
PLATEAU
Een reeks hippe picknicktafels en zitbanken
van het Deense Holscher Design voor out-sider



DE ONTWERPERS – HOLSCHER DESIGN
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Holscher Design is één van Scandinavië’s meest erkende 
en bekroonde ontwerpstudio’s met meer dan 25 jaar 
ervaring. Hun samenwerking met Out-sider begon met een 
ontwerpwedstrijd over de ontwikkeling van een radicaal 
nieuwe tafel/zitbank voor de openbare ruimte, waaruit hun 
winnende voorstel - PLATEAU Picnic - werd gekozen.

Het ontwerp heeft iconische design kwaliteiten terwijl het een 
samenhangend en innovatief meubel blijft met veel zitplaatsen 
en een sociaal uitnodigend karakter – het zet mensen aan 
tot interactie. Het was altijd al de bedoeling van Holscher 
Designs om er een productfamilie van te maken. En vandaag 
verwelkomen we de nieuwe familieleden.



DE PLATEAU-FAMILIE
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HET MATERIAAL - HPL
Een bank gemaakt van papier

“We kopen onze grondstoffen van 
leveranciers die gecertificeerd zijn 

volgens de FSC® en PEFC standaarden. 
Deze zorgen ervoor dat het hout wordt 

geproduceerd conform de internationaal 
toepasbare regels voor duurzame 

bosbouw.”



KLEUREN
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Het frame is gemaakt van gegalvaniseerd 
staal dat de kracht van PLATEAU verder 
moet benadrukken met behoud van een 
elegante en mooie look. Het is zeer UV- en 
weerbestendig en beschikt over een solide 
mechanische kwaliteit en duurzaamheid. 
De materialen van PLATEAU zijn makkelijk 
te onderhouden met water en zeep.

HPL staat voor ‘hogedruklaminaat’. Een uiterst 
duurzaam product dat gemaakt wordt van 
hout dat verwerkt werd tot ‘kraftpapier’. Het 
gebruikte hout is een bijproduct van gezaagd hout 
afkomstig uit zagerijen.

50 van deze kraftpapieren worden samengeperst 
met hars om zo een 12 mm dik laminaatpaneel te 
bekomen.

De PLATEAU-familie is gemaakt met een lange 
levensduur in gedachten. Oorspronkelijk werd 
het HPL-materiaal ontwikkeld voor het maken 
van decoratieve gevelbekleding. Daarom is het 
uitermate weerbestendig, UV-resistent en kan het 
365 dagen per jaar buiten worden gebruikt.

Een HPL-paneel is robuust, heeft een strakke 
en exclusieve uitstraling, en is makkelijk 
te onderhouden. Na zijn meer dan 30 jaar 
lange levenscyclus kan het paneel thermisch 
worden verwerkt en zonder schadelijke uitstoot 
gerecycleerd.

De HPL-panelen zijn verkrijgbaar in 
twee varianten, een getextureerde en 
een gladde versie met een variëteit aan 
kleuropties. HPL is ook een uitermate 
aangenaam materiaal om op te zitten, 
het voelt warm aan in de winter en blijft 
koel in de zomer.
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PICNIC
Social seating
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PLATEAU Picnic is de ‘moeder’ van de PLATEAU-
familie. Een sterk en iconisch meubel dat aanzet tot 
sociale interactie. Door een uitgekiend ontwerp biedt 
deze picknicktafel paats aan 8 tot 12 personen. Er 
zijn drie varianten van PLATEAU Picnic beschikbaar, 
geschikt voor alle leeftijdsgroepen en uiteenlopende 
gebruikersbehoeften.
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PICNIC O+I+L
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Alle modellen kunnen van een 
rugleuning worden voorzien. Deze 
rugleuning kan aan beide zijden van 
de picknicktafel worden bevestigd. 
De rugleuning is beschikbaar in de 
dezelfde kleurvarianten dan de tafel 
en zitting.

PICNIC RUGLEUNING
Relaxed achterover leunen



PLATEAU SUNHUB
Intelligente technologie

Regelmatig schoonmaken van het 
zonnepaneel wordt geadviseerd om 
maximale capaciteit te garanderen.
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SunHub wordt op de picknicktafel 
bevestigd door middel van de bestaande 
openingen in het oppervlak.



DISPLAY charging indicator 

QI wireless charging 

SunHub verheft PLATEAU Picnic 
naar een hoger niveau. SunHub 
voegt een extra ‘laag’ toe 
waardoor nieuwe technische 
functies en applicaties mogelijk 
zijn.

Met SunHub, wordt PLATEAU 
Picnic meer dan alleen maar 
een picknickbank, het wordt een 
sociale ‘hub’. Het staat mensen 
toe om via de ingebouwde 
Bluetooth-luidsprekers naar 
muziek te luisteren en hun 
telefoons of laptops draadloos 
of via de kabel op te laden.

