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COwerk....
familie
uitbreiding

vandaag en morgen

groene vingers
flexibiliteit
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COwerk is 6 jaar geleden opgericht vanuit de gedachte en een ideologie over hoe 
het anders zou kunnen, nou ja eigenlijk; hoe het anders zou moeten. 
Inmiddels vijf man sterk, timmert COwerk aan de weg. Bescheiden blijven maar 
het mag wel gezegd worden na zes jaar, we gaan 
lekker, we doen het goed, we zijn ambitieus en bedrijven mogen weten dat we er 
zijn met functioneel, eigenwijs maar bovenal 
supermooi kantoormeubilair.  
We vinden het tijd worden dat onze producten zich als een vlek verder gaan 
verspreiden vanuit onze COwerkplaats in Rotterdam. 

Maar wie is COwerk eigenlijk?
COwerk is een collectief. Een verzameling ruimtelijk ontwerpers die elkaar 
aanvullen, versterken. COwerk vaart zijn eigen koers. Dat doen we voornamelijk 
door bij onszelf te blijven,  door 
authentiek te blijven. Dit geldt ook voor onze producten. 
What you see is what you get. 

Onze producten zijn uitdagend, menslievend, inspirerend, toepasbaar en ook nog 
betaalbaar. We produceren originele ontwerpen getoetst op de realiteit. Probeer 
gerust, niemand houdt je tegen. 
De meubels zijn stukken. Gebruik ze op je gemak.

We zijn eigenwijs met een glimlach, hebben gezonde zelfreflectie, 
zijn sterk relativerend en serieus waar nodig. 
Want morgen is alles weer anders…

Onze producten zijn allemaal gerelateerd aan elkaar als een grote familie.
Alles past met ieder zijn eigenaardigheden. 
Naast die lieve neefjes en nichtjes, zijn er bijvoorbeeld ook de nukkige opa, 
de exotische tante en een homofiele oom. 
Dat geeft veel kleur en bovenal, diversiteit. 
Zet alle producten bij elkaar en het past altijd. Ook onze nieuwe ontwerpen.  
Soms is er wrijving, maar uiteindelijk is het one big loving family.

We geven ontwerper en gebruikers de mogelijkheid om met meubilair een eigen 
identiteit neer te zetten. Een inspirerende omgeving werkt inspirerend. 
We dagen mensen uit om een eigen gezicht te creëren, om bij hun eigen 
authenticiteit te komen, want het draait uiteindelijk om mensen met hun eigen 
gezicht en identiteit. 
De omgeving speelt daarin een belangrijke rol. Ruimte leeft. Inrichting is een 
verzameling veranderende scenario’s. Hóe je kijkt, is wat je krijgt. 
COwerk kiezen is kiezen voor potentie om al het mooie te laten gebeuren. 
Gedeelde ambitie wordt werkelijkheid.
We zijn echt.
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COwerk daagt je uit je werkomgeving vorm te geven zodat deze inspireert en 
energie geeft. Wij geven je hiervoor de instrumenten die je nodig hebt.
Basiselementen, archetypisch gevormd, die wachten op materiaal en kleur en 
om te worden samengesteld tot de juiste configuratie.
Ontwerp deze configuraties vanuit de onderbuik, met gevoel, hier komt geen
denken aan te pas, het gaat dus vanZelf.
 
Ontwerp voor de hele familie, voor elk wat wils, zorg voor dynamiek en contrast
sluit niks uit, zoals het leven zelf. 
Kom uit je comfortzone, want daar buiten ligt het onverwachte, het nieuwe, 
de opgave en de oplossing. De producten vormen zich naar jouw “wereld”, naar 
jouw ideeën. 

Vormgeven aan jouw creatie met bijvoorbeeld Stackr of Basic is zo eenvoudig.
Doe het, ga aan de slag, je zal het vanZelf zien. Jouw creatie past altijd,
dat is het voordeel van een echte familie.

Wij nemen je nu mee in onze “wereld”, onze ideeën, onze configuraties, 
en ook onze nieuwe producten en mogelijkheden. Laat je verrassen of wellicht
inspireren. Wij hebben onszelf uitgedaagd en gespeeld met kleuren, materialen 
en vormen, met groene ogen naar de werkomgeving gekeken.
Hier is ons voorstel.
 
