


Stand Up R
BAANBREKEND 
ONTWERP

UNPLUGGED

INNOVATIEF  
zIT STA mEUBEL

De International Red Dot Jury sprak zijn waardering uit voor het 
originele ontwerp van Stand Up R en kende het meubel de hoogste 
eer toe - The Red Dot Award: Product Design 2017: Best of the 
Best - voor de kwalitatieve esthetica en een baanbrekend ontwerp.

We zijn trots op deze prijs voor onze innovatieve oplossing, 
waarmee een actieve stijl van werken wordt gestimuleerd.  
Dankzij het gepatenteerde mechanisme kan de hoogte van de 
werkplek eenvoudig en snel worden aangepast aan de wensen van 
de individuele gebruiker. Zo kan eenvoudig worden afgewisseld 
tussen zittend en staand werken.

We wilden dat het uiteindelijke meubel simpel zou zijn en 
een gevoel van vrijheid uitstraalt. Het feit dat het verstelbare 
bureaublad geen stroom nodig heeft zorgt voor eenvoudige 
verplaatsing in de werkruimte.

Stand Up R in actie – kijk of het bij u past! gepatenteerd
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Ontwerper

Stand Up R won de meest
prestigieuze prijs internationaal,  
het ultieme eerbetoon.
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Stand Up R is de oplossing voor gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van langdurig 
zittend werken.
Het is gebaseerd op het gepatenteerde hoogteverstelsysteem waarmee een dynamische 
zit sta werkplek gecreëerd kan worden en probleemloos en in een oogwenk gewisseld kan 
worden tussen verschillende bureauhoogtes. Het meubel ondersteunt zowel individueel  
als teamwerk en draagt bij aan een ergonomische en comfortabele werkhouding.

Dankzij de natuurlijke eiken uitstraling past het perfect in zowel een traditionele als moderne 
kantooromgeving.

Samenwerkplek

Concentratie- 
werkplek
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Stand Up R ondersteunt ergonomisch en comfortabel werken. Het meubel kan snel 
en gemakkelijk in hoogte worden versteld. Doordat de functionaliteit van het bureau 
onafhankelijk is van elektra of een gasveer is een flexibel ontwerp en kantoorinrichting 
mogelijk. Gebruikers kunnen tegelijkertijd met een monitor en laptop werken.

Het ontwerp van het frame past perfect in moderne industriële kantoren.

Samen- 
werkplek

Concentratie-
werkplek
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Samenwerkplek

Concentratie- 
werkplek

Stand Up R voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende organisaties. Stand Up 
R is inzetbaar als individuele werkplek, teamwerkplek en ergonomische flexwerkplek. Het 
is een perfecte oplossing voor het comfortabel en gemakkelijk uitvoeren van verschillende 
werkzaamheden.

De strakke witte afwerking van het stalen frame is ideaal voor verschillende soorten 
ruimtes en werkplekken.
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Samenwerkplek

Ondersteunende 
werkplek

Concentratie-
werkplek

met een brede keuze aan kleurrijke afwerkingen en de mogelijkheid om de zijpanelen 
te bedrukken of te stofferen, kunnen allerlei gepersonaliseerde werkplekken worden 
gecreëerd. Functionaliteit, ergonomie en de mogelijkheid om te personaliseren  
zijn de grote voordelen van dit systeem.

Beken kleur en leef u uit met Stand Up!



Langdurig zitten Gezondheids- 
problemen

Oplossing

Wist u dat we maar 76 
minuten per dag actief zijn?

Langdurig zitten veroorzaakt 
allerlei klachten.

Stand Up
voor je gezondheid!

24
UUR

vrije tijd  
102 minuten

computergebruik
1860 minuten

tv kijken 
132 minuten

slapen
429 minuten

reizen
81 minuten

zittend werken 
434 minuten

activiteit
76 minuten

pijnlijke nek spierafbraak

pijn in de knieën obesitas

rugpijn slechte 

hartziekten risico op diabetes

zittend en staand 
werken

ga naar buiten 
tijdens de pauze

bespreek dingen al 
wandelend

bespreek dingen 
persoonlijk in plaats 
van te mailen

neem de trap



Staande revolutie

90% van de werknemers
in Scandinavië heeft toegang tot
zit sta werkplekken.2

79% is van mening dat welzijn op het werk begint met 
een ergonomisch ingericht kantoor.1

Als we staand werken, klopt ons hart tot 10 slagen per minuut 
sneller, wat de kans op hart- en vaatziekten 
vermindert.2

Bron:
1. http://www.outsourcingportal.eu/pl/jak-rozne-pokolenia-postrzegaja-swoje-miejsce-pracy
2. http://hrstandard.pl/2016/01/25/rewolucja-na-stojaco/



