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Over ons
Werkplekken ontwikkelen zich sneller en sneller. 

Kantoorgebouwen en hun inrichtingen zijn echter nog 

net zo statisch als jaren geleden. Met BOW lossen wij 

dit probleem op door een compleet assortiment aan 

bouwstenen voor boxen in alle maten en configuraties 

te leveren. Jullie kantoor wordt blijvend aanpasbaar en 

daarmee onderdeel van een hybride systeem.

FITS YOUR NEEDS



Met onze boxen stellen wij jou in staat om elke denkbare configuratie van jullie 

office fit-out te realiseren. Deze perfecte fit zal na verloop van tijd wellicht niet 

meer geheel aansluiten bij jullie, dan doorontwikkelde, organisatie. Moeiteloos 

laten onze boxen zich dan weer aanpassen. Reconfiguratie is eenvoudig en de 

bouwstenen kun je, indien daarbij nodig, blijvend bij bestellen. Ook in geval van 

opeenvolgende gebruikscycli.

Wij staan voor

Duurzaam

Continu analyseren wij de data rondom de vraag en aanbod van 

kantoorinrichtingen. Op basis van deze trends passen wij onze eigen producten 

aan. Een assortiment dat daarom bestaat uit de meest toegepaste producten, 

altijd in tijdloze kleuren. Hiervan hebben wij altijd grote volumes op voorraad 

waardoor wij onze producten snel kunnen leveren tegen sympathieke prijzen.

De boxen van BOW bouw je eenvoudig op uit losse bouwstenen. Altijd 

verpakt in aparte dozen die je per definitie eenvoudig kunt verplaatsen, ook 

in de lift. Wij voorzien elke box “af fabriek” van ventilatie, licht en stroom. 

Deze gehele installatie is gekoppeld aan één sensor met één stekker. Op het 

moment dat je verbinding maakt met het stopcontact is de BOW box 100% 

zelfvoorzienend geworden.

Voorraad en  
sympathieke prijzen 

Modulair
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Bovenpaneel Deur Doorkoppelwand
boven

Doorkoppelwand
onder

Onderpaneel

Dakpaneel
Verbindings-

element

Aanpasbaar
Snel en flexibel jouw werkomgeving realiseren. Dat is 

waar BOW voor staat. Samen met onze dealers leveren 

en installeren wij complete fit-outs voor jouw kantoor. 

Fit-outs die blijvend aanpasbaar zijn: van boxen om 

in te bellen en werken tot aan vergaderunits. Altijd uit 

voorraad.

CONFIGURATIE
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Configuratie van
BOW One naar 
BOW Two

HERBRUIKBAAR

+ + +

2x Onderpaneel2x Bovenpaneel

Met BOW leveren wij de bouwstenen 
waarmee jij de indeling van jullie 
kantoorruimten blijvend flexibel maakt. 
Van belcel tot aan vergaderunit en van 
teamruimte tot aan directievertrek. Als 
jullie vervolgens veranderen, veranderen 
onze boxen gewoon weer mee. Voor 

welke configuratie jij ook kiest, helemaal 
customized of toch voor één van onze 
voorbeelden, jouw fit-out zal altijd aan de 
volgende eisen voldoen: eenvoudig (her)
monteerbaar, akoestisch aangenaam, 
goed geventileerd maar vooral prettig 
om in te werken.

+ =

Dakpaneel2x Verbindings-
element

Bouwstenen
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full spread afbeelding



Plug & Play
De boxen van BOW bouw je eenvoudig op uit losse bouwstenen. Altijd 

verpakt in aparte dozen die je per definitie eenvoudig kunt verplaatsen, 

ook in de lift. Wij voorzien elke box “af fabriek” van ventilatie, licht en 

stroom. Deze gehele installatie is gekoppeld aan één sensor met één 

stekker. Op het moment dat je verbinding maakt met het stopcontact is 

de BOW box 100% zelfvoorzienend geworden, zonder koppeling aan de in 

het gebouw al aanwezige klimaat-installatie. Plug&play dus.
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Klimaat
De kwaliteit van de lucht in onze boxen wordt in de basis door twee factoren 

