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We bevinden ons een groot deel van ons 
leven in gebouwen. Deze ruimtes en de 
manier waarop deze worden ingericht hebben 
bewust en onbewust invloed op het gedrag 
van diegenen die in deze ruimtes verblijven. 
Denk bijvoorbeeld aan een werkomgeving voor 
concentratie.

De nieuwe generatie wil steeds meer flexibiliteit 
in de manier van werken, zeker nu we op een 
andere manier met elkaar communiceren en 
samenwerken. Hierdoor is de werkomgeving 
van vandaag voortdurend in verandering.

Lande Phi
Om je te helpen met het creëren van 
een werkomgeving die zich gemakkelijk 
transformeert naar de behoefte van uw 
organisatie, hebben wij Lande Phi ontwikkeld.

Phi is een maatvoering die uitgaat van de 
verhoudingen en principes in de natuur. Als wij 
deze structureel toepassen, komen we tot een 
modulair systeem waarbij we de verschillende 
programma’s en producten met elkaar kunnen 
combineren, zodat ze antwoord kunnen geven 
op de behoefte van de klant.

Deze modulariteit zorgt tevens voor een 
duurzame inrichting van de ruimte.
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Flatlands
Designer: Daphna Laurens

Wachten wordt ontmoeten. Gastvrij, 
uitnodigend. De moderne en strak 
vormgegeven Flatlands ontvangt gasten met 
open armen. Dit modulaire banksysteem past 
in elke ruimte. Ga voor een hoekopstelling, 
een kruisvorm of een rechte bank. Met 
rugleuning, of juist helemaal open zodat het 
uitnodigt tot een gesprek.

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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Talks
Designer: Michiel van der Kley

Comfortabele koppelbare 
sofa met rondingen
Talks is een comfortabele koppelbare sofa 
die zich organisch door de ruimte beweegt. 
De modulaire Talks sofa bestaat uit drie 
zitelementen, één rechte, één binnen- en 
één buitenbocht. Deze elementen kun je 
afwisselend met elkaar combineren om tot de 
gewenste sofa opstelling voor elke ruimte te 
komen. 

Diverse kleuren
Talks is familie van de bekende Turning Talks 
uit de Lande collectie. De kussens en schaal 
kunnen in verschillende stoffen uitgevoerd 
worden. Het onderstel wordt gepoedercoat in 
een van de kleuren uit de Lande collectie.

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.



Lande • Olli  98  Turning Talks • Lande

Olli
Designer: Lande Design Team

Turning Talks
Designer: Michiel van der Kley

Deze draaibare brainstorm- en overlegbank 
roept overal enthousiaste reacties op en 
nodigt uit tot het bedenken van verrassende 
invalshoeken. Een bijzonder design waarin 
nieuwe werkvormen volledig tot zijn recht 
komen: ontwikkel je talent door te presenteren, 
discussiëren, ontmoeten en brainstormen. 

Besloten of open overleg
De Turning Talks kan besloten of juist heel 
open gebruikt worden door de uitvoeringen 
met lage of hoge rug. Wil je extra inspiratie, 
dan draai je de Turning Talks gewoon naar het 
gewenste uitzicht. Dankzij het draaibare 
plateau gaat dat eenvoudig. Turning Talks 
heeft standaard drie zwenkbare tafeltjes. 

De luxe fauteuil Olli is bijzonder comfortabel 
en zorgt met zijn geveerde zitkussen voor 
jarenlang zitplezier. Bovendien kun je Olli 
koppelen tot een tweezitter of een eindeloos 
lange bank voor tien, twintig of nog veel meer 
mensen. 

De Olli is verkrijgbaar met of zonder 
armsteunen. De Olli fauteuil kan als 
koppelbare zetel uitgevoerd worden en 
eventueel met schrijftafeltje, of op een 
draaibare schijfvoet.
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Lande Sofa Booth
Designer: Lande Design Team

Wandbank, zitbank, kantoorbank of toch als 
horecabank? Met de modulaire Lande Sofa 
Booth kun je alle kanten op. Deze bank kan 
tegen een wand, als een losse opstelling of 
met de ruggen tegen elkaar geplaatst worden. 
Mogelijk met of zonder rugleuning en in vier 
verschillende hoogtes.

