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DISC als variant met
open frame van doorgekleurd 
MDF in Superwit
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S C A N N E N  E N  V I D E O  B E K I J K E N

Een representatieve ontvangstruimte, gemaakt
van hoogwaardige materialen, geeft blijk van 
competentie en creëert al bij binnenkomst
een prettige sfeer. De harmonieuze ronde vorm
van de mobiele ruimteverdeler DISC onderstreept
dat positieve gevoel. Flexibel in kleurendesign
en modern in de materiaalkeuze - zo voelen 
bezoekers zich gelijk op hun gemak.

Wachten kan zo mooi zijn...

DISC



Veel glas, harde vloeren en een hoog
plafond hebben vaak een negatief effect op de
akoestiek in de ontvangstruimte. DISC zorgt voor
een comfortabele ruimte-akoestiek op plaatsen
waar men zich terugtrekt, zoals in de wachtzne.
De schijf heeft een diameter van 1600 mm, is met 
stof bepannen en biedt de beste 
absorptieeigenschappen dankzij het geïntegreerde
polyestervlies. Zo kunnen de bezoekers tot rust
komen en zich ontspannen voor een belangrijk
gesprek.

DISC

Meer privacy op kantoor

Tegenwoordig moeten open kantoorconcepten
zo veelzijdig en flexibel mogelijk zijn.
Daarom is het goed als er een mobiele akoestische
oplossing voor kantoortuinen is. Laat de
DISC rollen! In een mum van tijd creëert u een
een persoonlijke, afgeschermde werkruimte die het 
werken nog aangenamer maakt. De pinbare,
met stof bespannen DISC kan ook zeer goed 
gecombineerd worden met onze opzetwanden uit de 
TERIO PLUS-serie

DISC met gesloten frame 
in Antraciet



DISC

Intensievecommunicatie, luidruchtige bellers en grap-
penmakers die de hele afdeling vermaken – Dat kan 
afleiden en de concentratie verstren.
Onze soepel roterende, mobiele absorber DISC met 
een diameter van 160 cm maakt de grote cirkel rond. 
Met een pinbare stofbespanning in verschillende 
kleuren verbetert u niet alleen de akoestiek, maar 
maakt u ook een flexibele indeling mogelijk voor con-
centratieen wwelbevinden.

Concentratie in een handomdraai

Het juiste kleurenpalet in de
werkomgeving kan een positief effect 
hebben op het welbevinden en de
motivatie van medewerkers
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Concentratie in een 
handomdraai.

DISC met een diameter van 160 cm en pinbare 
stoffen bekleding in een breed scala aan kleuren 
kan worden gebruikt voor alles, van prestigieuze 
ontvangstruimtes en mid-centrale zones tot open 
kantoren.



Privacy scherm, geluidabsorber, ruimteverdeler en 
designelement tegelijk - dat is wat de mobiele 
ruimteverdeler DISC zo onderscheidend maakt. 
De cirkelvormige schijf is uiterst variabel in zijn 
toepassingsmogelijkheden en kan gemakkelijk en 
comfortabel van A naar B worden gerold. 
Dit verbetert niet alleen de akoestiek, 
maar creëert ook flexibele ruimtes voor concentratie 
en welbevinden

DISC

Design en fuctioneel en stijlvol

De DISC kan in een mum van tijd 
van de ene naar de andere 
positie worden verplaatst.



DISC

Centrale zones en pauzeruimtes zijn nog steeds de meest 
populaire ontmoetingsplaatsen voor spontane gesprekken 
in een ontspannen sfeer.
Ze worden ook steeds populairder als 
toevluchtsoord voor geconcentreerd werken of privé-tele-
foongesprekken. 
DISC vermindert niet alleen het geluidsniveau in de ruimte, 
maar scheidt ook visueel de functionele gebieden. 
Samen met het stijlvolledesign de perfecte mix!

DISC met open frame, 
MDF doorgekleured



Not just aNother staNdard for sustaiNabilty

Many different environmental certificates for office and 

facility furniture have been issued for years, but most of them 

cover only limited aspects of sustainability. In addition, some 

of these certificates are in competition with one another. As a 

result, even experts may find it hard to disentangle the jumble 

of certificates and their respective requirements. Therefore, 

the FEMB sustainability standard and the European LEVEL 

certificate  were created to provide guidance for developers, 

producers and buyers of office and facility furniture looking 

for comprehensive information about sustainability criteria.

The only accredited furniture standard for green economy.

The most comprehensive sustainability standard for furniture.

European LEVEL can cover other labels for furniture.

Legally based and accredited schemes are recognized.

Benchmarks and thresholds of other labels are integrated.

Matches market requirements for circular economy/procurement.

Unique world-wide credibility through official accreditation. 

 

european level

The sustainability certification programme 
for office and non-domestic furniture for 
indoor use

 

certifying a product

basis of the certificatioN certifiers

The certification is based on the sustainability requirements 

for office and non-domestic furniture for indoor use that were 

developed by FEMB, the European Office Furniture Federati-

on, using as a basis the American standard ANSI/BIFMA e3 

together with the European criteria for Green Public Procure-

ment and the specifications of several voluntary ecolabels.

In order to achieve a level certification, a manufacturer must 

contract with a certification body accredited according to  

ISO 17065. That certification body then uses the FEMB Sus-

tainability Standard to conduct the audit function, measure 

all required information, verify compliance and certify the 

specific product with the level conformance mark.

preparatioNs

Manufacturers of office and non-domestic furniture can also 

use the FEMB sustainability standard as a benchmark for 

the internal evaluation of their products. However, the LEVEL 

conformance mark may only be used on the basis of a third 

party certification by independent testing bodies.

Consult the level website  
www.levelcertified.eu 

for a current list of  
authorized third-party  

certification bodies.

Materials

Energy & Atmosphere

Human & Ecosystem Health

Social Responsibility

prerequisites

15 21 4 4 29

 3 5 13 4 22

 3 18 13 0 31 

 2 0 2 10 12

totalsproduct facility

points

Organisation

21 3

LEVEL has three thresholds of certification. Products can be  
awarded a LEVEL 1, LEVEL 2 or LEVEL 3 conformance mark  
based on the combined score they achieve in their sustainability 
evaluation. Currently the highest achievable rank is LEVEL 3.

The European evaluation and certification system for

environmentally friendly and 

socially responsible office furniture.

Trust
is
good.
Certification
is 
better

OMDAT WE ENTHOUSIAST ZIJN OVER
DUURZAAMHEID... 
KUNNEN WE OOK DE VOLGENDE GENERATIE
INSPIREREN.

Onze =Disc-productlijn is
gecertificeerd met “LEVEL 2“.


