
Omschrijving
Rondo bestaat uit een serie gestof-
feerde wanden waarmee ruimtes 
worden gecreëerd. De naam Rondo 
dankt dit concept aan de zachte, 
ronde hoeken waarmee de rechte 
delen zijn gekoppeld. De gestof-
feerde wanden zorgen voor een 
goede akoestiek. De hoogwaardige 
afwerking rondom maakt het 
object tot een functionele divider 
in een grote ruimte. 

Toepassingen
De grote vormen van Rondo delen 
een grote ruimte gemakkelijk in 
in een multifunctionele ruimte.  
Rondo Quatro is een ideale overleg 
of brainstormplek. Rondo Solo is 
een afgekaderde éénpersoonswerk-
plek terwijl de Rondo Longo ideaal 
is om een belangrijk telefoontje af 
te wikkelen of staand te werken.

Details 
Rondo heeft een houten skelet. 
Dacron en de stoffering zorgen voor 
een geluiddempende werking. 
De lage Rondo’s zijn voorzien van 
een comfortabele zit. Een MDF 
tafeltje/aflegblad is altijd gelakt.
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Collectie

Materialen
De romp van Rondo is opgebouwd 
uit triplex met grenen ribben. De 
wanden zijn voorzien van een 
zachte laag dacron en worden 
vervolgens afzonderlijk gestoffeerd 
en opgebouwd.

Techniek
Al onze producten worden tot een 
hoog nivo ontwikkeld. Dit geeft ons 
de mogelijkheid ons machinepark 
zo efficiënt mogelijk aan te sturen. 
Bewerking van hout, metaal, stof 
en schuim worden CNC-gestuurd 
en garanderen als zodanig precissie 
tot op de millimeter en een con-
stante kwaliteit.
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Solo Afmetingen
Een kleine werkplek op iets meer 
dan 1m2 waar je gemakkelijk 
plaats neemt om de lopende zaken 
af te handelen. Voor de mobiele 
werknemer is dit alles wat nodig 
is. Een telefoontje in alle rust of 
gewoon even geconcentreerd 
doorwerken. 

Opties
Een 230V contactpunt kan inge-
bouwd worden in de wand. 

Afmetingen
Hoogte 142,7 cm
Breedte 115,5 cm
Diepte 98,0 cm

Zithoogte 43.4 cm

Stoffering
Rondo kan in principe in elke stof 
gestoffeerd worden. Voor een op-
timaal akoestisch effect adviseren 
we een stof met de juiste akoesti-
sche eigenschappen.

Rondo
Michiel van der Kley, 2012
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Duo Toepassing
Rondo Duo schermt je af van de 
omgeving maar geeft je toch vrij 
zicht.  Twee Duo’s tegenover elkaar 
maakt een overlegplek voor vier.
In ieder geval ervaar je de plaat-
selijke rust door de akoestische 
wanden.

Afmetingen
Hoogte 162,7 cm
Breedte 1950 cm
Diepte 775 cm

Stoffering
Rondo kan in principe in elke stof 
gestoffeerd worden. Voor een op-
timaal akoestisch effect adviseren 
we een stof met de juiste akoesti-
sche eigenschappen.
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Duo Top Toepassing
Rondo Duo Top schermt je af van 
de omgeving (ook van boven) maar 
geeft je toch vrij zicht.  Twee Duo’s 
tegenover elkaar maakt een over-
legplek voor vier.
In ieder geval ervaar je de plaat-
selijke rust door de akoestische 
wanden.

Afmetingen
Hoogte 162,7 cm
Breedte 1950 cm
Diepte 775 cm

Stoffering
Rondo kan in principe in elke stof 
gestoffeerd worden. Voor een op-
timaal akoestisch effect adviseren 
we een stof met de juiste akoesti-
sche eigenschappen.
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Quatro Toepassing
Rondo Quatro is een ruime 
concentratieplek voor één tot vier 
personen. Twee comfortabele zitjes 
zorgen voor een actieve zit. Een 
bespreking blijft door de akoesti-
sche werking van de wanden bin-
nenskamers. De ingebouwde tafel 
geeft voldoende ruimte voor alle 
noodzakelijke apparatuur.

Afmetingen
Hoogte 162,7 cm
Breedte 2480 cm
Diepte 1950 cm

Stoffering
Rondo kan in principe in elke stof 
gestoffeerd worden. Voor een op-
timaal akoestisch effect adviseren 
we een stof met de juiste akoesti-
sche eigenschappen.
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Longo Toepassing
Rondo Longo leent zich perfect 
het serieuze telefoontje waarbij 
opperste concentratie is vereist. 
Staand in een Rondo Longo ervaar 
je de absorberende werking van de 
stoffen wanden. Op het handige 
aflegblaadje is voldoende plek om 
je (digitale)agende te raadplegen of 
voor een snelle notitie.

Afmetingen
Hoogte 187,7 cm
Breedte 930 cm
Diepte 930 cm

Stoffering
Rondo kan in principe in elke stof 
gestoffeerd worden. Voor een op-
timaal akoestisch effect adviseren 
we een stof met de juiste akoesti-
sche eigenschappen.
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