‘s Avonds wordt het tafelblad 
van SunHub automatisch 
verlicht waardoor een gezellige 
sfeer ontstaat. SunHub 
wordt 100% aangedreven 
door zonne-energie, is 
bestand tegen wijzigende 
weersomstandigheden, 
intelligent gestuurd en CO2-
neutraal.
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Waar SunHub wordt 
aangedreven door zonne-
energie, wordt bij TechHub 
gebruik gemaakt van 
netstroom (230V), waardoor 
de tafel zowel binnen 
als buiten kan worden 
gebruikt. TechHub bezit vier 
draadloze opladers en heeft 
dezelfde krachtige Bluetooth 
luidsprekeropstelling 
en bekabelde 
oplaadmogelijkheden dan 
SunHub. TechHub bestaat 
in dezelfde kleurvarianten 
dan de picknicktafel en 
is bestand tegen alle 
weersomstandigheden.

PLATEAU TECHHUB
Intelligente technologie
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De verlichting wordt 
automatisch geactiveerd bij 
zonsondergang. Vanwege de 
geïntegreerde zonnecellen 
en elektronica, is PLATEAU 
Point Sun 100% energie-
onafhankelijk en dus CO2-
neutraal. De unit werkt het hele 
jaar rond en werkt energie-
besparend in de winter, door 
het licht te dimmen.

PLATEAU POINT SUN
Schep licht in de duisternis



16

PLATEAU ZITBANK

De PLATEAU Zitbank vindt duidelijk zijn 
oorsprong bij de originele PLATEAU Picnic. 
Het eenvoudige ontwerp en de 2,8 m lange 
zitelementen bieden ruim voldoende zitplaatsen, 
evenals de mogelijkheid om te zitten aan de 
gebogen uiteindes. Het unieke ontwerp zorgt 
voor voor 5 tot 6 zitplaatsen, geschikt voor alle 
leeftijdsgroepen.

Een verademing in de stad
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Deze vrijwel onderhoudsvrije 
zitbank is perfect voor gebruik 
in openbare ruimtes waarbij de 
gebogen en elegante lijnen de 
architectuur van de stedelijke 
ruimte verder aanvullen.
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PLATEAU ZITBANK 

Optionele bijzettafels kunnen op 
verschillende posities worden gelaatst en 
gebruikt als tafel en/of armleuning. Ze 
zijn vervaardigd uit hetzelfde materiaal 
en beschikbaar in dezelfde kleuren dan 
de zitbank.
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Door de zitbanken te combineren is het 
mogelijk een verscheidenheid aan oplossingen 
te creëren, die zowel functioneel, esthetisch als 
sociaal van aard zijn. De enige beperking is je 
eigen fantasie.
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PLATEAU ZITELEMENT
Gezellig samen zijn
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De PLATEAU Zitelementen vertegenwoordigen de 
essentie van de PLATEAU-familie. Ze ‘zweven’ dicht bij het 
betonnen oppervlak en breken daardoor de rechtlijnige 
structuur van de stedelijke ruimte. Afhankelijk van het 
gekozen zitelement zijn ze geschikt voor 1 tot 4 personen. 
Bijzettafels kunnen op alle versies worden gemonteerd.
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REFERENTIES  

• AdValvas Europe, Sint-Martens-Latem
• Maatwerkbedrijf BWZ, Zottegem
• Agristo nv, Harelbeke
• College van het Eucharistisch Hart, Essen
• Arcadia vzw, Aarschot
• Internaat Palaestra, Brugge
• Europese School Mol, Mol
• Athénée Royale, Rochefort



Gedreven, enthousiast, vakkundig en altijd correct. Ons driekoppige team - vanuit het kantoor te 
Molenstede - staat altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden.
Bel of mail ons;  Panache helpt je snel, zorgvuldig en enthousiast. Wil je liever een bezoek ter 
plaatse, dat kan. We komen langs om de mogelijkheden te bespreken en begeleiden je bij de keuze 
van het juiste meubilair.

Bieke SmetGeert Wolters Tim Camps

WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER

Bel ons
013 30 57 10

Mail ons
info@panache-straatmeubilair.be

Chat met ons
www.panache-straatmeubilair.be

Facebook
panachebvba

Instagram
panache.straatmeubilair

LinkedIn
panache-straatmeubilair

VOLG PANACHE

TEAM PANACHE
Steeds enthousiast, vakkundig en correct
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Voor architecten en studiebureaus zijn technische 
fiches, kleurkaarten en 3D-objecten van de complete 
PLATEAU-familie ter beschikking op onze website.
Of vraag er naar via mail.



Panache (Straat)Meubilair bv
Klappijstraat 112,
3294 Molenstede (Diest)
 
Tel. +32 (0)13 30 57 10
Mob. +32 (0)495 56 64 26
info@panache-straatmeubilair.be
www. panache-straatmeubilair.be

ONTDEK ONS RUIME AANBOD EXCLUSIEF MEUBILAIR 
VOOR DE INRICHTING VAN DE PUBLIEKE RUIMTE

Bezoek onze uitgebreide website voor een totaaloverzicht van ons buiten- en 
binnenmeubilair. Bij ons vind je kleine en grote, design picknickbanken in 
verschillende kleuren, functionele maar elegante fietsrekken, afvalbakken die 
mogen gezien worden en onverwoestbare betonnen zitmeubelen.

Bel, mail of chat voor meer vrijblijvende advies. 


