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B & B  D E S I G N

UW DROOMINTERIEUR, ONZE PASSIE
What is done in love is done well – vincent van gogh

geïnspireerd werken, smaakvol dineren, efficiënt organiseren? 
b&b design heeft voor u de totaalvisie en de kennis waar u 
ongetwijfeld al even naar op zoek bent.
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WIE ZIJN WIJ?

Sinds 1988 zijn we gevestigd te Meise en vormen we voor heel wat klanten een 
betrouwbare partner in het realiseren van kleine en grote interieurprojecten. We 
hechten veel belang aan de look en feel van onze meubels, maar ook willen 
we de klant waarborgen dat de geleverde producten steeds van hoge kwaliteit 
zijn. Bovendien wordt het bieden van een goede service hoog in het vaandel 
gedragen om zo een gezonde klantrelatie op te bouwen. 

Bij B&B Design staat aandacht voor het milieu voorop, zowel op het gebied 
van productontwikkeling als in de bedrijfsorganisatie. Bij het creëren van zo’n 
aangenaam mogelijke werkomgeving, waar creativiteit en productiviteit elkaar 
ontmoeten, is de keuze van het meubilair niet zomaar een detail. We geloven 
erin dat een drukke werkdag zo voorbij vliegt met behulp van comfortabel en 
functioneel meubilair. Bovendien zijn we door middel van ons brede gamma aan 
interieurartikelen steeds in staat om te voldoen aan de wensen en noden van al 
onze klanten. 

In het kader van het ‘Nieuwe Werken’ streven we naar het creëren van een 
unieke werkomgeving waar mensen zich thuis voelen en zich creatief kunnen 
uitleven. Met oog voor functionaliteit en nieuwe technologieën focussen we ons 
voornamelijk op ergonomisch werken, zowel op de werkvloer als thuis. Onze 
grootste uitdaging is het ontwerpen van het perfecte kantoor dat bijdraagt tot een 
positieve werksfeer.  

Onszelf steeds opnieuw in vraag durven stellen, onze kennis bijschaven en vervolgens innoveren behoren tot onze unieke bedrijfscultuur. 
Met uitstekende resultaten en een breed gamma aan interieurartikelen tot gevolg. Op die manier voldoen wij telkens aan de noden van ons 
diverse klantenbestand. Innovatie en klanttevredenheid zijn dan ook de twee sterke funderingen waar B&B Design op gebouwd is.

De keuze van meubilair voor je kantoor is niet zomaar een detail. Integendeel. Het is een belangrijk element dat meespeelt bij het welzijn van 
je personeel, bij belangrijke meetings, bij sollicitatiegesprekken,… What you see is what you get, dat geldt ook in de bedrijfswereld. Mogelijke 
klanten of aandeelhouders vormen al een verwachtingspatroon van zodra ze een bedrijf binnenwandelen en het onthaal zien. Elk detail is van 
belang. Om dat op punt te krijgen, ben je bij BB-design aan het juiste adres.
Ons assortiment bestaat uit vaste bureaus, verstelbare bureaus en directiebureaus. We opteren steeds voor een lichte invulling van de ruimte. 
Ons bureaumeubilair speelt bewust niet de hoofdrol, maar loodst u onbewust wel doorheen een drukke werkdag. Het biedt comfort, rust en 
functionaliteit wanneer nodig. En dat is cruciaal voor iedere succeszoeker. Deze strategie maakt BB-design uniek in het brede spectrum aan 
kantoormeubilairleveranciers.
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ONZE WAARDEN

INNOVATIE
Bij B&B Design zijn we elke dag mee met de laatste trends en nieuwigheden op de markt van 
kantoormeubilair. Inspelen op het ‘Nieuwe Werken’ is een must waarbij we steeds rekening 
houden met de gezondheid van de medewerkers. Op basis hiervan maken we reeds een 
selectie van meubilair waarvan wij vinden dat ze een meerwaarde vormen voor élk bedrijf.

KLANTTEVREDENHEID
Bij ons staat de klant écht centraal. In samenspraak met de klant, en gebaseerd op zijn wensen,  
gaan we opzoek naar de gepaste interieuroplossing. Ons toegewijde team maakt hiervan 
een uitgebreid ontwerp en coördineert uw project vanaf het eerste gesprek tot levering en 
ingebruikname van de aangekochte artikelen. 

