
HOME OFFICE



Nut van een
Home office

 Zelf organiserend
Een van de sleutels tot thuiswerken is zelforganisatie. Om
ontspannen en comfortabel te werken, is het
noodzakelijk om creatief en intelligent een werkruimte te
creëren.

 Gevoel van welzijn
Filosofie gebaseerd op het welzijn en de productiviteit van
mensen = COOL WORKING

 Productiviteit verhogen
Het creëren van een omgeving om te werken op de meest
plezierige, functionele en comfortabele manier =
verhoogde productiviteit

• Een geschikte werkruimte maken

• Kies geschikt kantoormeubilair

• Leer hoe de ruimte te optimaliseren

• Het onderscheiden van de professionele en
persoonlijke omgeving

•

Hoe creëer je een
Home office



Een goed toegepast Home Office staat synoniem 
voor efficiëntie:

 Afschaffen van  verplaatsingen

 Betere balans tussen privé en werk

 Tevredenheid van de werknemers

 Tijd besparen

 Ondernemersvertrouwen

Sleutels tot een productieve werkomgeving

Een tevreden werknemer verbetert zijn prestaties aanzienlijk



Het creëren van een gezonde omgeving thuis

Cliquez pour ajouter du 
texte

Dagelijkse taken instellen

Uw werktijd plannen

Vermijd afleidingen

Adopteer een gezond dieet

Investeren in uw
werkruimte

Productiviteit beheersen

Doe aan sport

Neem een pauze tussen 
taken



Hoe het kantoor thuis te 
decoreren

o Welke kleuren te gebruiken?

• Volgens zijn voorkeuren

• Kies voor rust: wit/ecru/pasteltinten

o Ruimte optimaliseren

• Georganiseerde opslag

• Rangschikkingsruimte

• Geschikte planken

• Gepersonaliseerde decoratie

o Het welzijn bevorderen

• Breed bureau

• Ergonomische stoel

En u, wat zou het ideale kantoor voor uw
huis zijn?



Voorstel 1 Recht bureau steunend op 2 bedrade voeten
Afmetingen: D 800 x H 745 mm
Breedte : 1200, 1400, 1600, 1800 mm
vanaf: 329 euro,- Excl. BTW

Metalen ladenblok op wieltjes
3 laden + pennenhouder
vanaf : € 235,- Excl. BTW

2 laden + pennenhouder
vanaf : € 235,- Excl. BTW

Open opslag:
Verschillende mogelijkheden



Voorstel 2

•Proposition 2

Bureau met elektrische hoogteverstelling, van 700 tot 1200 mm – zit-sta
Met horizontaal kabelkanaal en top acces
Diepte: 800 mm
Breedte: 1200, 1400, 1600, 1800 mm
vanaf : € 714,- Excl. BTW

Ladenblok op wieltjes, in hout

3 laden + pennenlade
vanaf : € 250,- Excl. BTW

2 laden + pennenlade
vanaf : € 286,- Excl. BTW

Open houten kast
Verschillende mogelijkheden



Voorstel 3 Recht bureau met gesloten voeten
Afmetingen: D 800 x H 740 mm
Breedte: L 1400, 1600, 1800 mm
vanaf : € 433,- Excl. BTW

Metalen ladenblok op wieltjes
3 laden + pennenhouder
vanaf : € 235,- Excl. BTW

2 laden + pennenhouder
vanaf : € 235,-Excl. BTW 

Open kast
Verschillende mogelijkheden.



Voorstel 4 In hoogte verstelbare klaptafel op wielen
Hoogteverstelling per gasveer
Op 4 wielen waaronder 2 met rem
Afmetingen: D 690 x H 740-1040 mm
Breedte: L 1200, 1380, 1600 mm
vanaf : € 808,- Excl. BTW

Metalen ladenblok op wieltjes
3 laden + pennenhouder
vanaf : € 290,- Excl. BTW

2 laden + pennenhouder
vanaf : € 275,- Excl. BTW

Kast met draaideuren
Verschillende mogelijkheden



Ergonomie en 
Gezondheid

We brengen gemiddeld 9 uur
en 19 minuten door aan een
werkpost, meestal zittend voor
een computer. We moeten er
ons goed van bewust zijn dat
onze houding en de sfeer onze
uiteindelijke prestaties
beïnvloeden; echter, en
ondanks het belang hiervan,
schenken over het algemeen
hieraan niet voldoende
aandacht, en in de meeste
gevallen worden gezonde
gewoonten op het werk niet in
de praktijk gebracht.