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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Buggy collectie
Designer: Lande Design Team

De Buggy tafels- en bankencollectie is stoer 
en rank tegelijk. Herkenbaar aan zijn stijlvolle 
stalen onderstel. 

De Buggy collectie bestaat uit: 
 - De Buggy:  
een moderne tafel met een stalen onderstel.

 - De Buggy Back Seat:  
een stoere gestoffeerde bank,  
verkrijgbaar met of zonder rugleuning.

 - De Buggy Step:  
een statafel met een extra onderblad.

 - De Buggy Fold:  
een stabiele, lichtgewicht klaptafel

 - De Buggy Snake:  
een dynamische statafel,  
mogelijk in vele opstellingen.

 - De Buggy Outdoor:  
een tafel en bank voor buitengebruik. 
Optioneel met rugleuning.

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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Dots collectie
Designer: Michiel van der Kley

Op de speelse poefs uit de Dots collectie zit je 
altijd goed. Van krukjes tot gestoffeerde letters 
om op te zitten. Dots is er in vele vormen: 
 - Rond,
 - Vierkant,
 - Langwerpig in diverse lengtes,
 - Plus-vorm,
 - L-vorm,
 - J-vorm,
 - T-vorm.

Een eyecatcher binnen de Dots collectie is de 
rond gestoffeerde Dots Donut met of zonder 
rug in het midden. De Dots-wereld maak je 
compleet met de akoestische Dots Up 
scheidingswand. Ideaal om zonder afleiding 
te overleggen, te concentreren of te 
brainstormen.

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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1st Class
Designer: Michiel van der Kley

De luxe 1st Class kan ingezet worden als 
concentratie werkplek, wachtbank, 
roomdivider, loungebank of als akoestische 
overlegplek met twee banken tegenover 
elkaar. De 1st Class zit uitstekend en kan in 
alle gewenste stoffen worden gestoffeerd. 

1st Class is mogelijk als 1-, 2- en 3-zits, met 
een armleuning links of rechts of met twee 
hoge zijwanden. 

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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Rondo collectie
Designer: Michiel van der Kley

Rondo Uno
Designer: Michiel van der Kley

De Rondo collectie is een modulair workspace 
zoneringsysteem met bijzonder goede 
akoestische eigenschappen. Eenvoudig aan 
te passen of uit te breiden. Koppel een Rondo 
Uno met een Quatro of creëer een slinger van 
meerdere Rondo’s. Ontwerp je eigen Rondo 
landschap. 

Open ruimte slim indelen
De Rondo collectie bestaat uit complete 
Rondo’s, maar ook uit extra elementen zoals 
koppelwanden en elektrificatie. Met deze 
collectie kun je een open kantoor of ruimte 
naar eigen wens indelen. Zonder afbreuk te 
doen aan de openheid. Van drukte naar rust. 
Mensen zoeken naar plekken om ongestoord 
te brainstormen, werken of bellen. De Rondo 
biedt die plek.

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.

De modulaire Rondo Uno is een 
concentratieunit die kan worden uitgebouwd 
tot een slinger van twee of meerdere 
gekoppelde Rondo Uno’s. De Rondo Uno 
heeft bijzonder goede akoestische 
eigenschappen, is comfortabel, flexibel en 
lichtgewicht. Ideaal om ongestoord te werken.

Twee afmetingen, drie hoogtes
Rondo Uno is beschikbaar in twee afmetingen 
(Uno Picolo en Uno Grande) en drie 
verschillende hoogtes. Uitgevoerd met of 
zonder stroompunten. Ook te koppelen met de 
andere Rondo modellen.
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Rondo Divano
Designer: Michiel van der Kley

Rondo Suono
Designer: Michiel van der Kley

De Rondo Divano is een geluiddempende, 
modulaire bank waarop je in alle rust kunt 
overleggen of vergaderen. Ideaal voor een 
open kantoor of andere open werkruimtes. 
Creëer eenvoudig een overleghoek met twee 
Rondo Divano’s tegenover elkaar. Of ontwerp 
je eigen Rondo landschap door meerdere 
Divano’s aan elkaar te koppelen of met andere 
Rondo’s te koppelen.

