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Ahrend is the sector’s most sustainable company in Europe and has set itself the
goal of closing the full production cycle and climate-neutral manufacturing by
2020, using the principles of Eco Design and Cradle to Cradle. The efficient use
(and reuse) of materials is the central focus of this goal.
FSC™ certification ensures that products come from well-managed
forests that provide environmental, social and economic benefits.
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/ flexible way of working

Activity Based
Working

Work and workplaces have been transformed over the past

ABW enables your organisations to attract the best and

few decades, the advent of new technologies have enabled

most talented people and facilitate successful collaboration

new ways of working and made workers vastly more

between them.

productive. Laptop computers and mobile phones have
freed workers from their desks; today, the ubiquity of

Are you interested in finding out more about

smartphones and ability to access information stored in

Activity Based Working and how this could

the cloud is empowering people to work from anywhere.

work for your organisation?

At the same time, business models are being disrupted

We are happy to advise you.

more often and faster than ever before. This increases the
need for new, more productive and flexible ways of
working. Fully supported by new technologies.
Activity Based Working (ABW) is an approach that
provides workers with different activity settings tailored
to the tasks they’re doing.
ABW brings out the best in people and organisations. It
leads to an increase in wellbeing and productivity, added
value, better knowledge sharing and financial benefits but
above all, it gives flexibility.
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/ NL

Activiteit Gerelateerd Werken
Werk en werkplekken zijn de afgelopen decennia

Met AGW trekt uw organisatie de beste en de meest

getransformeerd. Met de komst van nieuwe

getalenteerde mensen aan en faciliteert succesvolle

technologieën zijn nieuwe manieren van werken

samenwerking.

ver maken. Laptop, computers en mobiele telefoons

Bent u benieuwd hoe u Activiteit Gerelateerd Werken

bevrijden werknemers van hun bureaus; de capaciteit

goed toepast in uw organisatie?

van smartphones en het vermogen om toegang te
krijgen tot opgeslagen informatie in de Cloud biedt
de mogelijkheid om vanaf elke locatie te werken.
Tegelijkertijd worden business modellen vaker en
sneller verstoord dan ooit tevoren.
Dit vergroot de behoefte voor nieuwe,
productievere en flexibelere manieren van werken.
Volledig ondersteund door de nieuwe technologieën.
Activiteit Gerelateerd Werken – een benadering die
werknemers ondersteunt in verschillende werkomgevingen die aansluiten aan de specifieke
activiteiten die worden uitgevoerd – is het antwoord.
AGW haalt het beste uit werknemers en organisaties.
Het leidt tot een toename in productiviteit,
toegevoegde waarde, betere kennisdeling en is
kostenbesparend, maar boven al biedt het flexibiliteit.
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Wij denken graag met je mee.

productief en flexibel werken

geïntroduceerd die werknemers enorm productie-
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creating out of the box
/ this room is a part of the building
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/ modular space-in-space solution

The Ahrend
Flexbox
/ NL

Flexbox: The perfect solution for Activity Based Working in

Flexbox: De ideale oplossing voor Activiteit

the modern open-space office. Completely transparent and

Gerelateerd Werken binnen het moderne open-space

lockable. It is a modular, functional space-in-space solution

kantoor. Volledig transparant en afsluitbaar.

for informal chats, phone calls, work that requires

Een modulaire, functionele space-in-space oplossing

concentration and meetings.

voor informeel overleggen, bellen, geconcentreerd
werken en vergaderen.

‘With the Flexbox, you can
simply and easily create a
space within a space.’
The creative and flexible design and the modular elements
mean that a wide range of sizes are available, from a small
call box to a spacious conference room.
And the choice of colours and upholstery is also very
extensive. As both form and function can be easily adapted
using the same components, the Flexbox also caters
perfectly to the ever-changing needs of its users. It is a
sustainable solution that was designed with smart and easy
reuse in mind.

