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TOOaPICNIC bestaat uit een serie banken met een breed 
toepassingsgebied; je kan ze gebruiken op kantoor (Het Nieuwe 
Werken), in restaurants, hotellobby’s, wachtruimten en dergelijke.

De Nederlandse ontwerpers Jules Vreeswijk en Joost Waltjen 
hebben de serie, bestaande uit de TOOaPICNIC Share, Chill, Chill + 
en Hide zorgvuldig samengesteld. Iedere variant heeft een 
specifieke toepassing en daarmee een eigen uitstraling. Met name 
in een omgeving van Het Nieuwe Werken dienen meubelen 

TOOaPICNIC share

TOOaPICNIC

vanzelfsprekend zijn. De functie van een meubel hoeft niet te 
worden uitgelegd en moet uitnodigen tot gebruik.

TOOaPICNIC is uit te breiden met diverse accessoires zoals een 
geïntegreerde stroomvoorziening voor laptops en mobiele 
telefoons. Ook kunnen twee TOOaPICNIC opstellingen aan elkaar 
worden gekoppeld met een extra groot blad. Hierdoor creëer je op 
eenvoudige wijze een 4-persoonsopstelling.

TOOaPICNIC chill

TOOaPICNIC hide 130 TOOaPICNIC chill+

TOOaPICNIC hide 110

http://www.deprojectinrichter.com
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TOOaPICNIC hide 160

TOOaPICNIC share

STOPCONTACT

TOOaPICNIC chill

TOOaPICNIC koppelblad

92 cm

62 cm

170 cm

60 x 43 cm

73 cm 85 cm

62 cm

196 cm

60 x 43 cm

73 cm

Optioneel kan elke TOOaPICNIC worden uitgerust met een enkel of 
dubbel stopcontact. Hiernaast afgebeeld is een TOOaPICNIC hide 
bank voorzien van een dubbel stopcontact. 
Verkrijgbaar in zwart en wit.

http://www.deprojectinrichter.com


60 x 140 cm
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TOOaPICNIC hide 110

TOOaPICNIC koppelblad

TOOaPICNIC chill+

TOOaPICNIC hide 130 TOOaPICNIC hide 160

130 cm

66 cm

195 cm

60 x 43 cm

73 cm

160 cm

66 cm

195 cm

60 x 43 cm

73 cm

85 cm

62 cm

210 cm

60 x 43 cm

73 cm

110 cm

66 cm

195 cm

60 x 43 cm

73 cm

Alle TOOaPICNIC modellen kunnen worden uitgevoerd als 
4-persoonsopstelling. Een groot 140 cm lang blad koppelt twee 
TOOaPICNIC banken, en creeërt een ideale plek voor een korte 
meeting. Het koppelblad kan over de geïntegreerde tafelbladen van 
de banken geschoven worden. Dit zonder bevestigingsmateriaal of 
gereedschap.

http://www.deprojectinrichter.com



