
OFFICE TOWER – MOBIEL
KANTOOR OP DE
KLEINSTE RUIMTE

Van een werkkamer thuis kunnen de meeste
mensen slechts dromen. Voor velen is zelfs een
kleine schrijftafel, vanwege plaatsgebrek in hun
woning, een uitdaging. Desondanks zet de
thuiskantoor-trend door en vanwege thuisscholing
neemt de behoefte aan leer- en werkplekken thuis
toe. De meeste kantoormeubelen of
thuiswerkplekken nemen veel plaats in en zijn niet
flexibel inzetbaar. Ben je op zoek naar ideeën voor
je thuiskantoor? Of heb je weinig plaats?
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INNOVATION LAB,
Blum



Office Tower – mobiel kantoor op de kleinste ruimte

https://www.blum-inspirations.com/nl/


Voor de Office Tower van Blum is zelfs in de kleinste woning voldoende plaats. Het
mobiele kantoormeubel is een verdere evolutie van de gangbare lessenaar en

creëert op het kleinste oppervlak ruimte voor een laptop, kantoorbenodigdheden en
meer. Door de wielen wordt het een mobiele schrijftafel en dankzij de geïntegreerde

kantelbescherming blijft het ook bij tegelijk geopende lades stabiel. Stiften,
schrijfdocumentatie, documenten of mappen zijn desgewenst meteen binnen

handbereik. De Office Tower biedt als geraffineerd meubelidee mobiele
opbergruimte en optimaliseert bovendien de toegang en bereikbaarheid van het

kantoormateriaal.

En het mooiste is nog: de mobiele
kantoorkast vindt zelfs in de kleinste
woning plaats en bevordert mobiel
werken. Zo is het thuiskantoor snel
ingericht en gebruiksklaar. Na het
werken verdwijnt het meubel snel in
een hoekje en staat hij niet meer in
de weg.



Mobiel kantoormeubel: individueel en
veelzijdig inzetbaar

De Office Tower kan voor thuiswerken in het thuiskantoor, als schrijftafel voor huiswerk of
op beurzen als mobiel kantoor worden gebruikt en is zo een ideaal hulpmiddel dat met
verschillende boxsystemen en geleiders kan worden geïmplementeerd. Het betreft een uit
slim gecombineerde standaardproducten van Blum bestaande kasttoepassing die in de
hoogte individueel aan de lichaamsgrootte van de desbetreffende gebruiker kan worden
aangepast.

De mobiele kantoorkast is een doordachte, door het behoeftenonderzoeksteam van
Blum ontwikkelde oplossing waarbij veel componenten niet voor niets een bepaalde

plek hebben. Het openen van de lades gebeurt bijvoorbeeld afwisselend om een
betere toegang en een hogere stabiliteit te garanderen. Het bovenste blad wordt

aan de kant geschoven, waardoor dit niet eerst vrijgemaakt hoeft te worden als de
daaronder liggende laptop moet worden gebruikt. Het mobiele kantoor is dus een

werkplek en kantoorkast in één.



Eenvoudig te
maken dankzij
de passende
plannen
Individuele wensen kunnen
meteen worden vervuld: het
getoonde model is bedoeld
voor gebruik door
rechtshandigen; een
uitvoering voor linkshandigen
is eveneens mogelijk. Wie de
constructie met de opening
voor mappen aan de voorkant
vanwege de noodzakelijke
kantenverwerking te duur
vindt, die kan ook voor een
gesloten voorkant kiezen. In
dit geval kan de ontstane
opbergruimte van de zijkant
worden bereikt. Of de
legplank open is of met een
deur afgesloten, dat ligt aan
de uiteindelijke planning.
Meer informatie over de bouw
van het kantoormeubel en
over de exacte plannen vind je
in het downloadgedeelte.

Alle voordelen in één oogopslag:

Kan met alle boxsystemen en
geleiders van Blum worden
verwezenlijkt

Afzonderlijk aanpasbare hoogte,
breedte en diepte

Goede toegang tot
kantoorbenodigdheden

Volwaardig kantoormeubel
ondanks geringe nodige ruimte

Bevordert mobiel werken

Mobiel dankzij rollen

http://d1.blum.com/MEB/pdf/inspirations/BLUM_INSPIRATION_M_OF_OFFICE_TOWER_de_EN.pdf
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