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Voor mensen

~ van nature duurzaam

Meubilair voor nieuwe, gedifferentieerde leersituaties
Het nieuwe inrichtingsconcept van Kuopion Woodi biedt oplossingen die voor individueel en groepswerk in verschillende leersituaties
te gebruiken zijn.
Wij zijn gevestigd in Kuopio en in Finland marktleider op het gebied
van hoogwaardige massief houten meubels voor kinderdagverblijven. We hebben deze positie weten te bereiken door naar klanten te
luisteren en producten te ontwikkelen die aan hun wensen voldoen.
De expertise die we in de loop der jaren hebben vergaard, willen
wij nu ook aan scholen en andere onderwijsinstellingen aanbieden.
Onze collectie omvat een breed scala aan producten die het mogelijk maken om al zittend (zowel actief als passief), staand of zelfs
liggend te leren. De Woodi-producten verbeteren niet alleen de arbeidsergonomie van docenten en leerlingen, maar ook de akoestiek
in het lokaal. Alle elementen kunnen eenvoudig verplaatst en aan
nieuwe leersituaties aangepast worden.
Uit talrijke onderzoeken blijkt bovendien dat massief hout een positieve invloed op de gezondheid van de mens heeft. Houten meubels
zorgen dan ook voor een gezonde en natuurlijke leeromgeving. Tervetuloa! Welkom bij Kuopion Woodi: Meubilair met een natuurlijke
uitstraling.

WOODI

GROEPSRUIMTE

Dankzij trapeziumvormige tafels kunnen tafelgroepen in verschillende groottes en vormen worden samengesteld.
Zo kunnen leerlingen individueel, met z’n tweeën of in groepen van verschillende groottes werken. De tafels beschikken over vergrendelbare wieltjes en zijn daardoor makkelijk te verschuiven. Tafels en stoelen zijn stapelbaar
en kunnen indien nodig aan de kant worden gezet.
De ladekast “Otto” is ideaal voor het opbergen van de benodigdheden van leerlingen. De schuiflades zijn makkelijk
te verwijderen en kunnen mee naar de tafel worden genomen; de onderkant van de lades is voorzien van vilt om
krassen te voorkomen.
Voor docenten is er een ergonomische en elektrisch in hoogte verstelbare tafel, die zowel zittend als staand werken
mogelijk maakt. Het frontpaneel van de tafel kan worden bekleed om de akoestiek te verbeteren.
Aan de wand bevinden zich zitkussens, wat erg handig is als de groep samen speelt. Als de kussens niet gebruikt
worden, doen ze dienst als geluidsisolatie.

KNUSSE INNOVATIE- EN GROEPSWERKRUIMTE

In de ruimte kunnen daarnaast verschillend beklede zitelementen voor groepswerk worden gebruikt. Het kunstleer
dat hiervoor is toegepast, kan eenvoudig worden schoongemaakt en is hygiënisch en duurzaam. De afzonderlijke
elementen zijn licht en daardoor makkelijk te verplaatsen.
De kastmodules “Otto” zijn bovendien ideale ruimtedelers, zodat meerdere groepen tegelijkertijd in de ruimte kunnen werken. De achterkant van de kasten kan van een bord worden voorzien, dat tijdens groepswerk gebruikt kan
worden. Indien gewenst kunnen haken voor het ophangen van tassen, jassen etc. worden aangebracht.
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WOODI

KUNSTLES EN KNUTSELEN

Er zijn lage en hoge tafels waaraan leerlingen zittend of staand kunnen werken. De krukjes zijn stapelbaar en
daardoor makkelijk aan de kant te zetten als leerlingen staand willen werken of in de klas meer vrije ruimte nodig is.
De schuiflades in de kast “Otto” zijn voorzien van naambordjes waarop tevens de inhoud van elk lade kan worden
vermeld. De praktische droogkast is ideaal voor het drogen van schilderwerk en tekeningen. De vakken zijn in
hoogte verstelbaar, zodat ook grotere werken in de kast passen. In de materiaalkast kan bovendien al het benodigde gereedschap en materiaal worden opgeborgen. De droog- en materiaalkast beschikken over vergrendelbare
wieltjes en zijn daardoor makkelijk te verschuiven. Papier en karton kunnen schoon in een aan de wand te plaatsen
kartonnen standaard worden bewaard.

