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ONS KANTOOR
UW WERKPLEK

Met plezier naar het werk gaan en daar in 
een gezonde en aantrekkelijke omgeving 
samen met uw collega’s uw  werk kunnen 
doen, dat wil toch iedereen? Werknemers 
in een goede kantoorinrich ting voelen 
zich prettiger, functioneren aantoonbaar 
beter en zijn het visitekaartje voor uw 
bedrijf. Een ideaal kantoor of perfecte 
indeling van de ruimte is echter per bedrijf 
verschillend en vaak een combinatie van 
functie èn uitstraling.

Blader door deze 

creatieve, inspirerende 

en tot de verbeelding 

sprekende inrichtingen! 

Wij nemen u in dit boek daarom graag 
mee langs inspirerende kantoorinrich
tingen. Dit doen we aan de hand van vier 
verschillende sferen:

Duurzaam - Industrieel - Creatief - Modern

Stel dat u een kantoorruimte mag 
inrichten en u krijgt de plattegrond van de 
verdieping...
Vanaf dat punt kunnen we samen 
verschillende kanten op. Welke sfeer past 
hier het beste bij?

Wij hebben voor u een fictieve verdieping 
van een kantoor op een zeer realistische 
manier omgetoverd in stimulerende en 
inspirerende ruimtes. Diverse teams 
hebben zich gebogen over een eigen sfeer 
en kwamen tot verrassende oplossingen 
en combinaties, met vaak dezelfde 
producten maar dan in een ander jasje.

Uiteraard wordt hierbij rekening gehou 
den met alle praktische wensen en eisen; 
veiligheid en ergonomie aangepast aan 
verschillende kantoorfuncties.

Materiaalgebruik, kleurstelling en indeling 
laten hierdoor een geheel eigen uitstraling 
zien, misschien ziet u zichzelf er al werken.

Elk van de vier thema’s toont vanuit ver
schillende camerastandpunten de diverse 
ruimtes, van entrée naar werkplekken en 
vergaderruimtes.

Middels 3Dmodellen worden inrichtingen 
gecreëerd die u een digitaal beeld geven 
van de passende oplossing.

De mogelijkheden van deze fotorealis
tische renders zijn natuurlijk onbeperkt 
maar de configuraties van de producten 
geven u wel een heel mooi visueel beeld 
hoe het eruit zou kunnen zien.
Vanzelfsprekend kunt u hierna de pro
ducten van uw selectie komen ervaren en 
bekijken in de showroom.
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