OWN YOUR ZONE
Een van de regels van het ‘nieuwe normaal’ is het advies om thuis te werken. De randvoorwaarde om zowel fijn als verantwoord thuis te
kunnen werken is een ergonomisch goede werkplek. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers met een goede thuiswerkplek productiever
zijn en het voorkomt gezondheidsproblemen als rug-, nek- en schouderklachten. PLAN@OFFICE biedt hiervoor diverse mogelijkheden
en beschikt over een gevarieerd aanbod in meubilair in verschillende stijlen en prijsklassen. Wij adviseren u graag over de diverse
mogelijkheden en maken daarna een passende aanbieding voor u.

Het grote nadeel van het thuiswerken is het sociale aspect en het gemis aan fysiek overleg. PLAN@OFFICE neemt u daarom graag mee in
de mogelijkheden om uw kantoor dusdanig in te richten dat iedereen op een veilige en gezonde manier op kantoor, wanneer mogelijk,
aan het werk kan. Wij helpen u graag met het maken van een nieuw vloerplan. Denk hierbij aan looprichtingen, het opnieuw indelen van
de werkplekken en het toepassen van afscheidingswanden of bureauschermen. Wij hebben bijvoorbeeld het Protect screen ontwikkelt.
Dit scherm kan multifunctioneel worden ingezet door het te leveren met een whiteboard of een magnetisch board. Ook als we ooit weer
terug kunnen naar “normaal” zijn deze schermen hierdoor nog inzetbaar in bijvoorbeeld vergaderruimtes of om een rustige werkplek te
creëren in een drukke kantoortuin.

PLAN@OFFICE heeft speciaal voor de thuiswerkplek en de terugkeer naar kantoor deze brochure opgesteld met hierin een selectie van
de oplossingen die wij aanbieden.

OWN YOUR ZONE

PLAN@OFFICE HOOFDKANTOOR

INDELING

BEGANE GROND
COVID-19

COVID-19 ALGEMEEN:
COVID-19
ALGEMEEN
Door de toepassing van de COVID-19 maatregelen zal er een r
van 45% plaatsvinden met betrekking tot de werkplekken. Tevens is
raad van de vergaderruimtes met 50% gereduceerd.
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Tevens is de bezettingsgraad van de vergaderruimtes met 50% gereduceerd.
Dit percentage is gemeten in ons hoofdkantoor en is afhankelijk van het
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aantal vierkante meters en verschilt per etage. Dit percentage wisselt per
project. Aanbevolen wordt om zich via eenrichtingsverkeer door het kantoor
te verplaatsen. Er zijn extra hygiënische maatregelen nodig in ruimtes zoals
pantry’s, toiletten, printruimtes en flexibele werkplekken.
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INDELING

EERSTE VERDIEPI
COVID

COVID-19 ALGEMEEN:
Door de toepassing van de COVID-19 maatregelen zal er een r
van 45% plaatsvinden met betrekking tot de werkplekken. Tevens is
raad van de vergaderruimtes met 50% gereduceerd.
de beze
Aanbevolen word om zich via eenrich
et kantoor te verplaatsen.
Er zijn extra hygienische maatregelen nodig ter plekken van;
exibele werkplekken.
printer
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INDELING

TWEEDE VERDIEPIN
COVID-

COVID-19 ALGEMEEN:
Door de toepassing van de COVID-19 maatregelen zal er een r
van 45% plaatsvinden met betrekking tot de werkplekken. Tevens is
raad van de vergaderruimtes met 50% gereduceerd.
de beze
Aanbevolen word om zich via eenrich
et kantoor te verplaatsen.
Er zijn extra hygienische maatregelen nodig ter plekken van;
exibele werkplekken.
printer
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OWN YOUR ZONE
SCREENS

1.1
PLAN@OFFICE
SCHERMEN

SERVE TO PROTECT SCREEN DIBOND
Het Protect Screen, geïnitieerd door PLAN@OFFICE, is
gemaakt om als een multifunctionele tool te dienen en is
verkrijgbaar in verschillende opties en kleuren.

Het Protect Screen kan gebruikt worden als roomdivider,
wat vooral handig is tijdens de huidige situatie rond
Covid-19, maar kan ook dienen als reclamepaneel,
magneetbord of als design statement. De mogelijkheden
zijn eindeloos en de schermen kunnen gemaakt worden
uit dibond, (plexi)glas of vilt. Verder kunt u kiezen
tussen een half of volledig scherm, en beide opties zijn
ook verkrijgbaar met wielen, zodat ze gemakkelijk te
verplaatsen zijn op kantoor.

9

SERVE TO PROTECT SCREEN VILT
Het Protect Screen, geïnitieerd door PLAN@OFFICE, is
gemaakt om als een multifunctionele tool te dienen en is
verkrijgbaar in verschillende opties en kleuren.

