INSPIRATIEBOEK

LIVE,
WORK,
CREATE

INHOUD
Voor het design van WellSign tekent Architectenbureau Wim de
Bruijn. De architecten van bureau Wim de Bruijn werken voor het
MKB, overheid maar ook voor start-ups. Met de ervaring uit de
praktijk is er een meubellijn ontwikkelt waarbij WellSign profiteert
van de ervaring opgedaan bij diverse organisaties.
Met de Rotterdamse no-nonsense mentaliteit is een meubellijn ontwikkeld die geschikt is voor een groot aantal organisaties. Deze meubellijn
laat zich aan de hand van de volgende steekwoorden typeren:
• Duurzaam & gezond
• Onderhoudsvriendelijk
• Flexibel en aanpasbaar
• Persoonlijk
Wij werken volledig 3d zowel in ontwerp als in uitwerking.
Uw wensen vormen onze inspiratiebron!
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WELLSIGN | WELL | DESIGN

INSPIRE | CONNECT | DISCONNECT | WORK

Producten designed op basis van de uitgangspunten Well:
WELL Building Standard meet en beoordeelt het effect van gebouwen op de gezondheid van mensen. De certificering richt zich op
zeven aandachtsgebieden: lucht, water, licht, voeding, vitaliteit, comfort en een gezonde geest. Deze elementen zijn gebaseerd
op medisch-wetenschappelijk onderzoek en vormen de basis van de WELL Building Standard. Gebouweigenaren en –beheerders
krijgen direct inzicht in de impact van een gebouw op bijvoorbeeld het hart- en vaatstelsel, de longen, de ogen, de huid en de
hersenen.
Wij geloven dat het juiste interieur bijdraagt aan werkplezier. Een werkplek is een ruimte waarin je je prettig voelt. Vanuit deze gedachte is
WellSign ontwikkeld. Interieuroplossingen die bijdragen aan het welzijn van werkend Nederland. Producten die zijn ontwikkeld vanuit een
duurzame gedachte. De materialen die wij verwerken hebben een duurzame oorsprong en zijn bij voorkeur circulair in te zetten.
Onze productiemethodes zijn de meest duurzame in de markt. Vanuit onze passie ontwikkelen wij werkruimtes die bijdragen aan werkplezier. Ergonomisch ontworpen, vanuit het comfort voor de gebruiker. Wij richten ruimtes in waar mensen prettig kunnen werken, zich
goed voelen en beter presteren. “We make your space work”

Medewerkers hebben grofweg behoefte aan een werkplek die minimaal vier behoeftes invult. Iedereen wil werken in een
omgeving die inspireert, waar je contact hebt met collega’s en waar ruimte is om je af te zonderen. De vier behoeftes lopen in
elkaar over en vullen elkaar aan.
Inspire

| 	Van de kunst aan de muur tot een goed gevulde plantenbak. Letterlijk zuurstof voor het brein.
Draagt bij aan een gezonde geest.

Connect

|

Ruimtes voor overleg, formeel en informeel, samenwerken, ideeën delen.

Disconnect

|

Een concentratieplek, om ongestoord te werken.

Work

|	Aan de slag in een ruimte die voldoet aan de uitgangspunten van WellSign:
Voldoende licht, frisse lucht, in een comfortabel en duurzaam interieur.

WE MAKE YOUR SPACE WORK

WE INSPIRE YOU

YOU INSPIRE
YOUR WORLD
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VIDEO
FUNCTIE : CONNECT
Met Video® heeft u de ideale plek om ongestoord online
te vergaderen. Video® is volledig afsluitbaar en met de
geluiddempende materialen kunt u zich volledig focussen
op uw gesprek.

Video® is gemaakt van circulair plaatmateriaal en passend in
het WELL-building standaard concept. Het is voorzien van een
ventilatiesysteem, LED verlichting, stopcontact en USB-poort.
Het licht is door middel van een app gemakkelijk aan te passen in
lichtsterkte en kleur. De stoffering aan de binnenzijde is volledig
circulair uitgevoerd en heeft een geluiddempende werking. Video®
bevat een comfortabele zitting, breed bureau en een beeldscherm.
Video® is leverbaar in verschillende afmetingen, kleuren en
materiaalsoorten. De online vergaderplek is volledig personaliseerbaar, aansluitend op de bedrijfsidentiteit. Daarnaast is Video®
verkrijgbaar in een antibacteriële uitvoering, ideaal voor een
hygiënische omgeving.

WellSign meubellijn met HEPA-H14 filter
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CALL
FUNCTIE : DISCONNECT
Call is zo ontworpen dat je ongestoord een gesprek kunt
voeren. Ruim genoeg om een laptop mee te nemen en om
door te werken. Zo kun je ongestoord bellen en werken
zonder bijgeluiden. Disconnect to connect.