Rondo Divano is verkrijgbaar als 1- of 2-zits 
model, en als lage of hoge variant.

De Rondo Suono is een akoestische hoge 
concentratie unit waar in alle rust staand wordt 
gewerkt of (telefonisch) overlegd. Staand 
werken en overleggen wint aan terrein en met 
de Suono wordt het gemakkelijker om aan 
deze wensen te voldoen. Even afwisselen 
tussen zitten en staan. 

Staand overleggen in de Suono wordt als 
productief en rustig ervaren door de 
akoestische eigenschappen van de Suono.

Twee varianten
Rondo Suono is verkrijgbaar in twee typen. De 
versie voor één persoon heeft een hoektafel 
om een laptop op te zetten. De versie voor 
twee personen heeft een statafel in het 
midden van de concentratieunit. 
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Rondo Box 
Designer: Michiel van der Kley

Rondo Lavoro
Designer: Michiel van der Kley

De modulaire Rondo Box Quattro en Box Duo 
zijn akoestische werkplekken, geschikt voor 
twee tot vier personen. Ideaal als vergader 
unit, stilte werkplek of compacte 
presentatieruimte.

Creëer eenvoudig je 
eigen overleghoek
De Rondo Box Quattro (met vier zitplaatsen) 
en de Rondo Box Duo (met twee zitplaatsen) 
zijn zeer geschikt als stilte werkplek in een 
open kantoor. De concentratie units zijn uit te 
breiden met andere Rondo modellen, en 
verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes. 
Waarbij de hoogste variant is voorzien van een 
open plafond bestaand uit vier balken.

Aan de Rondo Lavoro is het prettig 
geconcentreerd werken. Het afgeschermde 
bureau nodigt uit tot samenwerken, maar kan 
prima solo gebruikt worden. Met Rondo 
Lavoro zorg je voor een geluidswerende 
afscherming in een open ruimte. De Rondo 
Lavoro is te koppelen met andere Rondo’s. 

Verkrijgbaar in vier verschillende breedtes en 
drie verschillende hoogtes. 

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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Pico
Designer: Patrick Norguet

Op de Pico raak je niet uitgekeken. Elke keer 
ontdek je weer één van de subtiele design 
features. De opvallende metalen design  
knoop aan de zijkant waarmee de verbinding 
van rug en zit wordt geaccentueerd.  
De frivole driehoekige armleuningen.  
De kenmerkende rug die uitloopt achter  
de zit. Daarnaast onderscheidt de Pico  
zich met comfortabele zit.

De Pico kan uitgevoerd worden als vierpoot, 
met slede onderstel (buis of draad) en met of 
zonder driehoekige armleuningen. Maar van 
alle uitvoeringen is de starbase wel de meest 
opvallende. Dit geeft de elegante Pico een 
nog elegantere uitstraling. 

De starbase is ook beschikbaar met wielen.

Lande • Pico  25
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Jami
Designer: Lande Design Team

De Jami stoel in ribstof is het schoolvoorbeeld 
van een design klassieker. Een retro stoel met 
bakeliete armlegger die nog altijd de juiste 
snaar raakt. Mooi en tijdloos. 

De Jami stoel is ook beschikbaar met een 
vierpoot en in opvallende kleurencombinaties. 
Laat je creativiteit de vrije loop en creëer jouw 
unieke stoel!

Waltz
Designer: Max Lipsey

Waltz valt op door het open, gewalste 
draadframe dat vanaf de poten via de armen 
doorloopt tot achter de rug. Dit draadframe 
geeft de stoel een open en futuristische look 
and feel. Deze uitermate comfortabele slede 
stoel heeft een gestoffeerde rug en zit en 
houten armleggers. Het frame kan uitgevoerd 
worden in de diverse kleuren uit de Lande 
poedercoat collectie.
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Cole Modus
Designer: Lande Design Team

28  Cole Classic • Lande

Cole Classic
Designer: Lande Design Team

De Cole Classic is een stoel met een retro 
look. De Cole Classic is er als vierpoot stoel of 
slede stoel. Helder in vorm en doelgericht in 
zitcomfort door de gestoffeerde zitting en 
rugsteun. Bovendien is de vierpoot stoel 
optioneel praktisch stapelbaar.