‘Met behulp van de Flexbox kunt
u eenvoudig en gemakkelijk een
ruimte in een ruimte creëren.’
Door de creatieve en flexibele opzet en het gebruik
van modulaire elementen is er een grote variëteit aan
afmetingen mogelijk, van een kleine bel unit tot een
ruime vergaderruimte.
Daarnaast is de keuze in kleurgebruik en stoffering
ook zeer uitgebreid. Doordat functie en formaat
eenvoudig kunnen worden aangepast met dezelfde
onderdelen, speelt de Flexbox ook naadloos in op de
steeds sneller veranderende behoeften bij gebruikers.
Een duurzame oplossing die reeds ontwikkeld is
vanuit het perspectief van slim en makkelijk
hergebruik.
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/ modular space-in-space solution

It’s all
up to you
/ the Ahrend Flexbox is available in a wide variety
of sizes, colors and extra options
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Sound absorbing
and internally
insulated.
/ absorbs noise from the surrounding environment

Dutch Design.
/ and 100% manufactured in the Netherlands
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/ communication, concentration, connection and colloboration

Flexbox
activity
/ NL

Communication

Communicatie

Communication is the key to success. The Ahrend Flexbox

Communicatie is de sleutel tot succes. De Ahrend

is ideal for giving presentations in an enclosed space, using

Flexbox leent zich uitstekend voor om in een

the right AV resources. It boasts excellent acoustic and

afgesloten ruimte presentaties te geven door middel

air circulation, and the window blackout ability gives you

van de juiste audiovisuele middelen. Door de goede

options when it comes to privacy. A Room Manager makes

akoestiek, luchtcirculatie en mogelijkheid om

reserving the space clear and easy.

de ramen te blinderen kan dit in iedere gewenste
privacy vorm. Door te kiezen voor een Room
Manager is het reserveren van de ruimte gemakkelijk
en duidelijk.
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/ NL
Concentration

Concentratie

Staying focused can be challenging in an open office.

Concentreren binnen open kantoren is vaak een

The Ahrend Flexbox helps you keep your mind on your

uitdaging. Met de Ahrend Flexbox maakt u het

work. Acoustic and sound reduction are outstanding,

mogelijk geconcentreerd te werken. De akoestiek en

and you can even use a dimmer to regulate brightness.

geluidsreductie zijn optimaal waardoor de Ahrend

Tinting film makes it easy to customize the privacy of your

Flexbox zich uitstekend leent om geconcentreerd

windows.

te werken. Het is mogelijk om met de dimmer de
lichtsterkte te regelen en de inkijk via het glas door
middel van automatische blinderingsfolie persoonlijk
in te stellen.

DISCOVER / AHREND FLEXBOX
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/ NL

brainstorming / meetings

phone calls / video conference

/ communication, concentration, connection and colloboration

/ NL

Connection

Connectie

Collaboration

Samenwerken

There are so many ways to stay connected. You can have

In verbinding staan met elkaar is op vele manieren

Collaboration is becoming more and more important to

Samenwerken wordt steeds belangrijker binnen het

phone conversations and videoconferences in comfort and

mogelijk. Door de goede akoestische samenstelling

the kind of Activity Based Working we cater to. You can

activiteit gerelateerd werken. De Ahrend Flexbox

ease, thanks to the Flexbox’s high-quality acoustics. The

van de Ahrend Flexbox biedt het de mogelijkheid om

use the Ahrend Flexbox to bring your meetings and

maakt het mogelijk om optimaal te vergaderen,

wide range of data and electronic connections mean that

rustig en comfortabel een telefoongesprek of

presentations to the next level or simply the perfect space

overleggen of te presenteren. Maar ook de

all of your devices will fit perfectly, no matter what kind.

videoconferentie te voeren. Middels de uitgebreide

for a one-on-one conversation. The air exchange brings in

persoonlijke één op één gesprekken kunnen goed

keuze aan datavoorziening en elektra kan ieder

clean, fresh air at a rate of around 17 times an hour, and

worden gevoerd. De hele box is uitgevoerd met een

gewenst apparaat of device aangesloten worden.

the LED lighting and easy AV integration make it the

hoge verversing van lucht (gemiddeld 17 keer per

perfect space for all your needs.

uur), een LED lichtplan en integratie mogelijkheden
van audiovisuele middelen.
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/ modular

Standard grid of 800 x 800mm

Possibilities

OUTSIDE mm = INSIDE mm + 200 mm

Interior dimensions:
800 x 800mm phonebooth
1600 x 1600mm to 3200 x 8000mm
Exterior dimensions:

INSIDE

Fabric

Inside box +200 x 200mm
/ NL

Box height:
Inside: 2250mm & outside: 2400mm

The Ahrend Flexbox is a modular, circular solution for

De Ahrend Flexbox is de modulaire en circulaire

today’s open office. It shifts easily from one function and

oplossing voor het moderne open kantoor.