KWALITEIT
Enkel het beste is goed genoeg voor B&B Design. De leveranciers waarmee we 
samenwerken zijn zorgvuldig uitgekozen om zo de klant te kunnen garanderen van de beste 
kwaliteit. Als klant mag u er dus gerust op zijn dat uw design op maat gemaakt is, kwalitatief 
hoogstaand en tot in de kleinste details is uitgewerkt. 

SNELLE SERVICE
We vinden dat elke klantcontact van groot belang is. Een snelle en concrete service is 
namelijk één van onze prioriteiten. We halen steeds alles uit de kast om de klant zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. Bovendien hechten we veel belang aan het respecteren van de 
leveringstermijn. Het leveren en monteren van uw meubilair doen we met veel zorg en met 
eigen personeel.. 

MVO
B&B Design werkt mee aan het creëren van een duurzame toekomst. In alles wat we doen 
hebben we steeds aandacht voor mens, milieu en maatschappij. We zijn ons sterk bewust 
van de hedendaagse klimaatverandering en om deze reden vermijden we het gebruik van 
schaarse hulpbronnen. Bij ons streven naar duurzaamheid vinden we het van belang dat alle 
neuzen van zowel klanten als leveranciers alsook ons personeel in dezelfde richting wijzen. Op 
deze manier kunnen we koers zetten naar een groenere wereld. 
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INNOVEREN IN FUNCTIE 
VAN DE TOEKOMST

Bij B-B Design staat aandacht voor het milieu voorop, zowel op het gebied van productontwikkeling 
als in de bedrijfsorganisatie. Voor de productie van onze meubelpanelen wordt uitsluitend gebruik 
gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen. Alles wat we doen raakt aan de grote vragen waar 
wij als samenleving voor staan. Wij zijn ons sterk bewust van de milieueffecten van klimaatverandering 
en het te intensieve gebruik van schaarse hulpbronnen. Wij kunnen het natuurlijk niet alleen: bij ons 
streven naar duurzaamheid moeten en willen wij ons personeel en onze leveranciers, buren en klanten 
betrekken, evenals alle directe betrokkenen. Als extra inspanning willen wij ook ons steentje bijdragen. 
Telkens wij een bureau verkopen, planten wij een boom in de plaats.



B-B DESIGN - www.b-bdesign.eu10 11 www.b-bdesign.eu  - B-B DESIGN

INSPELEN OP DE NODEN 
VAN DE KLANT

Klant is koning. Logisch ook. Bij het realiseren van een interieurproject is het van belang dat elk 
detail klopt. In ons uitgebreide gamma staan het comfort, het welzijn en de ergonomie centraal. 
Elk project is anders en vormt een uitdaging. Ons uitgebreide gamma zorgt ervoor dat we 
steeds de verwachtingen van de klant kunnen inlossen. Bovendien geven wij iedere klant de 
mogelijkheid om 3D-tekeningen te laten opmaken om een realistisch beeld te krijgen over het 
project en bij te schaven waar nodig.
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ONZE AANPAK

PROJECTSTUDIE
1

Overleg met klant
afspraken maken + opmetingen

ONTWERP 
& OFFERTE

2
Plannen voorleggen
2D/3D voorstelling
VR voorstelling

CO-CREATIE
3

In samenspraak een afgewerkt 
project bekomen

LEVERING
4

Montage & installatie

AFTER SALES 
SERVICE 5
Garantie en service
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OTHER SERVICES

SCHRIJNWERKERIJ

Buiten ons gamma van (standaard) meubilair, bieden wij bovendien ook 
maatoplossingen, uitgevoerd door erkende en vertrouwde schrijnwerkers. 
Houten wand- en plafondpanelen, ingebouwde kasten, ... zijn twee van 
de zovele opties die wij u voor u kunnen realiseren.

Sinds meerdere jaren zijn wij, bij B&B Design, ons ervan bewust dat klanten 
graag één aanspreekpunt hebben bij het realiseren van hun grote en kleine 
projecten. Voor die reden bieden wij niet alleen meubilair aan maar hebben wij 
onze expertise uitgebreid naar schrijnwerkerij, scheidingswanden, verlichting, 
bestikkering, schilderwerken, ..., zodat wij uw project van A tot Z kunnen 
uitvoeren.
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VERLICHTING

B&B Design biedt u een breed scala aan verlichtingsdecoratie. Ons brede 
assortiment bestaat uit; kroonluchters, hangers, plafond, schommel, .. 
vertel ons wat u wilt en wij hebben het zeker voor u.

