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PRODUCTBESCHRIJVINGINLEIDING

Gispen TM van ontwerper Peter de 
Boer is een modulair systeem, speciaal 
ontworpen voor intensief gebruik. Ideaal 
voor dynamische organisaties die hoge 
eisen stellen aan een multifunctionele 
kantoorinrichting, mét oog voor 
duurzaamheid. Het programma biedt 
zowel één- als meerbladige werktafels, 
aanbouwtafels en vergadertafels. 
Van compacte bureaus, complete 
werkplekken tot een gemeenschappelijk 
werkstation: u creëert uw ideale 
werkomgeving. Dankzij de doordachte 
constructie is Gispen TM snel te 
plaatsen, eenvoudig in te stellen, uit te 
breiden en gemakkelijk te verhuizen.

Dynamisch 
Organisaties en gebruikers veranderen. 
Dat betekent dat flexibiliteit essentieel is. 
Het is dan ook één van de uitgangspunten 
van het TM-programma. Tegelijk 
hechten wij veel waarde aan stabiliteit. 
Een goed ontwerp bewijst zichzelf. 

Functioneel 
Een doordacht functioneel ontwerp 
ondersteunt en versterkt een gezonde 
werkhouding. En doet dat voor elke 
unieke gebruiker van een werkplek. 
Daarom is de hoogte van de werkbladen 
door gebruikers zelf verstelbaar. 
Snel, eenvoudig en verantwoord. 

Single werkplek
Gispen TM is een bureau met 2 ronde 
of vierkante T-poten en een blad van 
spaanplaat met een fineer van Melamine. 
Duurzame materialen. Het frame, blad 
en onderstel zijn eenvoudig te monteren 
en de gewenste hoogte is makkelijk in 
te stellen. Wilt u graag een persoonlijk 
tintje? Het bureau is verkrijgbaar in 
verschillende blad- en lakkleuren.

Verstelling
• Hoogte instelbaar van 62 tot 90 cm.
• Hoogte verstelbaar (manueel of  
 elektrisch) over een traject  
 van 62 tot 85 cm.
• Uitgebreide keuze in blad  
 en frame opties. 
• Uit te breiden met accessoires. 

EEN MODULAIR SYSTEEM VOOR EEN 
FLEXIBELE KANTOOROMGEVING



PRODUCTBESCHRIJVINGPRODUCTBESCHRIJVING

TM EENVOUDIG 
UIT TE BREIDEN

keuze uit vierkante 
of ronde poot

Functierail voor bevestiging van 
accessoires en monitorarmen

Scherm (standaard geperforeerd) 
voor geluidsdemping en privacy

Voor meer privacy op de werkplek zijn 
tussen de bladen geperforeerde metalen 
schermen mogelijk. De schermen zijn 
akoestisch en functioneel.  Accessoires als 
bakjes en/of beeld-schermzwenkarmen 
kunnen eenvoudig worden bevestigd.  
Bij de duowerkplekken zijn ook schermen 
aan de zijkant van het blad leverbaar.

Duowerkplek
Werken aan een gezamenlijke opstelling? 
Dan kan in de Gispen TM Duowerkplek. 
Een collectieve werkplek met persoonlijke 
hoogteverstelling. Bij uitstek geschikt voor 
flexibel werken door wisselende gebruikers. 

• Flexibel, gemeenschappelijk,  
 persoonlijk
•  Naar wens individueel in hoogte   
 instelbaar of verstelbaar
•   Eenvoudig uit te breiden tot tafel-

opstelling voor vier of meer gebruikers
•  Eén vast onderstel, eenvoudig   
 schoonmaken onder werkplek
•  Minimaal aantal componenten,   
 maximale mogelijkheden
•  Horizontaal te bekabelen
• Functierail voor accessoires ten   
 behoeven van ergonomie en een  
 opgeruimde werkplek
•  Diverse schermen toepasbaar,   
 akoestisch en functioneel

Multikoppelen
Een complete, veilige en functionele werkplek?
Die stelt u zelf samen uit diverse componenten. 
Direct te monteren of desgewenst later toe 
te voegen. Zo creëert u meer privacy op 
de werkplek met geperforeerde metalen
schermen tussen de werkbladen.  
Deze schermen zijn akoestisch en 
functioneel. Accessoires zoals bakjes en 
beeldscherm-zwenkarmen zijn eenvoudig 
te bevestigen. 
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koppelgoot voor functioneel 
kabelmanagement

diverse tussenschermen mogelijk 
waaronder standaard geperforeerd 
staal of volledig gestoffeerd

schuifbare kabelgoot voor 
makkelijke toegankelijkheid

opbouwbox voor  
stroom en/of data

hoogte verstelbaar  
door middel van handslinger

thin client houder

cable cubby voor toegang tot stroom en 
data met diverse aansluitmogelijkheden 
en laptop/tablet beveiliging
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BUITENGEWOON 
EFFICIËNT 

