
“Met de Pami Papillon spelen we in op de drastisch veranderde werkomgeving. Zelfs nu het niet 
meer verplicht is, blijft thuiswerk voor velen een deel van de week realiteit. Maar zelfs met 

weinig plaats in huis moet men er wel op voorzien zijn. Het moet een plek zijn waar men ongestoord en 
aangenaam kan werken”, vertelt Lode Essers, Managing Director bij Pami. Belgisch top designer Axel 
Enthoven (Yellow Window) gaf de juiste voorzet voor dit thuiswerkplekconcept.

01. De hoogkwalitatieve vilten wanden kunnen 
per twee of vier geplaatst worden – voor nog meer 
cocongevoel.
02. Met dit ontwerp wilden we een echt coconge-
voel creëren. Op akoestisch en visueel vlak” 
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Pami uit Pelt is geëvolueerd van meu-
belfabrikant tot workspace designers, 
specialisten in kantoorinrichting en to-
taalconcepten. “De vraag naar home of-
fice oplossingen was er reeds vanuit de 
Nederlandse markt. Covid heeft ook op 
de Belgische markt een en ander bespoe-
digd. De meesten onder ons zullen in de 
toekomst hybride werken: deels op kan-
toor, deels thuis, eventueel ook deels op 
een satellietkantoor. Door deze stroom-
versnelling was het belangrijk dat we 
snel schakelden bij de creatie van een 
gepaste thuiswerkoplossing. Een stijlvolle, 
ergonomische werkplek voor thuis – mét 
voldoende privacy – uitdokteren, vraagt 
immers vindingrijkheid en intelligente 
oplossingen. Onze ambitie was om een 
Belgisch product te maken met een ele-
gante look dat internationaal kan door-
breken”, aldus Lode Essers. “Het concept 
moest passen in onze strategische visie 
rond duurzaamheid: het gebruik van 
duurzame materialen en het lokaal pro-
duceren en assembleren. We zochten een 
ideale livingoplossing: niet enkel ruimte-
besparend, maar ook mobiel, stabiel en 
niet te zwaar. Deze praktisch én duurzaam 
ontworpen werkplek geeft elke home of-
fice een eigen look & feel. In toegeklapte 
modus kan de Papillon ook als ruimte ver-

deler tussen bv. eetkamer en salon wor-
den gebruikt.”

Mobiel en duurzaam
Pami contacteerde doorwinterd designer 
Axel Enthoven voor het ontwerp van de 
Pami Papillon: “Met dit ontwerp wilden we 
een echt cocongevoel creëren. Op akoes-
tisch en visueel vlak. Want privacy is dé 
vereiste als er geen aparte kamer in huis 
als bureau ingericht kan worden. Werken 
aan de keukentafel is oké voor even, maar 
heeft op termijn – door de slechte ergono-
mie – een negatieve impact op de gezond-
heid. En het brengt de scheiding tussen 
werk en privé in de war”, zegt Axel Entho-
ven. “Elk materiaal werd zorgvuldig uitge-
kozen omwille van enerzijds duurzaam-
heid en anderzijds comfort. De akoestische 
wanden zijn vervaardigd uit technisch vilt 

– gerecycleerde PET-flessen -, een zacht 
materiaal, dat dient als geluidsscherm aan 
beide zijden. De wanden worden geplaatst 
in een halve of bijna volledige cirkel en 
kunnen voorzien worden van een legplank. 
Het in hoogte instelbaar werkblad bestaat 
uit een lichtgewicht houten paneel met 
een honingraat structuur. Daarnaast zorgt 
een intelligent verbindingsstuk – waarop 
de designverlichting wordt bevestigd – 
voor extra stevigheid van het meubel. De 

maximale breedte van de Papillon be-
draagt 160 cm.

‘Design for disassembly’
De Pami Papillon maakt hybride werken 
perfect mogelijk. Het geheel staat op 
wieltjes en is dus verplaatsbaar naar een-
der welke ruimte in huis. “De hoogkwali-
tatieve vilten wanden kunnen per twee 
of vier geplaatst worden – voor nog meer 
cocongevoel – én doen tegelijk dienst als 
prikbord. Het meubel wordt geleverd in 
een flatpackverpakking en is makkelijk 
op te bouwen. Het idee ‘design for disas-
sembly’ indachtig is de Pami Papillon met 
eenvoudig handgereedschap te monteren, 
te demonteren en te hermonteren zonder 
aan stevigheid of kwaliteit te verliezen. 
Dit draagt bij aan het circulaire karakter 
van het meubel”, besluit Christophe van 
Hees, Marketingmanager bij Pami.
Door Philip Declercq
Foto’s Pami
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