Het Protect Screen kan gebruikt worden als roomdivider,
wat vooral handig is tijdens de huidige situatie rond
Covid-19, maar kan ook dienen als reclamepaneel,
magneetbord of als design statement. De mogelijkheden
zijn eindeloos en de schermen kunnen gemaakt worden
uit dibond, (plexi)glas of vilt. Verder kunt u kiezen
tussen een half of volledig scherm, en beide opties zijn
ook verkrijgbaar met wielen, zodat ze gemakkelijk te
verplaatsen zijn op kantoor.
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SERVE TO PROTECT SCREEN GLAS
Het Protect Screen, geïnitieerd door PLAN@OFFICE, is
gemaakt om als een multifunctionele tool te dienen en is
verkrijgbaar in verschillende opties en kleuren.

Het Protect Screen kan gebruikt worden als roomdivider,
wat vooral handig is tijdens de huidige situatie rond
Covid-19, maar kan ook dienen als reclamepaneel,
magneetbord of als design statement. De mogelijkheden
zijn eindeloos en de schermen kunnen gemaakt worden
uit dibond, (plexi)glas of vilt. Verder kunt u kiezen
tussen een half of volledig scherm, en beide opties zijn
ook verkrijgbaar met wielen, zodat ze gemakkelijk te
verplaatsen zijn op kantoor.
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1.2
DESK SCREENS

PREVENTIVE SCREEN
De preventieve schermen of scheidingswanden zijn
bedoeld om de veiligheid op de werkplek te vergroten
zonder de communicatie te hinderen. Het installatiegemak
van deze schermen, plus hun veelzijdigheid en mobiliteit
stellen ons in staat om de huidige ruimtes op een
wendbare en flexibele manier opnieuw in te richten.

De extension screens zijn ideaal om een veilige hoogte
(65 cm boven het werkblad) te bereiken door ze met
een eenvoudige montage bovenop het reeds bestaande
Forma
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bureauscherm

(melamine,

gestoffeerd

en

akoestisch) te plaatsen.

De

protective

screens

voor

individuele

tafels

zijn

onmisbaar op werkplekken die interactie vereisen met
bezoekers. Vergaderingen op dezelfde werkplek vragen
om goed doordachte oplossingen, zoals de Timber tafel
met frontscherm op een eenvoudig zelfdragend blad of
een enkel blad dat aan het tafelblad is bevestigd. Dit is
ideaal omdat het, indien nodig, kan worden verwijderd
zonder gereedschap en zonder aan het bureau te zijn
gekoppeld. Het kan op ieder vlak oppervlak worden
geplaatst.
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FACE
De Face-schermen zijn gemakkelijk aan te passen als dat
nodig is. De Face-schermen kunnen aan elkaar worden
bevestigd om een uitstekende ruimteverdeler te maken.

De

akoestische

eigenschappen

van

de

schermen

absorberen geluid en zorgen voor een prettige en rustige
werkplek. De materialen die in het Face-assortiment
worden

gebruikt,

zijn

gerecyclede,

hypoallergene

polyestervezels.

Met de Face Screen-serie kunnen ruimtes efficiënt en
voor vele doeleinden worden gebruikt. De screen-serie
omvat vloer- en tafelschermen in verschillende breedtes
en hoogtes om gemakkelijk combinaties te vormen die
bij elke ruimte passen. Face-schermen kunnen visuele
consistentie geven, zelfs wanneer verschillende soorten
werkstations in dezelfde ruimte worden gebruikt.
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R3 U.SCREEN
Verstelbaar bureau met vast U scherm.
Het scherm zit vast aan het blad, waardoor het scherm
tijdens het verstellen volledig meegaat naar de gewenste
werkhoogte. Door het U- vormige gestoffeerde scherm is
er een fijne akoestiek. Naast privacy biedt deze werkplek
ook direct de gewenste afstand tot de volgende collega.
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KUCHSCHERM
VDL Wientjes Roden heeft als kunststofspecialist haar
netwerk ingezet om een grote hoeveelheid acrylaat
te bemachtigen. Een grondstof die momenteel erg
moeilijk te verkrijgen is. VDL Wientjes Roden beschikt
over verschillende bewerkingsstations om acrylaat te
bewerken tot zogeheten ‘kuchschermen’ die verdere
verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan.
Tot op heden heeft VDL ongeveer 29 ton bewerkt
acrylaat afgeleverd bij verschillende afnemers. Naast het
aanleveren van de zogeheten kuchschermen beschikt
VDL ook over de middelen om acryl te drape vormen naar
de specifieke wensen van de klant.
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OWN YOUR ZONE
MEUBILAIR

PODWORK XPRESS
Werkstationmodule met hoge schermen
PodWork

Xpress

is

een

werkstation

voor

korte

werkzaamheden. De selectie omvat twee werkplekken,
staand of zittend, en een kledingopbergmeubel. Door de
locatie van de werkplekken zorgvuldig te kiezen kunnen
privé werkplekken voor individuen of voor grotere teams
gecreëerd worden.

