
m.zone



Werken en ontmoeten 
in de m.zone.

Het kantoor van vandaag biedt haar medewerkers gevarieerde 
en wisselende werkomgevingen aan, die afhankelijk van de 
taak een ondersteunende oplossing bieden en een aange-
name ambiance creëren. De eisen aan het meubilair richten 
zich op de werkzaamheden. De activiteit is leidend voor de 
werkomgeving waar de gebruiker op dat moment behoefte 
aan heeft. Met m.zone heeft Wiesner-Hager een compleet in-
richtingsconcept ontwikkeld dat perfect binnen dynamische 
organisaties geïntegreerd kan worden. m.zone bestaat uit mo-

dulaire elementen: zitelementen, tafels en screens waarmee 
een veelheid aan mogelijkheden samengesteld kan worden. 
Door de configuraties toe te passen in de ruimte, ontstaat er 
een diversiteit aan nieuwe werkzones. De toepassingsmoge-
lijkheden in de kantoor-architectuur zijn veelzijdig. m.zone kan 
worden toegepast in open ruimtes, middenzones, passages, 
lounge gebieden en wachtruimtes.

Design: LUCY.D



 work. work.

work.
De work. modules dienen als tijdelijke werkplek 
om geconcentreerd aan te werken. m.zone work is 
geïnspireerd op de secretaire uit het verleden. De 
screens om de werkplek zorgen voor afscherming en 
rust, waardoor er een vertrouwde ambiance wordt 
gecreëerd.

bestaat uit:

1

2

1 x screen

1 x werkblad

Zonder afbeelding: m.zone single rechts – werkblad hoogte 740 mm

m.zone single links – werkblad hoogte 740 mm

bestaat uit:

1

2

1 x screen

1 x werkblad

Zonder afbeelding: m.zone single rechts – werkblad hoogte 900 mm

m.zone single links – werkblad hoogte 900 mm

bestaat uit:

1

2
2 x screen

2 x werkblad

2 x verbindingsknoop

m.zone double – werkblad hoogte 740 mm

3

bestaat uit:

1

2
2 x screen

2 x werkblad

2 x verbindingsknoop

m.zone double – werkblad hoogte 900 mm

3



work. work.

bestaat uit:

1

2
3 x screen

1 x screen

2 x screen

2 x werkblad

10 x verbindingsknoop

m.zone cell double – werkblad hoogte 740 mm

3

4
5

bestaat uit:

1

2
2 x screen

1 x screen

1 x werkblad

4 x verbindingsknoop

m.zone cell links – werkblad hoogte 740 mm

3

4

Zonder afbeelding: m.zone cell rechts – werkblad hoogte 740 mm

m.zone double mixed – werkblad hoogte 740 mm

4

3

bestaat uit:

1

2
1 x screen

1 x screen

1 x fauteuil,

1 x werkblad

2 x verbindingsknoop5

zithoogte 460



work.
 work.

bestaat uit:

1

2
1 x screen

1 x screen

1 x werkblad

2 x verbindingsknoop

m.zone phone box links – werkblad hoogte 900 mm

3

4

Zonder afbeelding: m.zone phone box rechts – werkblad hoogte 900 mm

bestaat uit:

1

2
1 x screen

1 x screen

1 x screen

1 x werkblad

1 x werkblad

1 x verbindingsblad

4 x verbindingsknoop

m.zone team – werkblad hoogte 900 mm

3

4

5

6
7

bestaat uit:

1

2
1 x screen

1 x screen

1 x screen

1 x werkblad

1 x werkblad

1 x verbindingsblad

4 x verbindingsknoop

m.zone team – werkblad hoogte 740 mm

3

4

5

6
7



meet. meet.