SCHEIDINGSWANDEN

Scheidingswanden brengen de nodige privacy in een open ruimte zonder het gevoel van eenheid te 
verliezen. Het kan thuis, op kantoor of zelfs op school worden gebruikt. Ze kunnen worden gemaakt van 
glas, baksteen, Gyproc, enz .. Afhankelijk van uw specifieke behoefte aan de muur, zullen wij u voorzien 
van het juiste product.
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SCHILDERWERK

Los van de meubelindustrie bieden wij u ook de service aan om uw 
ruimtes te schilderen. Onze interieurprofessionals adviseren u bij de 
kleurkeuze en onze schilders staan in voor de uitvoering.

STICKERS

Ons brede aanbod aan stickers past bij elk type ruimte zoals kantoren, vergaderzalen, enz ... 
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AKOESTIEK

Echo’s in een grote ruimte kunnen veroorzaakt worden door verschillende redenen en tasten 
bij overlast bovendien de productiviteit van u en uw medewerkers aan. Van vloermeubels tot 
plafonddecoratie, vertrouw ons uw project toe en wij verzekeren u dat wij met behulp van een 
akoestische studie een mooie oplossing voor uw ruimte zullen vinden. 

RAAMDECORATIE

Bent u op zoek naar iets meer dan gewone ramen? We hebben meerdere geschikte oplossingen, 
hetzij naar brandveiligheid, verduistering of hygiëne toe.
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DECORATIE

Met behulp van onze 3D-plannen is het kiezen van decoratieve elementen 
die de rest van het meubilair complimenteren,, een stuk eenvoudiger. 
Van plafond tot kleerhangers, klokken, planten, schilderijen, tapijten, ... 
wij zorgen ervoor dat het totaalplaatje past.

KEUKEN

In samenwerking met onze interieurontwerpers, kunnen wij uw keukenvisie tot leven brengen.
Zij gaan aan de slag met onze keukenproducenten om uw wensen 
van ontwerp tot uiteindelijke installatie te leiden.
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ELEKTRICITEIT

Bij het leveren van verlichtingsarmaturen hoort natuurlijk ook het aansluiten van deze 
lichtbronnen, waar wij ook voor een partner in kunnen zijn.

MOSDECORATIE

Mosdecoratie heeft enkele jaren geleden zijn intrede gedaan in de markt en is vandaag de dag bijna niet 
weg te denken. Het brengt meteen een stuk natuur in de ruimte en vergt geen enkel onderhoud.
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GOBRIGHT

Het ultieme user-friendly platform voor een gemakkelijkere 
en efficiënter gebruik van de kantoorruimte. Met zijn drie-
delig luik, "Work", "Meet" en "Visit" biedt het platform een 
unieke manier om de werkvloer om te vormen naar een 
flexibele werkplaats. 

Met "Work" kan elke werknemer in één oogopslag de 
bezettingsgraad van de kantoorruimte checken en een 
persoonlijk bureau reserveren die zich bij aankomst 
automatisch regelt op de juiste hoogte. Dit zonder 
hiervoor zelfs op kantoor te moeten zijn. Een bijkomende 
functie die in het kader van Covid-19 ontwikkeld is, is het 
koppelen van het gebruik van desks aan bijvoorbeeld 
het facility management. Deze kan na elk gebruik van 
een desk precies zien waar en wanneer ontsmet dient 
te worden om de hygiëne en besmettingsrisico te 
vrijwarenMet "Visit" voorzien wij dat elke bezoeker de 
mogelijkheid heeft om zich via digitale weg professioneel 
zelf in te checken. Enerzijds zorgt dit voor het onafgeleid 
werken van de receptionist, bovendien is deze manier 
volledig conform aan de GDPR-wetgeving omtrent de 
registratie van een EU-bezoeker.