Tegenwoordig zijn veel mensen flexwerkers en kunnen hun
eenvoudigere taken uitvoeren op hun mobiele telefoons
en laptops. Soms moet u echter e-mails beantwoorden
of u concentreren op andere werktaken. Precies hiervoor
is het PodWork Xpress-werkstation ontworpen. PodWork
Xpress biedt een privéplek voor kortstondig werken in een
activity based office. Het tafelblad is verkrijgbaar in zit- of
sta hoogte.
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PODWORK
PodWork-werkplekken
kantoortuinen.

bieden

Steeds

meer

extra

privacy

kantoren

in

hebben

behoefte aan ruimtes waarin in alle rust gewerkt kan
worden.

PodWork-werkstations

zijn

ontworpen

om

aan deze behoefte te voldoen: de twee verschillende
werkstationmodules

kunnen

eenvoudig

worden

gecombineerd om de gewenste lay-out te creëren.

PodWork biedt twee verschillende werkstationmodules,
één meer open en de ander meer privé. Door deze te
combineren is het mogelijk om verschillende werkplekken
te creëren. Het idee is dat de PodWork-modules wisseling
en flexibiliteit in het werkplekontwerp mogelijk maken,
ongeacht de grootte van het kantoor.
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PODBOOTH MEETING
PodBooth is ontworpen om een vredige sfeer te creëren.
Vooral op het werk kan een vredige soundscape je in
staat stellen om geweldige dingen te doen: creatief en
productief zijn. Onderzoek toont aan dat u door stilte en
privacy te bieden het welzijn van uw medewerkers kunt
verbeteren en de prestaties kunt verhogen.

Een brede selectie stoffen en andere materialen kan op
de PodBooth worden toegepast. Met de juiste materialen
en tinten kunt u een harmonieuze werkomgeving voor uw
kantoor creëren. De ontwerpkeuzes zijn allemaal gemaakt
met de eindgebruiker in gedachte. De magnetische deur,
afgeronde hoeken en zachte interieurs dragen allemaal
bij aan de gebruikerservaring.

PodBooth van Martela past zich aan de veranderende
behoeften van moderne werkplekken aan. Het is zo
gemakkelijk te verplaatsen dat u desgewenst elke dag de
locatie van uw pod kunt wijzigen.
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NOORA SOFA
Deze bank uit de Noora-serie biedt een comfortabele
en gezellige zitplaats voor in de lobby en informele
vergaderruimtes. De verschillende opties maken het
mogelijk om veel verschillende combinaties te creëren, en
biedt met hoge rugleuning een aangename en besloten
vergaderruimte.

Naast de stoffering kunt u kiezen uit een selectie
pootmaterialen: naast hout zijn er in totaal 92 inspirerende
kleuren om uit te kiezen.
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SPOT
Spot is een compact en licht tafelscherm, welke aan een
bureau kan worden bevestigd.
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FLIP
Mobiel vilten tafelscherm
Het inklapbare Flip-tafelscherm is licht en gemakkelijk te
verplaatsen. Het beschermt tegen visuele ruis en fungeert
als een akoestisch element in de kamer. Flip is gemaakt
van vilt wat is geproduceerd van gerecyclede PET-flessen.
Flip is dimensionaal compatibel met de PentaGo, Triangle
en Salmiakki tafels.
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OWN YOUR ZONE
THUIS WERKEN

3.1
PRODUCTEN

HOE KIES JE EEN STOEL DIE JE HELPT OM BETER
TE WERKEN EN PRODUCTIEVER TE ZIJN
Welke eisen moeten we stellen aan een bureaustoel?
Een stoel die bewegingsvrijheid geeft en zich optimaal aanpast aan het fysieke welzijn van de gebruiker.
• De stoel moet ruime afmetingen hebben die bewegingen en houdingsveranderingen mogelijk maken. Het is van vitaal belang dat deze in hoogte verstelbaar is om druk
op de achterkant van de dijen te voorkomen. Een verstelbare zitdiepte kan ook gunstig zijn.
• Het zitkussen mag niet te zacht zijn. Een schuim dat te veel ‘geeft’ kan bij het eerste gebruik een vals gevoel van comfort geven, maar kan in feite schadelijk zijn omdat
het beperkt in de bewegingsvrijheid.
• De afmetingen van de rugleuning moeten zodanig zijn dat ze ondersteuning bieden aan de gehele rug, met bijzondere nadruk op de onderrug. Het wordt aanbevolen
om een stoel te kiezen waarmee je de druk in dit gebied kunt regelen.
• Regeling van de rugleuning en zithoek. Vaak denken we dat het aanpassen van de hoogte van de zitting voldoende is, maar om schade aan de rug te voorkomen is het erg
belangrijk dat de stoel een mechanisme heeft om de hellingshoek van de zitting en de rugleuning aan te passen en het verdient, volgens het INSS, de voorkeur dat beide
bewegingen onafhankelijk van elkaar zijn. Er zijn vele soorten op de markt, van eenvoudige tot proactieve mechanismen, die de gebruiker dwingen om microbewegingen
uit te voeren die een opmerkelijke verbetering in hun gezondheid kan opleveren.
• Het wordt sterk aanbevolen om een stoel met armleuningen te kiezen en het is nog veel beter als deze verstelbaar zijn.
• De stoel moet op een vijfsterren onderstel met wielen staan, zodat de stabiliteit optimaal is.
• Een stoel met een hoofdsteun laat de wervels in het dorsale gebied rusten.
• De keuze van de bekleding is niet alleen esthetisch. Het verdient de voorkeur om te zoeken naar ademende bekleding die thermisch comfort garandeert. Voor een
telewerkstoel moet ook worden meegenomen dat bepaalde bekledingen, zoals leer of nappa, makkelijker schoon te maken en te desinfecteren zijn. De mesh-rugleuningen
zorgen, mits goed gespannen, voor een gegarandeerd ademend vermogen en thermische regeling.
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DOT.PRO
De Dot.Pro bureaustoel is ontworpen om alle huidige
innovaties

