Zitten niet meer als norm
sv.nl

Projectmeubelen

Lange tijd was zitten de norm in de werkomgeving. Nu we eenmaal
weten hoe slecht dat zitten voor ons is, opent zich met staan en
bewegen tijdens het werk een nieuw interessant domein voor
onderzoek en experiment voor ontwerpers en architecten.Vanuit deze
thematiek en experimenteerlust, introduceerde Prooff dit jaar BeTween
van Studio Makkink & Bey. Dit is een meubel dat de fantasie prikkelt
binnen de werkomgeving en het publieke domein. Rechtop ziet het
object eruit als een boom. Liggend kan de ‘boom’ worden gebruikt als
speelse afscheiding, bureau, bank of tafel. De afzonderlijke elementen
kunnen benut worden als bureau, stoel, bijzettafel of poef. De Prooff is
zittend of staand te gebruiken.

Nieuw lid in lampenfamilie
www.e4d.nl

PRODUCTINFORMATIE

De lampenfamilie van Eye for Design is uitgebreid met het model Noon 7,
dat uitstekend is toe te passen boven de extra grote massief houten tafels van
Zeitraum. Met de komst van Noon 7 is er nu ook een specifieke catalogus
voor de Zeitraum-lichtcollectie uitgekomen en is de kappencollectie uitgebreid
met een vierde kleur: lightgrey. Met ruim 25 jaar ervaring met massief hout
staat Zeitraum voor duurzame producten die minimalistisch en modern zijn
vormgeven. In 2006 presenteerde Zeitraum de eerste lampen van de Nooncollectie, ontworpen door EL Schmid. Noon wordt door architecten en
lichtplanners hoog aangeschreven. De gehele lichtcollectie wordt succesvol
toegepast bij particulieren en in bijzondere projecten in zowel binnen- als
buitenland. Zeitraum en Eye for Design presenteren Noon tijdens imm Keulen
2016 in hal. 03.2 stand D024 en op Design Post Keulen.

Architectonische tafel
www.vanderplas.biz

Van der Plas Meubel & Project ontwikkelde de PRO tafel – een geheel in staal
uitgevoerde tafel die is geëpoxeerd in een structuurlak – in wit, zwart, antraciet of grijs.
De tafel is voorzien van een opvangbak voor kabels en het blad kan worden uitgevoerd
in Forbo Desk Top in verschillende kleuren, in houtfineer (grenen, essen of donker
gerookt eiken) en Corian in drie tinten. Op verzoek kunnen kabeldoorvoeren worden
aangebracht. De standaardmaten zijn 1.800 x 900 x 750 mm of 2.400 x 90 x 750 mm.
De stelvoeten zijn van messing of rvs. Maatafwijking voor meerdere aantallen is
bespreekbaar. Het ontwerp is architectenbureau Atelier PRO uit Den Haag.
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