
Inspiring workplaces 



Bij Drisag geloven we dat een 
blije medewerker ook een 
productievere medewerker is.
Dat is onze motivatie om steeds 
opnieuw de meest comfortabele 
meubels en interieurconcepten te 
ontwikkelen die ondernemers & 
werknemers gelukkig maakt.
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Jonge ontwerpers in spe, krijgen bij Drisag de kans om 
hun talenten & vaardigheden te ontwikkelen.

Op die manier zijn onze producten Tree D en Egg² 
ontstaan.

Beide producten zijn bedoeld om in wachtzones & 
loungeruimtes leuke comfortabele zithoeken te creëren. 
Tree D & Egg² zijn niet alleen comfortabel en een 
streling voor het oog. Ze hebben beiden ook een positief 
effect op de akoestiek in de ruimte.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Tree D

Egg²



Een vet ontwerp…FAT Victory 



Work hard play hard.
Stop wishing start doing
Be productive, not active.





C-ply, de oase in je landschapskantoor

Met C-ply creëer je in je open space een 
cocoon waarin je rustig kan vergaderen & 
lunchen.



Bij Drisag zijn de wolken kleurrijk en 
geluidsabsorberend. Al onze interieurconcepten zijn met 
betrekking tot stoffering en kleuren compleet 
geïntegreerd. Van poefje tot zitbank en van 
scheidingswand tot akoestisch paneel. Alles vloeit 
perfect in mekaar.

AcoustiClouds, 
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Dankzij de expertise van een team van interieurarchitecten en 
project-adviseurs levert Drisag dagelijks een belangrijke bijdrage 
tot meer werkplezier. Een mooi en functioneel ingericht kantoor 
werkt nu eenmaal prettiger en motiverender. 
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Ons team van interieurspecialisten luistert naar uw 
wensen en zorgt voor vakkundig interieuradvies. 
Van de ontwerpfase tot en met de oplevering van 
uw project wordt u begeleid in het maken van de 

juiste keuzes. 




Bij Drisag is het altijd “First Class” 
First Class, onze oplossing voor je comfortabele, 
discrete zithoek







Door onze vakkennis zijn 
we ook specialist in het 

vervaardigen van 
zitmeubelen op maat. 

Steeds meer architecten 
en interieurarchitecten 

doen een beroep op onze 
kennis om hun dromen en 
ontwerpen te realiseren. 




OMG ! Wat zit ik lekker comfortabel 
in deze OMeGa van Drisag





Omega, de ideale projectstoel, 
verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, 
passend bij het specifieke gebruik.



Fill, zitten, werken & opbergen in de 
vrije ruimte!



Spring gerust  
eens binnen 

Kom eens langs in Frame21 en bekijk ons productgamma live 

in onze inspirerende conceptstore. 

Alle werkdagen op van 08u30 tot 17u00 of op afspraak 

Drisag NV 
Industriepark Klein Gent  
Diamantstraat 4 
2200 Herentals 
Belgium 

T +32 14 23 11 11  
F +32 14 23 10 20  
M sales@drisag.be  
W www.drisag.be 