Nu ben jij aan zet!
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COwerk....
neven en nichten

ooms en tantes
dik en dun

rijk en arm
alle kleuren, structuren en maten

kortom de familie
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kennismaken?
loop je mee?
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kennismaken?
loop je mee?
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Echte materialen en groen in 
verschillende vormen: plant, boom 
en mos.

natuur?

. kijk om je heen... 

natuurlijk! 
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Crate,  houten meubels
voor binnen en buiten.

Open en besloten zitten
in de open ruimte.

Zoek je eigen plekje,
neem bezit van een plek.
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Crate

Crate, ga zitten zoals je wilt.
Voel je thuis, voel je op je ge-
mak.op een natuurlijke wijze. 
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Basic_4 in diverse
uitvoeringen, met lad-

enblokje, appellaadje of 
doorlopend blad met pot 

en plant.

Mos, natuurlijk en akoes-
tisch. Geen watergeven 
of snoeien. Leeft van de 
luchtvochtigheid. Toege-
past als achterwand in 
de “Hock”.
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Massief houten bladen met 
rustieke kenmerken. Voorzien van 
sneden voor het toevoegen van 
diverse accessoires. Onze 
standaard bladen zijn beuken, 
eiken en essen

Natuurlijk  mos als 
groene akoestische 
toevoeging op en in 
diverse producten.

Natte Poten
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of een natuurlijke omgeving?

Zitten onder een boompje. 
De tafelpot natuurlijk.

. Natuur in je omgeving...

Mos toegepast als 
bureau-, of separatiescherm.
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werken onder een mooi boompje
Tafelpot

De tafelpot met een 
boompje, Stackr met 
plantenbakken en vol 
met groen. Geïntegreerde 
oplossingen om het kan-
toor groener te maken.  
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werken onder een mooi boompje
Tafelpot

PlusMinus banken.
Uitgevoerd met verschil-
lende kleuren groen.
Te zien in het Jeroen 
Boschziekenhuis. Mos, natuurlijk 

en akoestisch toegepast
als Stackr scherm.
Levend, ademend groen, 
zonder onderhoud.

Meer groen in de werkom-
geving. Opgenomen in het 
ontwerp, opgenomen in het 
meubel.
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je eigen kast bouwen
hoe ziet de jouwe eruit?

Stackr.. 
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Stackr configuratie met
een zitje en de “phone-
booth”. Beide aan binnen-
zijde met vilt gestoffeerd. 
Achterwanden in 
donkere houtprint.

Stackr configuraties,  
witte onderkasten met 

respectievelijk een 
open rompje met glazen 

achterwand en een 
plantenbak.
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Stackr  zoals toegepast in 
het project Creando.

Er is optimaal met de 
Stackr elementen gespeeld. 

Kleur, materiaal, dimensies, 
alles is gebruikt.
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Stackr met folder-
schappen.

De Stackr collectie is al heel 
compleet maar wordt nog zeer 
regelmatig voorzien van nieuwe 
familieleden. De folderkast, 
garderobekast, afvalkast, lock-
erkast met electrosloten en de 
“op poten” kast zijn daar mooie 
voorbeelden van. 

Stackr als lockerkast 
voorzien van electronische 
sloten.
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In het Ministerie van 
Milieu en Infrastructuur 
zijn de Stackr elementen 
“op pootjes” te zien. 
Stalen frames, gepoeder-
coated, tillen de kast 
200mm op waardoor 
er een nieuw beeld van 
Stackr ontstaat.
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kleur jij je werkomgeving? 

Flanck benches met L-bladen. 
Onderling verschoven en 
gecombineerd met accessoires.

Kleuren en materialen 
die goed bij de COwerk 
familie passen.
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Stackr is af te sluiten 
met electrosloten. 
Met cijfercombinatie 
of opgenomen in het 
toegangscontrole-
systeem.

Basic_Duo samen met 
Stackr. Bladen en de 
Stackrplantenbakken 
zijn op elkaar afgestemd.

