
C O C O O N  M E D I A - L O U N G E    

COCOON MEDIA-LOUNGE
CREËER JOU ZONE MET DE COCOON
O N T W E R P   T A N J A  F Ä H N D R I C H  E N  A N T H O N Y  S A L A A



Met de Cocoon Media-Lounge hebben we een manier gevonden om de echte wereld met de digitale wereld te verbinden, en dit door een 
speciale zone binnen een bepaalde ruimte te creëren. Een zone die kan gebruikt worden om zowel in te werken als in te spelen. Ofwel kiest 
u voor een Studie-Lounge die ideaal is om zich te concentreren; ofwel gaat u voor een Gaming-Lounge voor spel en plezier, het innovatieve 
ontwerp van de Cocoon Media-Lounge laat u toe om de schaal van een grote ruimte te reduceren en een meer intieme en unieke ruimte te 
creëren met een specifiek doel.

Laat u inspireren door de voorgestelde modellen. Naast de vier standaard ontwerpen zoals de Kids-lounge, Gaming-Lounge, Computer-
Lounge en Werk-Lounge kunnen we ook een unieke lounge creëren zoals bv. een Laboratorium-Lounge en een 3D-printer-Lounge, net 
datgene wat voldoet aan uw specifieke behoeften voor uw bibliotheek. 

De Cocoon Gaming-Lounge staat ideaal in de tiener- of kinderafdeling van de bibliotheek. 

Aan één binnenzijde vindt u comfortabele zitplaatsen en aan de overkant een scherm. 
Spelconsoles kunnen veilig opgeborgen worden in een box onderaan het scherm. Om 
het ideale geluid te garanderen binnenin de Gaming-Lounge, kan u kiezen om het Sonus 
Sound Shower systeem te installeren. 

Gebruik de vele metalen displays aan de buitenzijde om de laatste nieuwe computer-
spelletjes te tonen. U kan eveneens opteren om extra legborden, medialades of andere 
functionele toebehoren te kiezen uit het Ratio rekkensysteem gamma om extra opslag- en 
presentatieruimte te creëren.

Dit is de ideale plaats waar kinderen zich 
kunnen amuseren zonder de andere 
bezoekers van de bibliotheek te storen. 

De kinderen kunnen spelletjes spelen en 
TV kijken in de lounge terwijl u de buiten-
zijde van de lounge kunt gebruiken voor 
display en opslag. 

Er zijn twee modellen beschikbaar – L en 
XL – al naargelang of er zitplaatsen aan 
beide zijden nodig zijn. Voeg graphics toe 
aan de buitenzijden van de lounge om de 
juiste sfeer te creëren.

C O C O O N  k i d s - L O U N G E  L  &  X L

C O C O O N  g a m i n g - L O U N G E

De Cocoon-serie wordt standaard geleverd in wit (RAL9016) 
melamine op spaanplaat. Het interieur is standaard verkrijg-
baar in drie verschillende heldere en rijke kleuren van 2 mm dik 
vilt, maar is ook beschikbaar in andere kleuren (op aanvraag). Paars  - 9402 Groen - 9403 Grijs - 9404

DE BIBLIOTHEEK RUIMTE
GEEF MEER LEVEN AAN UW BIBLIOTHEEK

Creëer een specifieke ruimte binnenin de ruimte

Cocoon Kids-Lounge L Cocoon Kids-Lounge XL

Cocoon Gaming-Lounge



Creëer een zone voor studenten en werk-
groepen met de Cocoon Working-Lounge. 

De lounge is verkrijgbaar in twee modellen 
- Premium en Exclusive. Beide modellen 
worden standaard geleverd met een tafel 
en geïntegreerde spots in het plafond. Het 
Exclusive-model wordt bovendien geleverd 
met een beeldscherm bevestigingsmodule, 
contactdoos, evenals een zwarte achter-
wand die een ”grot” achtige sfeer creëert.

