziHood kan overal geïnstalleerd 

worden en biedt tevens een kleurrijke verfraaiing 

voor elk kantoor. 

BUZZISPACE @ Orgatec

Stands P040 N041 & P050 N051  

 www.buzzispace.com
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Wing Sofa by BENE
DESIGN IN DIENST VAN INTIMITEIT   

Dankzij zijn ‘oren’ schermt de Wing Sofa af tegen indiscrete blikken en oren. Gebruikers van de Wing Sofa 

kunnen zich in een soort van cocon concentreren op hun werk of even ontspannen. In combinatie met 

verbindingselementen, zoals tafels, kan de Wing Sofa omgebouwd worden tot een grotere eenheid.                   

De combinatie ‘American Diner’ bestaat uit twee tegenover elkaar geplaatste Wing-fauteuils om de commu-

nicatie tijdens vergaderingen en het werken in een klein team te bevorderen.. 

 www.bene.com
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Lounge Massaud by Coalesse
SAMENSMELTING VAN WERK EN WELZIJN

De Lounge Massaud is ontworpen om maximaal comfort te bieden en tegelijkertijd connected te blijven.            

Een ideaal alternatief om te werken, na te denken of te ontspannen. Deze collectie is een ontwerp van                           

Jean-Marie Massaud en houdt het midden tussen een werk- en cocoonruimte. Dankzij het draaiende tafelblad 

kan de gebruiker een ontspannen houding aannemen tijdens het werken en houdt hij zijn toestellen binnen 

handbereik. In de zitting is een kabelgoot met stopcontacten verwerkt om elektronische apparatuur op te laden. 

 www.coalesse.fr 

TagWizard by Steelcase
EENVOUDIGER RESERVEREN 
VOOR EEN OPTIMAAL RUIMTEBEHEER 

Dankzij dit vernieuwende planningssysteem wordt het kinderspel om individuele 

werkruimten in gedeelde kantoren te reserveren. TagWizard centraliseert de 

reserveringsgegevens voor een efficiënt beheer van de ruimten. De gebruikers 

kunnen de ruimte kiezen die beantwoordt aan hun taken, of het nu een gedeelde 

werkplek is aan een bench op stahoogte of een individuele zitwerkplek. Gebruikers 

kunnen onmiddellijk een ruimte reserveren door het scherm aan te raken of hun 

badge voor de lezer te houden. Mobiele gebruikers kunnen hun ruimte ook op 

afstand reserveren via hun computer of smartphone. De TagWizard is verkrijgbaar 

vanaf december 2014.  

 www.steelcase.be
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METRONOME by Tim Van Steenbergen 
voor Delta Light
WANNEER LICHT EN MODE ELKAAR ONTMOETEN

Het Metronome-model is gebaseerd op de Husk-lamp, een ontwerp van Paul Ameloot, manager 

en ontwerper van Delta Light. De Belgische modeontwerper en stilist Tim Van Steenbergen heeft 

er een nieuwe interpretatie aan gegeven, die onvermijdelijk beïnvloed werd door de modewereld. 

De lichtbron zit verborgen achter een waterval van aluminium stroken, die voor een prachtig spel 

van licht en schaduw en zorgen. Aangezien niet altijd hetzelfde licht nodig is, wilde Tim Van 

Steenbergen de gebruikers de mogelijkheid geven om de stroken naar believen te kantelen. 

 www.deltalight.be

DE KEUZE VAN                      
DE NATUUR
Vind de ruimte om te bloeien.

Elk ecosysteem heeft zijn specifieke 
natuurlijke soorten waar we op 
designgebied veel van kunnen leren.
Bij Interface kijken we naar het 
functioneren van natuurlijke systemen 
om zo elke ruimte milieuverantwoord te 
maken. Evenwichtig innoveren.

De Human Nature™ Collectie van 
Interface. Het fundament voor mooie 
ideeën. 

                                    Interface.com

human nature™

                                         een collectie van skinny planks

Human Nature_NL 125 x 200.indd   1 11/09/2014   11:58:32
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Airwave by Abstracta
TEGEN DE GELUIDSGOLVEN IN 

Dit moduleerbare systeem is ontworpen om een akoestisch scherm te vormen dat in een mum van 

tijd samengesteld kan worden. De modules haken eenvoudigweg in elkaar. Bovendien varieert de 

look van het scherm afhankelijk van de combinatie van de modules. Het personaliseerbare scherm 

kan aan het plafond of aan wanden bevestigd worden met een aluminium rail. Het polyurethaan, 

een materiaal dat normaal gebruikt wordt als vulling bij meubels, waarvan de Airwave gemaakt is, 

maakt er een echte geluidsmuur van.

ABSTRACTA @ Orgatec – Stand C048   

 www.abstracta.se
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KARO by Belux
EEN VENSTER VAN LICHT

De nieuwe Karo LED-lampenfamilie onderscheidt zich door een identieke look voor een complete inrichtingsvrijheid.         