Stand Up R

laser  technologie

eco chipboard

verschillende frames, hout of metaal hoogte snel en gemakkelijk te verstellen

hoogte snel en intuïtief te verstellen

eenvoudig toegang tot kabels en stopcontacten

gestoffeerd paneel

eenvoudig toegang tot kabels en 
stopcontacten 

kabelbeheer



Stand Up

hoogte snel en gemakkelijk te verstellen

hoogte snel en intuïtief te verstellen

rek voor accessoires

gebruiker heeft eenvoudig 
toegang tot kabels

gebruiker heeft eenvoudig toegang 
tot kabelsgebruiker heeft eenvoudig 

toegang tot kabels 

gestoffeerd 
paneel

paneel  
met print

laser  technologie



Elementy systemu
Enkelvoudig bureauEnkelvoudig bureau Enkelvoudig Enkelvoudig 
Basisbureau-elementBasisbureau-element modulair bureau 

Beginelement
modulair bureau 
Beginelement

middenelementmiddenelement EindelementEindelement

Dubbel bureau Dubbel modulair bureau 
Basisbureau-element Beginelement middenelement Eindelement

Dubbel bureau
Basisbureau-element

modulair dubbel bureau
Beginelement middenelement Eindelement

[B x D x H] 1440 x 1050 x 1325 [B x D x H] 1440 x 1050 x 1325 [B x D x H] 1440 x 840 x 1150 [B x D x H] 1440 x 840 x 1150
[B x D x H] 1440 x 840 x 1250 [B x D x H] 1440 x 840 x 1250[B x D x H] 1684 x 1050 x 1325 [B x D x H] 1684 x 1050 x 1325

[B x D x H] 1440 x 1050 x 1425 [B x D x H] 1440 x 1050 x 1425
[B x D x H] 1684 x 1050 x 1425 [B x D x H] 1684 x 1050 x 1425

Kasten Gestoffeerde bureaubekledingGestoffeerde zijpanelen voor enkelvoudige bureaus Gestoffeerde zijpanelen voor dubbele bureaus

[B x D x H] 1440 x 1765 x 1325 [B x D x H] 1440 x 1765 x 1325 [B x D x H] 1440 x 1530 x 1150 [B x D x H] 1440 x 1530 x 1150
[B x D x H] 1440 x 1530 x 1250 [B x D x H] 1440 x 1530 x 1250[B x D x H] 1684 x 1765 x 1325 [B x D x H] 1684 x 1765 x 1325

[B x D x H] 1440 x 1765 x 1425 [B x D x H] 1440 x 1765 x 1425
[B x D x H] 1684 x 1765 x 1425 [B x D x H] 1684 x 1765 x 1425

max. 100kg max. 100kg
1600mm 
1360mm

670–1150mm 
670–1250mm 

670–1150mm
670–1250mmmax. 15kg max. 15kg

[B x D x H] 245 x 38 x 1190 [B x D x H] 650 x 38 x 1190 [B x D x H] 270 x 38 x 1190 [B x D x H] 1080 x 38 x 1190 [B x D x H] 400 x 577 x 1150 [B x D x H] 400 x 1000 x 1150
[B x D x H] 245 x 38 x 1290 [B x D x H] 650 x 38 x 1290 [B x D x H] 270 x 38 x 1290 [B x D x H] 1080 x 38 x 1290 [B x D x H] 400 x 577 x 1250 [B x D x H] 400 x 1000 x 1250 [B x D x H] 1037 x 46 x 937 [B x D x H] 1037 x 46 x 1037

maximale belasting  
in statische positie

maximale belasting  
in statische positie

twee afmetingen
bureaublad

maximale belasting  
tijdens verstellen

maximale belasting  
tijdens verstellen

twee mogelijkheden in bereik
van de hoogteaanpassing
van het bureaublad

twee mogelijkheden in bereik
van de hoogteaanpassing
van het bureaublad
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TEM

Stoffen

mura / mura DOTWool Petrus

Decors metal Wood Plastic

*  Deze brochure is geen juridisch bindend aanbod.
* Systeemconfiguratie volgens prijslijst.

Afwerkingen

eco chipboard laser  technologie



Wat dacht u van Stand Up 
voor uw kantoor?



Wilt u meer weten?

Mikomax Headquaters  
ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź
t: +42 272 11 31, f: +42 272 11 39
e:  office@mikomax.pl
w: www.mikomaxsmartoffice.com

Mikomax Nederland
Torenallee 20
5617BC Eindhoven
Telefoon: 040-2565625
Email: info@mikomax.nl
Website: www.mikomaxsmartoffice.nl

JAAR
op de internationale 

markt



Wie zijn wij?

Mikomax Smart Office
is gespecialiseerd in het ontwerpen 
van kantoren. Hiervoor combineren 
we onze expertise in de productie 
van kantoormeubilair met een geheel 
eigen concept om de meubels toe 
te passen binnen een moderne 
kantooromgeving
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