


ALLE YOWS PRODUCTEN ZIJN  
GEMAAKT UIT DUURZAME,  
NATUURLIJKE MATERIALEN,  
DIE IN DE REGIO WORDEN  
GEPRODUCEERD.

DE LOCATIE BEPAAL JIJ, 
EEN RUSTIGE 
WERKOMGEVING 
FACILITEREN WIJ.
Het akoestische meubilair van YOWS brengt 

vrijheid en flexibiliteit voor iedereen die op school, 

kantoor of locatie werkt. Een YOWS concentra-

tiescherm of -werkplek in je omgeving zorgt voor 

minder afleiding en een beter concentratieniveau. 

Kortom: een hogere work efficiency.

YOWS producten zijn gemaakt uit o.a. 

gerecyclede petflessen, hoogwaardige 

wol en FSC-hout. Volledig duurzaam  

verwerkt en in de regio geproduceerd.

YOWS > Your Own Work Space



‘‘IN DEZE DRUKKE EN SNELLE WERELD, 
IS HET STEEDS MOEILIJKER TE FOCUSSEN 
OP WAT ER NU ÉCHT BELANGRIJK, OOK DE 
SHIFT NAAR ACTIVITY BASED WORKING 
VRAAGT OM EEN FLEXIBEL INZETBARE 
WERKPLEK.”

Wij hechten veel waarde aan een duurzame  

productie. Frames uit FSC-hout, akoestische  

materialen van natuurlijke wol of gerecyclede  

katoen en eerlijke stofferingen uit wol vilt en  

katoen. Wij produceren in Nederland, waarmee 

we onze CO2-footprint minimaliseren. 

In 3 jaar tijd hebben wij een productlijn opgezet 

waar we trots op zijn, niet alleen op de producten  

zelf maar mede doordat YOWS akoestische  

oplossingen mogen bijdragen aan meer aandacht 

en focus voor jouw werkzaamheden. Op school, 

op kantoor of op locatie.

AANDACHT  |  FOCUS  |  EFFICIENCY



>  IDEAAL VOOR IN UW KANTOOR-
TUIN, LEEROMGEVING OF  
VOOR UW KANTOOR AAN HUIS. 

>  GEMAAKT VAN 60-80%  
GERECYCLEDE PETFLESSEN

>   MEERDERE KLEUREN MOGELIJK, 
CUSTOMIZED AFMETINGEN & 
PRINTBAAR.

>   MAKKELIJK OP TE BERGEN

ECOPET 
De YOWS EcoPet is gemaakt van gerecyclede 

petflessen en is hierdoor erg licht in gewicht. 

Perfect voor on-the-go momenten en overal 

plaatsbaar. Het EcoPet scherm is ideaal waar 

mensen in dezelfde ruimte zijn, maar toch af-

gezonderd van elkaar willen werken. Denk aan 

bibliotheken, kantoortuinen, wachtruimtes of 

tijdens een eindexamen op school.  

Focus & hoge work efficiency gegarandeerd!    

> Verkrijgbaar in de maten (BxHxD) 90x50x45cm / 80x50x60cm / 70x45x50cm / 60x45x40cm



> Ø 180cm, hoogte 150cm

SILENT CIRCLE 
De YOWS Silent Circle, wordt ook wel de ideale flex werk-

plek genoemd. Ronde akoestische panelen, een elektrisch 

zit-sta bureau en een ruim en luxe blad om aan te werken, 

maken de Silent Circle een absolute aanwinst voor uw  

werkomgeving. Afgezonderd van geluid, kun je in je eigen 

bubbel ongestoord werken. Maar ook de rest van het  

kantoor profiteert van de geluidsabsorberende binnen- én  

buitenzijde van de Silent Circle. Opgebouwd uit een 

FSC-berkenhouten frame, gevuld met akoestisch gerecycled 

katoen en beschikbaar in elke gewenste kleur of design  

waardoor inpasbaar in elk interieur. 

>   IDEAAL VOOR FLEXWERK 
PLEKKEN, ONDERWIJS- 
INSTELLINGEN EN 
KANTOORTUINEN.

>  MONTAGESERVICE  
MOGELIJK OP AFSPRAAK.

>    RUIME KEUZE UIT  
STOFFERINGEN



>  HOGE AKOESTISCHE WERKING 
EN EXCLUSIEF DESIGN

>  WOL VAN NIEUW-ZEELANDSE 
SCHAPEN 

>  2- OF 3-LAAGS 3D PATROON 
MOGELIJK

EXCLUSIVE
De YOWS Exclusive: elegant, functioneel en 

goed voor uw kantoorklimaat. Dit unieke  

model bestaat uit twee ronde akoestische 

delen, waarvan de buitenzijde is gestoffeerd 

met een speciale WoolFelt bekleding.  

Hierdoor is het mogelijk om uw eigen huisstijl 

in 3D toe te voegen, zodat uw bedrijf- 

sidentiteit door te voeren is naar de (thuis)

werkplek. Met dit YOWS Exclusive model  

op je bureau is rust gegarandeerd, om zo 

ongestoord en efficiënt te werken.    

> (BxHxD) 142x50x30cm



> (BxHxD) 90x50x45cm

LUXE 
Creëer de ideale werkomgeving met de YOWS Luxe.  