Diverse Stackr kasten.
Lockers, open vakken, 
plantenbakken of “gewoon” 
archiefkasten, alles is 
mogelijk.
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Akoestisch bureauscherm waar 
gespeeld is met verschillende 
stoffen en kleuren. 

Stackr opgebouwd met een brug 
over twee Basic_Duo opstellingen.
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Hock, ideaal als besloten 
werkplekje in de open 
ruimte. Voorzien van een 
print, een kleur, mos of 
vilt kun je Hock geheel 
naar je hand zetten.

zigzag tafel met 
Disck onderstellen. 
Bladen massief eiken- 
hout met knoesten.
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Speak vergadertafel.
Hoe lang, hoe diep?
Dat bepaal jij!

Bocks is geheel vernieuwd.
Opgebouwd uit verschillende 

gestoffeerde elementen. Deze 
elementen zijn natuurlijk  
zelf te voorzien van stof 

waardoor de Bocks continu 
kan veranderen.

Hock dienend als
besloten werkplek
en als afscheidend
element
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Aanlandwerkplekken van Basic_Duo 
met notenhouten bladen en 
gestoffeerd bureauscherm. Om de 
tafel Klup vergaderstoelen uit-
gevoerd in twee kleuren blauw.
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uit je comfortzone?
durf jij te springen? 

je werkomgeving anders vormgeven? 
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uit je comfortzone?
je werkomgeving anders vormgeven? 

Crate toegepast in 
diverse projecten.
Duidelijk is de look&feel 
en de veelzijdigheid van
Crate.  Een eerlijk, direct 
en ontwapenend product. 

Call-centre werkplekken 
samengesteld uit Dunck 
frames. Een ronde zit-sta 
plek zowel elektrisch als 
met een gasveer in hoogte 
verstelbaar.
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Bocks als informele, 
besloten overlegplek.
Uitgevoerd in grijze, 
rode en beige stoffen.

...... met vormen,
kleuren en materialen

veel plezier!
30
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Bocks zoals die is uitgevoerd 
voor de FGH bank.

Voorzien van een elektra-
punt onder brede armlegger.

Omgeving opgebouwd uit Hock 
met print, Tafelpot, 
Natte poten, Bocks, Speak en 
KlupToo.
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De InBtween modellen
Backflip en Frontflip 
toegepast in twee mooie
projecten.

2-persoons Hock 
met bladprint.

Een drietal nieuwe 
InBtween modellen. 

Stretched uitvoeringen 
om te combineren met de 

bestaande modellen.
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Hoge gestoffeerde wanden 
opgebouwd tot een besloten 
werkplek. Toe te passen bij 
alle frames. Hoogte, breedte, 
stoftype en kleur zijn zelf te 
bepalen. 
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Werkomgeving 
opgebouwd uit 
Speak, Stackr 
en Kick.

Start met creëren
Stop met dromen 
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KlupToo-Lo in een 
zadellederen uitvoering. 
Draaibaar en neigbaar.
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BasiC-O tafel als werk- 
overlegplek. Op achtergrond 
een Stackr kastje.
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Diverse fotos met Basic_4 en 
Basic_Duo werkplekken. 
Duidelijk te zien is de 
verscheidenheid en de 
eenvoud.
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Flanck bench met L-bladen. 
De bench is samengesteld uit 
twee 800mm diepe wangen en 
een 600mm diepe wang. 
De werkplekken zijn verschoven 
ten op zichte van elkaar. In de 
daardoor ontstane ruimte zijn 
accessoires geklemd. 
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Stackr met een plantenbak als 
bovenzijde. Geïntegreerd groen 
op de werkvloer. 

39



waarvan je hoopte
maak jij dingen..

dat ze al bestonden?

Flanck_Duo wangen 1600mm breed 
met in diverse kleuren gestoffeerde 
bureauschermen. 
Toegepast in het project Oranjewoud.
Flanck_Duo is verkrijgbaar in 
1200mm en 1600mm wangen, hoogte 
instelbaar en verstelbaar. 
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Flanck_Duo bench met L-bladen. 
Gespoten bladen in verstek. 