Handgreep op de rug
De Cole Classic is voorzien van een gegoten 
aluminium handgreep aan de achterzijde. 
Handig om de stoel te verplaatsen.

Cole Modus staat synoniem voor comfort. 
Deze stoel heeft een luxe uitstraling. 
Comfortabel om lang te vergaderen of lang te 
tafelen. Klassiek, maar toch modern met een 
poedercoat onderstel en strak gestoffeerd in 
leer of stof.

Handgreep op de rug
De Cole Modus is voorzien van een gegoten 
aluminium handgreep aan de achterzijde. 
Handig om de stoel te verplaatsen. 
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X-Ray / X-Ray Spin
Designer: Lande Design Team

Hopper
Designer: Gerard Vollenbrock

De Hopper stoel is er één met vele opties. Met 
of zonder armleuningen, met hoge of lage rug, 
rechte of eigenzinnige schuine poten, 5-teens 
draaibaar onderstel, uitgevoerd in stof of leer. 
Eén eigenschap hebben ze echter allemaal: 
elke stoel heeft dezelfde hoge kwaliteit, 
comfort en duurzaamheid.

Bovendien is de Hopper met rechte poten 
stapelbaar. Praktisch voor in de horeca of in 
grote zalen.

Open en lichtgewicht door het draadframe. De 
X-Ray stoel is geruisloos te verschuiven en 
gemakkelijk aan een tafel te hangen als de 
vloer vrij moet zijn. De X-Ray is ideaal als 
schoolstoel of zaalstoel. Volledig gestoffeerd, 
met inlegzit, inlegkuip of met houten kuip.
 
Bureaustoel
De X-Ray is er ook als verstelbare bureaustoel, 
de X-Ray Spin. Draaibaar, met of zonder 
armen. Van strakke houten kuip welke aan de 
binnenzijde gestoffeerd is, tot dikke volledige 
stoffering in mooie banen.
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Icon Plus
Designer: Lande Design Team

Ray
Designer: Lande Design Team

De gebogen armleggers van de koppelbare 
en stapelbare Ray staan los van de rugleuning 
en lopen door in het onderstel. De stoel oogt 
stoer, zowel in slede als vierpoot. 

In frisse poedercoatkleuren, met diverse 
stofferingen of een houten kuip. Optioneel een 
koppeling met rij- en stoelnummering of 
schrijftableau.

De Icon Plus stoel is een comfortabele 
vergaderstoel. Deze stoel met armleuningen 
tilt comfort naar een nog hoger niveau doordat 
de Icon Plus een prettige dikke vulling heeft. 

Icon Plus heeft een ruime keuze aan opties 
zoals tuigleren manchetten voor de 
armleggers en stiknaden met een accentkleur. 
Uitgevoerd met slede of vierpoot onderstel.
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Flow 

Designer: Martin Ballendat

Spirit
Designer: Lande Design Team

De Spirit stoel is een praktische kuipstoel die 
uitermate geschikt is als kantinestoel, als 
schoolmeubilair en horeca meubilair. De 
stapelbare kuipstoel is gemakkelijk 
afneembaar. De stoel is opgebouwd uit een 
hoogwaardige kunststof kuip met draadframe 
onderstel. Stijlvol in zwart of wit.

De Flow stoel is een koppelbare en stapelbare 
stoel. Een veelzijdige, zakelijke stoel met 
strakke uitstraling en een brede zit. Goed 
zitten en razendsnel compact koppelen door 
de geïntegreerde koppelmogelijkheid van de 
armleuning. Compact te stapelen. Stoel voor 
auditoria tot horeca en van evenement tot 
bespreking. Met houten of (gedeeltelijk) 
gestoffeerde kuip.



