


In het ontwerp proces van de Converso simplex meubel is spreken en de 
conversatie als vertrekpunt genomen. Tijdens de ontwikkeling is voornamelijk 
gekeken naar de lichamelijke houding die word aangenomen tijdens 
verschillende vormen van presentatie. De Converso simplex bied de spreker 
alle mogelijkheden van comfortabel presenteren tot formeel spreken. 

De zitmeubel dient als basis bij informeel spreken, maar door een simpele 
handeling word de Converso simplex een leunmeubel, stameubel en 
spreekmeubel. Deze transformer is opgebouwd uit twee in elkaar passende 
elementen en door de lichtgewicht materialen makkelijk in de omgang. 

Door het kantelen van het basis element in combinatie met het op diverse 
wijze toepassen van het losse element, ontstaan vijf basis settings. 
Deze bieden de spreker(s) alle mogelijkheden van comfortabel presenteren 
tot (in)formeel spreken. 

SEATER | PRESENTER | ACTIVATOR | HIGHRISER | CONVERSER



SEATER

Deze basis stand is uitermate geschikte voor 
informeel presenteren. De vorm geeft een 
duidelijke referentie/knipoog naar de oude 
lessenaar, de oerzetel van educatie.
Het werkblad geeft voldoende ruimte om 
laptop, tablet, aantekeningen tijdens de gehele 
presentatie binnen handbereik te hebben.
Het tweede element kan eenvoudig uit de 
‘schoolbank’ bankje geschoven worden en als 

los/extra zit element gebruikt worden.



PRESENTER

Door het gehele meubel te kantelen transformeert 
de tafel van de lessenaar op slimme wijze tot 
een uitschuifbare presentatie plateau. Deze is 
eenvoudig op verschillende hoogte instelbaar 
en wordt met een magneet systeem op zijn plek 
gehouden. 
Het plateau geeft aan de voorzijde ruimte om 
eventuele attributen/accessoires te plaatsen. 
Naast de presenteer functie is deze stand ook 
perfect als sta-meubel te gebruiken, de laptop 
kan in deze stand eenvoudig op het bovenste 

plateau geplaatst worden.



ACTIVATOR

Geeft de mogelijkheid het losse element  in de 
breedte op het basis element te plaatsen. Hierdoor 
ontstaat een dubbel werkblad op statafel hoogte 
dat ideaal is als duo panel. Tegelijkertijd kan 
het plateau aan de voorzijde zowel als barkruk 
gebruikt worden, als voor het plaatsen van 
attributen/accessoires.



HIGHRISER

De “power” setting. Niet alleen het uitschuifbare 
presentatie plateau gaat de hoogte in, ook de 
spreker zal zich door middel van de opstap 
verheffen. 
Een bekend beeld bij belangrijke presentaties. 
In deze setting word de aandacht gevestigd op de 
hoofdspreker. Perfect voor grote zaallezingen en 

colleges.



CONVERSER

De informele setting voor een dialoog, presentatie 
of interview, waarbij de barkruk en het bankje als 
separate zittingen gebruikt kunnen worden. 
Door het losse element te kantelen transformeert 

het bankje tot een handige sokkel/ bijzet tafel. 



CONSTRUCTIE

Het frame van de Converso simplex zal - in tegenstelling tot het model op de foto’s - worden 
opgebouwd uit metalen profiel van 20x20mm.

Door middel van magneten zal het losse element op de verschillende posities gefixeerd 
worden. 

Afwerking | Materialisering

De vijf panelen die het frame zijn functionaliteit geven, kunnen met een materiaal naar keuze 
worden ingevuld. Hierbij zouden bijvoorbeeld hout en kurk voor de hand liggende opties zijn. 
Om het gewicht en daarmee de functionaliteit niet uit het oog te verliezen, hebben sandwich 
panelen de voorkeur. 

Om het metalen frame gebruiksvriendelijker te maken, zowel voor de omgeving (krassen 
op bijv de vloer) als in handeling (aanraking) willen we deze voorzien van een pu coating. 
Deze soft coating heeft een rubberachtig karakter, wat het frame een gebruiksvriendelijke 
uitstraling zal geven.

Maatvoering | Het stramien

De Converso simplex is een kubusvormig meubel van 750x750mm. Op en binnen dit geraamte 
is een ruimtelijk stramien  gevormd, waardoor de verschillende functies worden gecreëerd. 
Door het kantelen van de vorm zal de functie en setting steeds transformeren. 

Op de technische tekening is te zien dat het stramien wordt gevormd door ribben op 
200-300-450-550-750mm van de grond. Per functie zullen een of meerdere hoogtes in 
gebruik zijn. 



SEATER
Zitting | Q element | 450mm
Tafel | Q element | 750mm
Zitting | B element | 410mm

HIGHRISER
Opstap | Q element | 200mm
Presentatie werkblad | B element | 
verstelbaar van 750mm tot max 1500mm 

ACTIVATOR
Presentatie werkblad | B element | 1160mm 
Zitting | Q element | 550mm

CONVERSER
Zitting | Q element | 550mm
Zitting | B element | 410mm of
Bijzet tafel | B element | 750mm 

PRESENTER
Presentatie werkblad | B element | 
verstelbaar van 750mm tot max 1500mm 

MATEN

Qube Element Bench Element
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