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WElkOM
De Lensen collectie staat garant voor een
hoogwaardige kwaliteit. Een fraaie collectie
m e t e e n l a n g e l e v e n s d u u r. D e m a t e r i a l e n
zijn met zorg gekozen en de productie vindt
uitsluitend in Nederland plaats. Hierdoor zijn de
Nederlandse maatstaven gewaarborgd door een
gecertificeerde productie. De Lensen collectie
is duurzaam door het afwerkingsniveau en de
hoog waardige materialen die zijn gebruikt. Ook
staat de akoestische absorptie van de wanden en
het uitstekende zitcomfort van de zitelementen
voor een kwalitatief hoog waardig product. Naast
de standaard collectie bestaat er de mogelijkheid
om geheel op maat uw eigen Lensen producten
samen te stellen. Onze producten zijn onafhankelijk
getest en daar waar noodzakelijk voorzien van een
testrapport.
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PRODUCTIE

PRODUCTIE

productie
Duurzaam / recycling
De producten worden gemaakt op onze ISO 9001:2000 gecertificeerde
productielocatie in Brabant. Deze locatie is volledig energieneutraal door
het gebruik van zonnepanelen en aardwarmte.
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PRODUCTIE

PRODUCTIE

VOORRAAd

STOF SNIJDEN

Door gebruik van geavanceerde ERP software wordt alles geregistreerd
en is de voorraad en productie onder controle. De meeste onderdelen
zijn direct voorradig en leverbaar uit het magazijn.

VERVOER
VAN DE
PRODUCTEN

De productielocatie
beschikt over CNC snij
machines voor meubel
stoffen en meubelleer.
Door middel van een
geavanceerd software
pakket kan de CNC
Cutter patronen inlezen
en deze snel, nauwkeu
rig en efficiënt snijden.
Door gebruik van CNC
snijmachines wordt elke
centimeter van de stof
benut. Hierdoor verspil
len wij zo min mogelijk
stof tijdens de productie.

recycling
Het schuimafval wordt op de productielocatie tot
balen geperst. De balen dienen weer als grondstof
voor nieuw schuim (polypress). Bijna alle afval
en verpakkingsmaterialen worden gescheiden en
hergebruikt. Stofafval wordt gescheiden en gerecy
cled. Hiervan wordt onder andere de drager van
de backpanels uit de collectie gemaakt.

transport
Vaste meubeltransporteurs rijden dagelijks
om de leveringen zorgvuldig en volgens
afspraak te leveren.

duurzaamheid
Een uitgebreide collectie stoffen die 14001
ISO gecertificeerd zijn. Ook het schuim dat
we gebruiken is van hoogwaardige kwaliteit
en heeft daardoor een langere levensduur.
Kortom: een duurzaam, goed product.

PRODUCTIE
VAN DE
STOFFEN
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PRODUCTIE

PRODUCTIE

verlijmen
Moderne watergedragen
verlijmingstechnieken.

ASSEMBLAGE
Losse onderdelen en gestoffeerde delen
worden vakkundig gemonteerd tot het
eindproduct.

STofferen
naaiatelier

Onze bekwame vakmensen zorgen voor
een perfecte afwerking van de gestof
feerde meubelen en akoestische panelen.

De productie beschikt over een modern naaiatelier. Vakkundige
naaisters zorgen voor het secuur stikken van alle patronen. Het stikwerk
is van een uitmuntende kwaliteit en zorgt ervoor dat onze producten
bijzonder fraai afgewerkt zijn. In veel van onze producten verwerken
wij dubbele stiknaden of Engelse stiknaden. Niet alleen erg fraai om te
zien, maar het komt ook de kwaliteit ten goede.

ENSEN.NL - 08
Soft LFabrics

L E NProjectinrichters
SEN.NL - 09
Lensen

9

ZITTEND

BANKEN

banken
hoogwaardig gestoffeerd
Een gezellige plek om even tot rust te komen en te pauzeren als je aan het
werk bent. Deze hoogwaardig gestoffeerde banken schermen je af van de
buitenwereld. De focus blijft bij jezelf of bij elkaar tijdens een zakelijke
bespreking. Niemand die je stoort bij het nuttigen van een lunch, het
ontmoeten, het vergaderen of wachten.

