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De grootste uitdaging bij het ontwerpen van kantoorruimte is het
integreren van de verschillende behoeften, competenties,  
culturen en gedragingen van de kantoormedewerkers.  
Comfort, ergonomie, flexibiliteit en design zjin vaak gedeelde doelstellingen 
bij het regelen van kantoorruimte voor teamwork en individueel werk.

Spontane vergaderingen, brainstormsessies, sollicitatiegesprekken,
team-up, telefoongesprekken, videoconferenties, conceptwerk,  
zijn dagelijkse routine binnen in elk kantoor. Ieder van ons heeft een unieke
stijl van werken en heeft hulpmiddelen nodig en een werkplaats die
geschikt is voor deze stijl.

EEn kantoor dat 
als thuis voElt.

Belangrijke plaatsen op kantoor die de moeite 
waard zijn om te onthouden:

individueel werk

individueel werk

vergaderingen

creatief werk

teamwork

ontspanning

creatief werk
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vergaderingen

ontspanning

teamwork



flexido 08/20184

in hoogte  
verstelbaar bureau

materialen van hoge kwaliteit,  
inclusief massief houten poten

nivellerende poten

een plek voor een bijeenkomst 
in stilte en concentratie

breed scala aan kleuren  
en afwerkingen

HUSH MEET BOOTH  
is een plek voor een bijeenkomst van
medewerkers en klanten. Een gesloten ruimte
geeft het gevoel van privacy en comfort, zodat
er vrij kan worden gesproken zonder gestoord
te worden door anderen. Hush Meet is ook 
perfect wanneer u zich moet concentreren
en in stilte en rust wilt werken.

hushmeet
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Effectieve Ieider - hoe te spelen om te winnen?

Een perfecte plek voor individueel werk zorgt voor: 
• persoonlijke ruimte voor planning, beheer en gesprekken

• privacy en rust

• gemakkelijke toegang tot noodzakelijke documenten en materialen

•  gemak en comfort, inclusief de mogelijkheid om het 

bureau naar de juiste hoogte te verstellen 

Voorgestelde oplossing: 
•  enkele bureaus op een kast

•  bureaus in hoogte verstelbaar

•  akoestische schermen en cabines

•  praktische accessoires

•  materialen van hoge kwaliteit

•  kleurrijke stoffering

     lndividueel werk vereist concentratie en rust .
Akoestische schermen en Hush Phone of Hush Meet
bieden de oplossing om deze condities te garanderen.

een plek om  
ongestoord te bellen

FlExido

HUSH PHOnE BOOTH   
is een plek om ongestoord te bellen of
videoconferenties te houden

hushphone

individuEEl WErk
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een scherm voor privacy en een betere  
concentratie op werkzaamheden

handige opbergplaats voor  
documenten en kantoorartikelen

praktische  
accessoires
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Samen kunnen we meer 

Een perfecte plek voor teamwork:
• vrije informatiestroom 

• een aparate plek voor vergaderingen en gesprekken 

•  stilte en de mogelijkheid om te werken in  

concentratie en isolatie

Voorgestelde oplossing:
• bench opstelling

• stervormige opstelling

• opbergkasten of ladeblokken in de buurt van het bureau

• een aparte plek voor telefoongesprekken en vergaderingen

• duurzaam

FlExido
tEamWork

    Het succes van teamwork ligt voornamelijk in de wederzijdse motivatie van de teamleden 
en hun gemeenschappelijke doel. Het is daarom de moeite waard om een vriendelijke ruimte 
te creëren voor werknemers die in groepen werken.
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Twee weten meer dan één

Voor een perfecte creatieve werkplek heeft u nodig:
• vrije informatiestroom

• aparte plek voor vergaderingen en gesprekken

• snelle en eenvoudige toegang tot stroommodules

• een ruimte om gedachtes de vrije loop te laten

Voorgestelde oplossingen:
• designtafels

•  verschillende en soms atypische vormen van meubilair  

(bijvoorbeeld stervormige bureaus)

