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WAARDOOR VOELT U ZICH GOED OP HET WERK?

“Ik kon 
mijn werkplek 

aanpassen aan het 
ontwerp van mijn flat.  
De stijl bevalt me en  

ik voel me er  
goed bij.”

“Ik 
kan in een 

plezierige omgeving  
even stoppen en 

nadenken over een 
moeilijke taak.”

“Ons bureau kan 
worden aangepast 

aan elk gezinslid en 
het originele ontwerp 

is helemaal onze 
smaak.”

“Eindelijk kan ik 
in een comfortabele 

en gezonde houding 
werken. Nooit meer 
rugpijn na een lange 

dag werken.”
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ONZE THUISHAVEN OP KANTOOR

Een  
BPO-bedrijf.

case studie:

NET ALS THUIS 
RUIMTES OP 
KANTOOR

Een bedrijf huurt gemiddeld zo’n 90 werknemers 
in voor projectafdelingen. Hun dagelijkse werk-
zaamheden brengen aanzienlijke verantwoorde-

lijkheden met zich mee en de omgang met veeleisende 
klanten kan stressvol zijn. Het bestuur heeft oog voor 
de gezondheid en het welzijn van de werknemers en 
heeft opdracht gegeven tot inrichting van een modern  
Smart Office. Er komen gestoffeerde elementen samen 
met ergonomische en akoestische oplossingen, alsme-
de speciale zones voor verschillende soorten taken in 
levendige kleuren. Om een aangename werkplek te creëren waar u zich 

goed kunt concentreren, hebben we comfortabele 
zones en zones voor zelfstudie ingericht. Naast zachte 
stoffen en planten kozen de architecten voor het 
NEST-bureau, speciaal ontworpen om de ergonomie 
van de werkplek te verbeteren. Dit alles om ervoor 
te zorgen dat werknemers rustig kunnen nadenken. 
In zo’n omgeving kunnen zij zich goed concentreren 
op veeleisende taken. De eerste vier zones waren zo 
populair dat het bedrijf besloot om er nog vier in te 
richten.

“Een fijne plek  
om te werken”
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UW THUISHAVEN OP KANTOOR

1. Door planten en kleurrijke kleden voelt het kantoor aan alsof u thuis bent.

2.  Kies, met het oog op de gezondheid van de medewerkers, ergonomische stoelen  
(Aeris: 3Dee, Muvman).

3. Creëer zones op kantoor waar geconcentreerd kan worden gewerkt.

4. Een bureau waarvoor geen elektriciteit nodig is om in hoogte te verstellen.
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MIJN KANTOOR AAN HUIS

Een IT-specialist, 
werkt vanuit huis. 
Zijn vrouw Jola
en zoontje Marcel. 

MAREK

case studie:

STIJLVOL 
MODERN
EXPRESSIEF

Marek, een programmeur, is net met zijn gezin 
naar een grotere flat in Poznan verhuisd. 
Maar met een rondkruipende baby thuis is 

het moeilijk om geconcentreerd te werken. Werken  
op de laptop vanuit een stoel of op de vloer was 
geen optie meer. Omdat Marek en zijn vrouw een vrij 
minimalistische smaak hebben, was een van de eerste 
meubelstukken voor hun nieuwe flat een NEST-bureau 
in de kleur antraciet.

“Mijn eigen plek”

Het eenvoudige en minimalistische ontwerp van NEST 
weerspiegelt de smaak van de jonge ouders, maar is 
tegelijkertijd functioneel om aan te werken. Marek en 
Jola kozen voor NEST in antraciet, met houten poten 
en donkergrijze stoffering. Marek zit liever als hij 
werkt, maar als Marcel zijn gezicht laat zien is hij blij 
met de sta-stand.
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UW KANTOOR AAN HUIS

1. Kies voor een bureau dat past bij de stijl van uw interieur (natuurlijk MDN-fineer).

2. Aan de NEST met instelbaar tafelblad kunt u met rechte rug werken, ook vanuit huis.

3. Kies voor een ergonomische stoel. Uw gezondheid is het belangrijkst (Aeris: Swopper).

4.  Een comfortabele leunstoel met voetsteun is een perfecte plek om tijdens 
de pauze tot rust te komen (Chillout hoge leunstoel, Chillout poef).
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case studie:

“Op de bank werken is zo 
oncomfortabel.”

UW BEGIN VAN DE WERKDAG THUIS

Modeontwerp-
ster, werkt  
vanuit huis.

JUSTYNA

ORIGINEEL
COMFORTABEL
UNIVERSEEL

Ontwerper van jongerenmode, Justyna Gdańska, 
houdt van lichte kamers en een Scandinavische 
stijl. Ze heeft haar eerste flat eenvoudig maar 

elegant ingericht. Ze werkt vanuit huis en had daarvoor 
een comfortabele werkplek nodig. Al zittend werken 
op de bank of leunend over de salontafel daar kreeg ze 
maar rugpijn van. Het steeds heen en weer slepen van 
de laptop tussen de keuken en de woonkamer was ook 
niet prettig en van werken in bed werd ze slaperig. Ze 
wilde een geschikt bureau dat paste bij haar interieur en 
tegelijkertijd comfortabel genoeg was om langdurig aan 
te werken.