Van buiten is Call gemaakt van circulair plaatmateriaal. De binnenzijde van Call is gestoffeerd en voorzien van een ventilatiesysteem
waardoor frisse lucht gegarandeerd is. De stoffering heeft een
geluiddempende werking zodat ongestoord een gesprek gevoerd
kan worden. Call heeft een glazen deur die indien afgesloten een
geluidsdichte omgeving garandeert. Call is uitgerust met stopcontact en USB-poort.
Call is leverbaar in verschillende afmetingen en daarmee passend
binnen elk interieur. Call kan volledig persoonlijk gemaakt worden
ter versterking van de bedrijfsidentiteit.

WellSign meubellijn met HEPA-H14 filter
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COSY
FUNCTIE : CONNECT
Cosy is de vergaderplek voor meerdere personen.
Om gesprekken die vertrouwelijk zijn, vertrouwelijk te
houden, is de Cosy afsluitbaar.

Cosy is gemaakt van circulair plaatmateriaal. De binnenzijde is gestoffeerd en voorzien van een ventilatiesysteem. De stoffering heeft
een geluiddempende werking. De stoffering kan volledig circulair
worden uitgevoerd, denk bijvoorbeeld aan oude postzakken of
spijkerstof. Cosy is uitgerust met een stopcontact en USB-poort. Het
licht is met een app in te stellen zowel in kleur licht als lichtsterkte.
Cosy is leverbaar in verschillende afmetingen en is leverbaar in
verschillende materiaalsoorten. Cosy kan volledig naar eigen wens
worden uitgevoerd, aansluitend op de bedrijfsindentiteit. Een
volledig circulaire uitvoering is leverbaar.

WellSign meubellijn met HEPA-H14 filter
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MEET
FUNCTIE : CONNECT
De multifunctionele Meet staat letterlijk open om te
ontmoeten. Een plek die uitnodigt om aan te sluiten bij
een vergadering of om even rustig aan te werken. De Meet
is geschikt als aanlandplek, gewoon een lekkere plek om
te werken.

WellSign meubellijn met HEPA-H14 filter

Meet is gemaakt van circulair plaatmateriaal. De zitting is gestoffeerd en kan uitgevoerd worden met circulaire stoffen.
Meet is leverbaar in verschillende afmetingen. Een interieurmeubel
dat past in elke omgeving. We leveren Meet in verschillende kleuren
en materialen, Meet is volledig circulair leverbaar.
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ARRIVE
FUNCTIE : CONNECT
Geen vaste werkplek. De aanlandtafel biedt kleinere werkplekken, waar medewerkers op een volle vergaderdag, tussendoor hun emails kunnen beantwoorden. Met Arrive bieden
we een aanlandtafel waar het goed werken is. Arrive is voorzien van stopcontacten en usb-poorten. Arrive is leverbaar in
verschillende werkhoogtes en kleuren. Hiermee zijn ruimtes
speels en flexibel in te richten en kan de aanlandtafel ook
gebruikt worden als vergadertafel.

Arrive is volledig in hout uitgevoerd. Wij maken uitsluitend gebruik
van FSC, PEFC en Controlled Wood gecertificeerde producten. Dit
betekent dat wij uitsluitend hout verwerken dat op duurzame wijze
is bebouwd en beheerd.
De houten kern voorzien we van circulair HPL hierdoor zijn wij in
staat om de tafel in alle kleuren en designs te leveren.

20

21

BREAK
FUNCTIE : CONNECT
Break biedt een informele ontmoetingsplek. De plek waar
de dag begint, waar gasten worden ontvangen en wat een
sociaal rustpunt in de organisatie vormt. Een goed ontwerp
draagt bij aan de versteviging van de organisatie identiteit.

Break heeft een houten kern en is afgewerkt met HPL platen. Break
is voorzien van aansluitingen voor water en elektra. In het materiaal
gebruik is rekening gehouden met dat Break makkelijk is schoon te
houden.
Break kan volledig aansluiten op de identiteit van een organisatie.
De achterwand kan in alle kleuren en afbeeldingen geleverd worden.

WellSign meubellijn met HEPA-H14 filter
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GREEN
FUNCTIE : WORK
Green voor de groene omgeving op de werkplek. Planten zijn
belangrijk en gewenst in een werkomgeving. Ze geven rust,
absorberen geluid en zijn ideaal om ruimtes te verdelen.
Door te spelen met verschillende afmetingen ontstaat een
ideaal ruimteplan. Green is flexibel inzetbaar. De must-have
roomdivider voor elke werkplek.