Tenslotte dient het "Meet" luik om de beschikbaarheden 
van vergaderzalen na te kijken. Het zoeken naar een 
vergaderzaal, onderbrekingen tijdens meetings, dubbele 
bookings of nog lege vergaderzalen zijn verleden tijd. 
Er bestaat bovendien een mogelijkheid om aan deze 
toepassing catering te voorzien voor bijvoorbeeld het 
management of speciale gelegenheden.
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INHOUDSTAFEL

 ZITMEUBILAIR       

 A. BUREAUSTOELEN     

  I. ERGONOMISCHE STOELEN     

                               II. DIRECTIESTOELEN    

  III. TECHNISCHE BUREAUSTOELEN   

B. ANDERE STOELEN

  I. BEZOEKERSSTOELEN

  II. VERGADERSTOELEN

  III. VEELZIJDIGE STOELEN

  IV. KRUKKEN

                                V.           PLOOISTOELEN

BUREAUMEUBILAIR

 A. PROJECTMEUBILAIR

  I. VASTE BUREAUS
  II. VERSTELBARE BUREAUS

 B. DIRECTIEBUREAUS

OPBERGMEUBILAIR

 A. LADENBLOKKEN

 B. KASTEN

 C. LOCKERS

 D. ANDER OPBERGMEUBILAIR

 E. GARDEROBEKASTEN

 F. REKKEN

VERGADERMEUBILAIR

 A. VERGADERTAFELS

 B. ANDERE TAFELS

AKOESTIEK

 A. AKOESTISCHE BOXEN

 B. SCHEIDINGSWANDEN

 C. TUSSENWANDEN

 D. MUUR- EN PLAFONDPANELEN

 E. ANDERE TOEPASSINGEN

LOUNGE- EN RECEPTIEMEUBILAIR

 A. WACHTBANKEN

 B. (MODULEERBAAR) LOUNGEMEUBILAIR

 C. LAGE TAFELS

 D. ONTVANGSTBALIES

RESTAURANTMEUBILAIR

ACCESSOIRES

 A. WITBORDEN EN PRESENTATIEBORDEN

 B. SCREENHOUDERS

 C. DECORATIEVE PLANTEN

 D. VERLICHTING

 E. BUREAU-ACCESSOIRES

 F. KAPSTOKKEN

 G. VUILBAKKEN

  H. CONNECTIEK

                     

OUTDOOR
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ZITMEUBILAIR 

EEN STOEL DIE ALS 
GEGOTEN ZIT 
Volwassenen zitten dagelijks gemiddeld 8 uur. Dat is veel. Om deze reden is geschikt en comfortabel 
zitmeubilair essentieel voor jezelf, je collega’s en zelfs je klanten.. Elk individu heeft bovendien een unieke 
lichaamsbouw. Dankzij de juiste keuze van stoel en de gedetailleerde afstelling van bepaalde parameters 
bereik je de ideale zithouding. Ontdek hier een deel van ons uitgebreide gamma aan 
kantoorstoelen en restaurantstoelen. 

1
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BUREAUSTOELEN

Elke bureaustoel heeft zijn eigen 
persoonlijkheid: functioneel, elegant, 
doordacht of ergonomisch. De juiste 
bureaustoel is van uiterst belang 
voor het welzijn op het werk. Al 
onze bureaustoelen zijn leverbaar in 
verschillende vormen en kleuren. 

ZITMEUBILAIR 
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ERGONOMISCHE 

BUREAUSTOELEN

Opdat werknemers en werkgevers aangenaam een 
hele dag door kunnen werken worden ergonomische 
stoelen aangeraden. Klachten treden al snel op 
wanneer de stoel niet aangepast is aan de persoon. 
Het comfort van de stoel wordt gegarandeerd door 
een hoofdsteun, geïntegreerde lendesteun, een extra 
brede rug en armleuningen. 



B-B DESIGN - www.b-bdesign.eu36 37 www.b-bdesign.eu  - B-B DESIGN

DIRECTIE

BUREAUSTOELEN

Bedrijfsleiders zijn wellicht het visitekaartje van het bedrijf en 
vragen daarom naar iets meer prestige. Ons assortiment aan 
directiestoelen zorgt dat uw managementkantoor een indruk kan 
maken bij uw klanten.
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TECHNISCHE

BUREAUSTOELEN

Specifieke industrieën, zoals gezondheidszorg, chemie, farmacie, 
cleanrooms, ... stellen specifieke eisen inzake kwaliteit, hygiëne en 
langdurigheid. Daarbij is de combinatie van het juiste materiaal, 
de veelzijdigheid en ergonomische ondersteuning van uitermate 
belang. Onze partners behoren daarom tot de beste fabrikanten 
van industrie- en laboratoriumstoelen van Europa.
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ZITMEUBILAIR 

ANDERE STOELEN

Elke ruimte van je bedrijf heeft de ges-
chikte stoel nodig. Denk maar aan het 
onthaal, vergaderruimtes of bedrijfskan-
tines. Onze collectie biedt een gevarieerd 
aanbod aan in verschillende kleuren en 
vormen, waarbij kwaliteit en duurzaam-
heid gegarandeerd worden. 

