GZ CONCEPTS
het nieuwe normaal voor kantoor

IN HET KORT
het nieuwe 1,5 meter kantoor

Bij GZ denken wij graag mee hoe en met
welke middelen, wij straks weer veilig op
kantoor kunnen werken.
Van scheidingswanden en desinfecterende
middelen tot aan 3D ontwerpen, compleet met
looproutes en vernieuwde werkplekindeling.

gepaste afstand op kantoor
preventiemiddelen
aangepaste kantoorinrichting met o.a.
iotspot®
realisatie van “Het Nieuwe Normaal”
producten voor “Het Nieuwe Normaal”
projectteam 1,5 meter kantoor
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GEPASTE AFSTAND
OP KANTOOR
looproutes en thuiswerken

Anderhalve meter afstand. Hoeveel is dat?
Afstand inschatten, daar is niet iedereen
even goed in. Op de werkvloer is het daarom
belangrijk om het voor de medewerkers
makkelijker te maken door kleine ingrepen
toe te passen.

Zonder de hele vloerbedekking te moeten
aanpassen kan bijvoorbeeld met het
plaatsen van vloer- of wand signing de
verplichte looproute worden aangegeven.
Ook karpetten, gemakkelijke samen te stellen
uit 50x50 tapijttegels, kunnen uitkomst
bieden om vlakken te creëren.
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Thuiswerken
Thuiswerken heeft sinds een aantal
weken een enorme boost gekregen.
Locatie onafhankelijk werken is een
nieuwe standaard.
Communicatiemiddelen zoals Microsoft
Teams, Zoom en werken “in de Cloud”
hebben ons in korte tijd doen realiseren
dat ‘samenwerken‘ ook op afstand goed
mogelijk blijkt.
In eerste instantie gebeurt thuiswerken
vaak in een rumoerige omgeving, aan de
keukentafel met beperkte faciliteiten.
GZ faciliteert de nieuwe thuiswerk
omgeving; zit-sta bureaus in passende
uitstraling voor vitaal en gezond werken
volgens de actuele ARBO richtlijnen.
Tijdelijk inzetten van bureaus en
bureaustoelen met een huurconstructie
of tegen zeer scherpe collectieve
inkoopcondities voor de GZ relaties.
Thuiswerken is natuurlijk de ultieme
manier om afstand te houden van je
collega’s. Echter heeft niet iedereen thuis
een ergonomisch verantwoorde werkplek
klaar staan.
Wij denken graag mee met thuiswerkoplossingen voor uw medewerkers.
Daag ons uit!
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PREVENTIEMIDDELEN
Hygiëne en bescherming

Preventiemiddelen zijn snel en makkelijk
inzetbaar als tijdelijke oplossing.
GZ heeft een uitgebreid assortiment aan
oplossingen op gebied van:

Desinfectiemiddelen, handgel, sanitaire
producten en informatiezuilen
Waarschuwingsstickers en
pictogrammen
Looproute advies
Plexiglas scheidingswanden
acrylaat opzet/voorzetwanden
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AANGEPASTE
KANTOORINRICHTING
herindeling, iotspot® en meer

Onze eigen Studio Dridee heeft de benodigde kennis in huis om uw
kantoorinrichting aan te passen aan de richtlijnen van het 1,5
meter kantoor.
Wij kunnen een 3D ontwerp voor u maken waarin een compleet
nieuw kantoorconcept, inclusief looproutes, hygiëne maatregelen
en werkplekbeheerssysteem (iotspot®) wordt gepresenteerd.
Er van uitgaande dat de 1,5 meter samenleving een tijdelijk
fenomeen is, hoeven de aanpassingen niet altijd definitief te zijn.
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Door middel van vloerstickers op de
bestaande vloer kan een looproute en
afstandslijnen aangegeven worden.
Met karpetten over de bestaande vloer kan
een afstandskader worden gemaakt.
Dubbel succes; het werkt ook nog mee
aan een verbeterde akoestiek!
Wil je toch echt het cellenkantoor niet
terug? We adviseren je graag over een
compleet nieuwe 1,5 meter-proof indeling
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Door alleen al het weglaten van
stoelen kunnen bestaande
vergaderkamers 1,5 meter-proof
gemaakt worden. Bij werkplekken
kan dit ook. Om nog meer
onduidelijkheid weg te nemen
kunnen wij de werkplekken en
vergaderkamers voorzien van
iotspot®. Door middel van een
mobiele app kan de bezetting
geregeld en gemonitord worden.
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REALISATIE VAN
“HET NIEUWE
NORMAAL”
5 eenvoudige bouwstenen
BOUWSTEEN 1:
analyse van de bestaande situatie, van ontvangst tot
werkpleksituatie en van lunchruimte tot overlegstructuur
BOUWSTEEN 2:
een duidelijk en eenvoudige vernieuwde kantoorindeling
volledig op maat ontworpen, en gepresenteerd in 2D,
gebaseerd op 1,5 kantoor