Lande • X-Ray Barkruk  3736  Spinner • Lande

Spinner
Designer: Nic Roex

De Spinner is een in hoogte verstelbare kruk 
met industriële look. Met één draai op de juiste 
hoogte. De Spinner is gemakkelijk om er even 
bij te pakken. Voor bijvoorbeeld een kort 
overleg op kantoor. Het frame kan in diverse 
kleuren gepoedercoat worden, zodat de kleine 
Spinner zich in elke interieur staande houdt.

Spinner High
Naast de lage Spinner is er ook de 
Spinner High. Een hoge barkruk met 
industriële vormgeving.

X-Ray Barkruk
Designer: Lande Design Team

De moderne en strak vormgeven X-Ray 
barkruk valt op door het open en lichtgewicht 
draadframe en de korte rug. Altijd comfortabel 
met een zithoogte 60 of 80 cm. Met of zonder 
inlegzit. In stof of leer.
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Toro
Designer: Wout Speyers

38  Tree Trunk • Lande

Tree Trunk
Designer: Josef Blersch & Mander Liefting

De Tree Trunk collectie bestaat uit kleine 
kunstwerken van metaal. In de hoogtes 43 of 
46 cm. Door metalen platen te slijpen en te 
vouwen ontstaan golvende lijnen. Buig het in 
de juiste vorm en Tree Trunk wordt zichtbaar. 
Mooi als bijzettafel, object en kruk. Ook 
leverbaar met los zitkussen.

Creëer een klein landschap als brainstormplek 
voor verfrissende inzichten, slimme 
oplossingen en vernieuwende ideeën.

Een sympathieke houten stier met strakke 
stoffering: dat is Toro. Ideaal om ergonomisch 
te zitten, of om gewoon even te leunen. 
Toro heeft een handige schrijftafeltje en een 
kapstok. Het is een werkplek, een brainstorm 
object én een opvallend meubel. Zo 
uitnodigend, je gaat er vanzelf op zitten.

Waar hij ook staat, deze Toro roept spontaan 
reacties op. Zet een paar Toro’s bij elkaar en je 
hebt een creatieve ruimte.
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Dock
Designer: Kurt Van Overbeke

De eerste stijlvolle Dock tafels schitteren al in 
de kantoren van het Havenhuis in Antwerpen. 
“Geïnspireerd op een aanlegsteiger”, legt 
ontwerper Kurt van Overbeke uit. “Daarnaast 
refereren de kabels van de verlichting aan de 
touwen op een dok waarmee boten worden 
vastgelegd.“

Dock is een stijlvolle lange houten tafel met 
een stalen frame dat doorloopt boven de 
tafel. Aan het frame kunnen meerdere lampen 
bevestigd worden. Door de combinatie 
van het frame en de lampen boven de tafel 
ontstaat een intieme sfeer.

Dock is ook beschikbaar als statafel van  
90 cm hoog en in diverse Lande poedercoat 
kleuren. 

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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Extru
Designer: Khodi Feiz / Lande Design Team

De Extru Table is een houten tafel, statafel 
of een combinatie van beide en zelfs 
mogelijk met een bijpassende bank met 
afgeronde aluminium hoekprofielen. Deze 
elementen kunnen in alle kleuren uit de 
Lande poedercoat collectie worden geleverd. 
Hierdoor kan de rechthoekige tafel of statafel 
naar eigen smaak vormgegeven worden.

Naast de unieke afgeronde hoekelementen 
maakt de statafel/tafel variant de Extru tafel 
natuurlijk echt uniek. Eén tafel waaraan zowel 
zittend als staand gewerkt of overlegd kan 
worden. Dat maakt het ontwerp ideaal voor 
een flexibel overleg of presentatie. De enige in 
zijn soort.

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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Cheek
Designer: Lande Design Team

Cheek statafel
Designer: Lande Design Team

Cheek is een strakke en robuuste tafel in 
laminaat of fineer. Met rechte lijnen, hoeken in 
verstek en dichte wangen voor volume. Cheek 
is er in verschillende kleuren. Vrolijk en 
uitbundig, ingetogen en zakelijk, warm en 
toegankelijk.