Een slechte houding kan
ernstige problemen veroorzaken

Krom je rug niet.

Goed zitten

Armen en benen 
uitgelijnd onder een 
hoek van 90 graden

Ondersteun je 
voeten

Een mobiele basis

Varieer houdingen

Computerscherm

Oefeningen



Voorstel stoelen



• Hoge zwarte netrug met lendensteun

• Zitting gestoffeerd

• Zelfregulerende mechaniek 

• Onderstel in zwarte kunststof

• Wieltjes, diam 50 voor harde vloer of tapijt

• Bekleding: DUO TEMPO (zwart) (indien kleur : minimum 8 stuks)   
(8 kleuren)

• Met 1D armleuningen : € 395,- Excl. BTW

• Zonder armleuningen: € 330,- Excl. BTW



• Zwarte of witte hoge rug met zwarte structuur

• Lendensteun

• Zitting gestoffeerd

• Synchroon mechaniek

• Onderstel in zwarte kunststof

• Wieltjes, diam 50 voor harde vloer of tapijt

• Bekleding : cat. B

• Met 1D armleuningen: € 413,- Excl. BTW

• Zonder armleuningen: € 360,- Excl. BTW



• Middelhoge rug in polypropyleen
• Zitting gestoffeerd
• Armleuningen
• Draaimechaniek
• 5-teens kruisvoet
• Wieltjes, diam 50 voor harde vloer of tapijt  
• Bekleding : DUO

€ 335,- Excl. BTW

• Middelhoge rug in polypropyleen
• Zitting gestoffeerd
• Draaimechaniek
• Corolle voet

€ 245,- Excl. BTW
• DUO

• Zitting gestoffeerd
• Mechanische hoogteverstelling 
• Dynamische basis
• Bekleding : DUO

€ 170,- Excl. BTW





Ontdek ons bedrijfsgamma
PRODUCTIVITY

Ontdek onze verschillende producten en 
oplossingen die u zullen helpen de 

productiviteit van uw bedrijf te verhogen. De 
beste producten en de nieuwste 

technologieën worden u aangeboden tussen 
de meest bekende merken van de sector.

MOBILITY
Omdat er steeds minder vaste werkplaatsen 

zijn, bieden wij u de beste alternatieven op de 
markt om mobiel te blijven! We bieden ook  

oplossingen voor het beheer uw mobiele 
toestellen.

MEETING ROOMS
Tegenwoordig worden vergaderruimtes 

steeds beter uitgerust. Wij zullen u helpen bij 
het kiezen van het perfecte scherm of het 
beste videoconferentie-systeem. Vergeet 

draden en adapters, pas uw kamers aan voor 
de noden van uw bezoekers en medewerkers!

EDUCATION
Geeft u opleidingen? We hebben oplossingen 

om uw klaslokalen uit te rusten voor 
cursussen of trainingen. Maak ook gebruik 

van onze producten voor de onderwijssector.

HORECA & RETAIL
In uw winkel of restaurant kunnen we het 

leven makkelijker maken voor en uw klanten. 
Uw producten in de kijker zetten, eenvoudiger 

bestellingen opnemen en afrekenen... wij 
helpen u van A tot Z! 

SOLUTIONS
Bij ons vindt u op maakt gemaakte 

oplossingen, dit om uw activiteiten en 
benodigdheden te ondersteunen.



Persoonlijke opvolging en 
analyse van uw behoeften 

door uw lokale 
Businesspartner.

Het grootste assortiment aan 
elektronica, ontdek ook ons 

businessprogramma.

Snelle levering op maat. Speciale acties en aangepaste 
producten voor uw zakelijke 
contacten en medewerkers.

Oplossingen voor 
Financiering, verzekering 

en garantie.

Installatie-en 
integratiemogelijkheden. 



Voor meer informatie
Neem contact met ons op :

Mobilier Home Office : 

info@ordin-access.be
www.ordin-access.be

02/215 45 43

Accessoires Home Office :

www.mediamarkt.be/business
b2b@mediamarkt.be

02/464.37.80