RUIMTE VOOR KLEINE GROEPEN

De kastmodules “Otto” zijn ideale ruimtedelers, zodat meerdere groepen tegelijkertijd in de ruimte kunnen werken.
De achterkant van de kasten kan van een bord worden voorzien, dat tijdens groepswerk gebruikt kan worden. Het
is ook mogelijk de achterkant met een geluidsisolerende stof te bekleden.
De Woodi-opbergunits beschikken over vergrendelbare wieltjes en zijn daardoor makkelijk te verschuiven. Het
opnieuw indelen van de ruimte wordt hierdoor kinderspel en de elementen kunnen ook van de ene naar de andere
ruimte worden verplaatst.
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WOODI

SCHOOLKANTINE

In de schoolkantine worden tafels op zit- of stahoogte aangeboden. De oppervlakken zijn afgewerkt met een geluidsisolerende coating en makkelijk schoon te maken. De tafels beschikken over vergrendelbare wieltjes en zijn
daardoor eenvoudig te verschuiven. Onder de tafelplaten kunnen bovendien rails worden gemonteerd voor het
ophangen van de stoelen tijdens het schoonmaken.
De stoelen zijn stapelbaar en voorzien van een rijverbinder, waardoor ze ook voor schoolevenementen te gebruiken
zijn.

GROEPSRUIMTE VOOR KLEUTERS
EN KINDEREN IN GROEP 1 EN 2

Dankzij het verhoogde zitvlak van de stoel “Otto” kunnen ook kleine kinderen (peuterschool, groep 1 en 2) op
volwassenenhoogte (730 mm) aan tafels zitten. De arbeidsergonomie voor docenten wordt hierdoor verbeterd. De
stoel is robuust en stabiel en door een opening in de rugleuning makkelijk te verplaatsen. Voor “Otto”-stoelen zijn
ophangrails verkrijgbaar.
De ladekast “Otto” is ideaal voor het opbergen van de benodigdheden van leerlingen. De schuiflades zijn makkelijk
te verwijderen en kunnen mee naar de tafel worden genomen; de onderkant van de lades is voorzien van vilt om
krassen te voorkomen.
Als de groep samen speelt, kunnen de zitkussens worden gebruikt. Deze kunnen na het spelen in een speciale kar
plaatsbesparend worden opgestapeld.
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WOODI

STOELEN

450

450

810

785

NIEUW!

420

O100

470

480

O100P

STOEL ONNI

STAPELBARE STOEL ONNI

MATERIALEN:
Gelakt berkenhout. Zitvlak en rugleuning van vormgeperst multiplex, gecoat met laminaat of berkenfineer. Verkrijgbaar in basiskleurstellingen. Aan de onderkant van een tafel op te hangen. Met
schroeven bevestigde antislipvoetjes aan de poten in de standaarduitvoering. Zithoogte 450 mm.
Stapelbare stoel Onni ook met rijverbinder verkrijgbaar.

500

750

NIEUW!

430

OT490

STOEL OTTO

450

MATERIALEN:
Gelakt berkenhout, zitvlak en rugleuning van hogedruklaminaat of massief berkenhout. Verkrijgbaar
in basiskleurstellingen. Zithoogte 500 mm. Met
schroeven bevestigde antislipvoetjes aan de poten
in de standaarduitvoering.
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WOODI

STAPELBARE KRUKJES

NIEUW!

280 - 450

330

380

O105PP

KRUKJE

O105NP

KRUKJE,
vierkant oppervlak

NIEUW!

730

330

440

O106

HOOG KRUKJE

O106N

HOOG KRUKJE,
vierkant oppervlak

MATERIALEN:
Berkenhout, gelakt, zitvlak multiplex, gecoat met hogedruklaminaat. Verkrijgbaar in
basiskleurstellingen. Met schroeven bevestigde antislipvoetjes aan de poten in de
standaarduitvoering. Zithoogtes: 280, 350, 380, 400, 450 en 730 mm.
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TAFEL VOOR LEERLINGEN

WOODI

NIEUW!