Soft Fabrics
LENSEN.NL - 10

Lensen
L E NProjectinrichters
SEN.NL - 11

11

ZITTEND

CAFÉ / LOUNGE BANKEN

café / lounge BANK
multifunctioneel oogappeltje
Een bankenconcept dat is ontwikkeld voor
de uitvoering van verschillende opstellingen
zoals in entreeruimtes, wachtruimtes, ont
moetingsplekken of vergaderzalen.
De banken zijn hoogwaardig gestoffeerd en
uitgevoerd met kwalitatief koudschuim. De
romp is opgebouwd uit beukenhoutregels,
multiplex en MDF. Het zitgedeelte is voorzien
van Nosag vering voor een uitstekend zitcom
fort en een lange levensduur. Daarnaast is op
het hout het FSC keurmerk van toepassing.
De banken zijn rondom gestoffeerd en ver
krijgbaar in verschillende hoogte en breedte
maten. Hierdoor zijn allerlei combinaties en
opstellingen mogelijk.
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Elementen zoals wangen (open, halfopen, ge
sloten), hockers, elektrificatie en een tussen
station met verlichting behoren tot de talloze
mogelijkheden om de banken van extra
gebruiksgemak te voorzien.
De banken staan op een vaste plint of op een
metalen frame. Het metalen frame kent ver
schillende flexibele opstellingsmogelijkheden.
De standaard hoogtematen zijn: 75 cm, 90
cm, 110 cm en 135 cm. De banken van 135 cm
hoog hebben een uitsparing bovenin de rug
waar de stof in vastgezet wordt. Dit geeft een
exclusieve designwaarde en zorgt ervoor dat
de stof strakker gespannen blijft.

Lensen
L E NProjectinrichters
SEN.NL - 13

13

ZITTEND

BANKEN

een bezigheid
onderbreken om
te rusten

een daad verrichten,
moeite doen, krachten
gebruiken, flexibel zijn,
tevreden zijn.

werken

wachten

ontmoeten

bij elkaar komen
om te praten en
beslissingen te
nemen

iemand tegen komen
en persoonlijk
contact hebben

vergaderen

nosag vering

Zorgt voor een beter
zitcomfort en een
langere levensduur

DUBBELE
STIKNADEN
AFWERKING / kwaliteit
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ZITTEND

NISBANKEN

C O M F O R TA B E L E N A K O E S T I S C H

NISBANK
LENSEN.NL - 24
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‘Ruimte in een ruimte’ ofwel de nisbank. De ideale plaats
om je terug te trekken om geconcentreerd te werken en om
kleine vergaderingen te houden. De plek waar je kennis
deelt en informatie uitwisselt. Recent onderzoek heeft
aangetoond dat je met een nisbank effectiever communi
ceert dan aan de gangbare vergadertafel. De hoeken zorgen
ervoor dat je achterover kunt leunen en relaxen. Dit geeft
het overleg een ontspannen karakter.
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ZITTEND

POEFEN

PIEF-PAF-POEF
Is het een voetenbank, een ‘ottoman’, een poef?
Wat maakt het uit, deze dotjes zijn stuk voor stuk een schot in de roos.

een groot assortiment poefen. 1 verschillende vormen en maten 2 uit te voeren in 3D structuren of gewoon vlak
gestoffeerd 3 op wieltjes zodat uw collega gemakkelijk aanschuift 4 stof en kleur naar keuze
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ZITTEND

BEZOEKERSSTOELEN

J I V E
SALSA

S T I J LV O L L E
TA N G O
DIE ZIT
Bijna ‘te mooi’ om gebruik van te maken...

Mooie, inspirerende interieur
elementen die je energie geven door
het gebruik van verschillende materi
alen die samenwerking, liefde, veer
kracht en optimisme uitstralen! Hoe
één kleine verandering het verschil
maakt. De S O L O met houten onderstel.

kleuren en
onderstellen
SOLO
Een momentje ‘alleen’ ervaren? Je even terugtrekken in
deze heerlijke ‘solo’ stoel met bijpassend voetenbankje?
Relax en laat je voeten rusten op het voetenbankje. Dit
geeft de stoel comfort. Daarnaast heeft SOLO een hoge
leuning ter afscherming. Door de sierlijke vorm van de
fauteuil past het in ieder interieur.

De uitgebreide collectie aan bezoe
kersstoelen hebben als voordeel dat
een groot aantal verschillende type
onderstellen toepasbaar is. Dit geeft
u de mogelijkheid om binnen uw
project dezelfde lijn stoelen door te
zetten met verschillende toepassing
en.