op

het

gebied

van

bureaustoelen

te

weerspiegelen. Dot.Pro bereikt, door de combinatie van
zeer functionele en resistente componenten, een perfecte
oplossing voor thuiswerken. Een stoel die opvalt door zijn
uitstraling wordt zeer gewaardeerd voor de huiselijke
omgeving.

Bewegingsvrijheid
Dot.Pro biedt een innovatief systeem dat het gebruik van
zeer resistente en flexibele materialen combineert en
die door middel van een enkel ankerpunt met de stoel
worden verbonden, waardoor een flexibele torsie in het
bovenste deel van de rug mogelijk is met behoud van
een stevige grip op de taille. Kortom, een stoel die een
gezonde bewegingsvrijheid garandeert.
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3.60
Zit gezonder
Voor de 3.60 is een mechanisme ontwikkeld dat is
geïnspireerd op een bolvormig kniegewricht dat de
natuurlijke beweging van het lichaam begeleidt en
de stoel laat swingen. De gebruiker moet de stabiliteit
behouden door het gebruik van sommige kernspieren
en de benen te vergroten. Deze belangrijke innovatie
is

onderzocht

in

een

gezondheidscentrum

voor

biomechanische analyse en is op wetenschappelijke
basis gecertificeerd om zowel meer comfort te bieden als
gezonder te zijn voor gebruikers.

Voordelen van dynamisch zitten:
• Helpt de spierconditie, de wervelkolom en de
tussenwervelschijven.
• Verbetert de houding van het lichaam en vermindert
rugpijn door de spieren te versterken.
• Activeert de bloedsomloop en helpt de werking van de
interne organen.
• Verbetert de concentratie en verlicht fysieke spanning
en stress.
• Helpt bij het verkrijgen van een maximale
zuurstofvoorziening van de spieren,
• Voorkomen van spanningen en stress.
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KINEO
Maximale rust en comfort tijdens het werk. De belangrijkste
kwaliteit van de Kineo stoel is het hoge comfort dankzij
drie basiselementen:
• De brede afmeting van zijn rugleuning en zijn 3Dverstelbare arm die de gebruiker hartelijk verwelkomt.
• De 3D mesh rugleuning en zijn verstelbare lendensteun
bieden extra ondersteuning aan het hele ruggedeelte.
• Een state-of-the-art mechanisme, Synchro Motion,
biedt een hoge mate van aanpassing aan het postuur
en natuurlijke bewegingen van de persoon die de stoel
gebruikt.

Bovendien kan de stoel door zijn veelzijdigheid worden
gepersonaliseerd

met

op

wielen,

onderstellen,

een

breed

soorten

scala

aan

opties

armleuningen,

de

aanpassing van de diepte van de zitting en een oneindig
aantal stoffen en bekledingsafwerkingen.
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ALLURE
Details maken het verschil. De combinatie van fijne
materialen

met

hoogwaardige

stoffering

en

een

aantrekkelijk design resulteren in exclusieve, iconische
en tijdloze stukken. Allure combineert ze allemaal.
Het uitgebreide naaiproces in combinatie met deze
eigenschappen verandert de stoel in een uniek stuk.

Het

Conference-mechanisme

zorgt

voor

een

kantelbeweging van 8 graden en een vergrendelde positie.
Bovendien is het voorzien van gashoogteverstelling.

