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Maart

‘‘I LIKE TO MOVE IT MOVE IT’’‘‘WORK ANYWHERE’’
Nomado

WORK MOVEMENT
Werken doe je vaak in een kantoor met naast of tegenover je dezelfde collega die je 
vaker ziet dan je gezin. De toekomst laat zien dat juist daar een verandering in komt. Voor 
kantoren waar mensen met elkaar in een ruimte werken is het hoog tijd voor 
work@anywhere. Een vrije keuze in hoe je werkt en waar. Als je op kantoor zelf een plek 
uit kunt zoeken waar je door wordt geïnspireerd of juist je concentratie kan pakken, is dat 
gewoon fijn. Ook flexwerken kan, maar work@anywhere is net wat vrijer.   Een bank - een 
stoel - een stiltecabine - op kantoor - bij de Starbucks - McDonalds - thuis - in je bed...  
work@anywhere. Wij wensen iedereen een BEDGASM, omdat werken op de laptop op je 
favoriete plek in huis ook heel prettig is, maar uiteindelijk gaat dit ook vervelen. Er is niets 
prettiger dan op een fijne plek je werk te kunnen doen en dat is voor velen gewoon op 
kantoor.nEn zeg nu zelf, thuis werken met kinderen is echt niet altijd makkelijk. Kijk maar 
naar deze video van een verslaggever van CNN... en het gebeurt echt.
Bekijk de video hier.
Werkplekken die het mogelijk maken om op kantoor aanwezig te zijn, mét dat vrije 
gevoel van thuis. Mobiele werkplekken zijn er van zeer ruim tot zeer klein en zijn een must 
have in deze tijden. Wij noemden het al, maar het kan zomaar zijn dat de manier van 
werken heel erg kan gaan veranderen. Het is daarom noodzakelijk om een aantal mobiele 
werkplekken aan te schaffen. En dat deze werkplekken niet alleen inzetbaar zijn als 
noodzakelijke werkplek om even ergens anders te zitten, maar ook voor spontane meetings 
of als je even een privacy plekje wilt opzoeken. Super makkelijk en tevens heel productief. 
Door personeel de vrijheid te bieden van een work@anywhere werkplek, kunnen zij zich 
vrij bewegen in het pand. Daarmee vergroot je het werkplezier en de aanwezigheid van 
personeel. De nieuwe trend wordt niet thuiswerken, maar mobiel werken. En ja dit kan ook 
thuis, met bijvoorbeeld de Sola van Martela. Deze is niet enkel een lust voor het oog, maar 
ook een lekker werkplekje.
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WANDERLUST
Deze complete mobiele werkplek die oogt als een mega iPhone 
is een topper in zijn soort. Het geeft privacy, is mobiel en is een 
complete werkplek die je ook gemakkelijk even opzij zet.
NOMADO klinkt ook als een all terrain werkplek. Het is een 
mobiele werkplek met “wanderlust” zoals ze zeggen. Laat hem maar 
lekker reizen. En wil je even niet alleen zitten maar met die leuke 
collega samen zitten, dan kun je deze topper in een handomdraai 
omtoveren tot een duo werkplek. Niet alleen gezellig, maar vooral 
wat betreft ruimte heel functioneel.

CREATIEF MET KURK
Mocht je geen ruimte hebben voor mobiele werkplekken dan is daar 
altijd een creatieve mouw aan te passen. Mobiele tafelschermen met een 
heerlijke Scandinavian look. Deze schermen zijn van kurk, dus zit je er 
langer dan die ene middag dan mag je er gewoon een foto van je hond of 
je kat opprikken. Door de innovatieve vorm kan er driftig op los gepuzzeld 
worden. De smoked variant klinkt goed en je droomt er mee weg naar 
warmere en betere tijden. Om je door de winter heen te helpen naar de 
zomer en bij het ontbreken van een kekke hond of kat hebben wij wat voor 
je uitgezocht. Instagram follow die echt heel erg leuk is : hazelandthegang   
#MOOD
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OF DOE HET JUIST WEL
Wat een lekker ding is het. Een Donut: ja, een echte met 
sprinkels of chocola. Ik droom weg…. Nee, deze donut is 
voor de relax werkers. De voor ik doe het vandaag even 
onderuit momenten. Oortjes in, laptopje op schoot en ZEN. 
Voordeel is dat je deze donut niet hoeft te delen en gewoon 
overal neer kunt leggen. Door de zeer comfy houding kom 
je ook even tot rust en kan je in totale relax modus toch 
door om aan dat hersen krakende document te werken.
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I AM TOKKING TO YOU!
Tegenwoordig kan met design natuurlijk alles, 
dus ook een bijzettafeltje met een kippenpoot. 
Enkel heeft deze meer features dan menig ander 
koffietafeltje. Deze kan je verstellen en werken 
vanuit je luie stoel of bank kan dus makkelijk 
met deze Space Chicken. En wat denk je van 
tussendoor je sandwich eten op schoothoogte… 
HEMELS. Neem hem mee naar een geschikt 
plekje om te werken op kantoor en je bent 
mobiel.
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https://catalogus.planatoffice.nl/producten/sola-lounge-chair-disc-base/
https://catalogus.planatoffice.nl/producten/s5-plus-table-screen/
https://www.instagram.com/planatoffice/
https://www.facebook.com/PLANATOFFICE/
https://www.linkedin.com/company/plan-office/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/watch?v=Mh4f9AYRCZY
https://catalogus.planatoffice.nl/producten/giant-donut/
https://catalogus.planatoffice.nl/producten/space-chicken/