shape to the next, allowing it to seamlessly meet the

Doordat functie en formaat eenvoudig kunnen

growing need for flexibility. The Ahrend Flexbox is a

worden aangepast, speelt de Ahrend Flexbox

self-contained space that doesn’t need to be anchored to

naadloos in op de toenemende behoefte naar

the floor. It’s 100% plug-and-play – electricity, data

flexibiliteit. Los in de ruimte gesitueerd en niet

connections and air circulation all come standard.

verankerd aan de ondergrond. 100% Plug & Play:

Glass

standaard voorzien van elektrificatie, data en
The Ahrend Flexbox is 100% modular, which means that

luchtbehandeling.

every part can be reused in other Flexbox solutions. It’s easy
to break down and install on site. The modular system can

De Ahrend Flexbox is een 100% modulair

be expanded by adding upholstered panels and/or glass

programma waarbij alle onderdelen te hergebruiken

partitions. There’s a wide range of colors and fabrics to

zijn in andere Flexbox oplossingen. Zeer eenvoudig

choose from.

demontabel en montabel op locatie. Het modulaire

6400 x 4000

5600 x 1600

systeem kan worden uitgebreid door de toevoeging
You can flexibly expand in sections from 0.8m wide up

van gestoffeerde panelen en/of glaswanden.

to 25,6 m2 spaces.

Uitgebreide keuze in kleuren en stoffering.

4800 x 3200

Flexibel uit te breiden in stappen van 0,8m breed tot
een maximale grootte van 25,6 m2.

3200 x 2400

3200 x 3200

2400 x 4000

2400 x 2400

1600 x 1600

1600 x 3200

800 x 800

mm
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/ common examples

/

Phonebooth

/

800 x 800mm

phone calls

Meeting room
2400 x 4000mm

discuss

social

meet

brainstorm

research

/

/

Workspace small
1600 x 1600mm

phone calls

/

24
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learn

create

work

Conference room
3200 x 3200mm

2400 x 2400mm

read

communicate

focus

online

Workspace large

to print

produce

concentrate

video conference

Workroom
3200 x 3200mm

presentation
work

talk

pitch

show
review
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glass / glass
glass / fabric

glass / fabric

fabric / fabric
fabric / glass

/ modular corners options
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/ materialization

Possibilities

/ NL

Due to the wide range of finishes, you can assemble the

Door de ruime collectie afwerkingen kunt u de

walls, glass panels and metal parts of the Ahrend Flexbox

wanden, glaspanelen en metaaldelen van de Ahrend

in many desired designs.

Flexbox in veel gewenste uitvoeringen samenstellen.

The Ahrend Flexbox fabrics are selected for their properties,

De stoffen voor de Ahrend Flexbox zijn geselecteerd

which optimizes acoustics, noise reduction and indoor

op hun eigenschappen, waardoor akoestiek,

climate. These materials also comply with all relevant

geluidsreductie en binnenklimaat optimaal zijn.

standards such as fire safety and abrasion resistance, and

Ook voldoen deze stoffen aan alle relevante normen

emphasize our deep-rooted desires for sustainable design.

zoals brandveiligheid en slijtvastheid en

And most have been awarded a Cradle to Cradle

benadrukken onze diepgewortelde wensen voor

certification or an EU Ecolabel.

duurzaam ontwerpen. De meeste zijn bekroond met
een Cradle to Cradle certificering of een EU-Ecolabel.

The Ahrend Flexbox glass panels have a noise reduction of
33 dB, and are produced from 100% recycled material. The

De Ahrend Flexbox glaspanelen hebben een

glass panels are Cradle to Cradle certified.

geluidsreductie van 33 dB en worden geproduceerd
met 100% gerecycled materiaal. De glaspanelen zijn

The metal parts of the Ahrend Flexbox are sustainable

Cradle to Cradle gecertificeerd.

produced and powder coated, according to the durability
standard of Ahrend.