Stackr opgebouwd met een brug 
over twee Basic_Duo opstellingen.
Bovenste kastjes en brug in een 
gefineerd essen uitvoering.
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Stackr zoals toegepast in het 
project UPC- Leeuwarden. 
Mix van diverse kleuren en 
enkele houtprints. Niet alleen 
gebruikt voor opbergen, maar 
ook voor compartimentering.
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Disck; vormt letterlijk de basis 
voor een mooie tafel.
Een ruime keuze aan bladen 
maakt hem helemaal af.
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2-persoons Hock bekleed met 
blauw vilt. Buitenzijde fins berken 
met blanke lak.
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Disck poten zijn verkrijg-
baar in 3 hoogtematen, rond  
of vierkant, gepoedercoated 
of rvs. 
Bladen volledig vrij in vorm 
en materiaal.

Een nieuw product, Kick.
Houten stoeltje, lekker chunky
met goed zitcomfort.
In blank beuken of diverse kleuren
verkrijgbaar.
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Dunk, onze zit-sta werkplek.
Bereik? 620-1280mm!
Verstelbaar door middel van 
motor of gasveer.
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Flanck_Duo benches met 
Stackr kasten aan gang-
zijde, zoals toegepast in 
het project FGH Bank. 
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kriebels in de onderbuik
ontwerp met je hart 

Coupé werkplekken opgebouwd 
uit hoge gestoffeerde wanden en 
Dunk zit-sta werkplekken.
De gestoffeerde wanden zijn voor-
zien van een akoestische plaat.
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kriebels in de onderbuik

Flanck_Executive werkplek.
Onderstel en sideboard uitgevoerd 
in wit, topbladen zandkleuring.
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Klup, vergader fauteuil. 
Speel met verschillende 
kleuren , materialen of 

stofstructuren.
Onderstel is neigbaar, 

in hoogte verstelbaar en 
draaibaar.

Projectinformatie: Met 
res et atectota quidun-
tion eum rehentum sus, 
tectemp elenis re, quos 
ma sit modissi l ex-
cero eate rehenis sintiss 
itaque ni omni sam.
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Opstelling Speak met modellen 
Klup, KlupToo, KlupToo Shoot-
KlupToo High.

Speak tafels toegepast in 
diverse projecten. Ovaal, 
met speciale print of met 
contrasterende kleppen, 
veel is mogelijk.
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Maak ‘m van jou
Verzin ‘t maar 

Carperz. Rond geprint
perzisch tapijt.
diameter 4 meter.
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Bureauprogramma’s
Achter  de COwerk bureauprogramma’s zit een 
systeemgedachte en deze is erg eenvoudig: een 
universele bladdrager die alle frame componenten 
aan elkaar verbindt zodat er één compleet 
uitwisselbaar bureauprogramma ontstaat. 
Flanck wangen met ladenblokken of een Basic_
Ttee-poot, alles is te combineren. 
Naast deze bladdrager zijn de frames in vele 
diepte,- en lengtematen en kleuren verkrijgbaar.

De bureaubladen kennen eigenlijk nauwelijks een 
beperking. Dimensionering, kleur en materiaal zijn 
zelf te kiezen.

Hierdoor ontstaat de mogelijk voor ieder project, 
of in één project, een gevarieerd beeld van 
werkplekken voor verschillende gebruikers te 
creëren.
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Basic_4
Basic_4 is een basaal bureauprogramma dat stevig op 
zijn vier poten staat. De fysieke verschijningsvorm staat 
garant voor een blijvend herkenbaar beeld in het kantoor.
Basic_4 kent een aantal specifieke kenmerken, zoals 
de mogelijke tweedeling in het blad die de werkplek 
organiseert. Ook kan de CPU een vaste plek krijgen 
onder het bureau in een speciaal voor Basic_4 
ontworpen hangend ladenblok. Er ontstaan zo legio 
mogelijkheden om Basic_4 aan te passen aan de gewenste 
werkomgeving. Basic_4 is overal inzetbaar.
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Basic_Duo is het broertje van Basic_4. Basic_Duo staat 
ook op 4 poten, maar dan voor 2 werkplekken. Is dus 
ideaal voor gecombineerde werkplekken, 2, 4, 6, altijd een 
veelvoud van 2. De mogelijkheid om op de tussenbalk een 
schermpje te plaatsen als afscheiding maakt het helemaal 
af. Dit scherm is uit te voeren in verschillende kleuren en 
stofferingen zodat een eigen karakter ontstaat. Uiteraard 
zijn ook hier het onderstel en de bladen in diverse 
afwerkingen leverbaar. De werkeilanden die zo ontstaan 
zijn dus helemaal te ‘customizen’.