LIMBO
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ZITTEND

BUREAUSTOELEN

TIPS VOOR de
juiste ZITHOUDING

RUMBA
De manier hoe je op je stoel zit is belang
rijk. Aangezien we tegenwoordig steeds
meer zitten in ons dagelijks leven en ook
veel mensen zittend werk hebben, is een
juiste zithouding nog belangrijker gewor
den. Een onjuiste zithouding heeft een
ongunstige invloed op onze wervelkolom
en schouders. Met lastige blessures aan
pols, arm en rug als gevolg.

De juiste zithouding in een zakelijke om
geving is goed voor je stoelgang. Kijk met
ons mee naar 9 goede tips om je eigen ge
zondheid te verbeteren tijdens het werken.

1
gebruik de
hele
rugleuning

2

3

zit
rechtop

de juiste zithoogte is
gelijk met de lengte
van de onderbenen,
de voeten staan dan
op de grond

4

5

6

gebruik de hele
zitting

plaats de bovenrand
van het beeldscherm
op of maximaal
10 cm onder
ooghoogte

wissel regelmatig
van houding

STOFFEN
In het assortiment zitten vele stoffen met een
hoge Martindale waardoor slijtweerstand
verminderd.

JAZZ
De bureaustoelen Rumba en Jazz zijn
uitgevoerd met een 4D armlegger en
NPR1813 goedgekeurd. Dit is de norm
die we in Nederland hanteren als praktijk
richtlijn voor kantoormeubilair. Deze is
ervoor bedoeld om een optimale bijdrage
te leveren aan een veilige en gezonde
werkomgeving.

De onbetwiste winnaars
op het gebied van

comfort
duurzaamheid
en gebruiksgemak

KLEUREN

7

gebruik een documen
thouder als u tijdens
computerwerk ook met
papieren documenten
werkt, en plaats deze
tussen het beeldscherm
en het toetsenbord

8

9

zit dicht bij het
werkblad

stel het bureau in op de
juiste hoogte in zodat je
ellebogen een hoek van
90 graden maken

JAZZ
U kunt de bureaustoelen in verschillende
stoffen en kleuren uitvoeren. Ons aanbod
is groot!
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RUMBA
Indien u voor transparantie en tijd
loosheid kiest, is Rumba de juiste keus.
Door de netweave rug en de instelbare
lendesteun ervaart u een heerlijk zitcom
fort. NPR1813 goedgekeurd.
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AKOESTIEK

WA N D E N

akoestiek
fijn geluid
Onder akoestiek verstaan we de invloed die een ruimte heeft op de klank
en nagalm van geluid. “Deze ruimte heeft een slechte akoestiek” hoor je
regelmatig. Hiermee wordt bedoeld dat de eigenschappen van de ruimte
niet overeenkomen met het gebruik ervan. Wij lossen dit graag voor u op.
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AKOESTIEK
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AKOESTIEK

WA N D E N

houd de ergonomie

als focus

Een belangrijk onderdeel binnen de gezamenlijke werk
plekken is ergonomie. Door dit als focuspunt te houden
kunt u de werkplekken op de beste manier indelen. U let
hierbij niet alleen op de positie van iedere werknemer
maar kijkt ook naar bijkomende factoren zoals de hoogte
van de tafels en stoelen.
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AKOESTIEK
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AKOESTIEK

PA N E E L O P T-V O E T

PANEEL OP
T-VOET
De akoestische wanden hebben een dubbele middenkern (SoundBlock) Deze is
aan beide zijden voorzien van hoogwaardig akoestisch materiaal. Hierdoor zijn
de wanden zeer absorberend. Door de middenkern gaat het geluid niet door de
wanden heen. Ook zijn de wanden hierdoor zeer stabiel. Er is een groot assorti
ment aan verschillende opstellingen.
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AKOESTIEK

PA N E E L O P T-V O E T

efficiënt

WERKEN
In open kantoorsituaties is het belangrijk om rust te
creëren zodat uw medewerkers geconcentreerd kunnen
werken. Door het plaatsen van voldoende scheidings
elementen ontstaat er een betere akoestiek en visuele rust.
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AKOESTIEK

WA N D PA N E L E N

wandpanelen
goed geluid - fijn design
Het assortiment akoestische wandpanelen bestaat uit producten voor
op de wand en op de achterzijde van kasten. Alle wanden hebben hoog
waardige akoestische waarden. De panelen kunnen worden uitgevoerd
met 3D structuren. Door te spelen met afmetingen, kleuren en 3D struc
turen creëert u in een ruimte een extra dimensie.
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AKOESTIEK

