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EDITORIAL 

We mogen weer samenkomen op kantoor, met elkaar overleggen, 
samen brainstormen en vol nieuwe energie aan de slag.  
Uiteraard wel op anderhalve meter afstand. Hoe werkt dat 
eigenlijk in de praktijk? Hoe pak je dat slim aan?  

In de vorige editie deelden we een aantal inspiratiesettings voor 
een veilige ontvangstruimte en thuiswerkplek. In deze editie 
staan brainstormen en outdoor centraal. Voor presentaties, 
concentratie, werk, discussies, ontmoetingen en samen aan 
tafel. En uiteraard staan we voor je klaar om je te helpen bij de 
inrichting van deze ruimtes. Met een brede collectie Lande en 
Artifort meubilair met ontelbare afwerkingsmogelijkheden, alles 
volledig duurzaam en in eigen huis ontwikkeld. Daag ons gerust uit, 
wij zien overal mogelijkheden en denken graag met je mee.

Let’s stay connected!

Floris van der Lande | Research & Development Director
Maurits van der Lande | Sales Director
Reinier van der Lande | Operations Director
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KENNISDELEN & BRAINSTORMEN

Collega’s zoeken elkaar weer op. Daarvoor is verbinding nodig.  

Om kennis en ideeën te delen, elkaar te inspireren en enthousiasmeren. 

Face-to-face, in een fijne omgeving, op de juiste afstand van elkaar. 

 

In een fijne brainstormruimte voelt iedereen zich vrij om mee te 

doen en zijn kennis te delen. Hier is ruimte voor het pitchen van 

vernieuwende ideeën, voor de presentatie van toekomstplannen, 

maar ook voor scrumsessies, workshops en trainingen.  

Het voltallige team stapt met energie naar buiten om aan de  

slag te gaan.
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DE RUIMTE
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Leaf | Michiel van der KleyTalks | Michiel van der Kley Figura | Khodi FeizClub | Lande Design Team T-pad | Lande Design Team

IEDER ZIJN EIGEN 
BRAINSTORM PLEK
In een fijne brainstormruimte voelt iedereen zich vrij om mee 
te doen en zijn kennis te delen. Waar collega’s in alle rust het 
gesprek aangaan met elkaar en samenwerken aan de toekomst. 
In een ruimte die past in de wereld van nu. Open, dynamisch,  
met een positieve vibe. Binnen of buiten, alles is mogelijk.
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https://www.lande.eu/collectie/model/m/43/details/Leaf
https://www.lande.eu/collectie/model/m/58/details/Talks
https://www.lande.eu/collectie/model/m/42/details/Club
https://www.lande.eu/collectie/model/m/47/details/T-Pad
https://www.artifort.com/nl/collectie/model/detail/banken_figura


Turning Talks | Michiel van der Kley

DOWNLOAD LINK SETTING

Beso | Khodi Feiz

BRAINSTORM  
We gaan weer samen om de tafel, samen brainstormen,  
plannen maken met elkaar, weer samen werken aan de  
toekomst. Eindelijk! Zoek je inspiratie voor een brainstorm-  
of outdoorsetting, dan ben je bij ons aan het juiste adres.  
Wij denken graag met je mee over de inrichting hiervan!

Rollover illustraties 
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https://www.lande.eu/collectie/model/m/13/details/Turning-Talks
https://www.artifort.com/nl/collectie/model/detail/barkrukken_beso
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/2940b450-1d0e-4a9e-b200-e1adc2069661/Artifort-Lande-Setting-Brainstorm-03


Ateliertafel | Lande Design Team Fundamentals | Lande Design TeamSpinner High | Nic Roex Terp poef | Mike & Maaike Lilla 2.0 | Patrick Norguet Moby | Tej Chauhan

Rollover illustraties 

KOM ER EVEN  
GEMAKKELIJK  
BIJ ZITTEN
Ook op gepaste afstand is er ruimte om kennis en ideeën te 
delen, elkaar te inspireren en enthousiasmeren. Face to face, 
in een fijne omgeving. Kies voor een creatieve Atelier tafel en 
verschuifbare poefjes zoals de Artifort Terp. Dat ziet er direct 
vrolijk uit.
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DOWNLOAD LINK SETTING

https://www.artifort.com/nl/collectie/model/detail/special_seating_terp
https://www.artifort.com/nl/collectie/model/detail/special_seating_moby
https://www.artifort.com/nl/collectie/model/detail/special_seating_lilla_20
https://www.lande.eu/collectie/model/m/149/details/Atelier-statafel
https://www.lande.eu/collectie/model/m/153/details/Spinner-High-verstelbare-barkruk
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/71cfe5f7-56e7-4589-af1b-1c7cfef606ab/Lande-Setting-Brainstorm-02


BRENG BINNEN  
NAAR BUITEN

Buggy Step | Lande Design Team Spinner low | Nic Roex

SAMEN OM DE TAFEL 

We zien elkaar terug, komen weer samen, gaan weer met elkaar 

om de tafel. Ook buiten! Want waarom zou je alleen binnen 

vergaderen en brainstormen? Een natuurlijke omgeving wakkert 

de creativiteit nog eens extra aan. Even het kantoor uit, de frisse 

buitenlucht, in een gezellige setting, verandering van omgeving 

wérkt! Trouwens, een borrel om het weekend of de vakantie in te 

luiden doet het buiten ook altijd goed. 

