
Werk in uitvoering 

Het nieuwe stilzitten
Actief achter je bureau zitten is de redding
voor je rug. Op de arm- en rugleuningloze
Swopper verander je continu van houding,
zodat je tijdens het zitten je rugspieren
traint (div. uitvoeringen). Aeris Swopper
black.green, €587 (incl. verzending)

masco.nli
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Koppie-koppie 

Ter inspiratie
Albert brengt je vast op
ideeën. Einstein zei ooit: 
‘Als een opgeruimd bureau
een opgeruimd hoofd
weerspiegelt, wat zegt dan
een leeg bureau? Ruim 
dus niet te véél op. Deze
solarvariant tikt daarbij
veelbetekenend op zijn
hoofd, mits hij in de zon
staat natuurlijk. 18,5cm,
€21,95

dutchdesignbrand.comi

Lichter werk 

Stralend aan de slag
Goed licht is altijd belangrijk, zeker als je
aan het werk bent: het bevordert de
concentratie en spaart de ogen. Wit of
zwart metaal met hout, 50 cm hoog,
snoerlengte 150 cm. €24,95

zwartwitshop.nli

Schootbureau 

Toch op de bank?
Niet iedereen kan altijd
werkruimte vrijmaken in huis.
Bijvoorbeeld omdat je
wederhelft ook aan de slag
moet. De Lap Desk Lapzer 
van bamboe biedt uitkomst. 
Met ventilatiegaten en
geïntegreerde muismat. 
16 x 31 x 2 cm. €29,95

coolgift.comi

Schoonlader 

Virusvrij bellen
Feit: op elke toets van elke geldautomaat 
is de poepbacterie aangetroffen. (‘Even
pinnen en dan bel ik je terug, oké?’) In
draadloos oplaadstation Oblio wordt je
mobiel tijdens het laden gereinigd met uv-
stralen. €85

cadeau-cadeau.nli

Theepauze 

Wel zelf de
roddels

bedenken
Groene, zwarte of witte thee:

intelligente theezetter WK3422
heeft voor elke soort een

zetprogramma, maar de strak
vormgegeven pot is ook handmatig

te bedienen. Met ‘fastboil’-optie
dankzij het vermogen van 3000

Watt. Adviesprijs €149,90

severin-international.comi

Muizenissen  

Computerpinguïn
Rsi valt tegenwoordig onder KANS:
klachten aan arm, nek en/of schouder.
Die kun je uiteraard ook oplopen tijdens
thuiswerken. Met de ergonomische muis
Penguin voorkom je ze (in S, M en L).
Vanaf €56,40

via fellowes.comi

Opgeruimd 

Je bureau
in een doos

Elke dag je ‘bureau’ inpakken omdat 
de tafel moet worden gedekt? 

Berg je pennen en paperassen op 
in de stijlvolle Design Storage Box. 

In 9 prints. Past perfect in een
standaard boekenkast. €15

dutchdesignbrand.comi

Ineens moeten we thuiswerken, maar niet
iedereen heeft daarvoor de ruimte of de
benodigdheden. Met deze tips kun je zelfs 

op de bank aan de slag.

Kantoor
in huis