Een lange tafel nodig? Koppel wang aan wang 
en creëer eenvoudig de juiste tafellengte. 
Mooi te combineren met zitbanken of met 
losse krukjes voor een speels effect. 

De Cheek statafel is een rechthoekige, houten 
statafel met wangen. Optioneel met turnpoint. 
Op kantoor, in de kantine, serre of 
wachtruimte, deze Cheek voelt zich overal 
thuis. Of je nu wacht, eet, overlegt of werkt. 
Ook te gebruiken als vergadertafel voor een 
staand overleg.
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Trigon
Designer: 13&9 Design

Trigon is een modulair systeem, bestaande 
uit geometrische vormen: driehoekig, 
trapeziumvormig, ruitvormig of rechthoekig. 
Hierdoor kan een oneindig aantal grote 
of kleine tafel opstellingen gecreëerd 
worden, bijvoorbeeld een zeshoekige tafel 
opstelling. Opstellingen voor vergaderzalen 
en ontmoetingsplekken, maar ook voor meer 
beschutte werkplekken.

Lande • Trigon  47

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.

Trigon is een revolutionair tafel- en 
bureausysteem. Door het gebruik van de 
Trigon drie- en zeshoekige tafels kan meer 
dan 15% meer werkruimte gecreëerd worden. 
Dankzij Trigon kan de werkruimte efficiënt 
benut worden, met name in grillig gevormde 
ruimtes. 

Een ontwerp van het award winnende 
designcollectief 13&9 Design.
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Aluxx
Designer: Arnold Merckx

De Aluxx tafel is een rechthoekige 
vergadertafel of bureau. In verschillende 
formaten leverbaar. Eveneens als vierkante of 
ovale tafel beschikbaar. Een tafel met een 
stevige ruggengraat. Duurzaam, stabiel en 
ergonomisch.

Opstellingen creëren
Doordat de Aluxx voorzien kan worden van 
koppelingen, is deze tafel uitermate geschikt 
voor grote opstellingen.

Teska
Designer: Michiel van der Kley

Stevig, stoer, vol karakter. De Teska is 
inzetbaar als eettafel, vergadertafel, 
kantoortafel of een overlegtafel. Opvallend aan 
de Teska is het onderstel: massief en stevig 
als een boomstam. Hier staat een tafel! Met 
een robuuste uitstraling door de massieve 
kolompoten. In bepaalde afmetingen is het 
onderstel is ook verkrijgbaar met één 
kolompoot.
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Casus
Designer: Lande Design Team

Club
Designer: Lande Design Team

Het geheim van de Club tafelcollectie is 
eenvoud. No-nonsens, stabiel en in drie 
verschillende hoogtes. Met een vierkante 
voetplaat, vierkante kolom en vierkant blad. 
Maar ook als rechthoek met twee kolommen 
en een rechthoekige voetplaat of als ronde 
variant.

De charmante Casus is er als ronde, ovale, 
rechthoekige of tonvormige vergadertafel. Een 
stijlvol en functioneel design met een zakelijke 
uitstraling. In diverse uitvoeringen, kleuren en 
afmetingen: zowel in blad als in poot (T-poot of 
V-poot). Elke vergaderopstelling is mogelijk.

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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Level
Designer: Han Dicke

Trigon Hot Desk
Designer: 13&9 Design

De Trigon Hot Desk statafels zijn losse 
statafels die te combineren zijn tot een 
multifunctionele overlegplek op kantoor. Ideaal 
voor een staand overleg of korte bespreking. 
Of als hoge vergadertafel op kantoor. De 
Trigon Hot Desk is verkrijgbaar in diverse 
kleurcombinaties. Mooie als stand-alone en 
nog sterker als groep.

Trigon Hot Desk is een ontwerp van het award 
winnende designcollectief 13&9 Design.