TAFEL, tafelblad met akoestische coating

MATERIALEN:
Tafelblad multiplex 23 mm, gecoat met hogedruklaminaat of
geluidsisolerende akoestische coating. Afgeronde hoeken.
Verkrijgbaar in basiskleurstellingen. Poten van berkenhout.
Vergrendelbare wieltjes als toebehoren. Tafelhoogte 730 mm.

800

R200SA

TAFEL, tafelblad met laminaat gecoat

500

R200S

970
1480

VERRIJDBARE TAFEL

730

NIEUW!

1200 - 2000

G200
G200A

TAFEL, tafelblad met laminaat gecoat
TAFEL, tafelblad met akoestische coating

MATERIALEN:
Tafelblad berkenhout of meubelplaat 25 mm, gecoat met hogedruklaminaat of geluidsisolerende
akoestische coating. Verkrijgbaar in basiskleurstellingen. Poten van berkenhout. Vergrendelbare
wieltjes. Metalen steunconstructie. Ophangrails voor stoelen als toebehoren.
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700 / 800

WOODI

BUREAUS

700 / 800
635 - 1280

1000 - 2000

540
625

885

OP220

BUREAU,
in hoogte verstelbaar

OP112

BENODIGDHEDENKAST

MATERIALEN:
Tafelblad berkenhout of laminaat, verkrijgbaar in basiskleurstellingen. Tafel
elektrisch in hoogte verstelbaar (635 - 1280 mm). Kabelkanaal. Frontplaat
optioneel als akoestisch element verkrijgbaar. Benodigdhedenkast
berkenhout. Deuren en front schuiflades met laminaat gecoat. Verkrijgbaar
in basiskleurstellingen. Deuren van de kast zijn afsluitbaar, achterkant kan
tevens worden geopend.

NIEUW!
600

960

700

SE50

WERKPLEK

SE51

WERKPLEK

MATERIALEN:
Frame van gelakt massief berkenhout, tafelblad
van multiplex met laminaatcoating. Front van de
schuiflades met laminaat gecoat. Verkrijgbaar in
basiskleurstellingen. Bovenste schuiflade afsluitbaar.
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WOODI

ZITELEMENTEN
NIEUW!

MATERIALEN:
Met beklede blokken kunnen zitgroepen of speelplekken samengesteld worden.
Vulling van polystyreengranulaat. Bekleding van duurzaam en hygiënisch
kunstleer. Makkelijk schoon te maken.

W217-PP1

W217-PP2

ZITKUSSEN VIERKANT
600 x 600 x 400 mm

W217-PP3

ZITKUSSEN VIERKANT
600 x 600 x 200 mm

W217-PP4

ZITKUSSEN RECHTHOEK
800 x 600 x 200 mm

W217-PP5

ZITKUSSEN ROND
Ø 450 mm, K 450 mm

W217-PP6

ZITKUSSEN ROND
Ø 450 mm, K 300 mm

ZITKUSSEN ROND
Ø 350 mm, K 50 mm

NIEUW!

KUNSTLEER

Groen

Geel

Oranje

Rood

Blauw

Beige
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WOODI

ZITELEMENTEN

W217-1

ZITZAK 140 x 120 cm

W217-2

ZITZAK 140 x 180 cm

W217-3

ZITZAK 100 x 80 mm

MATERIALEN:
Wasbare, afneembare bekleding, gescheiden
binnenzak gevuld met polystyrolgranulaat.
W217-4

W217-1

BEKLEED ZITJE

MATERIALEN:
Wasbare, afneembare bekleding, gescheiden
binnenzak gevuld met polystyrolgranulaat.
Afmetingen: Ø 450 mm, hoogte 300 mm.
W217-PT

ROND GRONDKUSSEN

MATERIALEN:
Zitje schuimstof E23, afneembaar en
wasbaar met water. Afmetingen:
Ø 350 mm, dikte 50 mm.

W217-4

1250

W217-PT

1350

W217-PTV KAR VOOR GRONDKUSSENS

W217-ME

Ø 500 mm, hoogte 710 mm. Meubelwieltjes.
In de kar passen 12 grondkussens.