bepaald: de concentratie van CO2 en de temperatuur. In collab met Duco 

Ventilation ontwikkelden wij onze Hulk. Een systeem dat we uitvoerig 

hebben getest onder uiteenlopende praktijk omstandigheden. Bij gebruik 

van onze boxen is er nu een CO2 concentratie van maximaal 1000 PPM en 

een temperatuurstijging van niet meer dan 1,5 graden, vergeleken met het 

omringende kantoor. En dat alles op basis van plug&play, zelfvoorzienend dus.
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Configurator
Elke denkbare configuratie breng je zeer eenvoudig tot leven met 

onze online tool. Op een grid kies jij voor elk stramien het juiste 

BOW element. The sky is hierbij echt the limit: zo ontwerp jij dé 

oplossing voor jullie ruimtebehoefte. Na configuratie ontvang je 

per direct een digitale tekening, een product-documentatie-blad 

en de vrijblijvende offerte. Deze digitale tekening is als ‘object’ 

eenvoudig in te laden in alle gangbare tekenprogramma’s en ons 

product-documentatie-blad is niet alleen altijd helemaal op maat 

maar vooral zeer compleet. De offerte maakt jullie beeld van onze 

mogelijkheden hierbij compleet.

ONLINE
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BOW boxen
Van belcel naar grote projectruimte, de standaard BOW boxen 

in de kleuren zwart en wit zijn uit voorraad leverbaar. Kies uit 

een van onze standaard configuraties en geniet van korte 

levertijden. Altijd uit voorraad en ook altijd met direct een 

vaste prijs, inclusief installatie(s). Onze standaard boxen zijn 

eveneens opgebouwd uit de modulaire elementen en daarom 

steeds aanpasbaar. Al onze bouwstenen worden in Nederland 

geproduceerd, geassembleerd en opgeslagen.

STANDAARD
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Ventilatie

Onze boxen worden standaard geleverd 

met een ventilatiesysteem in het dak. 

Blijvend een prettig werkklimaat.

Sensor

In het dak van elke BOW box hebben wij een 

sensor geïnstalleerd voor de meegeleverde 

stelbare led-verlichting en de ventilatie.

Duurzaam

Bij BOW bedoelen wij met duurzaam dat onze 

producten op opeenvolgende generaties 

kantoorgebruikers afgestemd kunnen worden.

Algemene
specificaties
boxen

Akoestiek

BOW boxen hebben een solide metalen frame 

en worden door ons aan de binnenkant dubbel 

gestoffeerd.  Blijvend voldoende privacy door 

de geluidsreductie van 33 DB.

Stopcontacten

Wij leveren onze boxen met vier 

stopcontacten en met twee USB-poorten. 

Blijvend voldoende aansluitingen.

Flexibel

Onze boxen worden opgebouwd uit losse 

bouwstenen die op meerdere manieren 

geconfigureerd en aangevuld kunnen 

worden. Blijvend een flexibele oplossing.
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BOW One
FITS YOUR NEEDS

Open werkomgevingen zijn uitermate geschikt 

voor jullie samenwerking op kantoor. Af en toe 

moet je echter even alleen zijn om te bellen 

of voor focus. Met de BOW ONE voeg je deze 

functionaliteit eenvoudig toe aan jouw kantoor. 

Onze meest compacte box is dan ook geschikt 

voor één persoon.

B 130

B 125

buitenmaat in cm

D 130

D 125

H 232

H 227

binnenmaat in cm

Antraciet
Kleur: 50

Zwart
RAL9005

Zwart
U12000

Wit
RAL9010

Wit
RAL9010

kleur buitenpaneel

kleur vilt

binnenmaat in cm

kleur staal

Specs

Montagetijd 60 minuten

Aantal personen 1

Verlichting 8W 2700K

Geluidsreductie 33 DB 

Luchtverversing 6 keer per uur

Aansluitingen 4x 230 V en 2x USB

Voorzien van motion sensor

Zelfvoorzienend d.m.v. 1 stekker

Werkblad op stahoogte
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BOW Two
FITS YOUR NEEDS

Kantoren worden steeds meer plekken voor 

overleg. Vaak gaat dat prima van achter jullie bu-

reau’s of samen bij de koffie-automaat. 

