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“Het mooie van deze zitelementen is dat je ze helemaal kunt 
personaliseren. Van een eenvoudige tweezitter tot een compleet 
ziteiland. De mogelijkheden zijn echt eindeloos”, vertelt Cindy van 
Dijk. Zij is de bedenker van Take-Your-Seat en eigenaar van het 
in Enschede gevestigde CUBIQZ. “Daar werken wij met drie vaste 
medewerkers en tijdelijke krachten.”

Twee modules
Take-Your-Seat bestaat uit twee kartonnen modules: een kubus 
plus een element met rugleuning. Deze hebben een realistische 
maatvoering en worden overtrokken met hoezen. “Wij hebben 
dit modulaire zitsysteem zo ontworpen, dat je de zitelementen 
helemaal volgens jouw eigen wensen of die van je klanten kunt 
samenstellen”, vertelt Van Dijk. “Door de modules te combineren, 
kun je iedere wenselijke opstelling maken. De kubus bestaat 
uit een kartonnen element met daarin een verstevigingkruis. 
Het zitelement met rugleuning bestaat uit twee modules, die 

aan elkaar worden gekoppeld door middel van een speciaal 
!lamenttape. De hoes maakt het tot een Take-Your-Seat module.” 
Als wij Van Dijk vragen hoe zij op dit originele idee kwam, 
antwoordt zij: “Als interieurstylist werken wij bij het inrichten 
van lege modelwoningen veel met onze kartonnen keukens en 
meubels. Vandaar dat er ‘clever cardboard creations’ onder onze 
bedrijfsnaam staat. Maar dit is puur ter visualisatie om kijkers 
een goed beeld te geven van hoe hun woning of kantoor eruit 
kan komen te zien. Met Take-Your-Seat zetten wij nu de stap van 
visualisatie naar presentatie. Naar meubels waarop je mensen echt 
kunt uitnodigen te gaan zitten op bijvoorbeeld een beursstand.”

Handomdraai
De modules van Take-Your-Seat bestaan uit een stevige 
kwaliteit karton. Voor de zitelementen in meerdere lagen met 
een kruisframe erin. Van Dijk: “Als je karton in de lengterichting 
gebruikt, zul je verbaasd staan hoe stevig dit materiaal is. Hoewel 

CUBIQZ: Meubels van karton

ENSCHEDE – CUBIQZ, bekend van zijn 
kartonnen meubels ter visualisatie van 
lege (model)woningen, komt nu met een 
geheel nieuw concept: Take-Your-Seat. 
Een handig kartonnen inrichtingssysteem 
waar je gewoon op kunt gaan zitten. 
Bedenkster Cindy van Dijk ziet hierin veel 
mogelijkheden voor het inrichten van pop 
up stores, ontvangstruimtes, showrooms, 
etalages en beursstands.
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CUBIQZ was vorige maand een van 
de sponsors van Inspiring Contacts 
van Crisp. Op dit evenement 
presenteerde Cindy van Dijk 
haar kartonnen meubels aan de 
interieur- en vastgoedstylisten van 
deze vereniging.
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deze meubels natuurlijk niet bedoeld zijn om thuis iedere avond 
voor de bank te hangen.”
Een van de belangrijkste voordelen van de modules is dat 
deze heel makkelijk te transporteren en te (de)monteren zijn. 
De zitelementen worden ineenvouwen aangeleverd in platte 
verpakkingen. De kartonnen kubussen en zitelementen zijn in 
een handomdraai heel makkelijk in- en uit te vouwen. Door één 
iemand, zonder wat voor gereedschap dan ook. Om de modules 
te !xeren is al dubbelzijdig tape op de dozen aangebracht. Om de 
delen onderling te verbinden levert CUBIQZ er !lamenttape bij. 
De elementen staan onderling vrij en kunnen in iedere gewenste 
vorm en samenstelling geplaatst worden.

Baksteenprint
De hoezen zijn er in allerlei sto"en en kleurvariaties. Zoals een 
unistof in diverse kleuren, waar ieder logo op kan worden gedrukt. 
Daarnaast zijn er CUBIQZ-meubelsto"en in verschillende dessins 

en themasto"en met bijvoorbeeld een baksteenprint voor 
bouwbedrijven. Van Dijk: “Daarmee haal je een echte blikvanger in 
huis.”

Pop up stores
Van Dijk ziet allerlei mogelijkheden voor Take-Your-Seat: “Ons 
slimme designconcept is heel geschikt voor het aankleden 
van pop up stores, ontvangstruimtes, showrooms, etalages en 
beursstands. Ja, een echte meubelspeciaalzaak kan dit natuurlijk 
zelf met zijn eigen meubels, maar wil je een unieke en voordelige 
presentatie waar gasten echt op kunnen zitten, dan bieden wij 
met Take-Your-Seat een slim alternatief.”

Door Gerben J. Sas

Nieuw !
Het slimme kartonnen inrichtingssysteem waar je écht op kunt zitten!

Voorbeeldopstelling

Voorbeeldopstelling

Voorbeeldopstelling

Prijzen
Prijsgroep A: uni stof in verschillende kleuren verkrijgbaar. Prijsgroep B: CUBIQZ meubelstof in diverse dessins verkrijgbaar.Prijsgroep C: custom made: uni en all-over prints met logo.
Zitmodule  Kubusmodule KussensA: € 44,95   A: € 27.95     Vanaf € 7.50B: € 49,95    B: € 34,95  C: op aanvraag   C: op aanvraag

(Alle prijzen zijn excl. BTW en verzendkosten)
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Take-your-seat is een modulair zitsysteem, opgebouwd uit kartonnen modules met een custom made hoes in oneindig veel stof- en kleurvariaties. Ontworpen om een zitelement helemaal naar jouw eigen wens en vormge-ving samen te stellen. Combineer de twee modules (zit- en kubusmodule) en creëer elke opstelling die jij wilt.  Een 2-zits element of een ziteiland? De mogelijkheden zijn eindeloos! 

Personaliseer de meubels door te spelen met kleuren, prints en logo’s in een gewenst the-ma of huisstijl. Bekijk de verschillende  opstel-lingen en laat je inspireren!

Het slimme designconcept heeft vele toe-passingsmogelijkheden;  woningen, ont-vangstruimtes, beurzen, evenementen, win-kels, etalages, showrooms en promotionele doeleinden. 
De kartonnen modules zijn makkelijk in- en uit te vouwen en daardoor eenvoudig  door één persoon, zonder instructie of gereed-schap, op te bouwen.

De zitelementen worden ingevouwen aan-geleverd en zijn daardoor makkelijk te trans-porteren, te verplaatsen en op te slaan.