De metalen delen van de Ahrend Flexbox
worden duurzaam geproduceerd en gepoedercoat,
volgens de duurzaamheid standaard van Ahrend.
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/ color and fabric
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/ edu station

the home work station

Possibilities

32
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Flexbox Edustation, a modular and functional

Flexbox Edustation, een modulair en functioneel

space-in-space solution for concentrated working and

space-in-space oplossing voor geconcentreerd werken

consulting focused on education, with HPL finished walls

en overleggen toegespitst op het onderwijs. Met

that fits better in a learning environment. Ideally suited for

HPL afgewerkte wanden dat beter past in een

the new learning concept.

leeromgeving. Uitermate geschikt voor in het
nieuwe leren concept.

DISCOVER / AHREND FLEXBOX
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/ lighting

Possibilities

(LED spotlights)
The standard lighting in the Ahrend Flexbox are LED
spotlights. These are adjustable and suitable for when
you call or give presentations.
(Square LED-panels)
The optional lighting in the Ahrend Flexbox are square
LED panels. These panels are very suitable for concentrated
work.

/ NL
(LED spot, rond)
De standaard verlichting in de Ahrend Flexbox zijn
LED spots. Deze zijn verstelbaar en uitermate geschikt
voor een box waarin u belt of presenteert.
(LED-paneel, vierkant)
De optionele verlichting in de Ahrend Flexbox zijn
vierkante LED-panelen. Deze panelen zijn zeer
geschikt voor geconcentreerd werken.
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/ technology integrated furniture

Tech

Acoustic
The human brain has certain expectations when it comes

We’ve focused on the people in the Ahrend Flexbox, but

to the kind of sounds it hears when someone walks into a

we took the people working around the Flexbox into

room. If reality doesn’t live up to the expectation, the result

account, as well. That’s why the outside walls feature

can be acoustics that are disorienting and exhausting.

special perforations backed by sound-absorbent material.

Things like absorption and reverberation can determine
whether it’s a positive or negative acoustic experience.

That means the Ahrend Flexbox actually improves the
acoustics of the space it’s in. It’s a unique feature that

That’s why we’ve spent plenty of time making sure the

no other solution can offer.

Flexbox has just the right amount of each element. The
result is a unique, intelligent wall structure.
Wall thickness has been carefully balanced with the size
and position of the perforations and the sound-absorbent
material.

/ NL

Akoestiek
Het menselijke brein heeft bepaalde verwachtingen

De dikte van de wanden, de afmetingen en posities

op het vlak van geluid als een persoon een ruimte

van de perforaties én het toegepaste geluidsabsor-

betreedt. Als de werkelijkheid te veel afwijkt van de

berende materiaal zijn zorgvuldig op elkaar

verwachting werkt de akoestiek desoriënterend en

afgestemd. Centraal staan op de eerste plaats de

daarmee vermoeiend. Onderwerpen zoals absorptie

mensen ín de Ahrend Flexbox maar we hebben ook

en nagalm zijn bepalend voor dat gevoel.

gekeken naar de mensen die werken buiten de
Flexbox. Daarom zijn de wanden óók aan de

Bij de Ahrend Flexbox hebben we daarom veel tijd

buitenzijde voorzien van speciale perforaties met

gestoken in een juiste mix van deze factoren.

hierachter geluidsabsorberend materiaal.

Dit heeft geresulteerd in een intelligente
wandopbouw.

De Ahrend Flexbox verbeterd daarmee ook de
akoestiek van de omgeving waarin deze geplaatst is.
Dit maakt de Ahrend Flexbox uniek in z’n soort!
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/ technology integrated furniture

/ NL

Climate system

Klimaatsysteem

The Ahrend Flexbox ventilation system is as clever as it is

Het ventilatiesysteem van de Ahrend Flexbox is even

simple. The system is flexible – ventilation can be adjusted

ingenieus als dat het eenvoudig is. Het systeem is

on site and changed to fit specific situations. The modular

dusdanig flexibel dat we de manier van ventileren

structure means we can guarantee a constant ventilation

ter plekke kunnen afstemmen en later weer wijzigen

rate, no matter what shape your Flexbox takes. As the

op de specifieke situatie. Door de modulaire opbouw

Ahrend Flexbox grows, the ventilation capacity grows along

kunnen we bovendien garanderen dat de ventilatie

with it.

constant blijft ongeacht het formaat van de Flexbox.

“The best compliment we received
was when a group of people were working
in the box while almost all of the work
and meeting spaces in the
office were free”

Als de Flexbox groeit, groeit de ventilatie-capaciteit
We ventilate for significant excess capacity, which guaran-

evenredig mee.

tees that the temperature stays under control* and there’s
always more than enough fresh air to go around.