De uitzonderlijke geometrie van de Allure is ook terug te
zien in de armleuningen, Ze vormen een trapezium, die
parallelle en loodrechte lijnen gebruiken welke de vorm
van de zitting en de rugleuning bepalen. De armleuningen
zijn gemaakt van aluminium, een materiaal dat net als de
rest van de stoel een verfijnd aspect geeft.
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TOUCH
Touch is een high-performance stoel met een doordachte
uitstraling. Het is een familie van operationele stoelen,
geleid door een sleutelconcept: veelzijdigheid. Touch
wordt geleverd met een lage rugleuning, met optioneel
verstelbare of vaste armen, verstelbare lendensteun en
een in diepte verstelbare zitting.
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HOE KIES JE EEN BUREAU DAT JE HELPT OM
BETER TE WERKEN EN PRODUCTIVER TE ZIJN
Welke eisen moeten we stellen aan een bureau? Hetzelfde als in het geval van stoelen, de tafel moet de natuurlijke beweging van de gebruiker toelaten en het moet
op de juiste hoogte zijn en voldoende oppervlakte hebben om het opgedragen werk erop te kunnen uitvoeren.
• Het oppervlak van de tafel moet zo breed mogelijk zijn om voldoende ruimte te bieden voor de dagelijkse spullen. De diepte moet dusdanig zijn dat het computerscherm
minimaal 85 cm van de ogen van de gebruiker afstaat. Om aan beide eisen te voldoen, raden ergonomen aan dat de tafel een afmeting heeft van minimaal 120 x 60 cm.
• Het tafeloppervlak mag niet reflecterend zijn en lichte afwerkingen hebben de voorkeur. Het mag ook geen thermische sensatie overbrengen. Ten slotte wordt aanbevolen
dat de bovenkant geen scherpe hoeken of randen heeft.
• De ideale hoogte van de tafel hangt sterk af van de lengte van de gebruiker, voor de meeste gebruikers is een tafel tussen 68 en 76 cm de juiste.
• Er zijn enkele tafels op de markt die in hoogte verstelbaar zijn en er zijn zelfs enkele tafels waarmee u kunt afwisselen tussen staan en zitten, wat gezondheidsvoordelen
oplevert.
• Het oppervlak onder de tafel moet bewegingsvrijheid geven en minimaal 60 cm diep en 70 cm breed zijn.
• De tafel moet elementen bevatten die de bedrading van de computer, telefoon, enz. mogelijk maken.
• Stabiliteit moet gegarandeerd zijn.
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TIMBER
Als je op zoek bent naar een meer natuurlijke, duurzame
en gezellige omgeving, dan is de Timber ideaal. Een
systeem van werktafels, die warme en vriendelijke ruimtes
genereren zonder de functionaliteit en de integrale
technologie op te geven.
De structurele as is gecentreerd op een gemengde steun
bestaande uit stalen balken en dwarsbalken die zijn
bevestigd aan poten van massief natuurlijk beuken die
voor robuustheid en stabiliteit zorgen. Op dit onderstel
zijn tafelbladen gebruikt van hoogwaardig materiaal.
Er zijn een aantal afwerkingen die samen met de te
gebruiken technologie kunnen worden verwerkt.
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LET’S WORK
Het metalen frame van fijne stalen staven onder de tafels
van de Let’s Work-tafel geeft het een lichte uitstraling die
er elegant uitziet in elk thuiskantoor.

Let’s work is een van de sterkste en stevigste tafels op
de markt, dankzij de versterkte massieve staven waaruit
de structuur is opgebouwd. Bovendien is deze structuur
‘flat pack’; ideaal voor logistieke doeleinden, aangezien
het bureau weinig ruimte inneemt tijdens het transport,
waardoor de CO2-uitstoot en dus de impact op het milieu
wordt verminderd.
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SKALA
Zit-sta systeem
Skala is het resultaat van onderzoek op het gebied
van gezondheid en werk, aangezien het de werkdag
bevordert waarin zitten en staan tijdens het werken
wordt gecombineerd. Dit systeem, ‘Zit-sta’ genaamd,
heeft

aanzienlijke

vermoeidheid

te

gezondheidsvoordelen

verminderen

en

door

spierblessures

te

voorkomen. Het kantoorwerk is van oudsher zittend en
het heeft verwoestende effecten op de gebruiker omdat
ons lichaam is ontworpen om te bewegen. Skala, met
zijn elektrische liftsysteem, maakt het mogelijk om het
tafelblad in hoogte te verstellen naar zit-sta posities en
zo is skala een nieuwe inzet op dynamiek, gezondheid en
motivatie als werkwijze.
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TRAVEL
Travel

heeft

een

eenvoudig

en

gebruiksvriendelijk

vouwmechanisme dat na gebruik een goed geordende
ruimte oplevert. Het is ontworpen voor multifunctionele
ruimtes die de flexibiliteit nodig hebben van een
werkoppervlak dat, samen met de mogelijkheid van
wielen, ervoor zorgt dat de tafel altijd en overal kan
worden gebruikt.