Als je het echter fijn vindt om wat privacy toe te 

voegen aan deze plekken dan kom je automa-

tisch uit bij de BOW TWO. Ideaal namelijk voor 

jullie “bilateraaltje” maar ook zeer geschikt om je 

collega thuis er even bij te halen.

B 255

B 250

buitenmaat in cm

D 130

D 125

H 232

H 227

binnenmaat in cm

Antraciet
Kleur: 50

Zwart
RAL9005

Zwart
U12000

Wit
RAL9010

Wit
RAL9010

kleur buitenpaneel

kleur vilt

binnenmaat in cm

kleur staal

Specs

Montagetijd 90 minuten

Aantal personen 2

Verlichting 8W 2700K

Geluidsreductie 33 DB 

Luchtverversing 6 keer per uur

Aansluitingen 4x 230 V en 2x USB

Voorzien van motion sensor

Zelfvoorzienend d.m.v. 1 stekker
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BOW Four
FITS YOUR NEEDS

Het karakter van ons werk zou je in toenemende 

mate kunnen typeren als “hybride”: deels thuis 

en deels op kantoor. Om jouw tijdsbesteding 

op kantoor optimaal efficiënt én effectief te 

maken hebben wij de BOW FOUR ontwikkeld. 

Geschikt om in te overleggen maar ook om in te 

werken. Afhankelijk van jouw voorkeur is deze 

werk-spreek-kamer geschikt voor één tot vier 

personen.

B 255

B 250

buitenmaat in cm

D 255

D 250

H 232

H 227

binnenmaat in cm

Antraciet
Kleur: 50

Zwart
RAL9005

Zwart
U12000

Wit
RAL9010

Wit
RAL9010

kleur buitenpaneel

kleur vilt

binnenmaat in cm

kleur staal

Specs

Montagetijd 120 minuten

Aantal personen 4

Verlichting 8W 2700K

Geluidsreductie 33 DB 

Luchtverversing 6 keer per uur

Aansluitingen 4x 230 V en 2x USB

Voorzien van motion sensor

Zelfvoorzienend d.m.v. 1 stekker
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BOW Six
FITS YOUR NEEDS

Flexibiliteit en grotere groepen lijken soms 

elkaars tegenpolen maar in onze BOW SIX 

komen ze samen. Samen met maximaal 5 

collega’s kun je hierin namelijk overleggen 

maar ook prima werken. Meetingbox en 

kantoor-unit in één dus met een breed scala 

aan inrichtingsmogelijkheden.

B 380

B 375

buitenmaat in cm

D 255

D 250

H 232

H 227

binnenmaat in cm

Antraciet
Kleur: 50

Zwart
RAL9005

Zwart
U12000

Wit
RAL9010

Wit
RAL9010

kleur buitenpaneel

kleur vilt

binnenmaat in cm

kleur staal

Specs

Montagetijd 150 minuten

Aantal personen 5

Verlichting 8W 2700K

Geluidsreductie 33 DB 

Luchtverversing 6 keer per uur

Aansluitingen 4x 230 V en 2x USB

Voorzien van motion sensor

Zelfvoorzienend d.m.v. 1 stekker
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BOW Nine
FITS YOUR NEEDS

Zoom, Teams en Whereby werken prima maar 

uiteindelijk halen ze het niet bij fysiek meeten. 

Zeker niet bij grotere groepen en daarom als 

overtreffende trap onze BOW NINE. Inderdaad 

voor een 9-persoons overleg maar ook zeer 

geschikt als projectruimte.

B 380

buitenmaat in cm

D 380 H 232

binnenmaat in cm

Antraciet
Kleur: 50

Zwart
RAL9005

Zwart
U12000

Wit
RAL9010

Wit
RAL9010

kleur buitenpaneel

kleur vilt buitenmaat in cm

binnenmaat in cm

kleur staal

B 375 D 375 H 227

Specs

Montagetijd 180 minuten

Aantal personen 9

Verlichting 8W 2700K

Geluidsreductie 33 DB 

Luchtverversing 6 keer per uur

Aansluitingen 8x 230 V en 4x USB

Voorzien van motion sensor

Zelfvoorzienend d.m.v. 1 stekker
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BOW Twelve
FITS YOUR NEEDS

Zoom, Teams en Whereby werken prima maar 

uiteindelijk halen ze het niet bij fysiek meeten. 