• akoestische oplossingen in de vorm van scheidingswanden

• accessoires voor het netjes opbergen van kabels en snoeren

• opbergkasten

• comfortabele poefs en leunstoelen

CrEatiEF WErk

    Bij het ontwerpen van een creatieve werkplek is het belangrijk ervoor te 
zorgen dat medewerkers vrij met elkaar kunnen communiceren en de middelen 
tot hun beschikking hebben om hun creativiteit met elkaar te delen.
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snel en eenvoudig 
toegang tot kabels

combinatie van massief  
hout en metaal

kabel opbergrek
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Doeltreffend vergaderen,  
niet alleen voor zakelijke doeleinden.

Voor een perfecte vergaderplek heeft u nodig:
• vriendelijke sfeer die uitnodigt tot discussiëren en het oplossen van problemen

• vrije en ongestoorde communicatie

• probleemloos en snel gebruik van media

• gemak en comfort

Voorgestelde oplossingen:
• vergadertafel

• accessoires voor het netjes opbergen van kabels

• stroommodules

• comfortabele stoelen

vErGadErinGEn

    De vergaderkamers in moderne kantoren zijn niet alleen 
typische standaard vergaderruimtes, maar worden vooral ook 
gebruikt voor minder formele bijeenkomsten,  
vaak in kleinere groepen.
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comfortabele ruimte  
voor vergaderingen  
met meer mensen

different colors of finishes

a functional meeting table

verschillende kleuren afwerking

een functionele vergadertafel



flexido 08/201812

Af en toe kan iedereen wel een paar minuten rust gebruiken

ontsPanninG

Voor een perfecte plek om te ontspannen heb je nodig: 
• open sfeer en privacy

• ruimte om van gedachten te kunnen wisselen

• gevoel van veiligheid

• mogelijkheid om met collega’s te praten

• mogelijkheid om kranten te lezen

• gemak en comfort

Voorgestelde oplossingen: 
•  een comfortabele tafel of koffietafel waar je kunt zitten,  

koffie kunt drinken of kunt inhaken op een gesprek

• comfortabele leunstoelen, poefs

• een plank voor kranten en boeken

• groene architectonische elementen

• scheidingswanden met akoestische eigenschappen

    Een goed ontworpen kantoor bestaat 
niet alleen uit werkruimten, maar heeft ook 
een ontspanningsplek. Het belangrijkste is 
ervoor te zorgen dat de kantooromgeving 
de mogelijkheid biedt om te ontspannen en 
een gevoel van vrijheid en comfort geeft.
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werkhoogte van 
110 cm

handige voetensteun

stelpootjes
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a
Een modern frame in de vorm van de letter “A”, 
geïnspireerd op Scandinavisch design.
Verkrijgbaar in drie configuraties: 
• stapsgewijs verstelbare houten poten, 
• niet-verstelbare houten poten,
• metalen poten.

C
Het C-frame wordt gekenmerkt door een lichte vorm, 
gemaakt van een rond profiel. Ideaal voor grote open 
ruimtes en voor vergaderkamers.

d 

Een frame met een open, universele vorm en een vierkant 
profiel. Het systeem is toepasbaar voor zowel individueel 
werken als werken in teams.

soortEn FramEs

Voor meer informatie 
over het A-frame bekijk 

pagina 16

stelpootjes bureauhoogte stapsgewijs 
verstelbaar tussen  

650-860 mm (elke 2 cm)

stelpootjes bureauhoogte soepel 
verstelbaar tussen  

680-800 mm

stelpootjes bureauhoogte soepel 
verstelbaar tussen  

680-800 mm
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o 

Geïnspireerd op modern interieurontwerp. Past perfect 
in artistieke en creatieve ruimten waarin speels gebruik 
van kleur en vorm de hoofdrol speelt.

u
Met de eenvoudige en lichte pootconstructie past dit bureau 
perfect in moderne en open kantoorruimtes. Een oplossing 
voor zowel individueel werken als werken in teams.

