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PRODUCTINFORMATIE  

De perfecte houten wanddecoratie 
www.baars-bloemhoff.nl

De gefineerde balken van Astrata Slats geven elk interieur de dynamiek die het nodig 
heeft zonder al te overweldigend te zijn. De balken zijn vervaardigd uit MDF en een 
toplaag van 0,6 mm fineer. Een voordelig en praktisch alternatief voor massief houten 
balken. Shop het assortiment van Astrata nu via baars-bloemhoff.nl.

Knipoog naar het verleden, mogelijkheden 
van nu

www.dutchoriginals.com

Een knipoog naar het verleden met de mogelijkheden van nu. Voor ontwerper Job van den Berg 
(Design Academy Eindhoven, 2015) zijn de onlosmakelijke buisframes van Gispen meubels de 
basis voor de Crossing-lijn. Materiaalgebruik en het gevoel ‘van vroeger’ combineert hij met 
hedendaagse mogelijkheden en technieken. Voor de eigentijdse uitstraling maakt Van den Berg 
gebruik van vierkante kokers in plaats van de traditionele ronde buis. Door hedendaagse buislaser-
technieken vallen de metalen kokers naadloos in elkaar. De dop die deze kokers afsluit, geeft niet 
alleen een stijlvolle afwerking; het ontwerp wordt hiermee de verbindende schakel tussen Gispen 
Classics en Gispen Today. Gispen Today Crossing is breed en multi-inzetbaar: een bijzettafel en 
salontafel die flirt met Rietveld en Berlage. Een eettafel die je zowel klassiek als modern kunt 
dekken. Een vergadertafel die collega’s op een stijlvolle manier ondersteunt bij meetings.

Elektrische displayliften voor de 
 educatiebranche

vww.vogels.com/professional

Veiligheid en gebruiksgemak staan voorop bij de installatie van AV-apparatuur in het onderwijs. 
De Vogel’s RISE elektrische displayliften voor interactieve displays tot 86 inch zijn bij uitstek 
geschikt voor plaatsing in educatieve omgevingen. Vooral de vloer-wandoplossing en verrijd-
bare trolley zijn ideaal voor gebruik in klaslokalen en collegezalen. Door middel van een druk-
knop beweegt de lift veilig en heel snel (met 50 of 80 mm per seconde) naar de juiste hoogte. 
Dankzij het ruime hoogtebereik kan het interactieve scherm bediend worden door zowel 
leerling als docent. De zwenkwielen van de display trolley maken het eenvoudig om het scherm 
van lokaal naar lokaal te verplaatsen. Vogel’s biedt als accessoire inklapbare whiteboards aan die 
aan beide zijden van het interactieve scherm bevestigd worden. Voor extra veiligheid zijn de 
display liften voorzien van een anti-collision-functie en kinderslot. De eenvoudig te installeren 
liften zijn TÜV-5, CE- en UL-gecertificeerd. Met de RISE-serie biedt Vogel’s een toekomstbe-
stendige oplossing voor het onderwijs. 