BOUWSTEEN 3:
een 3D ontwerp waarbij een compleet nieuw kantoorconcept
volgens de nieuwe richtlijnen met looproutes, hygiëne
maatregelen en werkplekbeheerssysteem wordt
gepresenteerd, inclusief eventuele thuiswerk faciliteiten
BOUWSTEEN 4:
hergebruik van bestaande inventaris en duurzame
herinzetbaarheid van werkplekken
BOUWSTEEN 5:
voorbereiding voor IT-infrastructuur, levering en montage
meubilair, begeleiding en nazorg
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PRODUCTEN VOOR
“HET NIEUWE NORMAAL”
PLEX VRIJSTAAND PREVENTIESCHERM

Glashelder hygiënescherm voor
vrijstaande plaatsing op bureau,
vergadertafel of receptiebalie.
Hoogte 55 cm.
Breedte 100cm.
Artikelnummer: M044072001
Prijs per stuk: €119,00 excl. btw
Breedte 120cm.
Artikelnummer: M044072002
Prijs per stuk: €129,00 excl. btw

PLEX BEELDSCHERM PREVENTIESCHERM

Glashelder hygiënescherm voor
montage direct aan vesa-plaat voor
het beeldscherm. voorzien van vesa
patroon 10 x 10 cm.
Afmetingen:

100 x 75 cm.

Artikelnummer: M044072004
Prijs per stuk: €69,00 excl. btw

PLEX BUREAU PREVENTIESCHERM

Glashelder hygiënescherm met bladklem
voor montage aan bureaublad.
Hoogte 60 cm.
Breedte 160cm.
Artikelnummer: M044072005
Prijs per stuk.
€159,00 excl. btw
Breedte 180cm.
Artikelnummer: M044072005
Prijs per stuk. €198,00 excl. btw

Breedte 150cm.
Artikelnummer: M044072003
Prijs per stuk: €139,00 excl. btw
Afwijkende afmetingen op aanvraag.
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Afwijkende afmetingen op aanvraag.

HOME DESK

HOME CHAIR

Massief eiken bureau, gezandstraalde
afwerking.
Hoogte verstelbaar van 64 tot 84 cm.
In de kleuren naturel, zwart en wit.

Comfortabele en huiselijk bureaustoel
met instelbare zithoogte van 44 tot 56
cm. Volledig vintage bekleed in de
kleur zwart of bruin.

Bladformaat:
opzet blad:
Prijs per stuk:

120x80 cm
100 cm breed
€998,00 excl. btw

Prijs per stuk:

Bladformaat:
opzet blad:
Prijs per stuk:

160x80 cm
140 cm breed
€1.068,00 excl. btw

€299,00 excl. btw

SUPPLIES

Groot assortiment preventie, -en
veiligheidsproducten zoals
desinfecterende vloeistoffen,
preventie-info-zuilen, vloerstickers en
beschermingsmiddelen vindt u op:
www.gzonline.nl/veilig-op-kantoor

Voor alle Covid-19 gerelateerde artikelen geldt dat de levertijd is op basis van beschikbaarheid op dat moment. Meer weten ? Voor de door GZ te verzorgen adviezen en producten
kun je contact opnemen met jouw accountmanager, de verkoop-binnendienst van GZ via 075 – 6351231 of projecten@gz.nl of onze website www.gz.nl/veiligwerken
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PROJECTTEAM
1,5 METER KANTOOR
van kantoorartikelen tot complete turn-key oplossingen

Met zo'n 30 gemotiveerde medewerkers geven we dagelijks
inhoud aan de GZ OfficeXperience. Bij GZ werken veelzijdige
mensen. We zijn uniek in onze samenstelling en één ding weten
we zeker; we regelen het, van A tot Z. Alle disciplines hebben we
onder één dak. Wat we ook doen we zijn trots op ons werk en trots
op GZ en trots op de klanten waar we voor werken.
Bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak.
Om u van het beste advies te kunnen voorzien voor het 1,5 meter
kantoor heeft GZ daarom een projectteam samengesteld. Van alle
disciplines is één gespecialiseerd in dit concept.
Is thuiswerken en kantoorbezetting al helemaal geregeld? Wij
kunnen u ook adviseren over hygiënemaatregelen.
Heeft u juist al voldoende ingeslagen op gebied van hygiëne en
zoekt u een partner om uw kantoor onder de loep te nemen?
GZ helpt u graag verder.
+31(0)75 635 1231

info@gz.nl
Grote Tocht 98, 1507 CE Zaandam
Onze kantoren en showroom zijn volledig 1,5 meter-proof ingericht.
Nieuwsgierig? Kom gerust langs.
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