Persoonlijk
Gispen TM helpt kostenbewuste 
organisaties om op verantwoorde wijze 
te kunnen blijven veranderen. Het 
programma is buitengewoon efficiënt, 
veelzijdig en duurzaam. Onderdelen laten 
zich makkelijk met elkaar combineren 

en bij eventuele besparende wijzigingen 
zijn componenten uitwisselbaar. 
Kiest u voor een basisopstelling en 
wilt u later bepaalde accessoires of 
bekabeling toevoegen? Dat kan, alles 
is eenvoudig en snel te integreren.

Wilt u zittend werken op de bureaustoel 
afwisselen met staand werken? Dat is heel 
eenvoudig met Gispen TM. Het verstelbare 
blad past zich snel aan de gewenste 
werkhoogte aan. Van 64 naar 130 cm in 16 
seconden, voor een vloeiende overgang 
van zitten naar staan. 

Verkrijgbaar in 3 breedtematen:160 x 80 
cm, 180 x 80 cm en 200 x 80 cm. 

• Individuele werkplek
• Ergonomisch verantwoord
• Uitnodigend als (sta) bespreektafel
• Voldoet aan de norm NEN 2441 

ZITSTA EEN AFWISSELENDE  
MANIER VAN WERKEN



4-poots frame taps

PRODUCTBESCHRIJVING

Gispen TM vergadertafels completeren 
het uitgebreide programma.  
Qua uitstraling en gebruik heeft u volop 
keuze. Er zijn tafels met ronde, vierkante 
of rechthoekige bladen. De ronde tafels 
zijn uitgevoerd met een ronde poot op 

schijfvoet of – afhankelijk van de grootte 
van het blad – een 3- of 4-poots frame. 
Bij de vierkante en rechthoekige tafels 
staan de poten onder een hoek van 7 of 
15 graden, waardoor de tafel een leuke 
twist krijgt. 

PRODUCTVARIANTEN

4-poots frame schuin

Gemeente Loon op Zand

Rabobank Nederweert

VERGADEREN AAN 
DE GISPEN TM



ZITSTA EEN AFWISSELENDE 
MANIER VAN VERGADEREN

Verkrijgbaar met:

Een ovaal blad  150 x 240 cm;

Een rond blad met een diameter van 160 cm;

Een rechthoekig blad 150 x 240 cm; 

Een vierkant blad 160 x 160 cm.
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Vergaderen in Nederland kost 30 miljard 
euro per jaar. Wat bleek uit onderzoek door 
TNO met de door Gispen ontwikkelde 
ZitSta vergadertafel? Door staand te 
vergaderen duurt een meeting 34% korter, 
met dezelfde kwaliteit van besluitvorming en 
resultaten. Een potentiële kostenbesparing 
van maar liefst 10 miljard euro. 
Met de Gispen ZitSta vergadertafel wordt 
vergaderen dus aantoonbaar efficiënter 
en effectiever. Staand vergaderen vergroot 
de bewustwording, waardoor vergadertijd 
met ruim één derde afneemt. Mocht een 
onderwerp meer rust en comfort vragen, 
dan kunt u altijd weer gaan zitten. 
De Gispen ZitSta vergadertafel is 

moeiteloos elektrisch in hoogte te 
verstellen van 64 cm tot 130 cm

Actiever, vrijer, alerter én efficiënter 
• Staand vergaderen verkort de vergader- 
 tijd met ruim 30% terwijl kwaliteit besluit- 
 vorming en resultaten gelijk blijven 
• Dankzij de flexibiliteit voor iedere  
 vergadering geschikt 
• Keuzevrijheid leidt tot meer tevreden- 
 heid: zitten, staan of zelfs halfzitten 
•  Effect onderzocht door TNO 
•   Geschikt voor 2 – maximaal 

10 personen 
• Hoogteversteltraject 64 -130 cm  
 (NPR 1813 - 2009) 

Koninklijke Gazelle Dieren 

ABN AMRO Amsterdam
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PETER 
DE BOER

Peter de Boer (1952) volgde de MTS werktuigbouw en Industrial Design 
aan de Rietveld Academie. Hij werkt korte tijd als freelance-ontwerper en 

is sinds 1980 als productdesigner verbonden aan Gispen.

