VisionLine
Meubilair ontworpen
vanuit onze ervaring
De BIS|Econocom interieurarchitecten hebben
een lijn prachtige vergadertafels, multimediawanden, (samen)werkplekken en ondersteunend
meubilair ontworpen: de VisionLine. Deze lijn
meubilair is ontworpen op basis van praktijkervaringen en met de visie om audiovisuele faciliteiten en interieur optimaal op elkaar af te stemmen.
Alle meubels hebben dan ook als gemeenschappelijke kenmerken dat ze doordachte kabeldoorvoer hebben, voorzien zijn de benodigde ventilatie openingen en beschikken over geïntegreerde
audiovisuele techniek, slimme bedieningssystemen en aansluitpunten. Uiteraard is de afwerking
van deze meubels geheel af te stemmen op uw
wensen.
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APM Terminals

Meubilair voor de
versterking van uw
huisstijl
Presenting your vision
XPO Logistics

Homij

DELA

KNAW
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Fujifilm

Fujifilm

Fluor

Fujifilm

U heeft de mogelijkheid om zelf zowel de
uitvoering als de afwerking van het meubilair uit de VisionLine te bepalen; eventueel in overleg met een van onze interieurarchitecten. Gaat u voor een gespoten kleur naar
keuze (hoogglans, zijdeglans of mat)? Of wilt u uw
meubilair laten bekleden met een HPL, melamine
of hout fineer? De VisionLine geeft u de mogelijkheid het meubilair te positioneren als eyecatcher,
deze op te laten gaan in uw interieur of uw corporate identity ermee te versterken.

Fujifilm

Heineken

Sabic
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VISIONWALL
Een bijzonder fraaie en op maat gemaakte “voorzetwand”
waarmee u uw flatscreen display(s) naadloos in uw interieur integreert. Deze voorzetwanden zijn te leveren voor
iedere formaat display én voor videowalls, waarbij meerdere schermen aan elkaar zijn gekoppeld. Uiteraard zijn
er kabelgoten en/of 230-volt voorzieningen in de VisionWall geïntegreerd en is het mogelijk de Wall uit te breiden
met een stijlvol 19” rack voor uw randapparatuur – zoals
uw videoconference systeem, blu-ray speler, vaste PC en/
of audio versterker. Natuurlijk prachtig afgewerkt in één
stijl.

VisionWall variaties
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VISIONCUBE
De VisionCube biedt een stijlvolle mogelijkheid om uw
randapparatuur in de buurt van uw beelddrager (LCD/
LED scherm of projectieoplossing) op te bergen. Dit praktische meubeltje wordt aan uw muur bevestigd en de
kabels naar uw display of projector worden slim weggewerkt. U kunt alle gewenste bronnen in de VisionCube uit
het zicht – en toch onder handbereik – opbergen. Daarnaast kunt u centraal uw apparatuur bedienen dankzij
het in de VisionCube geïntegreerde bedieningspaneel.
Damen Shipyards

LRCB

VisionCube variaties
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VISIONTABLE
De vergadertafel is heel belangrijk in een vergaderruimte
en draagt in grote mate bij aan de efficiëntie en de sfeer
in een ruimte. Naast de grootte van de tafel zijn het uiterlijk, de vorm, geïntegreerde techniek en het aantal personen dat aan de tafel kan plaatsnemen belangrijk. In de

VisionTable zijn de aansluitpunten stijlvol geïntegreerd
en is er plaats voor slimme bediening van de audiovisuele apparatuur. Ook over de vorm is goed nagedacht. Zo
zorgt de speciale vorm ervoor dat bij een videoconferentie alle deelnemers zichtbaar zijn en iedereen goed zicht
heeft op het scherm vanaf de gewone tafelpositie. Iets
wat gebruikers enorm waarderen.

VISIONFRAME
De VisionFrame is net als de VisionWall een strakke op
maat gemaakte voorzetwand. Waar de VisionWall geschikt is voor een enkel scherm is de VisionFrame speciaal voor de integratie van videowalls in een ruimte. Daarbij maakt het niet uit of het een wall is van vier keer een
40 inch scherm, 6 keer een 32 inch scherm of zelfs 9 keer
een 60 inch display. Voor iedere videowall is een geschikt
frame. Naar wens kan het scherm uitgebreid worden
met geïntegreerde luidsprekers of een 19“ rack voor uw
randapparatuur.

VisionTable variaties

BIS|Econocom, Meeting Experience

VisionFrame variaties

BIS|Econocom, Touch Experience Center
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VISIONTABLE HIGH
Dit innovatieve totaalconcept met geïntegreerd (touch)
display biedt een prachtige oplossing om kort, flexibel
en interactief te overleggen en ideeën uit te wisselen.
Standaard geeft de presentatie op het grote, heldere
LED scherm interne/externe informatie, nieuws, weer en

Allison Transmission
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VISIONLIGHTING
verkeer. U gaat zitten op één van de hoge, comfortabele
krukken aan de tafel. Met één druk op de knop switcht u
naar uw laptop, die aangesloten is op het in de tafel geïntegreerde systeem voor kabelmanagement. Uw presentatie kan beginnen!

LRCB

Het VisionLighting hangarmatuur is bedacht voor gebruik in combinatie met de VisionTable. Het licht wordt
via het plafond door de hele ruimte verspreid, wat zorgt
voor de perfecte belichting; ook tijdens videoconferences.

BIS|Econocom, Collaboration Experience

BIS|Econocom, Collaboration Experience
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VISIONSHELF

VISIONSIDEBOARD

LIGHTING
De VisionShelf Lighting is een moderne strak afgewerkte, blind gemonteerde wandplank en wordt
gebruikt als aanvulling op de VisionWall. Het mooie van de VisionShelf is
dat u helemaal vrij bent in het aantal wandplanken en waar deze op
de wall geplaatst worden. Doordat
de shelfs voorzien zijn van moderne
LED verlichting kan er creatief worden omgegaan met highlights en
schaduwen op de wand. De VisionShelfs zijn leverbaar in uiteenlopende
afwerkingen en kleuren.

FM Haaglanden

De VisionSideboard is ontworpen om uw ruimte te voorzien van een meubel voor het plaatsen van de centrale
audiovisuele apparatuur. Dit fraaie meubel biedt tegelijkertijd de mogelijkheid voor modulaire uitbreiding met
een opbergmeubel (shelfs), koelkast en/of geïntegreerd
display. Bovendien worden – bij het toepassen van meerdere modules – de modules voorzien van een doorlopend
bovenblad zodat er één dressoir wordt gecreëerd.

VisionSideboard variaties

DVB Bank
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FM Haaglanden

Linde Gas

FM Haaglanden

De Baak

Bolier

Fujifilm

KNAW

Gemeente Alphen aan den Rijn

Fluor
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