Opvouwsysteem
Folding Travel is een zeer eenvoudig systeem en vereist
geen kracht of gereedschap. Het mechanisme kan met
gemak door één enkele persoon worden bediend. Onder
het blad heeft Travel twee handvaten die worden bediend
door eraan te trekken. Daarbij verzet de tafel zich niet
tegen rotatieweerstand. Verticaal stapelbare tafels nemen
niet veel ruimte in beslag. Bij het opvouwen van het blad
voorkomt de negatieve hellingshoek onbedoeld kantelen.
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TELEWERKEN IN EEN EFFICIËNT KANTOOR: TIPS
In deze dagen dat thuis werken exponentieel is toegenomen, hebben we ons gerealiseerd dat “niet alles mogelijk is”, dat we onze concentratie nodig hebben om
efficiënt te zijn en om creatief te kunnen zijn is de werkomgeving essentieel. Het kiezen van een goede stoel en werktafel is cruciaal, maar er zijn andere aspecten die
de resultaten beïnvloeden. Als professionals bieden wij u enkele aanvullende tips:
• Kies de plek om te werken. Idealiter een speciale ruimte, hoewel dit in de meeste huizen niet mogelijk is. Je moet voorkomen dat u aan de keukentafel, op de bank of bij
doorgangen werkt. Vermijd gemeenschappelijke ruimtes en apparaten, zoals een televisie, die de concentratie kunnen verminderen. Het gebied moet een rustige plek zijn,
exclusief voor het werk.
• Analyseer de verlichting als je met schermen of documentatie gaat werken. De beste plaats zou zijn bij natuurlijk licht, omdat dit minder vermoeide ogen veroorzaakt, maar
als dat niet mogelijk is, is het goed om tijd te besteden aan voldoende verlichting en ongemakkelijke reflecties te vermijden.
• Ventilatie en temperatuur zijn essentieel om thermische belasting te voorkomen. Net zoals in het geval van licht, is natuurlijke ventilatie het meest geschikt, maar als dit
niet mogelijk is, is het belangrijk om te letten op het juist inregelen van de gebruikte apparaten om een te hoge of lage temperatuur, die vermoeidheid kan beïnvloeden,
• Gebruik functioneel meubilair zoals planken, opbergelementen waarmee we georganiseerd kunnen werken.

Door aandacht te besteden aan deze richtlijnen is het mogelijk om de ideale plek in huis te vinden en thuis te werken. Om de productiviteit en efficiëntie te verhogen,
geven we nog een laatste tip: Maak die plek van jou! Wat planten, schilderijen of foto’s aan de muur, een paar motiverende berichten, een whiteboard waar je ideeën op
kunt schrijven, etc.
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CYL
Vind je favoriete plek
Dit

product

inspireert

creativiteit,

flexibiliteit

en

ongedwongen rust. Een stoel die makkelijk kan worden
verplaatst naar elke gewenste ruimte.

Cyl heeft een stoffen handgreep die het transport
binnen verschillende ruimtes vergemakkelijkt. Cyl is een
functionele extra zitplek.
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LET’S SIT
Functioneel en met een sterke uitstraling
De uitstraling van de krukken van Let’s Sit is ontworpen met
de warmte van thuis in gedachten. Deze stoelen bieden
een ander type ruimte om de moderne kantoortaken te
vergemakkelijken.

De serie krukken van Let’s sit omvat drie verschillende
hoogtes en twee verschillende zitdiameters om ze op een
natuurlijke manier te integreren in de thuiskantoorruimte.
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CUORE & CAPPA
De veelzijdige stoel die je omhelst
De Cuore is gemaakt met als doel maximaal comfort te
bereiken zonder aan elegantie in te boeten, het heeft een
prachtig gebogen silhouet.

De Cuore heeft een vijfspaaks aluminium onderstel en
chromen wieltjes. Cappa stoelen zijn altijd in hoogte
verstelbaar.
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BIKA
Licht, leuk ... gewoon mooi
De Bika-familie wordt in wezen gekenmerkt door zijn
veelzijdigheid die zich ontwikkelt via twee basisstukken.
Enerzijds een structureel frame van polyamide met
glasvezel dat zorgt voor kracht en stevigheid en anderzijds
het zit- en rugleuningelement dat voor de kleur zorgt.

De schijnbare eenvoud van het Bika-programma verbergt
een ambitieus concept dat design en innovatie, uitstraling
en functionaliteit samenbrengt. Ontworpen door de
studio van Ramos & Bassols, is zijn veelzijdigheid geboren
uit de combinatie van slechts twee onderdelen die in
combinatie een extreem resistente stoel bouwen, maar
met een mooie en lichte uitstraling.
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GLOVE
Een multifunctionele stoel
De Glove-stoel, ontworpen door Josep Lluscà, is een
mijlpaal in functionaliteit. Alle stoelen binnen het
programma

hebben

dezelfde

uitstraling,

gladde

ronde vormen. Het heeft de grootste veelzijdigheid in
toepassingen.