De Level is een stevige tafel met aan de 
zijkant een bank. Een leestafel of overlegtafel 
van 75 cm hoog of statafel van 110 cm hoog. 
Door de dikte van de wangen, het tafelblad en 
de stevige metalen constructie, kan deze 
Level tegen heel wat stootjes. Dat maakt de 
Level een ideale tafel voor openbare 
gelegenheden zoals een bibliotheek, 
wachtruimte of school, maar ook voor in de 
horeca.
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Atelier statafel
Designer: Lande Design Team

Ping
Designer: Richard Hutten

Ping is een houten pingpong tafel. Aan deze 
tafeltennistafel combineer je inspanning met 
ontspanning. Alles kan: vergaderen, 
overleggen, lezen, spelen en sporten. Een 
mooie, ranke tafel als overlegtafel in een 
ontspanningsruimte. Of als eettafel in een 
kantine of bedrijfsrestaurant. Eerst eten, en 
dan je collega´s op een leuke, sportieve 
manier uitdagen.

Met de vierkante of rechthoekige Atelier 
statafel op wieltjes ben je flexibel. Heb je een 
statafel nodig, dan rol je de Atelier er zo even 
bij. Wil je de ruimte weer voor een zittend 
overleg gebruiken, dan rol je de Atelier net zo 
gemakkelijk weer weg. Atelier heeft een 
industriële uitstraling die toch warm aanvoelt 
door het metalen i-profiel. Uitvoerbaar in alle 
mogelijke poedercoat kleuren uit de Lande 
poedercoat collectie. 
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L-IOT
Designer: Christine Rathmann

Slick
Designer: Lande Design Team

Slick is een grote, lange rechthoekige tafel van 
een sobere schoonheid. Een mooi detail van 
de Slick tafel: het tafelblad springt iets in, 
waardoor het heel dun lijkt. Maar dat is slechts 
schijn, want het blad ligt deels verzonken in 
het frame. 

Slick is geschikt als lange vergadertafel, 
kantoortafel, maar zeker ook in een kantine als 
stijlvolle eettafel. De Slick tafel is er in de 
breedtes 100 en 120 cm en in diverse lengtes 
tot bijna 6 meter.

L-IOT is een speels bijzettafeltje met een rond 
houten tafelblad en een ronde metalen voet. 
Dit tafeltje kan in veel verschillende kleuren 
uitgevoerd worden.

Bijzettafel L-IOT is verkrijgbaar in 2 
afmetingen:
-  hoogte 42 cm met een tafelblad met 

diameter 50 cm
-  hoogte 51 cm met een tafelblad met 

diameter 40 cm

Kenmerkend aan het ontwerp van de L-IOT is 
het spel van ronde vormen van de voet en het 
tafelblad. “De opvallende ontwerp feature van 
L-IOT is de interactie van radii, die aan de ene 
kant eenvoudig lijkt, maar aan de andere kant 
een statische uitdaging vertegenwoordigt,” 
aldus ontwerpster Christine Rathmann. 
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T-Pad
Designer: TWO-design

Lande • T-Pad  5958  Leaf • Lande

Leaf
Designer: Michiel van der Kley

Leaf is een rank en handig bijzettafeltje. Een 
eigenwijs model, flexibel op elke plek neer te 
zetten. Het blad lijkt op handen gedragen te 
worden en biedt ruimte genoeg voor een 
kopje koffie, smartphone of tablet. Het 
onderstel kan in verschillende frisse 
poedercoatkleuren, met een bijpassende of 
juist contrasterende kleur voor het blad, 
worden uitgevoerd.

De T-Pad is een bijzettafel met industrieel 
design. Met schrijfblok of als laptoptafel voor 
op kantoor of school. Dit stalen bijzettafeltje is 
leverbaar in de diverse kleuren uit de Lande 
poedercoatcollectie. 
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6 Degrees
Designer: Huib von Essen

De smalle vakkenkast 6 Degrees geeft de 
ruimte een opvallend en speels accent. De 
houten kast bestaat uit vijf vakken, is 60 cm 
breed en gemaakt uit één stuk. Mogelijk in 
standaard beitskleuren uit de Lande collectie.

Door de 6-graden hoek van de vakken, staan 
boeken vanzelf tegen elkaar. Uiteraard is deze 
ook mooi als wandkast met meerdere 6 
Degrees kasten naast elkaar. 