t
De lichtheid van vorm maakt van dit bureau een esthetisch 
element in open ruimten, kantoren en vergaderkamers.

stelpootjes stelpootjes stelpootjes
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houten poten 
stapsgewijs verstelbaar 

bureauhoogte stapsgewijs 
verstelbaar tussen  

650-860 mm (elke 2 cm)

combinatie metaal 
en hout

gepoedercoat 
metaal

assortiment assortiment assortiment

stelpootjes stelpootjes stelpootjeskleurenschema kleurenschema kleurenschema

houten poten
niet-verstelbaar

metalen poten 
niet-verstelbaar

FramE a
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FunCtionalitEit    

hangende  
accessoires

opberging  
kabels

accessoires in het bureau

accessoires voor onder bureau

rekje

scheidingswand kabelgoot  
(dubbel bureau)

kabelgoot  
(enkelvoudig bureau)

verticale kabelgoot veer

stroommodules

pennenhouder koptelefoonhouder telefoonhouder

toegangspanelen 
met borstels

halfronde 
opening
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gestoffeerde scheidingswand
 - verplaatsbaar of aan bureau bevestigd

scheidingswanden

ladeblokken, kasten,  
uitschuifbare kasten, 

onderkasten

melamine scheidingswand
- verplaatsbaar of aan bureau bevestigd
- met ophangrail om monitor aan op te hangen

kast

opzetkast onderkast 

lage uitschuifkast opbergkast midden hoge uitschuifkast



JMJ JAN JCZ JBSAJA AAK ADR AWR ANN ASM ABB

MDN

JMJ JAN JCZ JBS

flexido 08/201820

klEurEnsChEma En matErialEn

bureaublad / onderkast / ladeblok / uitschuifbare kast

metalen poten

gecombineerde poten, hout + metaal



TZT TPM TCR TZN TSZ TGF TGT

AJA AAK ADR AWR ANN ASM ABB

JMJ JAN JCZ JBS

TMA

TCC

TBE

TGY

TUM

TSC

THB

TKH

TFL

TOL

TPU

TRO TGC

TNJ TZJ

TWOTLITSGTJA

TMS TBITCA

THI

TDU

TTM

TPLTFI

TTETSN

TPC

TONTGRTPE

TSI

TST

TIN TORTFUTEG

THY TRCTCL TEM

TDM

TNXTNTTCE

TDK

TWNTAGTGA

TKI

TER TCS TMT
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gestoffeerde hoezen

NEXT

melamine scheidingswanden

hangende accessoires  
monitorhouders / bevestiging monitor

gestoffeerde scheidingswanden

MURAWOOL PETRUS (vanaf 04.2019)
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EEN KANTOOR DAT 
ALS THUIS VOELT
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stervormig bureau stervormig bureau
bureau-element verbonden met 
1 bureaublad 

bureau-element
verbonden met één  

basiselement basiselement

dubbel bureau-elementenkel bureau-element

bureau-element verbonden met  
2 bureaubladen

bureau-element
verbonden met twee 

bureau-element verbonden met  
3 bureaubladen

bureau-element verbonden
met drie bureaubladen

conferentietafel

linkerkant rechterkant

bureaus voor onderkast

verstelbaar enkelvoudig bureau

enkelvoudig bureau bureaus voor onderkast

enkelvoudig bureau
basiselement beginelement middenelement eindelement

basiselement

tafels / bureaus met enkelvoudig blad
beginelement middenelement eindelement

basiselement

dubbel bureau
beginelement middenelement eindelement

verbindingselement voor stervormige bureaus

enkelvoudig bureau enkelvoudig modulair bureau
basiselement beginelement middenelement eindelement

tafel hoge tafels
beginelementbasiselement middenelement

enkelvoudig bureau met enkelvoudig bureau met scheidingswand
beginelementbasiselement middenelement eindelement