Afhankelijk van het model is er een breed scala aan opties
beschikbaar, waaronder 6 kleuren van de polypropyleen
schaal en 17 beitsafwerkingen voor de houten poten. Om
nog maar te zwijgen van een enorm scala aan stoffen
voor de zitschaal.
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3.2
HUUR EEN
THUISWERKPLEK

HUUR EEN WERKPLEK VOOR THUIS
Huur nu bij PLAN@OFFICE een thuiswerkplek voor slechts
3 euro per dag. Je krijgt dan conform de voorwaarden een
volledige werkplek aangeboden, inclusief een elektrisch
verstelbaar bureau met npr1813-bureaustoel.
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THUISWERKPLEK SET 1

BUREAUTAFEL

Voldoet aan ARBO-NORM NEN-EN 2449 (bureautafel) en

• Bureautafel met 4-poots onderstel met keuze uit

richtlijn NPR1813 (bureaustoel):

• Bladmaat 140x80cm
• Bladmaat 140x70cm

Huurprijs set 1 (bestaande uit een nieuwe werkplek en een

• Bladmaat 140x60cm

nieuwe bureaustoel):
• Onderstel hoogte-instelbaar
€ 3,95 per werkplek per dag bij een huurperiode van 6

• Instelbereik 62-85cm

maanden.

• Onderstel in chroom, zwart of grijs

€ 2,00 per werkplek per dag bij een huurperiode van 12

• Blad in wit of lichtgrijs

maanden.
Bij aantallen van 25 stuks of meer: Levering en condities
in overleg.

De huurperiode kan per week worden verlengd na verloop
huurperiode.

BUREAUSTOEL
• Bureaustoel Kineo NPR1813

• Lendensteun

Bovenstaande prijs is exclusief éénmalige afleverkosten á

• Uitvoering Rijnstraat 8

• Wielen voor een harde vloer

€50,- en éénmalige retourname kosten van €50,-.

• (flexkantoor Nederlandse overheid)

• Wielen voor een zachte vloer

Zowel levering als terugname van de producten wordt

• Hoogte-instelbaar middels gasveer

• Onderstel gepolijst

achter de 1e deur gedaan. Alle genoemde prijzen zijn

• Zitdiepte-instelling

• Kunststof onderdelen zwart

exclusief 21% BTW.

• Kantelmechanisme (Synchroon)

• Mesh rug zwart

• Gewichtsinstelling

• Stof zitting zwart

Bruto verkoopprijs producten: € 904,00 (excl. 21% BTW)

• 3D-armleggers

Meest voordelige lease prijs vanaf €2,- Per dag.
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THUISWERKPLEK SET 2

BUREAUTAFEL

Voldoet aan richtlijn NPR1813 (zowel de bureautafel als

• Bureautafel met T-poots onderstel

de bureaustoel):

•Bladmaat 140x80cm
Bladmaat 140x70cm

Huurprijs set 2 (bestaande uit een nieuwe werkplek en een

Bladmaat 140x60cm

nieuwe bureaustoel):
• Onderstel elektrisch verstelbaar
€ 4,95 per werkplek per dag bij een huurperiode van 6

• Verstelbereik 64-130cm

maanden.

• Onderstel in wit, zwart of grijs

€ 3,50 per werkplek per dag bij een huurperiode van 12

• Blad in wit of lichtgrijs

maanden.
Bij aantallen van 25 stuks of meer: Levering en condities
in overleg.

De huurperiode kan per week worden verlengd na verloop
huurperiode.

BUREAUSTOEL
• Bureaustoel Kineo NPR1813

• Lendensteun

Bovenstaande prijs is exclusief éénmalige afleverkosten á

• Uitvoering Rijnstraat 8

• Wielen voor een harde vloer

€50,- en éénmalige retourname kosten van €50,-. Zowel

• (flexkantoor Nederlandse overheid)

• Wielen voor een zachte vloer

levering als terugname van de producten wordt achter de

• Hoogte-instelbaar middels gasveer

• Onderstel gepolijst

1e deur gedaan. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21%

• Zitdiepte-instelling

• Kunststof onderdelen zwart

BTW.

• Kantelmechanisme (Synchroon)

• Mesh rug zwart

• Gewichtsinstelling

• Stof zitting zwart

Bruto verkoopprijs producten: € 1.545,78 (excl. 21% BTW)

• 3D-armleggers

Meest voordelige lease prijs vanaf € 3,50 Per dag.
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3.3
PLAN@OFFICE
STADIONSCHERMEN

STADIONSCHERMEN
PLAN@OFFICE schermen ten behoeve van stadioninrichting. Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk van
staal en veiligheidsglas:

• U-vorm met stalen frame
• U-vorm hoofdhoogte veiligheidsglas
• U-vorm veiligheidsglas
• L-vorm hoofdhoogte staal
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3.4
PAPERMATE

