
 

Purmerend, 12 mei 2021 

De Projectinrichter verwerft distributierechten voor vergaderprogramma  

MeetBench van Architect Chris Pachen 

De Projectinrichter B.V en Chris Pachen Interieur Architecten (CPIA) hebben een 

overeenkomst gesloten om het vergader- en brainstormmeubel MeetBench op de 

markt te zetten. 

 

De Projectinrichter is de grootste onafhankelijke aanbieder van kantoormeubelen in 

Nederland. Een van de specialiteiten van CPIA is het ontwerpen van ruimtes en 

producten die inspireren tot positief gedrag door hun multifunctionele inzetbaarheid.  

Effectief vergaderen 

MeetBench is ontworpen om organisaties te faciliteren bij een effectievere manier 

van vergaderen. Met twee basisvormen, een hoekdeel en een recht deel, beide 

eenvoudig koppelbaar, zijn vergaderopstellingen te creëren die interactief 

vergaderen bevorderen en passief toehoren vrijwel onmogelijk maken. Vergaderen 

op een andere manier met meer dynamiek en plezier, verhoogde efficiency voor de 

organisatie en een verbeterd welzijn voor de medewerker. 

MeetBench is er in twee varianten: MeetBench Tube en MeetBench Frame. Uiteraard 

zijn diverse bladbedekkingen en stoffen toe te passen. Hierdoor past de MeetBench 

in elk interieur en bij elke organisatie. 



Over De Projectinrichter:   

Het landelijk werkende bedrijf De Projectinrichter is één van de grootste dealers van kantoor- en 

projectmeubilair aangevuld met een breed assortiment projectstoffering, dat mede via professionele 

adviseurs als architecten, projectmanagementbureaus en interieuradviesbureaus wordt verkocht aan 

eindgebruikers. Als specialist in inrichten, adviseren zij in het gezamenlijk creëren van een 

toekomstgerichte, duurzame en efficiënte werkomgeving. Naast de showroomvestiging in Purmerend, 

Bergeijk en Rotterdam, beschikt De Projectinrichter B.V. over een eigen logistiek. De snelgroeiende 

aandacht voor circulair inrichten wordt gefaciliteerd door een op maat gemaakt pakket aan diensten, 

producten en financieringsmogelijkheden. De Projectinrichter is ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 

gecertificeerd. 

 

De Projectinrichter brengt MeetBench op de markt en nodigt geïnteresseerde 

wederverkopers uit om contact te zoeken.  

 

Leverbaar vanaf 1 juli 

MeetBench is reeds een aantal keren succesvol toegepast en is per 1 juli leverbaar. 

De formele marktintroductie zal voor de zomervakantie plaatsvinden. Uiteraard 

volgens de eventuele, nog van kracht zijnde, restricties met betrekking tot Covid-19. 

Voor meer informatie:   

088-650 1234  

www.deprojectinrichter.com 

info@deprojectinrichter.com 
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