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ALS EEN KANTOOR. 

ALLEEN ANDERS.

IN 8 STAPPEN NAAR HET 

PERFECTE THUISKANTOOR

Ongeveer 39% werkt momenteel meer- 

dere keren per week vanuit huis.*

Om ervoor te zorgen dat u zich net zo  
thuis voelt als op kantoor, hebben we 
handige tips en aanbevelingen die het 
werken in uw thuiskantoor aangenamer 
maken.

* Referenties: Bayerische Forschungsinstitut für Digitale Transformation (bidt)
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Om voldoende licht te hebben en 
geconcentreerd te kunnen wer-
ken, is het raadzaam om het bu-
reau in de buurt van een raam te 
plaatsen.

Vermijd schittering op het scherm, 
want dit vermoeit de ogen snel en 
leidt op den duur tot visuele ver-
storingen. Wij raden u daarom aan 
het bureau in een hoek van 90° ten 
opzichte van het raam te plaatsen.

Het werkt ook comfortabeler als 
openingen of deuren niet achter u 
gepositioneerd zijn, maar het vrije 
zicht naar de open ruimte is ge-
richt.
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Niet iedereen heeft thuis een 
werkkamer. Door ruimtegebrek  
wordt dan snel naar de keuken- of 
eettafel uitgeweken.

Wie meer dan de helft van zijn 
werktijd in het thuiskantoor door-
brengt, moet niet alleen een com-
fortabele (kantoor)stoel hebben, 
maar ook een hoogwaardige tafel 
met de juiste tafelhoogte om zit-
tend te kunnen werken.

Voor meer efficiëntie in het dage-
lijkse werk en meer persoonlijk 
welzijn - zelfs in het thuiskantoor!
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BUREAUS
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In de regel hebben bureaus standaard 
een vaste hoogte van 72 cm. Afhankelijk 
van de lichaamslengte en de zithouding 
adviseren wij in hoogte verstelbare 
bureaus, die naar behoefte handma-
tig in hoogte kunnen worden versteld, 
zodat een optimale zithouding voor  
zowel kleinere als grotere mensen 
ontstaat.
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Langdurig aan de PC zitten belast 
niet alleen het schouder-/nek- 
gebied, maar ook onze spieren en 
bloedsomloop raken vermoeid en 
we voelen ons snel uitgeput en 
ongefocust op het werk.

Zit-/ statafels zorgen voor meer 
dynamiek. Met een druk op de 
knop kan snel worden gewisseld 
tussen zittende en staande acti-
viteiten en kan optimaal worden 
aangepast aan de gewenste tafel-
hoogte. Werk beter met werkplek-
oplossingen die goed zijn voor uw 
gezondheid!
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ZIT-/ STATAFELS
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Snel en eenvoudig wisselen van bureau-
hoogte is het basisidee achter in hoog-
te verstelbare bureaus. Dit gebeurt 
meestal

• met een druk op de knop,
elektromotorisch,
verstelbereik: 650-1250 mm of

• handmatig met een slinger,

verstelbereik: 650-850 mm of

• met gasveerondersteuning,

verstelbereik: 680-1180 mm.

Het wordt aanbevolen om 2-4 keer per 
uur van houding te veranderen om stij-
ve houdingen en rugspanning te voor- 
komen. Dynamisch zitten, staand werken 
en gericht bewegen in het thuiskantoor 
zijn daarom de sleutel tot uw gezondheid!
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10 % 30 % 60 %

Gerichte beweging Staand werken Dynamisch zitten

CREW met gasveerondersteuning

CREW slinger verstelbaar

CREW elektromotorisch
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Flexibele opbergruimte met 
praktische functies is meer dan 
ooit gevraagd, vooral in krappe  
ruimtes of in gecombineerde 
woon- en werkruimten.

Dressoirs en rekken als ruimte-
verdelers kunnen een goede ma-
nier zijn om het werk en het leven 
visueel en functioneel te schei-
den. Tegelijkertijd creëren ze op-
slagruimte voor uw documenten. 
Nuttige gebruiksvoorwerpen zijn 
snel bij de hand en dossiers of 
documenten kunnen aan het eind 
van de dag op rekken of achter 
deuren worden opgeborgen.
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OPSLAGRUIMTE
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Onze open rekken, gesloten draaideur- 
kasten en ruimtebesparende zweefdeur-
kasten creëren voldoende opbergruimte 
voor uw documenten en dossiers in uw 
thuiskantoor. Ze zijn verkrijgbaar in ver-
schillende maten en uitvoeringen en pas-
sen zich perfect aan aan de grootte van de 
ruimte en de inrichting.
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Wie niet? In de loop van de dag 
stapelen zich veel biljetten op, sta-
pels papier dreigen om te vallen 
en de pen is niet meer te vinden in
de rommel, wanneer die zo drin-
gend nodig is. Geen chaos meer 
op het buereau!