BB-Design heeft naast kantoormeubilair 
ook een grote variëteit aan stoelen voor in 
restaurants, in wachtruimtes, in auditoria 
of om gewoon een gezellig plekje bij u 
thuis in te richten. Elke stoel heeft zijn 
eigen persoonlijkheid en straalt iets uit. 
We bieden onze klanten binnen elke 
functieomschrijving van de stoel een 
breed gamma aan vormen en kleuren 
waaruit men kan kiezen.
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BEZOEKERSTOELEN

ANDERE STOELEN
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VEGADERSTOELEN

ANDERE STOELEN
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VEELZIJDIGE STOELEN

ANDERE STOELEN
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KRUKKEN

ANDERE STOELEN
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PLOOISTOELEN

ANDERE STOELEN
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BUREAUMEUBILAIR
“THE DETAILS ARE NOT THE DETAILS. THEY 
MAKE THE DESIGN.” CHARLES EAMES 
De keuze van meubilair voor je kantoor is niet zomaar een detail. Integendeel. Het is een belangrijk element 
dat meespeelt bij het welzijn van je personeel, bij belangrijke meetings, bij sollicitatiegesprekken,… What you 
see is what you get, dat geldt ook in de bedrijfswereld. Mogelijke klanten of aandeelhouders vormen al een 
verwachtingspatroon van zodra ze een bedrijf binnenwandelen en het onthaal zien. Elk detail is van belang. 
Om dat op punt te krijgen, ben je bij BB-design aan het juiste adres.

Ons assortiment bestaat uit vaste bureaus, verstelbare bureaus en directiebureaus. We opteren steeds voor 
een lichte invulling van de ruimte. Ons bureaumeubilair speelt bewust niet de hoofdrol, maar loodst u on-
bewust wel doorheen een drukke werkdag. Het biedt comfort, rust en functionaliteit wanneer nodig. En 
dat is cruciaal voor iedere succeszoeker. Deze strategie maakt BB-design uniek in het brede spectrum aan 
kantoormeubilairleveranciers.  (eigen toevoeging, maar weet niet of dit jullie USP is)

2
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BUREAUMEUBILAIR 

PROJECT MEUBILAIR

Door te kiezen voor projectmeubilair 
creëer je de ideale co-working space. De 
werknemer kan kiezen voor zit- of staan-
stand en er kan samen of individueel aan 
gewerkt worden. Dankzij deze manier 
van werken wordt de statische belasting 
bij het personeel verminderd. Binnen dit 
gamma bieden wij zowel vaste als 
verstelbare bureaus aan. 
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VASTE BUREAUS

PROJECTMEUBILAIR
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VERSTELBARE BUREAUS

PROJECTMEUBILAIR
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BUREAUMEUBILAIR 

DIRECTIEMEUBILAIR

Een directiebureau mag indruk mak-
en! Het is namelijk het eerste wat de 
klant ziet wanneer hij het directiekan-
toor binnen loopt. B&B Design biedt 
verschillende praktische oplossingen 
aan voor kleine en grote ruimtes. 
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“THE COLORS AND 

DESIGN OF A COMPANY SHOULD 

BE A REFLECTION OF THE 

PEOPLE WHO WORK THERE. “

- AMY WAX- 

 

Een perfecte werkplek is de perfecte symbiose van mensen, kennis, 
ambitie, talent én meubilair. Vanuit deze overtuiging zal BB-design 
steeds zorgen voor interieurprojecten die aansluiten bij de verwachtin-
gen van een bedrijf. Net omdat deze symbiose zo belangrijk is. 

Een goed project komt steeds tot stand door middel van het vinden 
van antwoorden op wensen, vragen en problemen van onze klanten. 
Onze antwoorden sluiten steeds perfect aan bij de gestelde verwacht-
ingen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het meubilair van een kan-
toor haar DNA niet moet overschaduwen, maar net moet uitlichten. Op 
deze manier onderscheiden we ons van onze concurrenten.
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OPBERGMEUBILAIR
Wie graag ordelijk werkt en de clean desk principe hanteert, moet ook beschikken over voldoende op-
bergruimte. BB-Design heeft voor u de opbergoplossingen die u al lang zocht. Zonder ingewikkelde 
functies, maar net handig en stijlvol. Ontdek hier uw opbergoplossingen op maat.

