
Een eiland voor samenkomen. Een opstelling voor activiteit. 
stool is er voor de ruimtes tussen ontvangst en vertrek, 

tussen wachten en doen.
stool is een basic uit te bouwen systeem wat begint bij een 

zitelement en het is uit te bouwen tot een object voor werken/
ontspannen/scrum`s/informeel overleg/samenkomst.

Multifunctionele eilanden zijn een steeds meer toegepaste object-
en om de werknemer een flexibelere werkomgeving te bieden.
Echter zijn deze opstellingen zijn vaak kostbaar ivm stoffering en 

volumineus, waardoor het niet voor elke klant toegankelijk is.
Opstelling worden vaak kortstondig gebruikt waardoor een com-
pleet gestoffeerd element overbodige luxe en kosten betekend.

Verder zorgt vaak een simplistisch zitobject voor meer lichamelijke 
beweging dan een loungemeubel en zorgt dit voor een actievere 

houding van de gebruiker.
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Door een slim ontwerp van de poot kun je met stool, gemakkelijk 
de poten aan de zitting rijgen, en gemakkelijk poten toevoegen of 

verwijderen.
Het ontwerp van de poot is zo, dat het meteen stabiel staat en de 

zitting slechts nog geborgd hoeft te worden met een inbus.
Hierdoor blijft het systeem flexibel en is het eenvoudig aan 

te passen naar de ruimte of het type gebruik.



3.

De vele diverse elementen kunnen allemaal op de 
standaard poot gemonteerd worden 

en zijn dus uitwisselbaar.
Ook kan je door de symmetrie van de poot de elementen 

aan beide zijdes toepassen.



4.

Nederland kent een steeds snellere omloop van meubels, en
daardoor worden er dagelijks vele meubels gestort.

Het is dus een noodzaak om deze meubels in grondstoffen te 
scheiden en deze te gaan hergebruiken.

Daarom gebruiken wij hiervoor staal, een grondstof wat men 
kan halen uit het hergebruiken van oude bureau`s en andere 

stalen producten.
Het omsmelten van dit staal kost minder dan het produceren van 

nieuw staal.
en daarom kan er een constructie bedacht worden waarbij de 

klant korting
kan krijgen op het product als hij oude meubels inruilt.

Verder zijn de overig onderdelen gemaakt van duurzaam houten 
de hoge elementen

zijn vervaardigd uit gerecyclede stofresten waar plaatmateriaal 
van

geperst wordt.
Verder mag het duidelijk zijn dat de stalen delen in alle mogelijk 
kleuren gespoten kan worden en ook de houtdelen kunnen in 

allerlei kleuren en beitsen.

De hele constructie is zo opgebouwd dat alles in elkaar klikt en dat 
er geen delen gelijmd of gelast hoeven te worden.

Het is dus er eenvoudig onderdelen te vervangen en eventueel in 
de toekomst weer te recyclen naar grondstoffen.