MUURKUSSENS

MATERIALEN:
Met vilt bekleed multiplex, samengehouden door latten.
Het geheel kan praktisch aan de muur bevestigd worden.
Fungeert in de ruimte als geluidsisolerend element.

STOF OX

Limoen

Geel

Pompoen

Rood

Blauw

Beige

Grijs

Bordeauxrood

100% polyester met PU-coating, waterafstotend, wasbaar met water 40 ºC, 310 g/m².
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De elementen uit de serie “OTTO” zijn, afhankelijk van het gewenste gebruiksdoel, individueel te configureren. Elke module
kan worden uitgerust met schuiflades, planken of een deur. De elementen zijn in verschillende groottes verkrijgbaar.
Vervaardiging op maat is mogelijk. In geval van vragen over andere alternatieven kunt u contact opnemen met onze
verkoopafdeling.
NIEUW!

NIEUW!

OTE63PPP LADEKAST,
hoge schuiflades

NIEUW!

OTE62DD KAST,
afsluitbare deuren

OTE901 LADEKAST,
rugtashaak

1180

OTE63PPP

420

800

OTE62DD

Magnetisch whiteboard

745

860

860

MATERIALEN:
Berkenhout gelakt, front van de schuiflades met laminaat gecoat. Verkrijgbaar
in basiskleurstellingen. In hoogte verstelbare vakken. Sloten, rugtashaken en
naambordjes op de deuren als toebehoren. De meubels uit de serie Otto worden
met wieltjes, voetstuk of vergrendelbare voetjes geleverd. De onderkant van
de schuiflades is voorzien van vilt, zodat oppervlakken niet bekrast worden. De
achterkant kan met stof worden bekleed of met een magnetisch whiteboard, een
magnetisch schoolbord of een prikbord worden uitgerust.

420

600

420

OTE901
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Beklede achterkant

900
800

800

V155

BOEKENKAR,
dubbelzijdig

620

800

V156

BOEKENKAR,
dubbelzijdig

BOEKENKAR,
dubbelzijdig

MATERIALEN:
Boekenkar gelakt massief berkenhout, tussenwand van laminaatgecoate meubelplaat. Verkrijgbaar in basiskleurstellingen. Rubberen wieltjes, waarvan er
twee vergrendelbaar zijn.

VOORKANT

ACHTERKANT

NIEUW!

1000

480

880

V150

620

1600

KARREN

1600

WOODI

V129

BOEKENKARREN
MATERIALEN:
Frame van gelakt massief berkenhout of wit laminaat. Vergrendelbare
meubelwieltjes, aluminium handgrepen. Voorkant met schuine verticale
planken, achterkant met boekenplanken.
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Certificatie “DAG VAN HET KIND” in 2000
Toekenning van de certificatie “Dag van het kind” door het
Ministerie van Onderwijs aan de firma Kuopion Woodi Oy ter
erkenning van de activiteiten.

ONDERNEMER VAN HET JAAR 2011
De bond van ondernemers Savon Yrittäjät ry beloonde de firma
Kuopion Woodi Oy met de regionale ondernemersprijs 2011.

BETROUWBARE PARTNER
Kuopion Woodi Oy heeft de hoogste Rating Alfa-classificatie van de
organisatie Suomen Asiakastieto gekregen. Slechts 10% van de bedrijven in Finland heeft
deze classificatie.

GETESTE PRODUCTEN
Onze producten voldoen aan de volgende standaarden:
SFS-EN 747-1, SFS-EN 747-2, SFS-EN 716-1, SFS-EN 16139, SFS-EN 15373, SFS-EN 1129-1,
ISO 7173, ISO 7174-1, UNI EN 1022/98, ENV 1729-2/01, ENV 12520/2000, EN 1728/2000

GARANTIE
De garantie op onze producten is vijf jaar. Wij garanderen bovendien dat onze collecties ten minste tien jaar
beschikbaar zijn. Onze oudste collecties stammen uit 1994 en worden altijd nog geproduceerd.