UITEINDELIJK DENK IK DAT GISPEN TM ZICH 
ONTWIKKELT TOT HET MEEST SUCCESVOLLE 
PROGRAMMA IN DE GESCHIEDENIS VAN GISPEN

Waar sta jij voor als ontwerper? 
Ik hecht grote waarde aan kwaliteit en 
duurzaamheid. In plaats van klanten 
steeds te verleiden met nieuwe 
producten, ben ik ervan overtuigd dat 
klanten juist blijven terugkomen omdat 
de kwaliteit van jouw producten door de 
jaren heen haar waarde heeft behouden. 
Gispen bestaat honderd jaar in 2016, een 
enorme prestatie. Dat hebben we bereikt 
omdat we blijvende kwaliteit bieden.  
Daar ben ik trots op als ontwerper en 
daar lever ik graag mijn bijdrage aan. 

Wat betekent het merk Gispen voor jou 
als ontwerper?
Gispen staat voor mij voor continuïteit, 
kwaliteit en duurzaamheid. 

Wat is de gedachte achter TM? 
Vanuit onze klanten was er behoefte 
aan een veelzijdig, modulair 
tafelprogramma met een zeer goede 
prijs-kwaliteitverhouding. Met een 
kleine investering is uiteindelijk deze 
meubellijn gerealiseerd. Ik denk dat 
Gispen TM zich ontwikkelt tot het 
meest succesvolle programma in de 
geschiedenis van Gispen. 

Omschrijf eens een dag uit jouw leven  
als ontwerper? 
Ik reis tussen Amsterdam en Culemborg.  
Dat deed ik tientallen jaren per trein, sinds 
kort met de auto. Nu sta ik regelmatig in de 
file, maar daar kan ik veel beter nadenken. 
Want dat doe je als ontwerper vooral: 
nadenken over je volgende ontwerp. 
Voordat een idee op papier of in de 
computer tot leven komt, is er al heel wat 
denkwerk verricht. 
In Culemborg begeleid ik medewerkers 
in de fabriek bij de uitvoering van mijn 
ontwerpen. Ik praat met collega’s van o.a. 
sales en ben ook vaak op pad. Omdat ik 
al zolang bij Gispen werk, ben ik bij wijze 
van spreken de historicus van het bedrijf. Ik 
weet welke producten we eerder hebben 
ontworpen, heb kennis van materialen 
en mogelijkheden. Zo kan ik volwaardig 
gesprekspartner zijn bij (potentiële) 
klanten. Ontmoetingen waarvan ik geniet. 

TIPS VAN DE ONTWERPER
• Gebruik kennis die in huis is   

en leer daarvan.
• Zoek naar oplossingen in  

andere disciplines.



PRODUCTOPTIES

Stalen scherm Bakje voor aan functierail

Hoogte verstelling manueel 

Pennenbakje voor aan functierailGestofeerde scherm

Postbakje voor  aan functierailHoogte verstelling electrisch

A-4 bakje voor aan functierail Vilt scherm

Post en pennenbakjeKabelgoot

PRIVACY EN FYSIEKE 
AFSCHEIDING WERKPLEK

PRODUCTOPTIES

Voor een fysieke afscheiding van de 
werkplek en meer privacy zijn tussen de 
bladen diverse schermen mogelijk.  
De schermen zijn akoestisch en de stalen 

schermen zijn voorzien van een functierail 
voor het bevestigen van monitorarmen en 
accessoires. Dit bevordert ergonomisch 
werken en een opgeruimde werkplek. 



KLEUREN & MATERIALEN

EEN PERSOONLIJKE UITSTRALING DOOR DE RUIME 
KEUZE IN BLADBEDEKKINGEN EN LAKKLEUREN. 

Meer weten?
bezoek het Gispen inspiratiecentrum of ga naar de website www.gispen.com

BLADKLEUREN

uni grijs 101 eiken noten 515berken 512uni wit 111 beuken 513

LAKKLEUREN

wit 12 donker zilver 
metallic 60

zwart 
metallic 70

zwart 
textuur 71

antraciet 
metallic 91

zwart
metallic 05

light grey 
metallic 32

grijs 
metallic 90

*Er zijn meerdere stoffen en kleuren mogelijk voor gestoffeerde tussenschermen, vraag naar de mogelijkheden.

VILTKLEUREN TUSSENSCHERM

GESTOFFEERD TUSSENSCHERM

off white eco brown antracite light blue stone grey jeans

lime curry mokka orange red

blazer
CUZ31

fame
66071

step
60021

divina
856

step 
60999

remix
933

blazer light 
LTH48

blazer light 
LTH42

divina MD
713

divina M
220

steelcuttrio 
113

divina MD
613

steelcuttrio 
713

blazer light 
LTH52

tonus 4
764

NIBC Den Haag