We ventileren met een flinke overcapaciteit. Hiermee
waarborgen we meer dan voldoende verse lucht en

The ventilators are invisible, acoustically and

houden we tegelijkertijd ook de temperatuur onder

optically, and are the quietest on the market at

controle*.

just 25.6 dB(A).
De toegepaste ventilatoren zijn zowel akoestisch als
*Temperatures can rise slightly, depending on occupancy

optisch weggewerkt en behoren tot de stilste in hun

and active devices.

soort met slechts 25,6 dB(A).
Optioneel is een standen regelaar waarmee de
ventilatie naar voorkeur kan worden ingesteld.
* Afhankelijk van de bezetting en de ingeschakelde
apparatuur zal de temperatuur iets kunnen oplopen.
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/ technology integrated furniture

/ NL

/ NL

Electricity and data connections

Elektriciteit en datavoorzieningen

Doorprofiles

Deurprofielen

The Ahrend Flexbox needs a power supply to run the lights,

Elke Ahrend Flexbox is standaard voorzien van

The Ahrend Flexbox comes with your choice of a sliding

De Ahrend Flexbox kan naar keuze uitgevoerd

ventilation, and any optional features like a screen or

verlichting, ventilatie en een wandcontactdoos. Met

or revolving hinge door. Which one you choose depends

worden met een schuif- of draaideur.

projector. Each Flexbox also comes with at least one wall

de lichtschakelaar wordt de verlichting én de

on how secluded the users want to be from their surroun-

outlet and one light switch.The light switch controls both

ventilatie in- of uitgeschakeld. De wandcontactdoos

dings. Both solutions make it easier to focus on the task at

De schuifdeur geeft een open karakter aan de

the lights and the ventilation. The wall outlet is

is permanent van spanning voorzien.

hand.

Ahrend Flexbox en kan voor extra privacy gesloten

permanently connected to the power supply.

42

worden. De schuifdeur heeft als voordeel dat deze
Optioneel kunnen er extra wandcontactdozen

The sliding door’s biggest advantage is that, when it’s

in geopende stand geen obstakel vormt buiten de

The power supply is location dependent and operates from

en netwerkaansluitingen worden voorzien.Ook de

open, it doesn’t create an obstacle in the space outside the

Ahrend Flexbox.

either the top or the bottom of the Ahrend Flexbox. We

lichtschakelaar kan worden aangepast naar een

Ahrend Flexbox. A sliding door gives the space an open feel

only need one wall outlet to get things up and running.

dimmer. De stroomvoorziening wordt

and can be closed whenever you need some extra privacy.

The Flexbox can also be customised with matching fixtures,

locatieafhankelijk vanaf de bovenzijde of de

a dimmer switch, and one or more data connections.

onderzijde aangeleverd.

DISCOVER / AHREND FLEXBOX

De Ahrend Flexbox met een draaideur is stiller dan
dezelfde Flexbox met een schuifdeur. De draaideur

A Flexbox with a revolving hinge door is more quite, but

zal eerder uitnodigen om daadwerkelijk gesloten te

there has to be enough space around it for the door open

worden en heeft daarmee een wat geslotener

easily. The hinge door has a more closed look and feel,

karakter. Met het inpassen van een Ahrend Flexbox

which makes it better suited for private meetings and

dient men er rekening mee te houden dat de deur

conversations.

naar buiten draait.

DISCOVER / AHREND FLEXBOX
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The Ahrend Flexbox
brings in fresh air
17 times an hour.

The Ahrend
Flexbox can be
assembled in 4
hours.
/ or disassembled

/ helps stimulate productivity

44
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/ room manager, glass finish and multi-media bracket

Extra
options
/ NL

Room manager

Multi-media bracket

Multi-media beugel

The Ahrend Flexbox can be fitted with a room

You can mount a flat screen, whiteboard or flip chart

Op elke positie langs de wanden en glazen panelen

manager. The room manager consists of a touchscreen that

at any position along the walls and glass panels.

kan er een flatscreen, whiteboard of flipover

is mounted against the glass or the upholstered walls.

Configuration is easy to adapt afterwards.

opgehangen worden. De configuratie is achteraf
makkelijk aan te passen.

The touchscreen is designed for intuitive use.