De meet. zones stimuleren samenwerking en bevorderen een open 
en informele overlegstructuur. De grote diversiteit aan screens die 
op talloze wijzen gecombineerd kunnen worden, faciliteren onder 
andere (team)vergaderingen, informele discussies, brainstorm- en 
scrumsessies. De dynamiek in de ruimte is voelbaar.meet. bestaat uit:

1

2
2 x screen

1 x screen

4 x verbindingsknoop

m.zone shield B

3

bestaat uit:

1

2
1 x screen

1 x screen

1 x screen

4 x verbindingsknoop

m.zone shield A

3

4

bestaat uit:

1

2
1 x screen

1 x screen

2 x screen

3 x screen

12 x verbindingsknoop

m.zone meeting box 

3

4
5

bestaat uit:

1

2
1 x screen

1 x screen

2 x screen

2 x screen

1 x whiteboard

12 x verbindingsknoop

m.zone meeting box met whiteboard

3

4

5

6



meet.
meet.

m.zone cloud 2349-836

m.zone pub

2342-836 Tafel pub 
800/1800
hoogte 740

2343-990 Zitbank pub 
270/1680 
zithoogte 450

m.zone hot desk

m.zone hot desk – tafel m.zone hot desk – Aanbouwtafel

Hoogte 900:
2347-832: 800 x 1600
2347-836: 800 x 1800

Hoogte 1100:
2350-832: 800 x 1600
2350-836: 800 x 1800

Hoogte 900:
2348-832: 800 x 1600
2348-836: 800 x 1800

Hoogte 1100:
2351-832: 800 x 1600
2351-836: 800 x 1800

m.zone talk

Hoogte 740:
2344-728: 700/1400
2344-816: 800/800
2344-826: 800/1400
2344-832: 800/1600

Hoogte 900:
2345-816: 800/800
2345-828: 800/1400

Hoogte 1100:
2352-816: 800/800
2352-828: 800/1400



relax.
relax.

De relax. zones bestaan uit zitelementen met een comfortabele en 
actieve zit. Een gebied waar gebruikers rustig stukken kunnen doorne-
men of om tijdens de pauze met collega’s te ontspannen en informele 
gesprekken met elkaar te voeren. In een ontvangstruimte onthaalt 
m.zone de bezoekers en geeft hen het gevoel dat ze welkom zijn.

relax.

2324-104
zithoogte 460

m.zone ottomane m.zone coffee table

2346-116
hoogte 550



relax. relax.

bestaat uit:

1

2

1 x screen

1 x canapé, zithoogte 460

Zonder afbeelding: m.zone canapé rechts – screen hoogte 1300 mm

m.zone canapé links – screen hoogte 1300 mm

bestaat uit:

1

2

1 x screen

1 x canapé, zithoogte 460

Zonder afbeelding: m.zone canapé rechts – screen hoogte 1000 mm

m.zone canapé links – screen hoogte 1000 mm

bestaat uit:

1

2

1 x screen

1 x fauteuil, zithoogte 460

Zonder afbeelding: m.zone fauteuil rechts – screen hoogte 1300 mm

m.zone fauteuil links –  screen hoogte 1300 mm

bestaat uit:

1

2

1 x screen

1 x fauteuil, zithoogte 460

Zonder afbeelding: m.zone fauteuil rechts – screen hoogte 1000 mm

m.zone fauteuil links – screen hoogte 1000 mm

m.zone twin seat – screen hoogte 1000 mm

4

3

bestaat uit:

1

2
2 x screen

1 x screen

1 x fauteuil, 

1 x fauteuil,

4 x verbindingsknoop5

zithoogte 460

zithoogte 460

m.zone twin seat –  screen hoogte 1300 mm

3

bestaat uit:

