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“mobility in the office, 
an all in one solution” 



POB - COB
is een combinatie van een locker, een mobiel ladeblok en 

een persoonlijke tas



Met dit product nemen we afscheid van het gekende, 
en richten we ons op de toekomst.   

Een flexibel en vernieuwend concept toegspitst op 
‘Het Nieuwe Werken’.

Be different with
 “COB” & “POB”



De “COB” & “POB” kan eenvoudig gehangen en vergrendeld worden aan 
eender welk werkblad, merkonafhankelijk en variërend 

van 10 to 40 millimeter.  

Common Office Box & Personal Office Box is een flexibel inzetbaar 
opbergsysteem, vervaardigd uit lichtgewicht aluminium. 

    Daarnaast is de “POB” & “COB” optioneel te personaliseren 
en uit te breiden met allerlei accessoires en samenstellingen. 



COB
Common Office Box



COB
Common Office Box

De COB is de kleinste variant uit het gamma, maar bied genoeg ruimte om alle persoonlijke 
spullen in op te bergen en mee te nemen. 

De COB biedt comfortabel 
ruimte aan je al je persoonlijke 
spullen. 
A4 papier, je tablet, je 
lunchbox, kortom al je 
kantoorbenodigdheden, kunnen 
eenvoudig en netjes opgeborgen 
worden. 

Daarnaast is de COB volledig 
personaliseerbaar 
naar kleur en accessoires. 



COB
Common Office Box

Materiaal:    
   
Bevestiging:

   
Afwerking:   

Kleurepoxy:   

Optie: 

aluminium 

ophanging aan elk  
merkonafhankelijk blad 

tussen 10 & 40 mm 

 glad of fijnstructuur 

geel, roze, oranje, 
turquoise, blauw, 

pistache, koraalrood, 
grijs, wit, zwart 

naamplaatje, cilinderslot, 
draagriem



POB
Personal Office Box



POB
Personal Office Box

De POB is de grootste en meest uitgebreide variant uit het gamma en bied het een groot 
aantal opberg mogelijkheden en extra functies. 

De POB biedt comfortabel ruimte aan je al je persoonlijke spullen. 
A3 papier, je laptop, je 
toetsenbord je lunchbox, kortom 
al je kantoorbenodigdheden, 
kunnen eenvoudig, netjes en 
veilig opgeborgen worden. 

Daarnaast is de COB uitgerust 
met een aantal standaard opties 
zoals een cilinderslot en een 
naamplaatje. 
Ook hier blijft de POB volledig 
personaliseerbaar naar kleur en 
acessoires.  



POB
Personal Office Box

Materiaal:    
   
Bevestiging:

   
Afwerking:   

Kleurepoxy:   

          

Standaard: 

Optie: 

aluminium 

ophanging aan elk  
merkonafhankelijk blad 

tussen 10 & 40 mm 

 glad of fijnstructuur   

geel, roze, oranje, 
turquoise, blauw, 

pistache, koraalrood, 
grijs, wit, zwart 

cilinderslot, naamplaatje

extra naamplaatje, 
draagriem, trolley 



POB & COB
Parkeerstation







POB & COB  
	 	 	 	 	 your	office	box