3



B-B DESIGN - www.b-bdesign.eu68 69 www.b-bdesign.eu  - B-B DESIGN

OPBERGMEUBILAIR 

LADENBLOKKEN

Een ladeblok brengt structuur aan 
je bureau. Eveneens kan je binnen 
handbereik alles zorgvuldig opber-
gen. Voor kleine ruimtes en bij bep-
erkte opbergbehoefte is een ladeblok 
de ideale oplossing. 
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OPBERGMEUBILAIR 

KASTEN

Onze kwalitatieve kasten bieden 
eveneens de oplossing voor gestruc-
tureerde ruimtes. Op een stijlvolle 
manier kan organisatie binnen de 
onderneming gegarandeerd worden. 
Een propere en georganiseerde 
ruimte zorgt voor een aangename 
werkomgeving. 
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OPBERGMEUBILAIR 

LOCKERS & GARDEROBEKASTEN

Lockers sluiten perfect aan bij het 
nieuwe soort van werken, namelijk 
‘flex offices’. Werknemers kunnen hun 
persoonlijke spullen aan het einde 
van de dag veilig opbergen. Lockers 
kunnen vergrendelt worden met een 
geïndividualiseerde code of sleutel. 
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OPBERGMEUBILAIR 

ANDERE OPBERGMEUBILAIR
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OPBERGMEUBILAIR 

REKKEN



B-B DESIGN - www.b-bdesign.eu78 79 www.b-bdesign.eu  - B-B DESIGN

4
VERGADERMEUBILAIR 

A ROOM FOR GROWTH
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Vergaderruimtes nemen nieuwe vor-
men aan. In deze ruimte moet crea-
tiviteit en spontaniteit gestimuleerd 
worden. Hiervoor zijn hoge tafels, 
moduleerbaar lounge meubilair en 
verplaatsbare stoelen ideaal. Eve-
neens verzorgt B&B Design de ethis-
che connectieoplossingen voor de 
vergaderruimtes. 

VERGADERMEUBILAIR 

VERGADERTAFELS
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U kent ongetwijfeld het gevoel. U sleurt zich van vergadering naar vergadering en 
zowel uw focus als uw comfort nemen stelselmatig af. Dat zowel voor uw persoon-
lijk welzijn als dat van uw bedrijf nefast. 

BB-Design zorgt ervoor dat meetings in een zo productief mogelijke atmosfeer 
kunnen plaatsvinden. Getriggerd door het gebruik van nieuwe vormen en cre-
atieve opstellingen in de ruimte blijft u aandachtig en gefocust op het resultaat. 
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VERGADERMEUBILAIR 

ANDER VERGADERMEUBILAIR

Dankzij verschillende vormen en af-
metingen kan je met de polyvalante 
tafels je vergaderruimte indelen zoals 
je wilt. Deze modulaire tafels zorgen 
voor de gewenste opstelling. 
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Multifunctionaliteit is als een rode draad terug te vinden doorheen ons assorti-
ment. De flexibiliteit van deze tafels maakt hen geschikt voor de invulling van poly-
vallente ruimtes. Denk maar aan ruimtes die zowel fungeren als open workspace 
en als conference room. 

De ideale oplossing hiervoor zijn plooibare tafels. Door de wielen aan de tafelpoten 
is het verplaatsen van deze tafels een piece of cake. Bovendien zijn ze gemakkelijk 
en onopvallend op te bergen in hun daarvoor voorziene ruimte. 
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AKOESTIEK
IN CASE OF DOUBT, MAKE IT 
SOUND CONVINCING
De akoestiek van een ruimte draagt bij tot de efficiëntie van een meeting. Zowel het afsluiten van ex-
terne geluiden als het tussen vier muren houden van besprekingen behoren vaak tot de zorgen van de 
persoon die de vergadering leidt. Voor de zoektocht naar de balans tussen het geluid en het ruimtege-
bruik bent u bij BB-Design aan het juiste adres.

