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Het huidige bureau is niet gemaakt om flexibel te zijn echter de nieuwe
werkwijze van dit moment is juist wel heel flexibel:
1:
Het tijdelijk bemannen van leegstaande panden door startende
ondernemingen is een trend.
2:
Grotere bedrijven breiden uit bij het krijgen van een grote klus en
krimpen daarna weer in.
Dit vraagt om een flexibele kantooruitrusting: het ReisBuro. Je zet hem
neer, neemt hem als koffer mee en bergt hem klein op.

• Makkelijk te produceren:
De tafel met bankje wordt gemaakt uit 1 underlaymentplaat van
1220×2440. Je legt het op de waterstraaltafel en ‘print’ als het ware 1
tafel uit. Pak er 2 spanbanden bij en je kan meteen aan de slag.
• Weinig restafval:
Het bureau met bankje wordt gemaakt uit 1 underlayment plaat waar alle
stukken uit worden waterstraal gesneden.
• Geen gereedschap nodig:
De spanbanden zorgen voor de stabiliteit (windverbanden) en verbinden
tevens alle stukken met elkaar
• Makkelijk te verplaatsen/op te slaan:
Als een koffer neem je de tafel mee en in opslag neemt het weinig ruimte in.
• Personaliseren:
Kies een multiplex soort en de kleur spanbanden met eventueel je eigen
opdruk.
• Gemaakt voor de laptopgebruiker:
De oude grote bureaus hebben de diepte gebaseerd op de grote diepe
schermen van vroeger. De laptopgebruiker heeft veel minder diepte nodig
maar dit is niet mee veranderd met de tijd.
• Bergruimte tussen de bladen:
Tussen de bladen ruimte voor het wegleggen van papier, naast de spanbanden past precies een a4 vel dus hier kan het werk zich netjes opstapelen.
Hoe is dit ontwerp ontstaan
Op het tijdelijke centraal station in Arnhem mochten creatieven in de leegstaande winkels tijdelijk hun studio vestigen. Ik mocht in de Febo waar ik mijn
eerste kantoor had, compleet betegeld en nog glad van het vet.
Hierna mochten we met een gedeelte van de groep anti kraak de Arnhemse
Buitenschool bemannen. Toen ook dit verkocht was zijn we verhuisd naar
Coehoorn centraal. Het verhuizen bracht steeds een nieuwe en betere plek
met nieuwe dynamiek en daarom was het ook niet vervelend. Alleen het
bureau verhuizen was elke keer een ergenis. Het past niet goed in de auto,
je hebt altijd gereedschap nodig en extra mankracht om het te verplaatsen.
Uit deze ergenis en de wens van het flexibel blijven zowel in mensen als in
locatie is het ReisBuro ontstaan.
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Spanbanden
2 spanbanden met de opdruk ‘ReisBuro’.
In overleg ook te personaliseren met: uw
eigen merknaam en kleur spanband. De
spanbanden zijn de schroeven/lijm van de
tafel en zorgen voor stabiliteit.
A4 papier
Naast de spanbanden kan het werk zich
netjes opstapelen. Hier past precies A4
formaat papier.
Afmeting
Het ReisBuro is gemaakt voor laptop
gebruik. Oude bureaus hebben nog een
enorm groot blad wat voortkomt uit het
gebruik van een oude beeldbuis.
Door het dubbele blad heb je nog steeds
veel ruimte.
Afmeting blad:1175mm x 585mm
Hoogte blad: 750mm

Handvat koffer
Naast handvat ook doorvoer voor snoeren

Dubbel blad
t.b.v. stevigheid en plek om je laptop,
boeken en papier op te bergen
Bankje
Bankje passend bij bureau, of een
kinderburo
Opties multiplex
populieren multiplex multiplex wit gegrond betonplex wit -
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Freedom of location

ReisBuro