Cabinet 45
Designer: Josef Blersch & Dries van Wagenberg

De industriële Cabinet 45 kast is er als lage 
opbergkast, hoge metalen kast of hoge 
industriële locker. Het lage kastje is 94 cm 
hoog, de hoge kast is 174 cm en de locker is 
184 cm hoog. De kasten en locker hebben 
één schap. Bovendien is de locker voorzien 
van jassenhaken.
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Petram
Designer: 13&9 Design

Petram is een modula kasten systeem dat 
functionele en sociale behoeften combineert 
door de ruimte op te delen in bergruimte, 
bureauruimte en een interactief zitgedeelte. 
Daardoor kan een open werkruimte in kleinere 
ruimtes worden opgedeeld. Voor elke ruimte 
kan de ideale opstelling gecreëerd worden.

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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Fundamentals
Designer: Lande Design Team

Fundamentals is een modulair kasten systeem 
met authentieke eiken latten aan de 
binnenzijde van de vakken. Speel met 
elementen en kleur. Varieer in hoogte. Kies 
voor open of dicht met een deur of alleen een 
achterwand in hout of opvallend gestoffeerd. 
Op unieke metalen poten in een poedercoat 
kleur of tot aan de grond met een plint. 

Door de uitgebreide mogelijkheden is 
Fundamentals te gebruiken als wandkast of 
roomdivider, maar ook als pantry op kantoor. 
De Fundamentals is gemakkelijk uit te breiden 
en sluit qua maatvoering aan bij de andere 
meubels uit de Lande Phi collectie. 

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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Lockers
Designer: Lande Design Team

Lande ontwerpt, produceert en plaatst lockers 
zoals:
 - Lockers met elektronisch slot (Nedap LoXS);
 - Lockers met cijferslot;
 - Lockers met sleutel;
 - Lockerwanden;
 - Lockerkasten;
 - Lockers voor scholen;
 - Lockers voor kantoor.

Lockers van Lande zijn er in verschillende 
formaten en afwerkingen. Met optioneel een 
postvak, garderobe of tafel.

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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Refinery
Designer: Ernst Koning

Refinery is een industriële lamp met een uniek 
design. Het ontwerp van deze RVS hanglamp 
heeft een tijdloze, industriële uitstraling en is 
geïnspireerd op olieraffinaderijen. Deze 
hanglamp in 3 verschillende hoogtes heeft vijf 
buisarmen, die los van elkaar te bewegen zijn. 
Mooi en prettig, want hiermee kun je extra licht 
naar je toehalen. Ideaal als je met meerdere 
mensen aan de tafel werkt of leest. 

En heb je een stroompunt 
nodig? In een van de buizen 
zit een stopcontact verwerkt. 

68  Refinery • Lande

Zok
Designer: De Bever Architecten

Zok is het modulair keuken systeem van 
Lande. De basis van Zok is het solide metalen 
frame met modern werkblad. Deze kan 
uitgebreid worden met alles wat je in een 
keuken nodig hebt. Spoelbak in het werkblad 
of plaats een vaatwasser, koelkast, Quooker, 
enkele keukenkasten en diepe lades onder 
het werkblad. Vrij van de vloer, of juist tot 
de grond De Zok is met haar mogelijkheden 
en uitstraling de flexibele oplossing als 
vrijstaande keuken.

Daarnaast is Zok ook beschikbaar als losse 
statafel. Zok heeft altijd een solide uitstraling 
en is beschikbaar in diverse structuur 
poedercoat kleuren. 

Voor alle mogelijke oplossingen 
zie www.lande.eu of vraag uw 
contactpersoon naar de specificaties.
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Wirepanel
Designer: Khodi Feiz / Lande Design Team

Het Lande Wirepanel is een unieke metalen 
roomdivider, verkrijgbaar in verschillende 
poedercoatkleuren. Creëer een zachte 
afscheiding in een grote ruimte, bijvoorbeeld 
een nis in een showroom of een afscheiding in 
de ontvangstruimte. Geef de ruimte extra 
allure door het open Wirepanel voor een kale 
muur te plaatsen.

70  Wirepanel • Lande
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