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De FocusPod is jouw persoonlijke werkplek, of je 

nu thuis, op kantoor, in de bibliotheek of in een 

hotellobby aan het werk bent. Je eigen fysieke 

comfortzone waar je rustig kunt nadenken, schrijven 

of videobellen. Efficiënt en productief. 

De uitgekiende akoestiek dempt ieder hinderlijk 

geluid en de instelbare verlichting helpt bij de 

concentratie. De FocusPod is aantrekkelijk aaibaar en 

past overal.

Je eigen mini-office voor thuis, 
kantoor of openbare ruimte



Akoestiek
De FocusPod is gemaakt van stevig petvilt.  
Ideaal voor het absorberen van geluid.

Duurzaamheid
Het petvilt van elke FocusPod is gemaakt van 288  
gerecyclede plastic flessen. De constructie bestaat
uit hergebruikt aluminium.

Verlichting
Zachte en dimbare verlichting. Aan te passen  
aan de sterkte van jouw beeldscherm.

Verstelbaar
De FocusPod is circa 15 cm in hoogte verstelbaar. 
In lijn met de Arbo richtlijnen.

Praktisch
Uitgekiende luchtcirculatie, een prettig diep  
werkblad met beschermende coating.

De bijzondere kleuren van de FocusPod
De FocusPod is gemaakt van stevig petvilt en is leverbaar in vier prachtige designkleuren, door onze ontwerpers gekozen uit 
een warm Hollands kleurenpallet. De binnenkant van de FocusPod is altijd grijs. Het materiaal is even aaibaar als comfortabel. 
Zacht en warm en duurzaam. Neem gerust contact op voor custom made mogelijkheden en bedrukkingen.
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Specificaties

De afmetingen van de FocusPod zijn:
LxBxH 95 x 100 x 153 cm

Technisch paneel: 
• 4000k indirecte LED verlichting  

zowel naar onder als naar boven
• Wandcontactdoos met USB-C aansluiting  

en dimbare controler
• 3 meter kabel 230v inclusief EU stekker,  

kleur zwart met wit en CE gecertificeerd

Overige specificaties:
• Voldoet aan de STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
• Voldoet aan de B1 DIN 4102 normering en  

is brandvertragend
• Absorptie in nagalmkamer gemeten, bepaald  

door standaard waarden ISP354:2003/ISO 11654

Customized opties (vanaf 5 stuks)

• Een branded FocusPod is mogelijk door het          
toevoegen van een logo of het voorzien van een   
foto of visual

• Li-Fi (Wi-Fi over led-verlichting)

Verkoopinformatie

• De FocusPod is al verkrijgbaar vanaf € 2,99 per dag
• Levertijd van circa 4 weken afhankelijk van de 

lopende productiebatch en gekozen kleur
• Het is mogelijk om de FocusPod te komen bekijken   

in onze showroom in Wassenaar
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