De Cocoon Computer-Lounge is ideaal 
als een onafhankelijke studie / gaming 
/ werkzone. De lounge is verkrijgbaar in 
2 modellen - L en XL - op basis van 2 of 
4 computers. De lounge is voorzien van 
vaste tafels en beeldscherm bevestigings-
modules.

Afhankelijk van de keuze van het model, 
kunt u de buitenkant gebruiken voor 
presentatie op het hoogglans eindpaneel of 
u kunt legborden, lades en andere functies 
van het Ratio rekkensysteem gebruiken.

C O C O O N  W O R K I N G - L O U N G E  P R E M I U M  &  E X C L U S I V E 

C O C O O N  c o m p U t e r - L O U N G E  L  &  X L

Niet storen! 
De akoestische 

eigenschappen zorgen 
dat het geluid binnenin 

de Cocoon Media-Lounge 
blijft, en de andere bib-
liotheekgebruikers niet 

stoort.

Wees creatief! 
Maak gebruik van 

verlichting en 
afbeeldingen op de 

Cocoon Media-Lounge 
om unieke en op maat 

gemaakte oplossingen te 
creëren.

Zet het aan! 
Installeer schermen, 

geluid en computers in 
de Cocoon Media-Lounge 
om een digitale zone te 

creëren.

In de kijker!
 Gebruik het presenta-
tiegebied aan de buiten 

zijde van de Cocoon 
Media-Lounge om de 
laatste nieuwe media 

tentoon te stellen en zo 
themagebieden te 

creëren in de bibliotheek.

Cocoon Computer-Lounge L Cocoon Computer-Lounge XL

Cocoon Working-Lounge Premium Cocoon Working-Lounge Exclusive
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AFMETINGEN
De kleinste Media-Lounge is 
L2544 x D1815 x H2100 mm. 
De grootste Media-Lounge is
L2808 x D1815 x H2100 mm.

Zie de Cocoon prijslijst voor 
specifieke afmetingen van elke 
Cocoon Media-Lounge.

OPTIES  
Er zijn verschillende manieren om 
zowel de buitenzijde als de binnen-
zijde van uw lounge te personaliseren:

    Opschriften en tekeningen 
    Opwaartse verlichting
    Verschillende IT-toebehoren
    LED spots (standaard in 
    sommige lounges)

KENMERKEN

Product eigenschappen

De Cocoon Media-Lounge is opgebouwd rond een modulair concept dat bestaat uit 2 zijwanden, een plafond en een vloer (een buiten 
bovenzijde kan worden toegevoegd aan de lounge wanneer de Cocoon Media-Lounge wordt geplaatst in een gebied, waar het wordt 
bekeken van bovenaan zoals bv. in een vide). De twee zijwanden kunnen voorzien worden van verschillende ontwerpen, functies en 
opties, afhankelijk van uw wensen en eisen.

GEBRUIK MET RATIO 
Één van de modules is zo gemaakt 
dat deze gecombineerd kan worden 
met de browsers en functies van het 
Ratio rekkensysteem. 

Bekijk de Ratio prijslijst voor een 
overzicht van producten geschikt 
voor Kids, Gaming en Computer 
Media-Lounge.

MODELLEN  
Wij bieden de volgende zeven 
standaard modellen aan:

    Cocoon Kids-Lounge L 
    Cocoon Kids-Lounge XL
    Cocoon Gaming-Lounge
    Cocoon Computer-Lounge L 
    Cocoon Computer-Lounge XL
    Cocoon Working Lounge Premium 
    Cocoon Working Lounge Exclusive

MATERIAAL 
De Cocoon lounges zijn vervaardigd 
uit kwaliteit E1 spaanplaat met een 
witte (RAL 9016) melamine afwerking 
en ABS randen. Aan de binnenzijde 
wordt er gebruik gemaakt van vilt. De 
2mm dikke vilten bekleding is 
beschikbaar in drie standaard 
kleuren. Andere kleuren zijn 
beschikbaar op aanvraag.


