
C O C O O N  F U R N I T U R E

ZITPLAATS, TAFEL EN BOEKENBAK
O N T W E R P  A N T H O N Y  S A L A A

COCOON



Creëer zones en zitplaatsen met deze kleurrijke meubelreeks

De Cocoon meubelreeks bestaat uit modulaire componenten in verschillende maten en met verschillende functies. De modules kunnen 
op verschillende manieren gecombineerd worden zodat de functie van het meubel afhankelijk is van de combinatie en de positie van de 
modules.  VORM VOLGT DE FUNCTIE.
 
De modules zijn ontworpen om zowel verticaal als horizontaal te kunnen worden gebruikt. Verticaal functioneert  de Cocoon als zitplaats 
en is ze verkrijgbaar in twee verschillende hoogtes en twee zithoogtes. Het kan zowel vrijstaand gebruikt worden als geïntegreerd in een 
rekkensysteem.

GEEF MEER LEVEN AAN UW BIBLIOTHEEK
C R E Ë E R  Z O N E S  M E T  C O C O O N

Horizontaal geplaatst functioneert de module als individueel meubelstuk dat kan worden gebruikt voor presentatie en opslag of als een 
kleine speelplaats voor kinderen.

COCOON

Plaats twee horizontale Cocoons naast elkaar om een 
groter presentatiegebied, een grot of een speelruimte te 
creëren.



VORM VOLGT FUNCTIE
C O M B I N E E R  E N  C R E Ë E R

De modules 
hebben allemaal 
dezelfde lay-out 

maar bieden toch 
ook nog de 

mogelijkheid 
om te 

personaliseren 
door gebruik te 

maken van 
graphics om nog 

meer kleur te 
geven aan uw 

bibliotheek

De Cocoon-serie wordt standaard 
geleverd in witte (RAL9016) 
melamine op spaanplaat. Het 
interieur is standaard verkrijgbaar 
in vijf verschillende heldere kleuren 
van 3 mm dikke vilt, maar is ook 
beschikbaar in andere kleuren (op 
aanvraag).

Mango - 20

Rood - 55

Paars - 32

Groen - 30

Grijs - 01

De individuele, kleinere modules zijn beschikbaar als zitplaats, tafel of boekenbak.

De module met de gebogen opgaande zijwanden functioneert als een kleine verplaatsbare zitbank. Wanneer u dit meubel omdraait, dus 
met de boog naar onderen gericht, is deze module ook ideaal als verplaatsbare boekenbak of tafel.
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PRODUCTKENMERKEN  
C O C O O N  M E U B I L A I R 

De verticale Cocoon kan gebruikt worden als zowel een vrijstaand 
meubel, een scheidingswand of een zitplaats geïntegreerd in elk rek-
kensysteem. Verkrijgbaar in twee hoogtes en twee zithoogtes.  

        Ook leverbaar met ingebouwde “Sound Shower” met 
         Bluetooth-verbinding. 

H2050 / 2250 x B970 x D540 mm
(zithoogte 300/390 mm).

Een model op basis van de horizontale Cocoon. Deze 
Cocoon is ideaal voor het presenteren van uw CD’s en 
DVD’s, evenals het creëren van een speelplaats voor 
kinderen. Beide buitenste leggers (D250 & 300 mm) zijn 
geschikt voor opslag en presentatie. Verkrijgbaar in twee 
breedtes. H970 x B2050 / 2250 x D540 mm.

Plaats een aantal van deze modules in 
een klein groepje om een gezellige sfeer te 
creëren. Verkrijgbaar in twee zithoogtes. 
H600 x B970 x D540 mm. (Zithoogte 
300/390 mm).

Deze tafel kan worden gebruikt als vrijstaand 
meubelstuk of in combinatie met de Cocoon 
zitbank. H590 x W970 x D540 mm.

Een boekenbak voor de jongste 
gebruikers van de bibliotheek. De 
boekenbak is voorzien van drie com-
partimenten en twee verdelers. H590 
x B970 x D540 mm.

Gebruik de horizontale Cocoon om de nieuwste boeken 
tentoon te stellen of een schuilplaats te creëren voor 
de jongere lezers. Beide buitenste leggers (D250 & 300 
mm) zijn geschikt voor opslag en presentatie. 
Verkrijgbaar in twee breedtes.
H970 x B2050 / 2250 x D540 mm.

KENMERKEN