Basic_Duo
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Basic_Ttee
Basic_Ttee is een bureauprogramma ontworpen vanuit
dezelfde filosofie als Basic, Flanck en Solid. De details 
zijn zoveel als mogelijk weggewerkt zonder de gebruiks,- 
of configuratiemogelijkheden in te perken. Dit levert 
een sobere, strakke T-poot op die zich makkelijk voegt 
in elk interieur. De Ttee is goed te combineren met de 
componenten uit Flanck. De wang en het ladeblok zijn 
integraal uitwisselbaar met Flanck en met Ttee, waardoor 
veel verschillende werkplektypen zijn te creëren vanuit 
hetzelfde systeem. De werkplekken zijn zowel in hoogte 
instelbaar en verstelbaar. De verstelbaarheid gebeurt 
handmatig met een slinger of elektrisch.
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Basic_O
Basic_O is het tweelingbroertje van Basic_4 met slechts 
één verschil, de poten zijn aan de onderzijde met elkaar 
verbonden. Hierdoor ontstaat een verrassend ander 
beeld met behoud van de basale vormkwaliteiten van 
Basic_4.
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Basic_O_duo
Basic_O_Duo is het tweelingzusje van Basic_Duo.  
Basic_Duo staat echter op een gesloten frame. Dit frame 
is de basis voor 2 werkplekken. Op de tussenbalk is de 
mogelijkheid een schermpje te plaatsen als afscheiding.
Dit scherm is uit te voeren in verschillende kleuren en 
stofferingen zodat een eigen karakter ontstaat. Uiteraard 
zijn ook hier het onderstel en de bladen in diverse 
afwerkingen leverbaar. De werkeilanden die zo ontstaan 
zijn dus helemaal zelf samen te stellen.
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Flanck
Flanck bestaat uit gesloten wangen, ladenblokken en lage 
kastjes. Flanck kenmerkt zich door een eenvoudige en 
heldere vormgeving. Dit komt omdat er bij het ontwerp 
zoveel mogelijk overbodige details weggewerkt zijn. 
Het programma is zo samengesteld dat door de wangen, 
ladenblokken, kastjes en werkbladen op verschillende 
wijze toe te passen er een grote diversiteit aan 
werkplekken ontstaat met elk een uniek karakter.
Van de eenvoudige werplek tot de luxe directiewerkplek.
De werkplekken zijn zowel vast, instelbaar als 
verstelbaar leverbaar. De verstelbaarheid gebeurt 
handmatig met een slinger of elektrisch. Flanck kan ook 
als ‘bench’ geleverd worden of als duowerkplek.
De ruime keuze in afwerkingen van onderstel, kastjes en 
blad maakt Flanck zeer breed inzetbaar.
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Flanck_Duo
Flanck_Duo is een duo werkplek ontstaan vanuit Flanck.
Grote gesloten wangen, 1200 en 1600mm als 
ondersteuning voor twee werkplekken. Op de tussenbalk 
is de mogelijkheid een schermpje te plaatsen als 
afscherming. Dit scherm is uit te voeren in verschillende 
kleuren en stofferingen zodat een eigen karakter 
ontstaat. Uiteraard zijn ook hier het onderstel en de 
bladen in diverse afwerkingen leverbaar.
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Flanck
Executive
Flanck Executive is de meest luxe uitvoering van het
bureauprogramma Flanck. Kenmerkend zijn het open 
vak aan de voorzijde, de plek voor de CPU en het 
overstekende blad.
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Dunck
Links zitten, rechts staan. Of andersom. De duo 
zit-sta-werkplek. Alle mogelijkheden zijn ook hier 
beschikbaar wat betreft kleuren, materialen en 
gestoffeerde schermen. Er zijn twee verschillende 
versteltrajecten 68-118cm of 62-128cm. Hoogte 
verstelbaar door middel van motor of gasveer. 
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Speak
Speak is een tafelprogramma inzetbaar voor alle
vormen van werken en communiceren, bijvoorbeeld 
als vergadertafel of teamtafel. Standaard diepte maten 
zijn 120-140-160cm. Door het door te koppelen frame 
is de lengte zelf te bepalen. De tafel is voorzien van een 
Basic_O onderstel en wordt voorzien van kabelkleppen 
en een kabelgoot onder deze kleppen. De kleppen zijn in 
andere kleuren dan het blad leverbaar.
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Disck
Disck vormt letterlijk de basis voor een mooie tafel. De 
ronde of vierkante voet mag gezien worden.
Er zijn drie hoogte maten beschikbaar. Een ruime keus 
aan bladen van verschillende formaten, vormen, kleuren 
en materialen maakt Disck het ideale voetstuk.
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Volt
Volt is een vouwtafel. Eenvoudig opklapbaar, mobiel, 
nestelbaar en koppelbaar. Eventueel te voorzien van een 
schaamschot. De ideale tafel voor trainings,- en flexibele 
vergaderruimten. Frame is van staal, de bladen zijn, 
zoals in de hele COwerk familie, zelf te kiezen wat betreft 
kleur en materiaal. Maten zijn enigzins afhankelijk van 
de frame maat. Geadviseerde bladdikte 18 of 22mm.