De lampen hebben namelijk allemaal een aluminium bovenkant met een plat, vierkant design, waardoor het lijkt alsof 

het licht door een groot venster schijnt. Dankzij de technologie voor het bedienen van de verlichting, waarop een patent 

aangevraagd is, kunnen plafonds en tafels symmetrisch, zeer gelijkmatig en niet-verblindend verlicht worden. Karo voldoet 

aan de eisen van de Europese norm op het gebied van werkplekverlichting (NEN-12464-1) en kan ook een dubbele 

werkplek verlichten met een vermogen van 93 W.  

BELUX @ Orgatec - Stand  A060 B061   

 www.belux.com

BabbelBox by SV
GEZELLIG AKOESTISCH COCON 

De BabbelBox functioneert als een uitnodigende akoestisch afgeschermde kamer      

binnen open afdelingen van onder andere organisaties, universiteiten en scholen, biblio-

theken, lobby’s, horeca en de zorgsector. Hij is bij uitstek geschikt voor privacy overleg. 

De box biedt plaats aan 2 tot 6 personen om in alle rust te kunnen werken en overleggen. 

Door te kiezen voor bekleding aan de buitenkant draagt het exterieur niet alleen bij tot 

akoestiekverbetering voor de ruimte eromheen maar wordt het bovendien een decoratief 

element op zich.    

 www.sv.be

SHOWROOM
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OFFICE@Beddeleem
ONE-STOP-SHOPPING VOOR EEN GLOBAAL BEHEER 
Sinds kort kan u bij Beddeleem niet alleen terecht voor plafonds, systeemwanden, afbouw en 

deuren… maar ook voor projectmeubilair. Hierdoor kunnen de klanten van Beddeleem voordeel 

halen uit een one-stop-shopping formule bij de totale afbouw van een project. Deze manier van 

werken biedt niet alleen voordelen bij de uitvoering, maar zorgt ook voor een uniformiteit van 

materialen en afwerking binnen het ganse project. Om een optimale harmonie te garanderen 

tussen prijs en kwaliteit, worden producten onder eigen beheer geproduceerd, aangevuld met 

gevestigde waarden als Vitra, Wilkhahn en vele andere.   

Mede door de investering in een performant machinepark en software, kan Beddeleem vandaag 

uitpakken met een uitgekiend kastenprogramma, dat zowel standaardafmetingen en afwerkingen 

als wandhoge kasten op maat van de klant aanbiedt. Ook verder gedreven maatwerk zoals 

balies en lockers behoren tot de mogelijkheden. Dit alles past perfect in het nieuwe OFFICE@

Beddeleem-concept waarmee het bedrijf een globaal beheer van projecten wil aanbieden.

 www.beddeleem.be
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Bene Nice Wall by we-inspire
INNOVERENDE MULTIMEDIA TER BEVORDERING VAN DE INTERACTIVITEIT

Bene heeft in samenwerking met we-inspire een ruimtemodule voor vergaderingen, brainstormingsessies en presentaties ontwikkeld: de Nice Wall, een 

interactieve wand waarmee meerdere personen tegelijk op dezelfde digitale inhoud kunnen werken. De Nice Wall is doorlopend, heeft geen frame en 

kan tot een lengte van 30 meter uitgebreid worden. Brainstormen, ontwerpen, presenteren... er kunnen tot zeven deelnemers gelijktijdig gebruikmaken 

van de Nice Wall dankzij een uitgebreid gamma van toepassingen. Het resultaat van dit teamwerk kan opgeslagen en heel eenvoudig gedeeld worden. 

Met de Nice Wall kan elke klassieke werkruimte omgetoverd worden tot een innoverende multimediaruimte die de interactiviteit en uitwisseling bevordert 

in een echte kantooromgeving. 

 www.bene.com
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ATEM NV - Bedrijvenpark de Veert 4 - 2830 Willebroek
Tel. 03 866 18 00 - info@atem.be - www.asaplastici.com

a Wieland Holding company

ASA PLASTICI 
o f f I C e  &  k I T C h e n  C o n n e C T I o n S

Come And meeT uS @

(stand 202)

Ontvangstbalies door Sedus
EEN REPRESENTATIEVE ONTVANGST EN FUNCTIONELE WERKPLEK 

Ontvangstbalies moeten bezoekers verwelkomen maar ook de bedrijfscultuur van een organisatie uitstralen, 

een aantrekkelijke ontvangstoplossing bieden en tegelijkertijd een functionele werkplek zijn. Het gamma van 

ontvangstbalies van Sedus kan deze dubbele functie perfect vervullen. Een van de sterke punten van dit 

gamma is haar veelzijdigheid. De vele uitrustings- en ontwerpvarianten in een intelligent modulair systeem 

bieden individuele oplossingen voor elk toepassingsgebied. Zo verzekert het gamma welzijn en comfort aan   

de gebruikers, maar refl ecteert het ook het Place 2.5 concept van Sedus.  