Kantoorcontainers, archiefdozen 
en stijlvolle dienbladen kunnen u 
helpen om het dagelijkse kantoor-
gebruik eenvoudig te organiseren,
zodat ze altijd op het juiste mo-
ment bij de hand zijn.
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ORGANISATIE
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Te veel dingen op het bureau leiden af 
van de eigenlijke taken. Houd daarom uw 
werkplek de hele dag opgeruimd.

Ladenblokken en BRIC boxen kunnen 
helpen om kleinmateriaal op te bergen. 
En onze A4-bureauboxen lossen uw over- 
bodige papierwerk op het bureau op.
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Hoog ladenblok

Zit-blokMateriaal lade

Bureaubox

BRIC Box
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Wie thuis werkt, heeft de juiste 
techniek nodig om productief te 
blijven. Naast een desktop PC, 
laptop of tablet moet de printer of
extra monitor ook een plek heb-
ben en bekabeld zijn. Een wirwar 
aan kabels kan snel een struikel-
gevaar worden of de techniek kan 
kinderen in gevaar brengen. Zorg 
voor meer veiligheid in uw huis! 
Met een printeraanbouw of CPU-
houder en kabeldoorvoerdoppen 
en kabelkettingen is de techniek 
snel aangesloten en veilig opge-
borgen.
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KABELMANAGEMENT
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Kabelverbindingen voor monitor en prin-
ter, LAN-kabels of laadstations voor de 
mobiele apparaten. Om het thuiskantoor 
in te richten zijn veel externe apparaten 
nodig, die op een ruimtebesparende en 
veilige manier verborgen moeten worden. 
Onze kabelaansluitingen, kabelgoten en 
houders voor printers en cpu-houders zijn 
nuttige hulpmiddelen voor de elektrificatie 
van uw thuiskantoor.
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CPU-houder

KabeldoorvoerPoint

Kabeldoorvoerdoppen - rond

Verticale kabelkap
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Wilt u naar een witte muur staren 
terwijl u met uw collega commu-
niceert via videochat? Liever niet? 
Maak dan uw thuiskantoor aan-
trekkelijker. Hoe doe je dat? Met 
onze met stof beklede en motief 
bedrukbare wandabsorbers, die 
eenvoudig als een plaatje aan de 
wand kunnen worden bevestigd.

De kleurrijke wandabsorbers 
brengen niet alleen een frisse 
wind door de je thuiskantoor, maar 
kunnen ook de akoestiek in de 
ruimte verbeteren.
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AKOESTIEK
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Klassiek of modern, minimalis-
tisch of speels, Scandinavisch of 
industrieel - er zijn vele ontwer-
pstijlen. En we hebben de juiste 
meubels, kleuren en decors voor 
elk type kantoor!

Kies de gewenste kleurencombi-
natie uit 22 standaarddecors en 
4 framekleuren. Samen met uw 
interieur thuis zorgt dit voor een 
harmonieus totaalbeeld waar u 
nog lang plezier aan zult beleven.

Een kantoor om je goed te voelen.
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KLEUREN EN DECORS
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Bewust gebruikt, gecombineerd met 
hoogwaardige materialen, is kleur -  
zowel in het thuiskantoor als op kan-
toor - een emotioneel designelement 
dat niet alleen representatief oogt, 
maar ook het „grijze“ alledaagse werk 
in een sfeer van creativiteit en welzijn 
transformeert. Wij bieden u een breed 
scala aan kleur- en stofvarianten als 
sfeer bepalende elementen.

Uw regionale vakhandelaar adviseert 
u graag over de verschillende mogelij-
kheden van het thuiskantoor.
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Ahorn 
Maple
Ahorn 

Crema Buche 
Crema Beech 
Crema Beuken

Akazie 
Acacia 
Acacia

Candis Eiche 
Rock Sugar Oak
Candis Eiken 

Eiche Natur 
Natural Oak
Eiken Natuur

Toskanischer 
Nussbaum 
Tuscan Walnut
Toscaans Noten 

Buche Gedämpft 
Beech Muted
Gedempt Beuken 

Nussbaum Natur 
Natural Walnut
Noten Natuur 

Piment Esche 
Allspice Ash 
Piment Essen

Superweiß 
Super White
Superwit 

Porzellanweiß 
Porcelain White
Porseleinwit 

Sandbeige 
Sand Beige
Zandbeige 

Grau Perl 
Grey Pearl 
Grijs Parel

Alu Geschliffen 
Aluminium Polished 
Geslepen Aluminium

Trüffel 
Truffle
Truffel 

Anthrazit 
Anthracite
Antraciet 

Vulkanschwarz 
Volcano Black
Vulkaanzwart 

Blaubeer 
Blueberry
Bosbes 

Chili 
Chili 
Chili

Curry 
Curry
Curry 

Altes Eisen 
Old Metal 
Oud Metaal

Alabaster 
Alabaster 
Alabaster

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 
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