/ NL

Room manager
De Ahrend Flexbox kan worden uitgevoerd met een
room manager. De room manager bestaat uit een
touchscreen die gemonteerd wordt tegen het glas of
de gestoffeerde wanden. De touchscreen is
ontworpen voor een intuïtief gebruik.

Glass Finish

Sensor

The glass panels are Cradle-to-Cradle certified and have

The Ahrend Flexbox can be fitted with a motion sensor. Motion

noise reduction of 33 dB. The panels can be provided with

sensors are mounted in the ceiling and conveniently activate

a foil that creates more privacy.

the lightning and airflow when the Flexbox is in use.

/ NL

/ NL

Glas afwerking

Bewegingssensor

De glazen panelen zijn Cradle to Cradle gecertificeerd

De Ahrend Flexbox kan worden voorzien van een

en hebben een geluidsreductie van 33 dB. De panelen

bewegingssensor. Deze is gepositioneerd in het

kunnen voorzien worden van een folie dat inkijk

plafond en geeft gebruikers het gemak dat de

verminderd en meer privacy creëert.

verlichting en ventilatie geactiveerd wordt als men
in de Ahrend Flexbox bevind.
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/ Basten Leijh

/ NL
Basten Leijh

Basten Leijh

Creative Director

Creatief directeur

As creative director and product designer, Basten Leijh

Basten Leijh (1975) legt zich als creatief directeur en

(1975) focuses on concept development, strategic advice

productdesigner bij Ahrend toe op concept-

and design. Leijh graduated from the Eindhoven Design

ontwikkeling, strategisch advies en vormgeving. Leijh,

Academy and has since been honored with multiple

afgestudeerd aan de Eindhovense Design Academy en

national and international awards. He’s committed to

inmiddels in bezit van meerdere (intern)nationale

creating products where function and form blend seam-

design awards, streeft er naar om producten te

lessly – timeless designs that are full of character and meet

creëren waar functie en vorm samensmelten:

Ahrend’s and our users’ needs in surprising, innovative

producten met een karaktervol, maar tijdloos ontwerp

ways.

die op een innovatieve en verrassende wijze voldoen
aan de behoeften van Ahrend en gebruikers.

Within Ahrend, Leijh is responsible for a range of successful
product systems that are focused on Activity Based

Binnen Ahrend is Leijh verantwoordelijk voor diverse

working. That means things like soft seating (Lounge-

succesvolle product-systemen binnen het thema

scape), privacy solutions (Concentration Corner and

Activiteit Gerelateerd Werken, zoals softseating

Flexbox) and acoustic solutions (Layers). Leijh always tries

(Loungescape), privacy-oplossingen

to bring the same unique style to all of his designs, and

(Concentration Corner en Flexbox) en akoestische

you can see it in the strong, clear lines that run through

oplossingen (Layers). Leijh streeft binnen al zijn

Ahrend’s entire soft-seating portfolio.

ontwerpen voor Ahrend naar eenzelfde vormentaal.
Hierdoor ontstaat een sterke eenduidige lijn door

Leijh is a fan of modularity. Modularity isn’t just cost-

de hele Ahrend softseating portfolio.

effective and flexible on the production side; it also allows
the user to easily create their own combinations. That gives

Leijh houdt van modulariteit. Modulariteit is niet

each user the feeling that the final result was handcrafted

alleen aan de productiekant kostenefficiënt en

just for them.

flexibel, maar het stelt de gebruiker ook in staat

“Good design
is a synergy of fun and
function”

Designer

zijn eigen unieke samenstellingen te creëren die het
Leijh has a wealth of insight and expertise gained from

gevoel geven dat het uiteindelijke resultaat speciaal

his broad experience as a concept designer across a range

voor hem of haar is ontwikkeld.

of sectors, and he puts it all to work tackling challenging
issues at Ahrend. The result is unique, surprising,

De inzichten en kennis die Leijh door zijn brede

contemporary product solutions stamped with Leijh’s

ervaring als concept-ontwikkelaar voor diverse

trademark signature.

branches heeft opgedaan, zet hij in op vraagstukken
die spelen binnen Ahrend. Hierdoor ontstaan unieke
en verrassende hedendaagse productoplossingen die
typerend zijn voor Leijh’s ontwerpen.
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/ a ‘lego’ system for architect and designer

One design
family
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/ a ‘lego’ system for architect and designer