Soft Fabrics
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AKOESTIEK

WA N D E N

akoestische

roomdivider
Om een ruimte of gang visueel en akoestisch beter in te delen, zijn onze room
dividers dé oplossing. Mede doordat de dividers niet aan bouwkundige delen
worden vernageld, zijn ze flexibel en gemakkelijk in gebruik.

wandpanelen
De wandpanelen zijn verkrijgbaar in allerlei breedte en hoogte maten.
Standaard 4,8 cm of 12 cm dik. Altijd voorzien van verzonken haak
latten voor een bevestiging aan de wand.
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AKOESTIEK

TELEFOONCELLEN

AKOESTIEK

S TA A N D E
TELEFOONCEL
Soft Fabrics

LENSEN.NL - 50

Deze wandconstructie geeft de rondlopende beller een plek om
ongestoord te kunnen bellen en notities te maken.
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AKOESTIEK

o
WA N D E N

goalpost
wa n d e n

Geluid opvangen bij de bron. Daar waar het geluid ge
produceerd wordt direct opvangen door wanden aan het
bureau. Tevens zorgen deze wanden voor visuele rust op
de werkplek en privacy voor de medewerkers.

U

E
BB

LE

STI

KNAA

D

5 CM
DIK

-

D

Hoogte instelbaar per 5 cm
Hoogte van de wand 100 cm - 135 cm
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AKOESTIEK

WA N D E N

D E S K - U P / f ly- by

wa n d e n

Deze wanden worden gebruikt om enkele of
dubbele werkplekken af te scheiden. Dit om akoes
tische reden en de medewerker extra privacy te
bieden. De wanden zijn te bevestigen door middel
van klemmen. U kunt ze bestellen in 3 cm (minder
akoestisch) en 5 cm dik (hoogwaardig akoestisch).

klemmen t.b.v. desk up wand
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5 cm dik

3 cm dik

klem

t.b.v. fly by wand
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AKOESTIEK

WA N D E N

packman wand
Tussenwandje, privé, maar toch samen

De Packman is eenvoudig te bevesti
gen aan het blad door klemmen. Fraai
afgewerkte / afgeronde hoeken. Voor
toepassing op bladen tot 4,5 cm dik.

geef de ruimte

privacy

De Packman is eenvoudig te plaatsen en te
verplaatsen. Het geeft een lange tafel een
scheidingswand zodat je ongestoord en met
voldoende privacy kunt werken.

Afmetingen ; 70 b 40 h boven bureau
80 b 40 h boven bureau
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AKOESTIEK

AKOESTIEKA

AKOESTIEKA
AKOESTIEK
Bij een akoestisch probleem, zoals
bij een holle, kille of lawaaierige
ruimte. Of bij een gebrek aan pri
vacy door bellende collega’s, zorgen
wij voor de oplossing. AkoestiekA
biedt geluidsabsorberende plafond
en wandpanelen met de hoogste
geluidsnormering, label A.

T E H O l?
T E K I L?
TE LAWAAIIG?

DUURZAAMHEID
Voor de productie van de geluidsabsorbe
rende panelen maakt AkoestiekA gebruik
van gerecyclede PETflessen. Door het
gebruik van PETrecycling wordt er minder
CO2 geproduceerd. Het materiaal bestaat
uit ongemengde gerecyclede PETflessen.
De zeer effectieve akoestische plaat is door
en door wit.

MONTAGE
De montage van de akoes
tische panelen is eenvoudig en
snel. Zo kunnen de panelen
direct aan het plafond of aan
de wand worden gemonteerd.
De panelen worden gemon
teerd met behulp van speciale
ophangelementen. De monta
ge vindt plaats door staalkabels
en spiraalankers. De hoogte is
eenvoudig bij te stellen door
de verstelbare staalkabels. Het
ophangsysteem is Lloyd’s en
T TÜV goedgekeurd. Tevens
kunnen de schroeven in een
betonnen en/of houten plafond
worden geplaatst.
montageset voor systeemplafond
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AKOESTIEK

FA B R I C K S

FABRICKS
Of het nu gaat om een nieuw design voor
kantoor, hotel, tentoonstelling,
onderwijsinstelling of recreatiegebied,
Fabricks helpt om hinderend geluid en een
te veel aan visuele prikkels tegen te gaan.

