Flexibele oplossingen voor vergaderingen

GERAFFINEERD ONTWORPEN
VERGADEROPLOSSINGEN
Efficiënt ruimtegebruik en flexibele kantoorinrichting vragen om
nieuw meubilair
Voor sommige bedrijven is het toekomstmuziek, andere zitten al midden in de flexibele werkomgeving,
waarin flexibiliteit, projectwerk en snelle innovaties tot de alledaagse routine behoren. De producent van
kantoormeubilair König + Neurath analyseert met zijn klanten de individuele bedrijfscultuur en biedt op
maat gemaakte ruimte- en interieurconcepten in verschillende stijlcollecties. Nu presenteert hij twee
mobiele vergaderoplossingen die zowel geschikt zijn voor bistro’s als communicatieruimtes.

Meubels en interieurideeën die vooruitlopen op megatrends
“Aan onze interieuroplossingen moet je altijd kunnen afzien dat we plezier hebben in goed design. Voor
LIFE.S Indoor en LIFE.S Interaction hebben we inspiratie opgedaan bij de meest uiteenlopende tafel-bankcombinaties, en hebben deze getransformeerd tot een moderne vormentaal,” aldus Cornelius MüllerSchellhorn, hoofdontwerper bij König + Neurath, over de innovatie voor flexibele vergaderingen in een
kleine groep. “In de fase van de productontwikkeling richten wij ons vizier met grote fijngevoeligheid op de
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megatrends van de komende jaren en passen ons aanbod daarop aan. LIFE.S Indoor en LIFE.S Interaction
zijn het antwoord op een toenemende flexibilisering van het werk en de idee van het Nieuwe Werken, waar
samenwerking een centrale rol speelt.”

Flexibele workspace-modellen voor kleine teams
LIFE.S Indoor en LIFE.S Interaction moeten – als flexibele werkplekmodellen – concentratie en
communicatie in de open space mogelijk maken en tevens zeer flexibel kunnen worden ingezet. Ze zijn
bovendien multifunctioneel inzetbaar en kunnen met intelligente extra opties worden uitgebreid en aan
gewijzigde gebruikersbehoeften worden aangepast.
LIFE.S Indoor, de tafel-bank-combinatie voor spontaan overleg en teamwerk is verkrijgbaar in verschillende
kleuren en bekledingsstoffen en kan worden voorzien van akoestische wand, elektrische voorzieningen en
plat beeldscherm. Hiermee vormt hij een betrouwbaar alternatief voor een traditionele vergaderruimte.
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Heel vergelijkbaar is de idee voor LIFE.S Interaction. Hier spelen bovendien de factoren gezondheid en
beweeglijkheid een belangrijke rol. De statafel houdt rekening met het feit dat staand vergaderen
effectiever is, omdat het minder statisch is. LIFE.S Interaction ondersteunt het veranderen van positie en
kan worden voorzien van akoestisch geoptimaliseerde elementen als een baldakijn of panelen aan de
zijkant, die ook nog eens extra afscherming bieden. LIFE.S Interaction op baliehoogte wordt optioneel
geschakeld met tafelbladen of beschikken over aanbouwelementen aan de kopse kanten om meer ruimte
te kunnen bieden voor creatief teamwerk. Verdere opties voor nog meer flexibiliteit worden geboden door
de elektrische voorzieningen van het tafelblad met draaibare contactdozen, alsmede draadloze opladers en
NET BOX Point dozen, die een veelzijdig mediagebruik mogelijk maken. Met daarnaast de inzet van de
bijpassende hoge zitbank LIFE.S Stool kunnen ook langdurige vergaderingen probleemloos verlopen.
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