81



82



83

TafelPot
De TafelPot is ontworpen met de gedachte bomen en 
planten op een natuurlijke manier te integreren in werk,- 
of verblijfsruimten. Met de TafelPot haal je direct meer 
groen in je omgeving. De pottafel is zowel in een binnen 
als buiten versie leverbaar en is te krijgen in 4 kleuren.
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Stackr programma
Stackr is een stapelbaar kastensysteem.
Door verschillende kastelementen op een basisplint
te stapelen ontstaat deze ruimtescheider. 
Geen losse kasten meer die een hoop ruis in
het kantoorlandschap veroorzaken, maar alle 
kasten op elkaar gestapeld. Door de diversiteit
aan elementen in maat, kleur, materialen, 
transparantie en open/gesloten, is Stackr breed
toepasbaar. Tevens kunnen elementen met

een hoog geluidabsorberend vermogen toegepast 
worden. Dat is in het open kantoorlandschap wel zo 
prettig. Zo is Stackr te customizen tot een maatpak 
met eigen identiteit voor iedere werkomgeving met 
volledig behoud van flexibiliteit.
Een Stackr kast is eenvoudig weer om te bouwen 
tot een andere kast. Je kunt er simpel iets 
aan toevoegen of van af halen. Altijd de juiste 
hoeveelheid kastruimte waar nodig!



86



87

Stackr
Stackr is een stapelbaar kastensysteem. Door 
verschillende kastelementen op een basisplint te 
stapelen ontstaat deze ruimtescheider. Geen losse 
kasten meer die een hoop ruis in het kantoorlandschap 
veroorzaken, maar alle kasten op elkaar gestapeld. Door 
de diversiteit aan elementen in maat, kleur, materialen, 
transparantie en open/gesloten, is Stackr breed 
toepasbaar. Tevens kunnen elementen met een hoog 
geluidabsorberend vermogen toegepast worden. Dat is in 
het open kantoorlandschap wel zo prettig. Zo is Stackr 
te customizen tot een maatpak met eigen identiteit voor 
iedere werkomgeving.
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Stackr is onbegrensd. In hoog tempo komen er nieuwe
mogelijkheden bij. Een aantal geven we hier weer; te 
weten een zitje voor 2-personen (120cm en 160cm hoog), 
de phonebooth, lockerkasten met electrosloten (zowel 
nummer als met een druppel aangesloten op het algehele 
toegangscontrolesysteem), folderkasten, 
plantenbakken, garderobekasten, vitrine, klepkasten, 
vuilnisbakken en de plint op “pootjes”.
Alles om het kantoor vorm te geven met Stackr.