Justyna was gecharmeerd van het NEST-bureau, dat 
perfect was voor haar flat en haar eigen stijl laat zien. 
Ze koos voor de NEST in wit met houten poten en grij-
ze stoffering. Justyna is vooral blij met de mogelijkheid 
om rechtop te werken of zittend op de hocker, die kan 
worden aangepast aan de hoogte van het werkblad.
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UW BEGIN VAN DE DAG THUIS

1. Natuurlijk hout, vilten stoffering, groen en muurdecoraties - in een plezierige omgeving is het fijner werken.

2. Ook thuis moet u op uw gezondheid letten door te kiezen voor ergonomische oplossingen (NEST, Aeris: Muvman).

3.  Comfortabele banken en leunstoelen vormen het perfecte 
compromis tussen het creëren van een ruimte om te werken en 
behoud van het huiselijke karakter.
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BUREAU VOOR HET HELE GEZIN

Anja, 
Wojtek,
Kamil  
en Kuba.

“Een perfect bureau  
voor ons allemaal”

case studie:

GEZOND 
STIJLVOL
COMFORTABEL

Wojtek en Anja wonen met hun kinderen  
in een driekamerflat in het centrum van 
Wrocław, maar hebben een stuk grond ge-

kocht om hun eigen huis op te bouwen. Wojtek heeft 
flexibele werktijden en Anja doet soms wat freelance 
-werk vanuit huis, terwijl ze op de kleine Kuba past. 
Hun oudste zoon, Kamil, studeert aan de technische 
universiteit en werkt parttime als webdesigner.

De studeerkamer wordt door het hele gezin gebruikt. 
Allemaal zijn ze blij met het instelbare werkblad van de 
NEST, waarvan ze de hoogte zo kunnen instellen dat 
iedereen eraan kan werken. Anja herinnert hen er ook 
aan dat ze af en toe staand in plaats van zittend moe- 
ten werken, omdat dat gezonder is voor hun rug. Als 
ze eenmaal verhuisd zijn naar hun nieuwe huis, krijgt 
elke zoon zijn eigen NEST-bureau.
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BUREAU VOOR HET HELE GEZIN

1. Pas de kleuren van het bureau aan uw voorkeuren en de inrichting van uw huis aan.

2.  Prikborden van kurk worden al jaren gebruikt om werkplekken te organiseren. 
Wat dacht u van de kurken afwerking van het NEST-bureau?

3. Een bank voor op kantoor of voor thuis?

4.  Zorg vanaf jongs af aan voor een gezonde houding en goede gewoontes  
bij kinderen door te kiezen voor een ergonomische stoel (Aeris: Swopper).
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Langdurig zitten leidt niet alleen tot een groter risico op 
rugpijn en botdegeneratie, maar ook tot een groter risico op 
diabetes, hart- en vaatziekten en ziekten van het spijsverte-
ringsstelsel. Sta op!

WAAROM IS ERGONOMIE  
ZO BELANGRIJK?

ERGONOMIE = GEZONDHEID

Neem 
pauzes, loop 

wat rond

Til uw armen niet te hoog op, leun 
niet voorover en zit niet met uw 

benen over elkaar

Verander tijdens 
het werken van 

houding, van 
zitten naar 

staan

Wees actief

Houd een 
verhouding van 

1:1 aan tussen 
staan en zitten

Houd uw knieën 
tegen elkaar en 
uw armen tegen 

uw lichaam tijdens 
het werken aan een 

bureau

zittend werken 
434 minuten

vrije tijd 
102 minuten

gebruik van computer 
1860 minuten

activiteit
76 minuten

Tv-kijken 
132 minuten

slapen 
429 minuten

reistijd 
81 minuten

24
uur
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Wie zijn wij? 
Who are we?
Wer sind wir?

Mikomax Smart Offce is een expert in het ontwerpen van kantoren,
combineert zijn expertise in de productie van kantoormeubilair met
een eigen concept voor de implementatie ervan in een moderne
kantooromgeving

Mikomax Smart Office is an expert in designing offices, combining its
expertise in office furniture production with its own concept of implementing  
it within a modern office environment 

Mikomax Smart Office ist ein Experte im Kreieren von modernen Büros. Das 
fachliche Wissen zur Möbelherstellung wird hier mit eigenen Urheberkonzepten 
über die Entstehung von gegenwärtigen Arbeitsbüros verknüpft

op de internationale
markt

JAAR

Mikomax Headquaters  
ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź
t: +42 272 11 31, f: +42 272 11 39
e:  office@mikomax.pl
w: www.mikomaxsmartoffice.com

Mikomax Netherlands
Torenallee 20
5617BC Eindhoven
Telefoon: 040-2565625
Email: info@mikomax.nl
Website: www.mikomaxsmartoffice.nl