SEDUS @ Orgatec - Stands B048 C049 & B050 C051 

 www.sedus.be
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Aranea by TDS Office
TIJDLOOS DESIGN IN DE VERGADERRUIMTE 

Aranea, de nieuwe vergadertafel van TDS Office Design, is zowel licht als elegant. Het ontwerp vond 

inspiratie in het dynamisme van de jaren 50. Sommigen zullen er de invloed van vroegere grote namen 

uit de designwereld in herkennen. De vergadertafel is beschikbaar in verschillende afmetingen en vormen: 

driehoekig, rechthoekig of ovaal. Kortom een maximum aan mogelijkheden voor het inrichten van elke 

vergaderruimte. 

 www.tds-office.com

SHOWROOM

T-Blokx de Kinnarps
ERGONOMISCH FLEXWERK VOOR DYNAMISCHE DIRECTIELEDEN

T-Blokx, de nieuwste aanwinst in het Twinform-gamma van Kinnarps, zorgt ervoor dat ook 

directieleden flexibel aan de slag kunnen. Hiermee zorgt Kinnarps voor een echte revolutie op de markt 

van directiemeubilair. T-Blokx draagt ergonomie hoog in het vaandel en combineert dit met een strak 

design. Net als alle Kinnarps-werkplekken is T-Blokx in de hoogte verstelbaar. Bovendien is er ook 

de keuze voor een zit/statafel, met een aanpasbare hoogte tot 121 cm. Met zijn centrale kolomvoet 

kunnen verschillende personen gemakkelijk rondom hetzelfde bureau werken of vergaderen, zonder 

hinder van poten die in de weg zitten. De T-Blokx-kolomvoeten kunnen met een brede waaier aan 

werkbladen en accessoires uit het TwinForm-gamma worden gecombineerd. Daarnaast zijn er ook 

duo-bladen mogelijk om een gecombineerde werk- of vergadertafel te vormen.   

 www.kinnarps.be – www.twinform.nl  
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Workbays by VITRA
MULTIFUNCTIONELE SOBERHEID

Met de Workbays hebben Ronan en Erwan Bouroullec een micro-architecturaal systeem ontworpen dat een nieuwe visie 

op de werkomgeving belichaamt en breekt met de typische strakke indeling van kantoorruimten. Workbays scheppen 

aparte ruimten waarin individuen of groepen zich kunnen terugtrekken om specifieke taken uit te voeren. Ze kunnen 

op drie manieren ingedeeld worden: Workbays Focus, Workbays Meet en Workbays Space. De Workbays voorzien 

in de behoefte aan geluiddemping doordat ze storende omgevingsgeluiden absorberen. Met de Workbays-app, die 

gedownload kan worden in de App Store, kunt u de verschillende elementen van het multifunctionele systeem vanuit elke 

hoek visualiseren en het systeem aan uw eigen voorkeuren aanpassen door de afmetingen, de kleuren of het interieur 

te wijzigen.   

VITRA @ Orgatec – Stands A050 B051, A060 B061, A048 B049

 www.vitra.com

©
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Swing up by Sedus
DE ERGONOMISCHE GRENZEN VERLEGGEN 

Het nieuwe ‘swing up’-concept, dat samen met de leerstoel 

voor ergonomie aan de Technische Universiteit München 

(TUM) werd ontwikkeld, vormt een nieuwe definitie van het 

‘actief zitten’ en biedt tot nogtoe ongekende bewegings-

opties, vooral rond de heupen. De stoel bevordert een 

intuïtief en natuurlijk bewegingsgedrag van de gebruiker    

en vergroot daardoor een regelmatige circulatie van de 

bloedsomloop. Welzijn en geestelijk prestatievermogen 

worden daardoor eveneens gestimuleerd. Dankzij de 

similar-swing-mechaniek krijgt de zitschaal een zijwaartse 

flexibiliteit, zodat het bekken ook opzij kan hellen. Zo zorgt 

dit gamma voor welzijn in alle situaties en posities.  

SEDUS @ Orgatec - Stands B048 C049 & B050 C051 

 www.sedus.be

Spino, het Esperantowoord voor ruggengraat, 

is de nieuwe modulaire sofa van Skandiform, 

een van de nevenmerken van Kinnarps. Met zijn 

design wil ontwerper Stefan Borselius mensen 

stimuleren om hun creativiteit en verbeelding de 

vrije loop te laten, om zo de perfecte sofa samen 

te stellen. Op een speelse manier kan een bolle 

of holle constructie worden opgebouwd met 

een opmerkelijk lichte uitstraling. De dynamiek 

en flexibiliteit van Spino verdringen echter het 

ergonomische aspect niet   naar de achtergrond. 

Zo is er ook de mogelijkheid  om de zitelementen 

te voorzien van rugondersteuning. Dankzij de 

modulaire samenstelling en de perfecte afwerking 

van de verschillende onderdelen, ziet Spino er vanuit 

elke hoek even aantrekkelijk uit. Hierdoor wordt het 

element de ruggengraat van de werkplek, waar de 

werknemers even tot rust kunnen komen of face-to-

face gesprekken kunnen voeren. Spino is verkrijgbaar 

in verschillende uitvoeringen naar gelang de wensen 

van de klant en in een creatieve opstelling aangepast 

aan de ruimte.     

 www.kinnarps.be – www.skandiform.se 

Spino bij Skandiform
CREATIEVE DYNAMIEK ALS RUGGENGRAAT 
VOOR DE WERKVLOER


