
PRESENTATIE VAN HET BEDRIJF



WIE ZIJN WIJ?

Met onze individuele boxen voor een grotere privacy en onze informele 

vergaderruimtes trachten wij een antwoord te bieden aan de steeds 
wijzigende verwachtingen van medewerkers op het vlak van 

werkomgeving en welzijn. 

Voor ieder bedrijf resulteert dit in een hogere economische

performantie, in het bijzonder door een optimalisering van de ruimtes

en de ondersteuning van nieuwe

Dankzij onze hoogkwalitatieve producten en permanente digitale 

evolutie is ons bedrijf uitgegroeid tot een referentie zijn domein! 

EEN ENTHOUSIAST TEAM

Sinds 2014 willen wij resoluut een antwoord bieden op de 

problemen van geluidspollutie en hebben wij ons 
gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van 

geconnecteerde en akoestische meubels voor individuele en 

gezamenlijke werkruimtes.

Bij elk ontwerp staan design en innovatie centraal en werken 

wij nauw samen met een ontwerpbureau en een team van 

vormgevers en akoestici.
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Productie in Frankrijk en Portugal met 
2-jarige garantie, conform de EG-normen

ONZE VERBINTENISSEN

Een montageteam en volledig geïntegreerde
dienst na verkoop

Levering binnen 8 à 10 weken*

Een verantwoorde aanpak (herbruikbare 
producten), geïntegreerde logistiek

Een performante kwaliteitscontrole dankzij 
onze ad hoc teams hoc teams

* Naargelang van specifieke nationale voorwaarden

WIE ZIJN WIJ?



Enkele goede redenen om SBS -
boxen In uw work space-projecten

te integreren

Optimalisering van uw werkruimtes
Optimaal gebruik van oppervlakte, compacte en 

vlot verplaatsbare mobiele elementen, 
scheidingselementen

Vergroting van het welzijn van medewerkers
Akoestische, ergonomische en comfortabele 

producten 

Integratie van vernieuwende producten
Geconnecteerde elementen, geïntegreerde 

intelligentie

Op maat vervaardigd
Materialen, afmetingen, kleuren, accessoires,

meer dan duizend combinaties mogelijk!



FOCUS OP DE PROCYON GAMMA

Stille ventilatie. Onze ingenieurs hebben 
een van de beste ventilatiesystemen 
ontwikkeld: performant en nauwelijks 
hoorbaar.

LUCHTVERVERSING

AKOESTIEK
Procyon is de nieuwste generatie van 
akoestische werkruimtes ontworpen 
door onze studie- en innovatiebureaus, 
met een uitstekende geluidsisolatie van 
38 dBA.

MOBIEL
Procyon is uitgerust met wieltjes en 
gemakkelijk verplaatsbaar. Uw ruimte 
wordt aangepast in een handomdraai. 

ARS
Uitgerust met een gebrevetteerd 
koelsysteem, ARS (optioneel).



Ontvangst

Telefoneren

Privacy

Concentratie

Videoconferentie

USE

SEAT BOX 

SBS-COLLECTIE – INDIVIDUELE BOXEN



UNO

CABINES 
INDIVIDUELLES

Voor een gesprek van 10 -
15 min 

1 à 2 uur geconcentreerd 
werken of overleggen

Tafel met mogelijkheid tot aansluiten 
van een pc
Systeem voor videoconferentie 
(optioneel)

Mogelijk gebruik als flex-office 
voor een werkdag
Tafel met mogelijkheid tot 
aansluiten van een pc

Systeem voor videoconferentie 
(optioneel)

STAND UP SEAT BOX

Klein tafeltje en schrijfkader 
voor snelle notities

INDIVIDUELE BOXEN – PRESENTATIE EN FUNCTIE



INDIVIDUELE OPLOSSINGEN

Onze individuele oplossingen bieden een 
akoestische, ergonomische en polyvalente ruimte om 

in alle rust te werken, te telefoneren of deel te nemen 
aan een videoconferentie.

Hun buitengewone akoestische isolatie verhoogt het 
comfort en de confidentialiteit voor de gebruiker.



Ontvangst

Telefoneren

Concentratie

Sociaal

USE

QUATRO RANGE

SBS COLLECTION – GROEPSBOXEN

Vergaderen



SIXO

CABINES 
INDIVIDUELLES

2 personen tegenover elkaar 4 personen tegenover elkaar

Tafel met mogelijkheid tot aansluiten 
van een pc
Deelschermen
Systeem voor videoconferentie 
( optioneel)

DUO QUATRO

SBS COLLECTION – GROEPSBOXEN

6 personen tegenover elkaar

Tafel met mogelijkheid tot aansluiten 
van een pc

Deelschermen
Systeem voor videoconferentie 
( optioneel)

Tafel met mogelijkheid tot aansluiten 
van een pc
Deelschermen
Systeem voor videoconferentie 
( optioneel)



GROEPSOPLOSSINGEN
Onze groepsoplossingen bieden rustige 

en comfortabele werkruimtes voor 2, 4, 6 
of 8 personen.

Dankzij hun excellente isolatie bieden zij 

de nodige afscherming voor een 
informeel gesprek, maar ook voor een 

gezellig onderonsje. 



SBS-COLLECTIE – De BOX-CONCEPTEN



EEN BOX NAAR KEUZE…

CABINES 
INDIVIDUELLES

Vergaderruimte voor 4 personen

Deelschermen
Systeem voor videoconferentie –
optioneel

DE DROOMBOX MOBILITY

SBS-COLLECTIE – De BOX-CONCEPTEN

Een oplossing op maat

Technische en akoestische begeleiding 
voor het uitwerken van een specifiek 
project

De volledige expertise van SBS tot uw 
dienst

Een uitschuifbare werktafel

In de Droombox kunt u zich 
herbronnen, nieuwe energie vinden en 
uw evenwicht herstellen

Dankzij een geïntegreerde applicatie 
voor licht en geluid kunt u een 
specifieke sfeer creëren. 



THE 
ARTBOX

MY CONNECTED 
LOUNGE

DE DROOMBOX

LEARNING-BOX

SCHOOL BOX

Eerste mobiele studio voor commentatoren

The Dream Box/ een plaats waar je nieuwe
energie vindt op het werk!

Eerste digitale ruimte voor leerlingen en 
leerkrachten

Eerste centrum met IT-service en beveiligde 
bergvakken voor gsm en pc

Ruimte op maat voor een artistieke beleving 
dankzij 

MEDIABOXOL 
BOX

Sinds 2014 is SBS resoluut de weg ingeslagen van 

de integratie van digitale en intelligente oplossingen 
in verschillende box-concepten.

SBS wordt de eerste producent van intuïtieve 

meubels en creëert met zijn emblematische 
producten en ontwikkelingscapaciteit een ware 
technologische doorbraak.

CONCEPT PODS



ILS NOUS FONT CONFIANCEOOK ZIJ BODEN ONS HUN VERTROUWEN



Fesial sa / nv

Avenue Lavoisier, 5 - B-1300 Wavre

+32 10 24 24 04

info@fesial.be  -  www.fesial.be

DANK VOOR UW AANDACHT!

http://www.sbspods.com/