ACTIVITEITEN
Wij passen het kwaliteitsbeheersysteem ISO 9001 toe bij onze activiteiten. Dit systeem is een belangrijk
hulpmiddel tijdens de voortdurende, op de wensen van de klant afgestemde ontwikkeling van onze producten. Ons
kwaliteitsbeheer wordt door klanten als betrouwbaar, veilig en geschikt gezien.

MILIEU
Wij passen de milieubeheernorm ISO 14001 toe bij onze activiteiten. Onze producten zijn milieuvriendelijk en veilig.
Na afloop van de levensduur kunnen ze veilig verwijderd of gerecycled worden. Tijdens het productieproces steven
wij ernaar de hoeveelheid afval te beperken om recycling en het hergebruik van afval te stimuleren.

Voor mensen

WOODI-COLLECTIES

~ van nature duurzaam

STANDAARDKLEUREN:

BERKENHOUT
KLEUREN VAN GEPERST LAMINAAT:
Woodi-meubels worden gemaakt van massief
1677 Berken
berkenhout. De kwaliteitsclassificatie van de zichtbare
406 Wit
oppervlakken is A/A (de hoogste kwalificatie). Een
oppervlak mag overeenkomstig deze classificatie
862 Geel
geen asten hebben en de kleur moet gelijkmatig
zijn. Door het gebruik van gelijmde platen is een
861 Oranje
homogeen berkenoppervlak gegarandeerd en
worden veranderingen die het gevolg zijn van
1822 Rood
houteigenschappen beperkt. De Woodi-meubels zijn
801 Lichtblauw
gemaakt van massief berkenhout en daardoor duurzaam.
Ze blijven er jarenlang stijlvol en fraai uitzien.
499 Blauw
HOGEDRUKLAMINAAT
www.abetlaminati.com

838

Donkerblauw

1824 Turquoise
EIGENSCHAPPEN:
- bijzonder slijtvast
- hygiënisch
- dikte 0,9 mm

842

1823 Groen
415

LAK
Firma OY Teknos AB, Modulen DA
EIGENSCHAPPEN:
- bevat geen formaldehyde, ENV 717-1
- bevat geen zware metalen
- EU-speelgoedrichtlijn 88/378, EN 71.3
- getest volgens DIN 53160, bestand tegen speeksel
en zweet
AKOESTISCHE COATING
Gerflor Group, Taralay Uni Comfort
www.gerflor.fi
EIGENSCHAPPEN:
- geluidsreductie 17 dB

Lichtgroen

Beige

1816 Grijsbruin
478

Lichtgrijs

871

Donkergrijs

421

Zwart

KLEUREN VOOR AKOESTISCHE COATING:
Akoestiek 6244
Akoestiek 6248
Akoestiek 6257
Akoestiek 6245

Kuopion Woodi – Meubels uit Finland
De producten van Kuopion Woodi worden geproduceerd
in een fabriek in Kuopio, Finland. Kuopion Woodi heeft
vanaf het begin geïnvesteerd in de automatisering van de
productie. Daardoor is Woodi vandaag de dag een van
de modernste meubelfabrikanten van Finland. Daardoor
kunnen we onze klanten concurrerende prijzen bieden
en een constante hoge kwaliteit garanderen.
Bij Kuopion Woodi werken ongeveer 50 professionals
uit de houtsector. We werken voortdurend samen met
lokale scholen. De meeste werknemers zijn jongeren
die net van school komen. Veel van onze medewerkers
maakten kennis met Kuopion Woodi tijdens een stage.
We willen de Finse vaardigheden op het gebied van
meubelproductie handhaven en werkgelegenheid
bieden aan Finse burgers.
Kuopion Woodi levert daarnaast al meer dan 20 jaar
meubilair voor openbare ruimten. Onze collectie
bevat diverse producten voor openbare ruimten, met
name voor crèches, scholen en bejaardentehuizen.
Onze producten worden gemaakt van kwalitatief
hoogwaardig massief berkenhout en geperst laminaat
en wordt gebruikt om meubels kleur, duurzaamheid en
persoonlijkheid te bieden. De meubels van Kuopion
Woodi zijn ontworpen ter ondersteuning van de
dagelijkse activiteiten van onze klanten en bedoeld om
langdurig en intensief te worden gebruikt.
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WOODI

~ natuurlijk duurzaam
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