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20 inspiratietips
voor een leuk ingericht 
kantoor.

1



Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers elke ochtend met plezier 

naar hun werk komen? Een ding is zeker, een aangename 

werkomgeving is hierin een belangrijke factor. Een functionele 

inrichting met mooie, degelijke meubelen en de juiste materiaal- en 

kleurkeuzes zijn hierbij een must.

Bij het ontwerp en de realisatie van een kantoormeubelproject 

staan u en uw medewerkers bij ons centraal. Zo slagen wij er 

telkens opnieuw in om met onze vakkennis en producten mooie, 

functionele kantoorruimten te creëren voor elke klant. Wij willen 

dat u zich echt goed voelt op kantoor. Vanaf het moment dat u er 

toekomt tot het moment dat u er weggaat.

Designed to
feel good
at work
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Steeds meer bedrijven en overheden doen zaken met Drisag omdat ze een 

totaaloplossing verwachten voor de inrichting van hun kantoor. 

Totale 
project

oplossingen
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Warm,
gezellig en

professioneel.
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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.

Drisag:
Bezeten van
goed zitten!
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Van
rechtbank
tot
bibliotheek
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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.

Speciale
producten
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Conceptuele
kantoormeubelen
in B2B & overheid
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In ons 
productie-atelier 
worden de beste 

materialen, de 
fijnste stoffen en 

leders verwerkt 
tot kwaliteitsvolle 

meubelen.

Handmade
in Belgium
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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.

Vakkundig
interieur-

advies



Zitcomfort
voor uw
medewerkers
en klanten
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Blauw is koud. Rood is 
warm. Geel is leven-
dig. Groen is zacht en 
rustig. Kleuren 
hebben een invloed 
op ons functioneren.
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Bevorderen
van focus en
creativiteit
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Drisag, gestart als Belgisch fabrikant van degelijke, ergonomische 

kantoorstoelen, is vandaag specialist in projectinrichting & 

kantoormeubelprojecten. 

Zo hebben wij voor elke toepassing een geschikte oplossing in huis.

Drisag
office inspirators

since 1970
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Het team van Drisag bestaat uit verschillende projectadviseurs & 

interieurarchitecten. Stuk voor stuk zijn onze teamleden experts 

in projectinrichting & kantoormeubelprojecten.

Vooraleer onze projectadviseurs een oplossing aan u voorstellen, 

gaan ze samen met u op zoek naar wat u precies nodig heeft. Op 

basis hiervan bepalen zij de juiste uitstraling en functionaliteit , 

passend binnen uw budget.

Samen met uw team spendeert u heel wat tijd op kantoor. Het is 

dan ook meer dan logisch dat u een hippe werkruimte verkiest 

boven een stoffige, verouderde ruimte. Zeker wanneer u weet dat 

een hedendaags ingericht kantoor bijdraagt aan uw bedrijfsimago.

Over
Drisag





drisag
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


