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serie 13 functioneel design

inhoudsopgave

meubels

model 1a (tafel / bank)
model 1b (tafel / statafel)
model 1c (barmeubel)

functionele aankleding

model 2a (visitekaartjeswand)
model 2b (posterwand)
model 2c (translucente wand)
model 2d (kapstok)
model 2e (rode loper)

verlichting en elektriciteit

model 3a (hanglamp aan rail)
model 3b (voeding aan rail)
model 3c (Triqo projectie hanglamp)
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ondernemershuis WestKracht13! te Arnhem

inhoudsopgave

meubels

model 1a (tafel / bank)
model 1b (tafel / statafel)
model 1c (barmeubel)

functionele aankleding

model 2a (visitekaartjeswand)
model 2b (posterwand)
model 2c (translucente wand)
model 2d (kapstok)
model 2e (rode loper)

verlichting en elektriciteit

model 3a (hanglamp aan rail)
model 3b (voeding aan rail)
model 3c (Triqo projectie hanglamp)
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tafel bank

tafel

werktafel
bureau
vierpersoons eettafel

sleuf voor contactdoos
parasolhouder
modulaire maatvoering

roodoranje gelakt blad
gewaxed OSB onderstel
rubber wielen en voeten
eenvoudig verrijdbaar

transformeerbaar naar bank
ruim afgeronde onderhoek

transformeerbaar naar tafel
uitschuifbare zitting

zitkussen en rugkussen

model 1a
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lengte x breedte x hoogte
145 x 72 x 72cm



bank

functioneel design

de meubels van serie 13 passen
door bijna elke deur en kunnen voor

tijdelijk gebruik naar buiten

assymetrisch ontwerp
geschikt voor dubbelzit

met of zonder tafel

tafels zijn combineerbaar
op ontelbare manieren

rechtop voor een beamer

ruime tweezitsbank
enkelzijdige armleuning

combineerbaar met tafel
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statafel

tafel

model 1b

roodoranje gelakt blad
gewaxed OSB onderstel
rubber wielen en voeten
eenvoudig verrijdbaar

ruime statafel
comfortabele hoogte
geìntegreerde voetsteun

compacte werktafel
compact bureau

tweepersoons eettafel

parasolhouder
stootrubbers
modulaire maatvoering

sleuf voor contactdoos
parasolhouder

modulaire maatvoering

roodoranje gelakt blad
rubber voeten
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gewaxed OSB onderstel
rubber wielen

eenvoudig verrijdbaar

functioneel design

de meubels van serie 13 passen
door bijna elke deur en kunnen voor

tijdelijk gebruik naar buiten

tafels zijn combineerbaar
op ontelbare manieren

bijvoorbeeld als printertafel
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model 1c

roodoranje gelakt bovenblad
gewaxed OSB onderstel
verrijdbaar op rubber wielen

roodoranje gelakt blad
gewaxed OSB onderstel
rubber wielen en voeten
eenvoudig verrijdbaar
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functioneel design

gewaxed OSB onderstel
rubber wielen

eenvoudig verrijdbaar

gewaxed OSB onderstel
rubber wielen

eenvoudig verrijdbaar

bovenblad
werkblad

dubbele spoelbak
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de kapstok is ruim met haken voor jassen en hoeden
er is een goot om sleutels en telefoons in af te leggen

model 2d
model 2e

de loper is een ruimtelijk element
dat op een eenvoudige manier de

ruimte verdeelt en verbindt



model 2a
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geschikt voor XXL
visitekaartjes,

brochures,
ansichtkaarten, en

nog veel meer
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model 2b
model 2c

posterwand van stalen lewisplaat,
ideaal voor gebruik met magneten
voor het vastpakken zijn de ribbels

translucente
wand past in
het systeem
en geeft extra
daglicht
zonder inkijk
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functioneel design
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functioneel design



de lampen aan de rails laten zich
verschuiven maar ook opzij schuiven

zodat de vloer beschikbaar komt voor
andere activiteiten

met de rails en de lampen zijn
meerdere combinaties mogelijk

voor elke toepassing.

met de rails zijn ook
verplaatsbare stopcontacten

mogelijk met dezelfde voordelen
en geen snoeren op de grond
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model 3a
model 3b
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model 3a
model 3b

met de grote vergadertafel in gebruik hangen de
lampen op de juiste plek voor de verlichting en
is er voeding voor contactdozen

met het wegschuiven van de lampen en de voeding
is de ruimte vrij voor andere activiteiten
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model 3c

de Triqo projectie hanglamp
bestaat inmiddels een jaar.

Voor het ondernemershuis van
WestKracht13! is er speciaal
één in rood, wit en grijs
gemaakt.

Hier blijkt hoe mooi de stippen
en sterren zijn die door de lamp
op de wanden en het plafond
worden geprojecteerd.

Door onderlinge combinatie van
meerdere lampen en of het
toepassen van verschillende
kleuren Triqo kan deze lamp voor
elk interieur geschikt worden
gemaakt.

De kleur van de stukken Triqo
veroorzaakt bovendien een
zachte kleurgloed in de ruimte.

Aan deze lamp is een artikel
gewijd op www.Bright.nl
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