De eigentijdse werkplek kenmerkt zich door open
ruimten en een transparante bedrijfscultuur. Het
nadeel van deze werkwijze is dat het verhoogde
geluidsniveau en de toegenomen visuele prikkels
zorgen voor een verminderde productiviteit.
Nieuwe manieren van werken vereisen meer flexi
biliteit. Als we een werkgebied, zoals een werkplek
of ontmoetingsruimte, willen uitbreiden dan kan
een verandering aanbrengen lastig zijn. Fabricks is
flexibel, hoogwaardig, akoestisch en heeft esthe
tische opties om de werkomgeving te verbeteren.
Fabricks is getest op zowel BS EN ISO 354:2003
voor geluidsabsorptie, als op ISO 10053 :1991 voor
geluidsdemping op verschillende hoogtes. Het
heeft Label A geluidsabsorptie en kan tot 16 dB
aan geluid blokkeren.
Deze geweldige akoestische resultaten geven de
mogelijkheid om werkplekken te creëren binnen
een open kantoorruimte, waarin je vrij bent om in
alle privacy te communiceren met een hoogstaand
akoestisch comfort.
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FABRICKS
AKOESTISCHE
BRICKS
BOUWT MUREN OP BREEKT GELUID AF
Zeer flexibel en hoogwaardig akoestisch. Een grote verscheidenheid aan
kleuren en mogelijkheden om je creativiteit de vrije loop te laten.
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HERSTOFFEREN

HERSTOFFEREN

een tweede jeugd
waarom herstofferen?
Met herstofferen bespaart u veel kosten. Dit kan oplopen tot een besparing van 60%
op uw bureaustoelen. Naast kostenbesparing is het stofferen vanuit menselijk oogpunt
en maatschappelijk verantwoord ondernemen een juiste boodschap richting uw eigen
organisatie. De bureaustoelen zelf gaan lang mee, maar de stof is ongeveer na zes jaar
versleten of uit de tijd geraakt. Door de duurzame werkwijze van herstofferen krijgt uw
kantoor een frissere en milieubewustere uitstraling.

VERvuilde bureaustoelen

herstofferen
Duurzaam
Wij geven uw kantoorinrichting op een duurzame manier een tweede
jeugd. Uw personeel krijgt letterlijk én figuurlijk een nieuw steuntje in de
rug door het herstofferen van kantoormeubilair. Wij werken met 24 pro
fessionals en met de modernste en duurzaamste stofferingstechnieken.
Binnen enkele weken beschikt u weer over exact dezelfde type stoelen die
aanvoelen als nieuwe exemplaren door hoogwaardige herstofferingstech
nieken.
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Wist u dat een bureaustoel vaak meer bacteriën bevat dan de gemiddelde wcbril?
Bureaustoelen zijn één van de meest vervuilde objecten op kantoor. Kasten, tafels en
toiletten worden dagelijks gepoetst. En zonder grondige reiniging worden kantoor
stoelen net zo intensief gebruikt. Hierdoor is hygiëne ver te zoeken. De bureaustoelen
zijn warm, vochtig en bevatten al snel resten van o.a. kruimels, schilfers of haren. Uit
Arbo onderzoeken blijkt bovendien dat de productiviteit van medewerkers stijgt door
een gezondere werkomgeving. Het is voor iedereen dus belangrijk om op een schone
stoel te zitten.

dienstverlening
We komen naar uw kantoor op een tijdstip wanneer het u uitkomt. Daar leveren we,
indien u dat wenst, het tijdelijke kantoormeubilair voor uw bedrijf en nemen uw ver
sleten bureaustoelen mee. Op die manier rijdt onze logistieke partner om duurzame en
praktische redenen met een volle truck heen en weer. Wilt u complete service waar
bij we de bureaustoelen tot op de werkplek wisselen? Of wilt u de omwisseling laten
plaatsvinden achter de eerste deur? Al deze opties zijn mogelijk.
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FA B R I C S
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Soft Fabrics

Regio Limburg

Regio Amsterdam

Lensen Projectinrichters Limburg BV
Zuidhoven 3
6042 PB Roermond
T +31 (0)4 75 34 56 66

Lensen Projectinrichters Amsterdam BV
Bovenkamp 2
1391 LA Abcoude
T +31 (0)6 43 27 24 73