Stackr
Specials
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Stackr
Akoestiek
De veranderende kantooromgeving vraagt steeds meer 
om flexibiliteit. Flexibiliteit in de compartimentering van 
de werkvloer, flexibiliteit voor de facilitaire vraagstukken 
als het “paperless office” en de “open ruimte”.  Stackr 
Akoestiek geeft antwoord op deze vraag. Gestoffeerde 
elementen voorzien, aan twee zijden, van een akoestisch 
schuim en eenvoudig te koppelen. Deze akoestische 
elementen kunnen worden gecombineerd met de Stackr 
elementen maar kunnen ook op zichzelf staan. Je kunt 
dus zelf de hoogte en de breedte bepalen en natuurlijk ook 
de kleur en stof.
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Hock
Hock is een besloten werkplek in de open ruimte. Een 
kleine aanlandwerkplek die overal in de “semi” openbare
ruimte is te plaatsen. Even besloten werken, een mailtje 
versturen of iemand bellen. Hock is verkrijgbaar in
een 1-, 2-  of 4-persoonsuitvoering. Als toevoeging is de 
zitting met rug en de achterwand te voorzien van vilt. 
Ook is de achterwand aan een of 2 zijden te beplakken 
met een print of een akoestisch levend rendiermos.
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Klup
Klup is een vergader/conferentiestoel opgebouwd 
uit een gesloten gestoffeerde zitschaal en dito rug. 
Door de eigenzinnige belijning en de mogelijkheid 
zitting en rug verschillend te stofferen, ontstaan er 
vele uitvoeringen met steeds een ander karakter. Van 
eigenwijs kleurrijk tot zakelijk leder. Klup kent twee 
verschillende onderstellen: een onderstel voorzien van 
hoogteverstelling met neigmechanisme of een vast 
onderstel. De onderstellen kunnen worden voorzien 
van wielen of nokken en zijn standaard in een chromen 
uitvoering.
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KlupToo
is het zusje van Klup, maar dan met een hoekig karakter. 
Door de armleggers, rug en zitting in verschillende 
kleuren te stofferen krijgt KlupToo haar autonome 
verschijningsvorm. De keuze voor een hogere rug 
en opengewerkte armleggers maken KlupToo breed 
inzetbaar. Het aluminium onderstel is in hoogte  
verstelbaar en neigbaar. De verkrijgbare modellen zijn;
De KlupToo, de KlupToo_Shoot, de KlupToo_High en de 
KlupToo_Lo.
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InBtween
InBtween is ontworpen voor wachtgebieden en het gebied 
tussen werken en vergaderen. De zitelementen van 
InBtween nodigen je uit tot interactie. Het zitten naar 
eigen inzicht geeft het actieve en dynamische karakter 
weer van de geheel gestoffeerde InBtween modellen. 
InBtween kent 4 modellen en 3 nieuwe stretched 
modellen: De HighFlip is herkenbaar aan zijn brede en 
hoge rug die de ruimte enigszins compartimenteert. 
De BackFlip heeft een grote brede flap naar achteren 
waarmee het schrijfblok, de agenda of de laptop even een 
plek kan krijgen. De FrontFlip heeft een flap naar voren 
die naast de mogelijkheden van de backflip ook zijdelings
zitten mogelijk maakt. De NoFlip heeft zoals de naam al 
zegt geen “Flip” en is een poef. De stretched models zijn; 
Stretched-High, Stretched-2Flip en Stretched FrontFlip.
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Bocks
Bocks is niet zomaar een bank. Het is een zetel die 
‘staat’. Bocks definieert de ruimte. Bocks is samengesteld 
uit 4 delen, welke te voorzien zijn van verschillende 
stofferingen. De juiste opstelling voor elke meeting, 
formeel dan wel informeel. Met ieder een eigen tafeltje, 
voorzien van een elektrapunt.
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Crate
Crate is als tijdelijk stadsmeubilair voor festivals 
in Rotterdam geëvolueerd tot een volwaardig 
productgamma. De modellen lijken op elkaar te reageren 