PAPERMATE
PAPERMATE PLAN@OFFICE
De Papermate geeft een persoonlijke hygiëne aan iedere
werkplek, lunchplek en vergadertafel. Door dagelijks
bij de entree van Papermate te wisselen biedt deze
bureau onderligger een schone werkplek met zijn eigen
diversiteit aan prints. Verschillende prints bieden een
dagelijkse sfeer of functionaliteit zoals To Do lijstjes en
waterreminders. Naast een basis van belangrijke interne
telefoonnummers

kunnen

de

papermates

worden

voorzien van eigen huisstijl.
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OWN YOUR ZONE
DESINFECTIE

4.1
SANITISE

SANITEASY
New solutions for the new reality.
Eén ding is zeker: hygiëne wordt een nieuwe én blijvende
USP in alle branches. Met de Saniteasy desinfectie
zuil kunnen we er samen voor zorgen dat hygiëne
maatregelen makkelijker worden nageleefd. Middels een
automatische sensor is het mogelijk om uw handen te
desinfecteren zonder een hendel of knop aan te raken.
Het beschermt u, uw familie, medewerkers, klanten en
bezoekers tegen besmetting en verspreiding.
Met Saniteasy heeft u een stijlvolle desinfectizuil binnen
handbereik. De zuil is minimalistisch vormgegeven en
straalt van elegantie.

Geen lastige handhendels of bijzondere voetbediening,
maar een stijlvolle zuil die volledig automatisch werkt
en ook nog eens kostenbesparend is! Dat geeft iedereen
een goed en veilig gevoel. De zuil kan naar wens voorzien
worden van huisstijl elementen, een logo of ander
ontwerp. Dankzij de customize mogelijkheid valt de zuil
goed op en sluit deze stijlvol aan bij uw interieur.
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VDL HANDSFREE DISPENSER
Handsfree

dispenser

met

voetbediening.

Standaard

geleverd met 1 liter desinfecterende handgel. Door
middel van de voetbediening is er geen fysiek contact
met handen of ellebogen met de zuil.
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VDL DESINFECTIERUGZAK
De desinfectierugzak is een duurzame oplossing voor het
snel en veilig desinfecteren van verschillende oppervlaktes.

De rugzak is compact, draagt comfortabel en is eenvoudig
op te bergen. Compleet met de volledige automatische
unit met spuitpistool biedt de desinfectierugzak de
meest eenvoudige manier om diverse oppervlakten
grondig en efficiënt te desinfecteren. Afhankelijk van de
geselecteerde stand, gaat het systeem met een volledig
opgeladen batterij tot 16 uur mee. De desinfectierugzak
is ontwikkeld aan de hand van de geldende richtlijnen
voor CE-markering.

De desinfectierugzak is hervulbaar (5L), vervaardigd uit
hoogwaardige materialen voor een lange levensduur,
personaliseerbaar naar huisstijl, 100% veilig in gebruik,
licht van gewicht en comfortabel voor de gebruiker.
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4.2
HEALTH CHECK

VDL KOORTSTHERMOMETER
De

VDL

koortsthermometer

desinfectiemodule,

waar

na

is

voorzien
controle

van

een

van

de

lichaamstemperatuur ook een informatievideo wordt
afgespeeld. Deze video legt de gebruiker uit hoe deze
efficiënt de handen kan ontsmetten. Indien een gebruiker
voor de FeverVision staat, meet deze automatisch en in real
time de lichaamstemperatuur uit vanop een afstand tot
20 centimeter. Het uitlezen gebeurt volledig contactloos.
Het systeem garandeert een nauwkeurigheid tot op 0,2
graden Celcius, dankzij automatische en doorlopende
kalibratie.

Het systeem vergt geen uitgebreide installatie, en
heeftd daarmee de mogelijkheid er meteen gebruik
van te maken en realtime temperatuurmetingen af te
nemen. Deze koortsthermometer is dé combinatie van
temperatuurmeting en desinfectie. Door deze combinatie
draagt hij bij aan een veiliger gebruik van uw locatie,
faciliteiten of producten en diensten.

Dankzij

een

duidelijke

instructievideo,

met

een

voortgangsbalk die 30 seconden aftelt, kan iedereen zijn
handen hier grondig en op de juiste manier desinfecteren.
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OWN YOUR ZONE
DIRECTIONS

5.1
DIRECTIONS

DIRECTIONS STICKERS
PLAN@OFFICE

directions stickers zijn in eigen huisstijl

mogelijk en op vele verschillende manieren toepasbaar.
Dit kan duidelijk met standaard wand-, vloer- en
glasbeplakking. Maar ook subtiel door in de gewenste
kleur looprichtingen en kaders aan te brengen op de
vloeren en wanden.

Ons team kan hierin met u meedenken en via de studio
kan een eigen logo en huisstijl worden aangebracht
zodat uw pand en werkomgeving hier niet te veel wordt
aangetast. Waneer gewenst zijn er standaard uitvoeringen
beschikbaar.
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Amstelwijckweg 21
3316BB DORDRECHT
info@planatoffice.nl
https://planatoffice.nl/own-your-zone/

