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Ontwerper Productomschrijving

Wiel  Arets (Heerlen,  1955)  
studeerde  af  aan  de  faculteit 
Bouwkunde  van  de  Technische 
Universiteit  Eindhoven.  Met  het 
ontwerp  voor  de  kunstacademie  in 
Maastricht  (1993)  brak  hij 
internationaal door. Er volgden meer 
monumentale  gebouwen  van  zijn 
hand:      Woongebouw  “De  Hoge 
Heren” in  Rotterdam,  de 
universiteitsbibliotheek in Utrecht en 
niet  te  vergeten  het  eigenzinnige 
onderkomen  van  Lensvelt  in  Breda 
dat  strak,  sober,  brutaal  en 
transparant  oogt. Arets beperkt  ziet 
niet  tot  architectuur.  Hij  ontwerpt 
ook  succesvolle  interieurs en  tal  van 
gebruiksvoorwerpen  voor 
gerenommeerde  fabrikanten, 
waaronder Alessi en Quinze & Milan. 

De Stealth kast

De Stealth kast werd door Wiel Arets
oorspronkelijk  ontwikkeld  voor  de 
nieuwbouw  van  het  AZL‐gebouw in 
Heerlen.  De  materialen  in  dit 
gebouw – glas, beton, glad stucwerk 
– zijn  hard  en  weerkaatsen  alle 
geluid.  De  akoestische  demping 
kreeg  daardoor  bijzonder  veel 
aandacht.  De  oplossing  werd 
gevonden door de kasten te voorzien 
van  geluidsdempend materiaal,  wat 
leidde tot verbluffende resultaten.
In  de  schuifdeur  en  achterwand  is 
een  raster  van  gaten  aangebracht 
met  daarachter  akoestisch 
dempingmateriaal.  De  kasten  zijn 
samengesteld uit twee binnenkasten 
van  standaard    100  cm  breed,  deze 
zijn  per  romp  afsluitbaar.  Op 
aanvraag  leverbaar  in  80  en  90  cm 
breedte.

Deuren vallen buiten de kastromp en 
de  sloten  zijn  in  het  bovenblad 
aangebracht.  De  Stealth Kast  is 
enkelzijdig  (49  cm)  of  dubbelzijdig 
(90 cm)  te gebruiken. Dit  is uniek  in 
de  projectmarkt.  Legborden, 
uittrekframes  en  andere  indelingen 
zijn  mogelijk.  De  Stealth Kast  is 
standaard  in  vier  hoogtes  te 
verkrijgen.  Van  81  cm  hoogte  voor 
het gebruik van  twee ordners boven 
elkaar,  tot maximaal 189  cm hoogte 
voor  het  gebruik  van  vijf  ordners. 
Kasten  van  151  cm  hoogte  worden 
vaak  toegepast  als  geluiddempende 
scheidingswanden .

De Stealth tafel

De  Stealth tafel  is  door  zijn 
vormgeving  uitermate  geschikt  voor 
boardrooms  en  conferentieruimtes. 
De  tafel bestaat uit een  rechthoekig 
blad  op  een  onderstel.  Het  blad  is 
leverbaar  in  een  breed  scala  aan 
kleuren  en  materiaaluitvoeringen. 
Het  dragende  onderstel  is  van  staal 
uitgevoerd  in  antraciet  en/of 
zilvergrijs.  De  slimme  plaatsing  van 
het  onderstel  resulteert  in  optimale 
beenvrijheid.  Het  complete 
kabelmanagement is in het onderstel 
verborgen. De opening in het midden 
van de Stealth Tafel  is afgedekt met 
een metalen plaat waarin bekabeling 
van  bijvoorbeeld  microfoons,  kan 
worden weggewerkt. De Stealth tafel 
is  leverbaar  in  een  groot  aantal 
afmetingen.

De Stealth bank

Net  als  de  kastenserie werd  ook  de 
Stealth bank  oorspronkelijk 
ontworpen  voor  het AZL  gebouw  in 
Heerlen. De bankenserie  is modulair 
van opbouw en bestaat uit kopstuk, 
een  tussenmodule  en  een  koppel‐
element.  Hiermee  is  letterlijke  een 
eindeloze  bank  te  creëren. De  bank 
heeft  een  onderstel  van  metaal  en 
wordt  geleverd  met  comfortabele 
zitelementen eventueel met  rug. De 
zitelementen  kunnen  worden 
uitgevoerd  in  uiteenlopende 
materialen  zoals  stof  en  leer  en  in 
een  brede  range  van  kleuren.  Door 
de  modulaire  opbouw  is  de  bank 
volledig  naar  eigen  inzicht  in  te 
delen,  met  alleen  zitelementen  of 
een  variant waarbij  een  zitting met 
en zonder rug is gecombineerd.
Stealth banken  staan  los  met 
stabilisatielast  (grind)  tegen 
kantelen, of  aan  vloer bevestigd. Bij 
demontage  zitelement  is  onderstel 
toegankelijk.

Productomschrijving Productomschrijving Toepassing Uitvoering

Blad
38  mm  MDF,  gefineerd  en 
afgewerkt  met 2 componentenlak.
uitsparing  in  midden  voorzien  van 
afdekplaat.

Begin‐, midden‐ en eindconsole
modulair opgebouwd
metaal

Maatvoering

180 cm x 180 cm  ( 8 personen)
250 cm x 180 cm (10 personen)
320 cm x 180 cm (12 personen)
390 cm x 180 cm (14 personen)
460 cm x 180 cm (16 personen)
530 cm x 180 cm (18 personen)
600 cm x 180 cm (20 personen)
670 cm x 180 cm (22 personen)
740 cm x  180 cm (24 personen)

grotere maten op aanvraag!

Kleuren 

Blad
Fineersoorten

noten
wengé

Begin‐,  midden‐ en eindconsole (staal)
wit structuur geëpoxeerd Ral 9010
zilvergrijs structuur geëpoxeerd, 
antracietgrijs geëpoxeerd
zwart

Toepasbaar in
boardrooms
conferentieruimtes
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