Royal Ahrend and Basten Leijh have been working together

Dynamic

since 2010 to build a strong product portfolio for

The flexibility of the Ahrend Flexbox, and the other pieces

Activity Based Working. A timeless Design Family was

in the Design Family, fits perfectly with contemporary

brought to life with modular designs and solid lines. It’s

trends like rapid company growth or downsizing and teams

a family that’s at home in work, school and healthcare

whose composition and tasks can change at the drop of a

settings, easily shifting from formal to informal, from one

hat. And Royal Ahrend’s new financing options, like pay-

activity to the next. Whether you’re looking for more or

per-use, are keeping pace with the new economy, too.

less privacy, noise reduction for spirited phone
conversations, or visual dividers that let you keep your
focus on the screen, our solutions can be expanded or
combined in countless different ways. The timeless,
sophisticated, recognizable lines bring quality and
consistency to every interior, year after year.
Timelessness isn’t just a part of Royal Ahrend’s DNA. It
helps companies build their own sustainable, uniform,
global look across all their offices.
Privacy & Acoustics
The Ahrend Flexbox is one of the Design Family solutions
for privacy and acoustics. It was created to be a ‘space
within a space’ – a way to carve out a quieter space within
the existing architecture, like a meeting room, or
conversely, to close off notoriously loud spaces like copy
rooms. The Ahrend Flexbox was designed to seamlessly
integrate with the other members of the Design Family. It’s
a member of the family not just in looks and style, but it’s
easy to physically combine with other elements, like our
Loungescape collection.
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/ one design family

/ NL
Sinds 2010 bouwen Royal Ahrend en Basten Leijh

De Ahrend Flexbox is zo ontworpen dat dit meubel

samen aan een sterke productportfolio op het thema

naadloos aansluit bij al het andere meubilair uit de

‘Activiteit Gerelateerd Werken’. Door modulair te

Design Familie. Niet alleen is de Ahrend Flexbox in

ontwerpen en door de keuze voor vaste lijnvoeringen

vorm en uitstraling onderdeel van de Design Familie,

is een tijdloze Design Familie ontstaan. Deze design-

maar ook fysiek is Ahrend Flexbox goed tegen het

familie kan zowel formeel als informeel in

andere meubilair aan te bouwen, zoals in combinatie

werk-, zorg- en leeromgevingen voor verschillende

van het banken programma Loungescape.

activiteiten worden ingezet. Wil je veel privacy of
minder privacy, geluidreductie voor enthousiaste

Dynamiek

telefoongesprekken of juist visuele scheidingswanden

De flexibiliteit van de Ahrend Flexbox en de overige

voor meer focus op het beeldscherm; de verschillende

meubels uit de Design Familie haken feilloos in op

modulaire systemen hebben het allemaal in zich.

actuele trends waarin bedrijven snel groeien en

Alle meubelprogramma’s zijn uit te breiden of

krimpen en waar de samenstellingen en

volledig anders te configureren. De tijdloze,

activiteiten van verschillende teams sterk van aard

verfijnde en herkenbare lijnvoeringen zorgen voor

kunnen wisselen. Ook de nieuwe manieren van

een vaste waarde voor elk interieur door de jaren

financieren van Royal Ahrend, zoals ‘pay per use’,

heen. Tijdloosheid is niet alleen vanuit het DNA van

haken in op de nieuwe economie.

Royal Ahrend een traditie, maar helpt bedrijven ook
om te bouwen aan een duurzame, uniforme,
wereldwijde uitstraling van hun kantoren.
Privacy & Akoestiek
De Ahrend Flexbox valt onder de Privacy &
Akoestische oplossingen uit de Design Familie.
De Ahrend Flexbox is als ‘ruimte in ruimte’ ontworpen
om in de bestaande architectuur een ruimte te
creëren voor meer stilte, zoals een vergaderruimte,
of juist voor het herbergen van geluid, denk aan een

The Ahrend Flexbox is part
of the Loungescape series,
whose rounded curves
are a trademark
of its style.

printerruimte.
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/ why the Ahrend Flexbox will positively change your office space

Why?

Flexible

Modular
Leasing

Dutch design
Acoustic

Ready for the future
One Design Family

Comfortable

Perfect air ventilation
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Contact

Do you have questions about the Ahrend Flexbox, our
products or services? We are happy to help you.
Please contact us:
+31(0)88-00 60 000
info@ahrend.com
ahrend.com

contact
website