Rust, focus & werk efficiëntie. Zowel op kantoor als thuis 

voel je de effecten van de duurzame akoestische opbouw. 

Makkelijk in gebruik en op te bergen door het inklap  

systeem. Een degelijk en hoog kwaliteit geluidsabsor- 

berend concentratiescherm, dat ervoor zorgt dat je ook  

in grotere ruimtes met meer focus kunt werken. 

>   BEST GELUIDSABSORBERENDE 
SCHERM

>   VOORZIEN VAN KABELDOORGANG

>   DOOR ZWAARDERE UITVOERING 
GESCHIKT VOOR VASTE  
CONCENTRATIEWERKPLEK 
OPSTELLING



>  LICHT IN GEWICHT BETEKENT 
VOOR IEDEREEN GEMAKKELIJK 
IN GEBRUIK

>  ERVAAR DE RUST DOOR VEEL 
MINDER AFLEIDING

>  UNIEKE LOOK DOOR GEBRUIK 
VAN SANDWICH PANELEN

LIGHT 
De YOWS Light is het lichtste scherm uit onze 

gestoffeerde collectie. Makkelijk inklapbaar 

en snel op te bergen. Mooi, solide, licht en 

eenvoudig te plaatsen op bijvoorbeeld een 

werkplek of vergadertafel om zo afgezonderd 

van elkaar te kunnen werken. Zo is een ruimte 

snel en flexibel te transformeren en zullen de 

bezoekers of medewerkers versteld staan van 

de rust om hen heen.    

> (BxHxD) 90x50x45cm



>    UNIEK UITERLIJK DOOR  
DE HALFRONDE VORM

>    IDEAAL VOOR GEBRUIK  
THUIS OF OP KANTOOR

>    STOFFEER DE VOOR-  
EN ACHTERZIJDE IN  
VERSCHILLENDE KLEUREN!

BALANCE
Creëer in een handomdraai je eigen werkplek. 

Weg van alle rumoer en afleidende geluiden 

om zo productief en ongestoord te kunnen 

werken of telefoneren. Dit alles met de moge-

lijkheid om de voor-en achterzijde in verschil-

lende kleuren te laten uit voeren. Pick and 

place meerdere YOWS Balance schermen  

en ontwerp een nieuwe, eigenzinnige en 

effectieve kantoorinrichting. 

> (BxHxD) 100x50x25cm



> (BxHxD) 100x40x25cm

HOSPITALITY
Op zoek naar een tijdelijk afgeschermde werkplek?  

De YOWS Hospitality is ontwikkeld voor plekken waar veel 

mensen komen, gaan en tijdelijk verblijven. Openbare 

gebouwen behouden het sociale karakter door het lagere 

formaat (40cm) maar krijgen hierdoor wel de mogelijkheid 

een eigen space te creëren. Ideaal voor horecagelegenheden 

en wachtruimtes.

Inspireer uw klant met YOWS schermen, waarop u uw eigen 

merkplaatsing toepast. Denk hierbij aan een koffieleverancier 

die een horecaketen meerdere schermen aanbiedt. Uw eigen 

merk pole position in het zicht bij uw klant.

>   IDEAAL IN RUIMTES WAAR  
DE ‘OPEN SPACE’ BEHOUDEN 
DIENT TE WORDEN

>  CREËER JE EIGEN SPACE  
IN EEN DRUKKERE SEMI- 
OPENBARE OMGEVING

>  ELKE BOODSCHAP MOGELIJK  
VIA BEDRUKKING OF TOEPAS-
SING VAN HUISSTIJLKLEUREN. 



> (BxHxD) 210x150x70cm

ROOM DIVIDER
Een eigen een stijlvolle thuis werkplek met de YOWS Room divider.

De YOWS room divider zet je eenvoudig op en je creëert hiermee direct 

je eigen werkomgeving. Niet alleen heerlijk om in te werken, maar ook 

duidelijk zichtbaar voor je omgeving dat je niet gestoord wilt worden.

De Room divider kan voor jezelf een markering zijn tussen werktijd  

(scherm opgezet) en privétijd (scherm opgeborgen). 

Dit scherm is 150 cm hoog. Ongestoord werken gegarandeerd.  

De Room divider is gemaakt van gerecyclede petflessen, licht in gewicht 

en gemakkelijk op te bergen. 

De YOWS room divider is er in standaard dessins, maar ook full color te 

bedrukken in een individuele (bedrijfs-)identiteit. Bijvoorbeeld een trendy 

print passend binnen jouw interieur. 

>   UIT 60%-80%  
GERECYCLDE  
PETFLESSEN

>   LEVER JE EIGEN  
DESIGN AAN

>   IDEAAL VOOR THUIS  
EN OP KANTOOR



KIES VORM, 
DIKTE EN KLEUR!
Door de flexibele en krachtige samenwerking met 

haar leveranciers geeft YOWS u de mogelijkheid elk 

product aan te passen naar jouw wensen. Wilt u een 

andere kleur, een logo toevoegen of misschien wel 

een ander formaat? Maak het bespreekbaar en we 

helpen u waar we kunnen.

Neem contact met ons op voor advies op maat!

T: 085 - 0601505

E: info@yows.nl

www.yows.nl

YOWS is a Trademark of Attention Acoustics



WWW.YOWS.NL


