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DUURZAME ONTWERPPRINCIPES
voor de circulaire (her)inrichting van uw kantoor

Wil je je kantoorWil je je kantoor
 duurzaam en circulair  duurzaam en circulair 

(her)inrichten, maar (her)inrichten, maar 
weet je niet weet je niet 

waar te beginnen? waar te beginnen? 

Begin bij                            !Begin bij                            !

We staan klaar om met We staan klaar om met 
jou samen te werkenjou samen te werken

 aan de oplossing  aan de oplossing 
die het beste past bij die het beste past bij 
jouw werkomgeving jouw werkomgeving 

en wensen.en wensen.
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BEST PRACTICESBEST PRACTICES
DUURZAME ONTWERPPRINCIPES
voor de circulaire (her)inrichting van uw kantoor

Kijk niet alleen naar de huidige normen en eisen, maar anticipeer. Zorg voor voldoende brede deuropeningen, goede akoestische waarden, 
stabiele ondernemingen, verplaatsbare systemen,… Met andere woorden, ga voor kwaliteit die lang mee gaat!

Kies voor systemen die in hun geheel verplaatsbaar zijn: JB Systeemwanden, JB-QBE (box-in-box), los meubilair, plafondeilanden,… 
Door de omkeerbare verbindingen kunnen de JB Systeemwanden snel en droog geplaatst én gedemonteerd worden. 
Denk ook bij glas-aan-glas aan demonteerbare H- of K-koppelingen i.p.v. gelijmde of tape verbindingen.

Werk op een raster. Bij voorkeur volgens standaardmodules in de bouw. Voor wanden en plafonds is dit meestal 1200 mm. Trek dit door in de 
gevel, inrichting, plafonds, kasten,… Hoe vaker dezelfde maten terugkeren hoe flexibeler de indeling is en hoe optimaler het materiaalgebruik.

Werk met technische panelen in plafond, vloer en wand. Door elementen met uitsparingen te beperken en te bundelen, blijven de andere 
onderdelen ongeschonden. In een plafond met plafondeilanden kunnen de technieken en wanden zelfs tussen de elementen geplaatst worden 
zodat ze volledig van elkaar losgekoppeld zijn. In een plafond met bandrasters kunnen de wanden ook snel en makkelijk verplaatst worden. 

Ga voor vaste hoogtes. Als je met gestapelde modules werkt waarbij de onderste module hoogte 2400 mm heeft, is er zekerheid dat de 
elementen later kunnen heringezet worden met een minimum aan materiaalverlies. Hetzelfde geldt in de breedte door de modulatie aan te 
houden en te werken met pasmodules. 

Bij modulair ontwerp kunnen de volle en beglaasde elementen en zelfs de deurgehelen 100% met elkaar uitgewisseld worden zonder 
structurele wijzigingen. Enkel de vulpanelen worden verwisseld. Kijk hiervoor onder meer naar ons JB 2000, JB FRAME en JB FLUSH gamma. 

Kies materialen uit onze uitgebreide materialencollectie. De platen zijn aangepast aan wandhoogte en –breedte en dus geoptimaliseerd zodat er 
bij productie minder snijverlies en dus afval is. Ze zijn makkelijker herinzetbaar en leverbaar. 
Door het hoeveelheidsvoordeel bij interne aankoop zijn ze ook economischer en vergen minder transport en dus CO2-uitstoot. Bij ons heb je ook 
zekerheid over duurzaam materiaalgebruik, bv onze wanden zijn C2C® Certified en Beddeleem is PEFC CoC (Chain of Custody) gecertificeerd.

Werk je met circulair materiaal? Wees dan flexibel. Het aanbod varieert in functie van de tijd en aanpassingen tijdens de ontwerp- en 
uitvoeringsfase zijn dus mogelijk. Zet de grote lijnen uit, maar nog niet alle details. 

Ga nog een stap verder: Maak gebruik van ons Beddeleem Circulair gamma. Hiermee maken we bovenstaande écht waar en geven we de 
JB Systeemwanden op een andere locatie een tweede (of derde, vierde,...) leven. 
Onze systemen zijn circulair ontworpen en door de levensduur van de producten te verlengen wordt onnodige energie voor de omvorming naar 
andere producten of recyclage op dit punt vermeden en verlagen we zo samen de impact van uw project.

Wil je graag de impact van je renovatie of herbestemmingsproject beperken? Zijn er op jouw site bestaande 
Beddeleem systeemwanden? Wij maken een projectgebonden analyse en bespreken samen de mogelijkheden.

Ben je benieuwd? Graag meer info? We helpen je graag verder! info@beddeleem.be
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