1

2
2 x screen

1 x screen

1 x fauteuil, 

1 x fauteuil,

4 x verbindingsknoop5

zithoogte 460

zithoogte 4604



voor screens

2340-000 Verbindingsknoop

voor m.zone team

2337-000 Verbindingsblad

 voor fauteuils en canapés

2390-000 Contactdoos

2338-000 Memobord 

voor screens 180 x 700 mm

voor screens

2339-970 Inhangblad

180 x 950 mm
voor screens

2339-971 Inhangblad

voor fauteuils en canapés

2335-000 Tableau – enkel

voor canapés

2336-000 Tableau links – dubbel

voor canapés

2334-000 Tableau rechts – dubbel

Lamp Above zwart mat

voor m.zone cloud voor m.zone cloud

Lamp Above wit mat

Screens:
Screens modellen 2300-2303, 2315:
Met stof bespannen paneel, kunststofglijders.
Optioneel in akoestische uitvoering.
Screens modellen 2307-2311:
Met stof bespannen paneel, voet van stalen buis, kunststof-
glijders. Optioneel in akoestische uitvoering. Metalen opper-
vlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Whiteboard 2316:
Met stof bespannen paneel, kunststofglijders. Blad in decor-
spaanplaat 16 mm met naadloze, vochtbestendige ABS laser-
kant, wit. Voorzijde voorzien van witte folie. 

Belangrijke opmerking voor screens: 
stoffering in leer en kunstleer is niet mogelijk.

Verbindingsknopen 2340:
stalen knopen voor het verbinden van screens, Ø 80 mm, met 
poedercoating volgens stalenkaart.

Werkbladen:
Naar keuze melamine op spaanplaat met naadloze, vochtbe-
stendige ABS-laserkant of HPL op multiplex met afgeschuinde 
bladrand, naturel geolied. Werkbladen modellen 2328 tot 2331 
met steunvoet van stalen buis, kunststof stelglijders. Metalen 
oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Elektrificatie (optioneel voor werkbladen):
Inbouwcontactdoos rond:
Dubbele inbouwcontactdoos, oppervlak mat verchroomd.
Inbouwcontactdoos hoekig plat: 
Dubbele inbouwcontactdoos, kunststof zwart.

Cloud:
Stalen constructie met stof bespannen, poot stalen buis, 
kunststofglijders. Blad multiplex (HPL) met afgeschuinde 
rand (multiplex), geolied. Metalen oppervlakken voorzien van  
poedercoating volgens stalenkaart.

Optioneel:
Lamp Above (inbouwcontactdoos nodig).
Inbouwcontactdoos FrameDock incl. voorbereiding voor aanslu-
iten lamp (2 x Schuko, aan-/uitschakelaar). 

Fauteuil, canapé en ottomane:
Zitting en rugleuning geheel gestoffeerd, zitting met stiknaden.
Poten stalen buis, kunststofglijders. Metalen oppervlakken 
voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Contactdoos voor fauteuil of canapé:
2 x schuko met kinderbeveiliging, kunststof zwart. Incl. netbe-
ginkabel met Schuko/BE-hoekstekker, kabellengte ca. 290 cm.

Tafel pub, tafel talk, hot desk, coffee table:
Naar keuze melamine op spaanplaat met naadloze, vocht-
bestendige ABS-laserkant of HPL op multiplex blad met af-
geschuinde bladrand, naturel geolied. Onderstel stalen buis,
kunststof stelglijders. Metalen oppervlakken voorzien van po-
edercoating volgens stalenkaart.

Zitbank pub:
HPL op multiplex blad met afgeschuinde bladrand, naturel 
geolied. Onderstel stalen buis, kunststofglijders. Metalen op-
pervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Tableaus, verbindingsblad en memobord:
Staal voorzien van poedercoating volgens stalenkaart. 

Belangrijk:  
tableau dubbel alleen mogelijk bij configuraties fauteuil-canapé 
of canapé-canapé.

Inhangblad:
Naar keuze melamine op spaanplaat of HPL met naadloze, 
vochtbestendige ABS-laserkant. Inhangelementen plaatstaal, 
voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Uitvoering: 



Perfect Partners.

www.wiesner-hager.com
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A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025