Dots | Michiel van der Kley

Rollover illustraties 
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https://www.lande.eu/collectie/model/m/38/details/Buggy-Step
https://www.lande.eu/collectie/model/m/24/details/Spinner-kruk
https://www.lande.eu/collectie/model/m/7/details/Dots


Toegankelijk en dichtbij produceren
Wij werken aan een duurzame toekomst. Daarom 

produceren we volledig in-house vanuit Schijndel 

(NL), Lanaken (BE) en Bursa (TR). Met onze 

kwaliteit en vakmensen staan we samen sterk in de 

anderhalvemetereconomie.

 

Een brede collectie
Met Lande en Artifort meubels creëer je een veilige 

omgeving voor iedereen – zonder afbreuk te doen aan 

de stijl en sfeer. In een fijne werkomgeving is ruimte voor 

presentaties, concentratie, discussies, ontmoetingen, 

brainstorms, ontspanning, werken en gastvrijheid. Als 

vertrekpunt voor de projectontwikkeling delen we graag 

inspiratiesettings met je. Samen vinden we altijd de beste 

oplossing: van handige bijschuiver tot modulaire bank. 

Precies waar de ruimte om vraagt.

SAMEN KIEZEN  
WE VOOR DE  
JUISTE 
OPLOSSING

Uitgebreide 
afwerkingsmogelijkheden
Je hebt bij ons de keuze uit een brede collectie 

met uitgebreide afwerkingsmogelijkheden, alles 

volledig duurzaam geproduceerd. We bieden 

afwerkingen die goed reinigbaar zijn zoals HPL, 

Nano en metalen onderdelen (poedercoat). 

Deze stoffen worden onder andere gemaakt 

van treated Polyester en zijn van zichzelf al 

antibacterieel. Net als de kunstleders zijn 

ze dus heel gemakkelijk te reinigen en te 

desinfecteren met een chlorine-oplossing. 

Op artifort.com en op lande.eu vind je alle 

afwerkingsmogelijkheden en op stoffenkiezer.nl 

vind je onze ruime keuze aan stoffen.

 

Artifort Fast Delivery Collection 
Artifort biedt een snelleverprogramma met 

daarin veel geliefde Artifort modellen die in een 

versnelde productie doorlooptijd van slechts 

4 weken af-fabriek geproduceerd worden 

geheel naar de wens van de klant. Binnen de 

Fast Delivery Collection heeft Artifort prachtige 

stoffen en leersoorten geselecteerd die passen 

bij uiteenlopende interieurstijlen, wat de collectie 

heel toegankelijk maakt. Elk model heeft een of 

meerdere afwerkingsopties. Klik op de link voor 

alle mogelijkheden.

Artifort Fast Delivery
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http://www.artifort.com
http://lande.eu 
https://www.artifort.com/nl/Collectie/Artifort-Fast-Delivery-Collectie


3D-Warehouse
In 3D-Warehouse vind je diverse presets die je snel 

helpen om een ruimte binnen in te richten. Laat je 

inspireren door onze collecties. 

3D-Warehouse | Artifort

3D-Warehouse | Lande 

Lande helpt je graag verder
Heb je een vraag over onze meubels of wil je een 

bezoek brengen aan onze showroom, neem dan 

contact met ons op.

Als vooruitstrevend Nederlands familiebedrijf doet 

de Lande Group er alles aan om de milieu-impact 

van onze activiteiten, producten en diensten tot een 

minimum te beperken. Aandacht en zorg voor de 

belangen van toekomstige generaties, dit vinden wij 

als familiebedrijf erg belangrijk.

De duurzame productie van de Lande Group steunt 

op de volgende pijlers:

• ISO 14001

• ISO 9001

• Hergebruik en herstofferen

• Duurzame materialen en producten

• CO2-uitstoot beperken

• Gecertificeerde toeleveranciers

• PEFC Certificaat

 

DUURZAAM 
VOOR DE 

VOLGENDE 
GENERATIE

Vestigingsadres
Van Leeuwenhoekweg 20 
5482 TK Schijndel | Nederland

Postadres
Lande Group
P.O. Box 115
5480 AC Schijndel | Nederland

Contactgegevens
T. +31 73 658 00 50
E. info@lande.group
W. www.lande.group

E. info@lande.eu
W. www.lande.eu

E. info@artifort.com
W. www.artifort.com

SHOWROOM
Van Leeuwenhoekweg 22 
 5482 TK Schijndel | Nederland

Openingstijden
Alleen op afspraak geopend van 
maandag t/m vrijdag.

CONTACT

In de zomervakantie blijft 
het kantoor van Artifort 
en Lande geopend, met 

uitzondering van week 31. 
Geniet van een heerlijke 

zomer en tot snel!
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https://3dwarehouse.sketchup.com/by/ByArtifort
https://3dwarehouse.sketchup.com/by/lande


Van Leeuwenhoekweg 20  •  5482 TK Schijndel  •  Tel. +31 (0)73 6580050
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