en nodigen uit tot allerlei manieren van zitten, staan, 
hangen en liggen. Crate heeft 5 modellen van verschillend 
karakter en afmetingen. Crate is verkrijgbaar in fsc 
vuren en eiken. Andere houtsoorten zoals b.v. douglas 
pine, iroko en lauropreto zijn op aanvraag. Crate kan 
afgewerkt worden met wax of beits (in kleur).
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G-spot
De G-spot is een fauteuil die, als je er plaats in neemt, de 
ruimte begrensd. Alleen of samen, altijd een besloten
ruimte voor een gesprek. De G-spot heeft een plek 
voor een bloknoot of laptop. De zitting en achterwand 
zijn verschillend te stofferen wat een scala aan 
verschijningsvormen geeft.
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kleuren
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Kick
Kick is een houten stoeltje met een chunky karakter,
geheel gemaakt van beukenhout. Verkrijgbaar in 
diverse kleuren waarbij de houtnerf zichtbaar blijft. 
Een goedzittende stoel met aandacht voor detail en 
ambachtelijke aansluitingen.
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Beatnik
Beatnik laat je genieten van jouw favoriete muziek in top 
kwaliteit geluid terwijl je relaxed onderuit kan zitten in 
deze ergonomisch ontworpen ‘sound station’ fauteuil.
Beatnik verbindt eenvoudig je laptop, mobiele telefoon,
tablet of mp3-speler met deze sound station door middel 
van Bleutooth of Apple’s AirPlay technologie. Beatnik 
is zowel toepasbaar in de openbare ruimte als meer 
besloten werk- of verblijfsomgevingen. 
Beatnik laat je genieten van een buitengewoon geluid.
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Natte Poten
Natte poten is een ideaal krukje om overal bij  te plaatsen.
Even bij iemand aanschuiven of als groepje bij elkaar in 
de koffie ruimte. Natte poten is opgebouwd uit 2 delen.
De basis is eikenhout en MDF. De bovenzijde en 2/3 van 
de poten is altijd wit of eiken. Het laatste stukje van de 
poten, 1/3 deel, is eiken, wit of een door jou te kiezen ral 
kleur.
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PlusMinus
PlusMinus is een wachtbank met het comfort van luxe 
bank, maar met de mogelijkheid goed en stabiel op te 
staan, wat de bank toegankelijk maakt voor jong en 
oud. De toegepaste losse rug,- en zit-“stroken” zorgen 
voor een herkenbaar maar toch uniek beeld waarmee 
een verscheidenheid aan verschijningsvormen kunnen 
worden gecreëerd. PlusMinus is opgebouwd uit een 
stalen frame met gestoffeerde zit,- en rugelementen. De 
gestoffeerde elementen zijn standaard verkrijgbaar in 
kunstleder maar kunnen op aanvraag ook in leder of 
stof geleverd worden. De bank is verkrijgbaar in 1,5 of 3 
meter lang (respectievelijk 6 of 10 zitplaatsen).
De armleuning en het aflegtafeltje zijn op diverse posities
toe te voegen.
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Benck
Benck is een comfortabele bank waar men informeel kan
overleggen. De zitting, rug en wangen kunnen in 
verschillende kleuren en stofferingen worden geleverd.
Door de toepassing van een verhoogde rug en hogere of
lagere wangen kan men deze plek enigszins afschermen 
van de ruimte. Hierdoor is de bank ook uitermate 
geschikt voor een ‘power-nap’.
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Carpetz 
 

Carpetz is een verzamelnaam voor een serie COwerk 

vloerkleden. Maar het zijn meer dan zomaar kleedjes. 

Het is het vinden van de ideale hotspot. Ze markeren 

een speciale plek in het kantoorlandschap. Op deze 

hotspots gebeurt het. Leverbaar in diverse maten en 

verschijningsvormen met namen als Target, Carperz en 

Carpapps. 
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http://www.deprojectinrichter.com