WellSign meubellijn met HEPA-H14 filter

De binnenzijde van Green is watervast, de buitenzijde is van
circulair plaatmateriaal, leverbaar in diverse uitvoeringen.
Onze decoratieve en design plantenbakken zijn leverbaar in elke
afmeting. Hierdoor is elke ruimte zeer flexibel in te richten en een
kleur te geven.
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SOUND
FUNCTIE : WORK
Niets zo storend in een kantoor dan omgevingsgeluiden.
Goede akoestiek draagt bij aan een plezierige werkomgeving.
Harde geluiden worden gedempt en de omgeving straalt rust
uit. Akoestiek is bepalend of mensen zich kunnen concentreren
of snel afgeleid worden. Naast de functie van akoestiek
hebben de panelen aan de muur of baffels aan het plafond
een esthetische waarde. Wij maken ze in allerlei vormen,
passend binnen elke ruimte. Aangepast aan de omgeving en
aansluitend op de identiteit van een organisatie. In materiaal
en in kleurgebruik.

Akoestische panelen aan de muur of baffels aan het plafond
worden gemaakt van circulair plaatmateriaal. In overleg bepalen
we het design en kiezen we de materialen voor de uitvoering van
de panelen.
De panelen zijn leverbaar in verschillende maten. Op verzoek
ontwerpen we panelen in elke gewenste vorm en afmeting.
Wij creëren “big art” waarmee we uiteenlopende ruimtes inrichten,
van muren tot plafonds.
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WELLSIGN MEUBELLIJN MET HEPA-H14 FILTER
Wat is een HEPA-filter?
HEPA is van origine ontwikkeld voor de ruimte- en luchtvaart.
Ook worden HEPA-filters toegepast voor luchtzuivering in
auto’s. HEPA betekent letterlijk: High Efficiency Particulate Air.
HEPA zijn luchtfilters die tussen minimaal 85% en maximaal
99,999995% van alle stofdeeltjes van ≥ 0,1 micron tegenhouden. Een HEPA-filter is gespecificeerd in de Europese Norm
1822:2019 van de Europese Unie. Wij werken met HEPA-H14
filters voor onze WellSign meubellijn.
Het filter is TNO getest!
TNO is een onafhankelijke kennisorganisatie die een schakel vormt
in de kennisketen tussen de wetenschap enerzijds en bedrijven en
organisaties anderzijds. Het is daarom van belang dat het HEPA-H14
filter is getest en gekwalificeerd door TNO.
Lucht zuiveren in de werkomgeving.
Door lucht te zuiveren wordt ziekteverzuim verlaagd. Gezuiverde
lucht laat ook de productiviteit in de werkomgeving toenemen. Door
kleine deeltjes zogenaamde aerosolen uit de lucht te filteren wordt
het aantal deeltjes verlaagd en daarmee de kans op verspreiding
van virussen verlaagd. De HEPA-H14 filter past daarom volledig
binnen de filosofie van WellSign.

Eigenschappen:
• Meubelen van WellSign zijn Custom Made en te voorzien van een
HEPA-H14 filter.
• De meubels zijn makkelijk mee te verhuizen of verplaatsbaar als
u de indeling wilt veranderen. De meubels zijn plug-and-play en
stekkerklaar.
• Door de capaciteit van de toegepaste ventilatoren is een oppervlak
van ca. 200 m2 te reinigen.
• Aangezien meubels op diverse plekken in bijvoorbeeld kantoren
kunnen worden toegepast is dekking in het gehele kantoor
verzekerd.
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OVER COORS
Coors houdt zich al sinds 1931 bezig met het realiseren van
maatwerk interieurprojecten in een gevarieerd marktgebied.
In de beginjaren richtte Coors zich vooral op het (groot-)
winkelbedrijf en kantorenmarkt. Vanaf 1990 ontwikkelden
wij ons tot speciallist in maatwerk interieurbouw voor de
professionele markt.

Alle WellSign producten zijn ontworpen vanuit de uitgangspunten
WELL. Wij ontwerpen en produceren in eigen huis.
Wij beschikken over een state of the art machinepark. Hierdoor zijn
wij in staat om zowel kleine als zeer grote projecten uit te voeren.
Wij werken met een team van vakspecialisten, alles wat onze fabriek
verlaat, wordt geplaatst door onze facility dienst. Wij leveren
projecten turnkey op.

Wij streven ernaar, middels het initiëren van innovaties op het gebied van verantwoorde interieur oplossingen, onze planeet gezonder en
duurzamer door te geven aan volgende generaties. Wij zijn betrokken, deskundig, creatief en toonaangevend. Onze kernwaarden integriteit
en deskundigheid zijn altijd zichtbaar in ons handelen. Met passie voor ons vak zijn wij voor onze relaties een gids en totaaloplosser bij het
realiseren van (vooruitstrevende) interieurambities.

WE MAKE YOUR SPACE WORK
Coors
Nikkelstraat 17
2984 AM Ridderkerk
0180 - 802100

www.coors.nl

