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Moi!
Als wij elkaar in Drenthe ontmoeten zeggen we gewoon Moi! Moi is 
ook het meubel waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar kunnen 
overleggen, werken of gewoon even relaxen. Heel interactief of juist 
zeer privé door de akoestische wandoplossingen. Moi biedt veel 
mogelijkheden en oplossingen voor school en kantoor.



Aansluiting voor stroom, data en internet 
binnen handbereik. Ideaal voor opladen 
van bijvoorbeeld tablet, telefoon of laptop. 

Dit hoge lounge-element kan 
dienen als afscheiding of als 
werkplek. Voor elk element 
is afzonderlijk te kiezen uit 
verschillende stoffen, hout-
prints en (lak)kleuren.

Het lage lounge-element dient als 
tafel of poef. Flexibel en praktisch.

De vriendelijk gevormde armlegger maakt 
het zitten nog comfortabeler. Of gebruik het 

als “tafel” voor tablet of laptop.
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Wat is Moi?
Optioneel is verlichting. Geeft niet 
alleen sfeer, maar kan ook de werk- 
of overlegsituatie ondersteunen. Opbergmogelijkheid voor zowel 

tijdschriften als bekabeling. Voor 
meer groen op kantoor kan het 
ook als plantenbak dienen.



Moi is Flexibel
Doordat de collectie is opgebouwd uit 
verschillende compacte elementen zijn 
er veel diverse opstellingen te creëren. 
Bovendien zijn de losse producten goed 
afzonderlijk inzetbaar. De lage poef kan 
prima als extra zitplaats bij werkplekken 
dienst doen.
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Bepaal zelf uw ideale opstelling
Varieer met de verschillende elementen. 
Kies voor een “open” opstelling of juist 
“gesloten” door de privacyschermen 
rondom. Geconcentreerd overleg of 
ontmoeten? Moi maakt het mogelijk.
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Moi is informeel en kleurrijk
De vriendelijke maar behouden vormgeving maakt het mogelijk door 
middel van materialen en kleuren het meubel zowel een neutrale als 
opvallende uitstraling te geven.



Licht en laden
De wanden van Moi kunnen worden voorzien van lampen en aansluitingen voor 
data, stroom en internet.
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Kenmerkend Moi
Zowel de banken, schermen als lounge-element-
en kunnen worden bekleed met duurzame stoffen 
uit de regio. Voor het maken van de casco’s van de 
banken en lounge-elementen wordt alleen PEFC-
gecertificeerd hout gebruikt. 

Privacyscherm
Door de akoestische wandoplossingen kan Moi een privé-plek creëren. Deze kunt u 
laten bekleden met verschillende duurzame stoffen.

Solide basis
Moi staat op stevige poten. Deze zijn in kleur te epoxeren of te verchromen.
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De Moi-collectie is opgebouwd uit verschillende compacte 
elementen. Dit biedt de mogelijkheid diverse opstellingen 
te creëren.

combineren
Onbeperkt
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genoeg
Keuze

Privacyschermen

Lounge-elementen hoog

Loungebankenbreedte: 82/141/200cm hoogte: 43/72cm diepte: 82cm

breedte: 82/164cm hoogte: 70cm      diepte: 28cm

breedte: 82/141/200cm        hoogte: 155cm (gemonteerd)        diepte: 82cm

Lounge-elementen laagbreedte: 41cm       hoogte: 41cm       diepte: 41cm

Armlegger



Simon Wilkinson 
Partner bij ontwerpbureau C10 in Haarlem en ontwerper 
van Moi. Zijn visie achter het ontwerp? Zelf zegt hij: 
“Moi levert dé oplossing voor die “tussen-ruimtes”. 
Ruimtes die mensen samenbrengen, waar discussies 
ontstaan en creativiteit naar boven komt. Ruimtes die 
tevens een ontsnappingsmogelijkheid bieden voor de 
hectiek van de hedendaagse moderne kantooromgeving.”

De serie elementen is zorgvuldig ontworpen om elke 
werkomgeving een huiselijk gevoel te geven zonder 
daarbij het professionele karakter van de Vepa producten 
uit het oog te verliezen.
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Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Het binnenwerk en de panelen van Moi worden vervaardigd uit duurzaam PEFC- of FSC®-hout.
Grote keuze uit milieuvriendelijke stoffen.
Hoogwaardige LaserTec kantafwerking van de houtpanelen.

Fotolocatie Gemeentehuis Hardenberg.

Verantwoord
bosbeheer

LaserTec