5
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AKOESTIEK
AKOESTISCHE BOXEN

Wilt u een perfecte vergaderruimte in-
stalleren in uw bedrijf zonder langdurige 
werken of zonder een ruimte te moeten 
opofferen dan zijn deze akoestische box-
en ideaal. Omdat wij weten hoe belangrijk 
een efficiënt gebruik van uw oppervlakte 
is, bieden wij deze boxen aan als handige 
tussenoplossing voor snelle, spontane en 
discrete meetings. 
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AKOESTIEK
SCHEIDINGSWANDEN

Bent u voorstander van het open desk principe, 
maar wilt u uw medewerkers ook privacy bieden 
dan zijn deze akoestische scheidingswanden ideaal.
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AKOESTIEK
TUSSENWANDEN
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AKOESTIEK
MUUR- EN PLAFONDPANELEN

Voor grotere ruimtes met een moeilijk 
te controleren akoestiek biedt BB-De-
sign een heel arsenaal aan muur- en 
plafondwanden aan die de ruimte 
bovendien een mooi cachet geven 
dat past bij de sfeer die ruimte moet 
uitademen.
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AKOESTIEK
ANDERE TOEPASSINGEN

Ook voor in restaurants en musea 
hebben wij meubilair dat de akoes-
tiek naar wens kan bevorderen.

“Clever design converts and changes 
according to need.” – Amanda Talbot



B-B DESIGN - www.b-bdesign.eu100 101 www.b-bdesign.eu  - B-B DESIGN



B-B DESIGN - www.b-bdesign.eu102 103 www.b-bdesign.eu  - B-B DESIGN

LOUNGE- EN
RECEPTIEMEUBILAIR
“I ALWAYS PUT IN ONE CONTROVERSIAL ITEM. IT 
MAKES PEOPLE TALK.” - DOROTHY DRAPER

Naast de vormgeving van de perfecte werkplek voor een productieve werkdag is BB-Design ook jouw 
partner in het creëren van een lounge- en receptieruimte. De boog kan immers niet altijd gespannen staan. 
Wij creëren dynamische ruimtes waar medewerkers tot rust kunnen komen of hun gedachten kunnen 
verzetten en waar klanten en aandeelhouders ontvangen kunnen worden voor recepties en evenementen. 
Het verhaal dat het meubilair verteld, is het verhaal van het bedrijf of de onderneming. Informele momenten 
zijn minstens even belangrijk als formele momenten op weg naar het succes van een onderneming. Het is 
daar waar ideeën en visies elkaar ontmoeten en versterken tot iets moois.

6
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LOUNGE- 
EN RECEPTIE
WACHTBANKEN

B&B Design biedt uiterst comfortabele en 
duurzame wachtbanken aan. Deze wacht-
banken kunnen worden gebruikte in het 
onthaal, praktijkruimtes of ziekenhuizen. 
De onderdelen zijn vaak apart verkrijgbaar. 
Hierdoor creëert u de ideale plaats om uw 
klanten te laten wachten op hun afspraak. 
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LOUNGE- 
EN RECEPTIE
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LOUNGE- 
EN RECEPTIE
LAGE TAFELS
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LOUNGE- 
EN RECEPTIE
ONTVANGSTBALIES

De aankomst en het ontvangst aan de balie 
bepaalt dikwijls het verdere verloop van 
de samenwerking. Daarom is een eerste 
goede indruk uiterst belangrijk. BB-Design 
heeft een ruim aanbod aan ontvangstbalies 
die uitnodigend en professioneel ogen 
en waar u de mensen in best mogelijke 
omstandigheden welkom kan heten.
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RESTAURANTMEUBILAIR 

“WIE ONVERVANGBAAR WIL ZIJN, 
MOET ZICH BLIJVEND 
ONDERSCHEIDEN.” - COCO CHANEL

7
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RESTAURANT
MEUBILAIR

Op café of op restaurant gaan, moet een onvergetelijke 
ervaring zijn. Ook het interieur en de keuze van 
het meubilair speelt een belangrijke rol in de beleving 
van de klanten. 

Gaat u graag de minimalistische kant op of liever iets 
rustieker? Aan de toog of in de zaal? 
Tafels voor grote groepen of net voor een discreet duo? 
BB-Design biedt een groot gamma aan 
kwaliteitsvolle horecameubels aan. Des te comfortabeler 
men zit, des te smaakvoller de avond. 
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Accessoires spelen een belangrijke rol in de afwerking van een ruimte. Ze kunnen een warm, zakelijk of geor-
ganiseerd gevoel geven. Ze hebben de functie om je werk en je leven te vergemakkelijken en “mooier” te 
maken. De diversiteit in ons gamma van accessoires zorgt ervoor dat iedere klant zijn gading zal vinden die 
de ruimte tot in de puntjes afwerkt. 

