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ARC17 MEUBEL AWARD.

TEKENING RECHTSBOVEN
impressie Michigan Table met digitale lamp en klok Dark side of the Moon van Studio Op&er.

TEKENING LINKS
impressie Michigan Table. 

De vraag.

ARC17 Meubel Award richt zich op de werkomgeving en het veranderende 
gebruik daarvan. Onder de werkomgeving verstaan we de plek waar mensen 
samenkomen en worden gefaciliteerd om werkzaamheden te verrichten op 
terreinen van arbeid, zorg, hospitality en onderwijs. ARC17 Meubel Award richt 
zich op meubelontwerpen die iets nieuws toevoegen aan en toegevoegde waarde 
hebben in de werkomgeving. Licht, materialisering, akoestiek, beweging en 
duurzaamheid spelen een belangrijke rol in de veranderende werkomgeving. 
Belangrijke criteria liggen op het vlak van functionaliteit, vernieuwing, 
duurzaamheid en esthetiek.  

The Michigan Table.

De tafel is een ontvangst- en werkplek welke toegepast kan worden 
in representatieve ruimten bij bedrijven en particulieren. Het ontwerp 
is functioneel en tijdloos. Duurzaamheid wordt bereikt door een lange 
levensduur van het meubel. Het aansprekende ontwerp, het toepassen van 
mooie en kwalitatief hoogstaande materialen en een degelijke constructie 
van de tafel, dragen bij aan een langdurig gebruik. Tevens worden duurzame 
en circulaire materialen toegepast. De tafels worden in een gelimiteerde 
oplage gemaakt. Elke tafel is uniek, wordt gesigneerd en genummerd. Door 
de exclusiviteit behoudt het meubel zijn waarde. Elektra en ICT aansluitingen 
zijn geintregeerd in het ontwerp. Op de achtergrond van de impressies is de 
lamp met klok Dark Side of the Moon van Studio Op&er afgebeeld.



TEKENING BOVEN
zijaanzicht Stool Eye - schaal 1:10.

TEKENING BOVEN
bovenaanzicht Stool Eye - schaal 1:10. 

TEKENING LINKS
impressie Michigan Table met digitale lamp en klok 
Dark side of the Moon van Studio Op&er.

TEKENING BOVEN
bovenaanzicht enkele tegel met sparing.

TEKENING MICHIGAN TABLE - schaal 1:10



TEKENING BOVEN                    
impressie Michigan Table.



Marten Soolmans - Rembrandt Harmensz. van Rijn
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