Zeker niet bij grotere groepen en daarom 

als overtreffende trap onze BOW TWELVE. 

Inderdaad voor een 12-persoons overleg maar 

ook zeer geschikt als projectruimte.

B 505

B 500

Antraciet
Kleur: 50

Zwart
RAL9005

Zwart
U12000

Wit
RAL9010

Wit
RAL9010

kleur buitenpaneel

kleur vilt buitenmaat in cm

binnenmaat in cm

kleur staal

D 380

D 375

H 232

H 227

Specs

Montagetijd 210 minuten

Aantal personen 12

Verlichting 8W 2700K

Geluidsreductie 33 DB 

Luchtverversing 6 keer per uur

Aansluitingen 8x 230 V en 4x USB

Voorzien van motion sensor

Zelfvoorzienend d.m.v. 1 stekker
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Modular office 
fit-out voor 
architecten
Met onze bouwstenen en jullie ideeën dé workspace 

realiseren. Dat is waar BOW voor staat. Altijd uit voorraad en 

ook altijd met direct een vaste prijs, inclusief installatie(s). 

Het resultaat hiervan is vervolgens blijvend aanpasbaar, 

welke configuratie jij ook definieert: van boxen om 

in te bellen en concentreren tot aan onze oneindige 

vergaderoplossingen. De online BOW configurator is hierbij 

het instrument dat per direct de vertaalslag maakt naar een, 

in elk tekenprogramma, op te laden object.
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Leverbaar in 
jouw kleuren
De voorraad BOW bouwstenen is opgebouwd uit 

frames met de kleuren zwart (RAL 9005) en wit (RAL 

9010). Uiteraard is elke kleur realiseerbaar. Ook qua 

stoffering geldt dat naast de antraciete basis alles 

mogelijk is. Hierbij geen ondergrenzen qua volume.

Kleur:

Binnen 8 weken
geleverd

Meer dan 100 RAL
kleuren beschikbaar
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Personaliseer 
jouw ruimte
Onze profielen en stofferingen kunnen dus in elke kleur 

en uitvoering geleverd worden. Hier stopt het voor ons 

echter niet: het is namelijk ook mogelijk om de BOW 

boxen te personaliseren. Neem contact met ons op als 

je alles wilt weten over de eindeloze mogelijkheden tot 

‘branding’.

Meer dan 100 RAL
kleuren beschikbaar

Logo en foto 
bedrukking mogelijk
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ESport Campus
Deze BOW 18 configuratie is samengesteld uit de standaard BOW 

Four en BOW Two configuraties. Middels ‘doorkoppeling’ hiervan 

zijn vijf space-in-space ruimtes ontstaan. Deze verschillende units 

worden gebruikt door flexwerkers op de H20 Esport Campus in 

Purmerend: een locatie die nu nog volop in ontwikkeling is. De 

bedoeling is dat de boxen in een volgende fase hiervan verhuizen 

naar hun definitieve locatie: iets dat met de bouwstenen van BOW 

zeer eenvoudig is. Bouwkundige- en/of installatie-technische 

aanpassingen zijn hier immers nooit voor nodig.

REFERENTIE

H20 Esport Campus

Purmerend

4 x BOW Four

1 x BOW  Two
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Campus Delta
De manier waarop wij onze kantoren gebruiken is aan het veran-

deren. Zo ook bij Campus Delta in Capelle aan den IJssel. Onze 

BOW Six en BOW Three vormen hier de flexibele én snelle op-

lossing voor de sterk toegenomen vergaderbehoefte. De boxen 

gaan hierbij helemaal op in de bestaande uitstraling en vormen 

ook nog eens een logische ruimteafscheiding. En dat alles op 

basis van Plug+Play.

REFERENTIE

Campus Delta

Capelle aan den IJssel

1 x BOW Three

1 x BOW  Six
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Contact

bowfitout.com

info@bowfitout.com

085 0600666

Brugstraat 11, Almelo

http://www.deprojectinrichter.com




bowfitout.com