eindelement

dubbel modulair bureau
basiselement

dubbel bureau
beginelement middenelement eindelement

linkerkant rechterkant

assortimEnt
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hoge tafels

enkelvoudig bureau
basiselement

enkelvoudig bureau

basiselement

linkerkant rechterkantbasiselement

dubbel bureau

bureaus voor onderkast

beginelement middenelement eindelement

basiselement

tafels/bureaus met enkelvoudig bureaublad
beginelement middenelement eindelement

linkerkant rechterkant

vrijstaand enkelvoudig bureau bureaus voor onderkast conferentietafel

basiselement

dubbel bureau
beginelement middenelement eindelement

basiselement

tafels/bureaus met enkelvoudig bureaublad
beginelement middenelement eindelement

stervormig bureau
bureau-element
verbonden met één bureaublad

basiselement bureau-element
verbonden met twee bureaubladen

bureau-element verbonden
met drie bureaubladen

stervormig bureau
bureau-element
verbonden met één bureaublad

basiselement bureau-element
verbonden met twee bureaubladen

bureau-element verbonden
met drie bureaubladen

linkerkant rechterkant

bureaus voor onderkast

dubbel bureau-elementenkel bureau-element

verbindingselement voor stervormige bureaus
dubbel bureau-elementenkel bureau-element

verbindingselement voor stervormige bureaus
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uitschuifkasten, ladeblokken, kasten, onderkasten

accessoires voor scheidingswanden

scheidingswanden

pennenhouder rek telefoonhouder koptelefoonhouder

verbindingsstuk “i” verbindingsstuk “l” verbindingsstuk “t” verbindingsstuk “x”

zijpaneel verplaatsbaar
paneel op voetjes

verplaatsbaar
paneel voor
ladekast

scheidingswand voor
dubbel bureau

scheidingswand
voor enkelvoudig
bureau

scheidingswand voor 
enkelvoudig bureau

scheidingswand met ophangrail 
voor enkelvoudig bureau

scheidingswand voor 
dubbel bureau

scheidingswand met
ophangrail voor dubbel
bureau

zijpaneel verplaatsbaar paneel op voetjes verplaatsbaar paneel voor 
ladekast/uitschuifkast

hoge uitschuifkast (rechts)

lage uitschuifkast (rechts)

ladeblok eindelement

kast links kast rechts kast gedeeld open kast kast met schuifdeur gedeelde kast

ladeblok midden,  
met kabeldoorgang

ladeblok eindelement 
gedeeld

ladeblok midden, gedeeld, 
met kabeldoorgang

lage uitschuifkast 
(links)

hoge uitschuifkast midden, 
met kabeldoorgang
(rechts)

hoge uitschuifkast midden, 
met kabeldoorgang
(links)

hoge uitschuifkast (links) hoge uitschuifkast midden, 
gedeeld

hoge uitschuifkastengestoeerde scheidingswanden

melamine scheidingswanden

verbindingsstukken voor gestoffeerde 
scheidingswanden

verbindingsstukken voor melamine scheidingswanden

accessoires

lage uitschuifkasten

ladeblokken

kasten opzetkasten

onderkasten
onderkast links onderkast rechts

assortimEnt
FlExido

lage uitschuifkast midden,  
met kabeldoorgang
(rechts)

lage uitschuifkast midden,  
met kabeldoorgang
(links)



De fabrikant behoudt zich het recht voor om veranderingen in het ontwerp door te voeren die geen invloed hebben op de
functionaliteit van de producten. De in de catalogus getoonde producten kunnen afwijken van de actuele kleuren van de producten.



mikomax smart oFFiCE is ExPErt in hEt ontWErPEn van modErnE  
kantorEn. hEt CombinEErt ExPErtisE oP hEt GEbiEd van dE ProduCtiE 
van mEubilair mEt EEn oriGinEEl ConCEPt van PraktisCh GEbruik  
oP dE modErnE WErkvloEr.

flexIDo 08/2018

Voor meer informatie 
www.mikomaxsmartoffice.com / www.mikomaxsmartoffice.nl