ACCESSOIRES
LUXURY IS IN EACH DETAIL 
– HUBERT DE GIVENCHY

8
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ACCESSOIRES
WITBORDEN EN PRESENTATIEBORDEN
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ACCESSOIRES
SCREENHOUDERS
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ACCESSOIRES
DECORATIEVE PLANTEN

Planten in ruimtes zijn en blijven een 
kleurrijke trend. Niet alleen omdat ze 
de ruimtes op een originele manier 
kunnen opvullen en tot leven bren-
gen. Maar ook omdat ze de lucht 
zuiveren en frisheid geven om helder 
te kunnen redeneren. Daarom is het 
gamma aan decoratieve planten de 
laatste jaren ook enorm gegroeid. 
BB-Design selecteert die planten die 
effectief een meerwaarde zijn in uw 
ruimte zonder te overdrijven. Boven-
dien is het onderhoud van de planten 
gemakkelijk zodat je er absoluut geen 
groene vingers voor moet hebben.
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ACCESSOIRES
VERLICHTING

“In the right light, at the right time, everything 
is extraordinary”
 – Aaron Rose

“Lighting is the lifeblood of a design” 
- Gregory Kay
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ACCESSOIRES
BUREAU
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ACCESSOIRES
KAPSTOKKEN

Kapstokken kunnen ook fungeren als slimme 
opbergoplossingen. Ze geven bovendien 
een extraatje aan het interieur en kunnen 
ook fungeren als inventief uithangbord 
voor mooie artikelen.
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ACCESSOIRES
VUILBAKKEN
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ACCESSOIRES
CONNECTIEK

Leef- en werkruimtes zijn onlosmake-
lijk verbonden met IT. Daarom dat 
ook meubilair voorzien moet zijn van 
slimme opbergruimtes voor kabels, 
stopcontacten boxen. Binnen de visie 
van BB-Design zorgen we er steeds 
voor dat IT op een esthetische manier 
kan weggewerkt worden in het meubel 
waarvoor wordt gekozen. De mogelijk-
heden zijn oneindig.
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Ook voor de inrichting van buitenruimtes die aansluiten bij uw kantoor of bij uw zaak heeft BB-Design heel 
wat kennis en inspiratie in pacht. De overgang tussen binnen en buiten moet vloeiend zijn. Daarom dat ook 
de opmaak van de buitenruimtes in hetzelfde project kunnen worden opgenomen.
Bent u op zoek naar terrasmeubels voor uw klanten, naar een innovatieve outdoor co-working place 
of gewoon een plek om even tot rust te komen? Ook hier kunnen wij u bijstaan in het ontwikkelen 
van uw droominterieur.

OUTDOOR
“IN ALL THINGS OF NATURE THERE IS 
SOMETHING OF THE MARVELOUS.” – ARISTOTELES

9
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Ons gamma aan buitenmeubelen bestaat uit kwalitatieve en multi-
functionele meubels die hun kwaliteit blijven behouden door weer en 
wind. Geen gezeul dus als het plots begint te regenen. Ondanks hun 
prachtige design mogen ze gerust hun plekje in de buitenlucht blijven 
behouden.
BB-Design bezorgt u de wereldtop in het segment van buitenmeube-
len, exclusief en kwalitatief. Ook voor het ontwikkelen van buitenpro-
jecten is het mogelijk om deze visueel in kaart te brengen zodat de 
uitwerking steeds aansluit bij de noden van de klant.

“Always deliver more than expected.” — Larry Page
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PARTNERS
ZIJ SCHENKEN ONS HUN VERTROUWEN
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TEAM
ONZE EXPERTS

Adriana Galley 
Intern

Gabriel Purgaru
Technicien

Catherine Behaeghe
Accountancy 

Manager

Cristina Navarro
Moreno
Interior &

Graphic Designer

Lorenzo Dal Bo’
Head of logistic

Greta Thomas
Founder

Flavio Dal Bo’
Co - Founder

Chiara Dal Bo’
Project Manager
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CONTACT
BB-DESIGN
BEEKSTRAAT 41
1861 MEISE, BELGIUM

+32 52/ 30 46 30
Sales@b-bdesign.eu
www.b-bdesign.eu
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