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EN TOEKOMSTBESTENDIG



INLEIDING

Modulaire meubelserie

HUBB is een innovatieve modulaire 

meubelserie. Speciaal ontwikkeld voor 

het onderwijs door Gispen en Mecanoo. 

Met HUBB creëert u uw eigen custom 

made leer- of werkomgeving, die 

verschillende activiteiten faciliteert.

Uw lesaanbod en lesvormen zijn geen 

semester hetzelfde. Daar speelt HUBB 

handig op in. HUBB bestaat uit een serie 

bouwstenen met een ogenschijnlijk 

eenvoudige basisvorm, waarmee u 

eindeloos combineert en varieert binnen 

uw leeromgeving. De ruime toepasbaarheid 

van HUBB geldt overigens ook voor andere 

sectoren, denk aan kantoren, culturele 

gebouwen en ziekenhuizen.

 

De leeromgeving van de toekomst

Gispen en Mecanoo architecten werken 

samen aan de leeromgeving van de 

toekomst. HUBB is een tastbaar resultaat 

hiervan. We hebben onze samenwerking 

de naam ‘Room to learn’ gegeven. 

We willen leeromgevingen creëren 

die aansluiten op de activiteiten die er 

plaatsvinden. Diversiteit, personalisatie 

en het specifieke doel van verschillende 

onderwijsactiviteiten staan centraal. Zodat 

studenten en docenten het beste uit 

zichzelf én uit elkaar halen en ideeën en 

inspiratie uitwisselen. Een basis voor een 

leven lang leren. Voor meer informatie: 

zie roomtolearn.nl. 

EINDELOOS COMBINEREN EN VARIËREN 
VOOR ONDERWIJS OP MAAT



Uw voordelen

• een grote flexibiliteit in inrichten binnen uw bestaande structuren 

• een duurzame en tijdloze oplossing voor de lange termijn

• meer werkplekken dan met een traditionele inrichting

• ergonomisch verantwoord leren en werken

• alle gewenste techniek binnen handbereik

• HUBB kan interieurbouw vaak vervangen

Talrijke configuraties mogelijk

Verandert de vorm van onderwijs? 

Dan zijn de bouwstenen van HUBB 

eenvoudig en duurzaam te hergebruiken. 

Een set stoelen en tafels waaraan in het 

eerste semester wordt samengewerkt, 

wordt met een overkapping geschikt om 

te studeren of onderzoeken. Aan elkaar 

geschakeld zijn de stoelen een bank. 

Met HUBB zijn in dezelfde ruimte meer 

werkplekken te creëren dan met een 

traditionele inrichting. 

De serie is bovendien goed te 

combineren met (bestaand) los meubilair.

Ruimte voor verschillende activiteiten

Met HUBB creëren we een leerlandschap op 

maat dat ruimte biedt aan de verschillende 

activiteiten die er plaatsvinden. Van studeren 

tot overleggen en elkaar ontmoeten. Een 

bepaalde opstelling kan heel goed voor 

meerdere activiteiten gebruikt worden.

Zie de opstelling op de volgende pagina. 

PRODUCTBESCHRIJVINGPRODUCTBESCHRIJVING

Studeren Overleggen

Ontspannen Lesgeven

Ontmoeten Onderzoeken

Samenwerken Studeren

Het voorbeeld voor ‘ontspannen’ kan ook 

prima werken voor ‘lesgeven’. 

Door de leeromgeving af te stemmen 

op de activiteiten die er plaatsvinden, 

wordt leren effectiever én leuker.





Eén ruimte, drie zones 

De ideale leeromgeving biedt 

verschillende zones voor verschillende 

activiteiten: een concentratiezone, een 

samenwerkzone en een sociale zone.  

Met HUBB creëert u deze zelfs binnen 

één ruimte. De vormgeving zorgt ervoor  

 

dat verschillende zones naadloos in 

elkaar overlopen. Bovendien stimuleert 

HUBB ergonomisch verantwoord 

leren en werken: gebruikers wisselen 

hun houdingen automatisch af in het 

gevarieerde leerlandschap dat ontstaat.

Langetermijnoplossing

Een investering in HUBB is een 

investering in de lange termijn.  

Eventuele aanpassingen, aanvullingen  

of upgrades zijn eenvoudig te realiseren – 

ook op een later moment. 

 

U kunt ook kiezen voor een basis-

opstelling en extra’s (zoals een vilten kap) 

later aan te schaffen of erbij te huren  

uit voorraad. 

PRODUCTBESCHRIJVINGPRODUCTBESCHRIJVING

Sociale zone

Ontspannen

Ontmoeten

Lesgeven

Overleggen

Lesgeven

Samenwerken

Onderzoeken

Studeren

Onderzoeken

Studeren

Samenwerkzone Concentratiezone

‘MET HUBB BIEDEN WE EEN CONCEPT OM 
OOK BESTAANDE KLASLOKALEN OM TE BOUWEN 
NAAR EEN NIEUWE LEEROMGEVING.’
Maurits van Berckel, Commercieel directeur Gispen



OVERZICHT MODELLEN

Zitelementen

Tafelelementen

Add-ons en add-inbetweens

Dakelementen

Eenheid in interieur

Kenmerkend voor het uiterlijk van HUBB 

zijn de vriendelijke, ronde vormen en een 

warme uitstraling dankzij de gekozen 

materialen. Alle configuraties bestaan uit 

een stalen onderstel, beukenhout en een 

kap van PET-vilt die zorgt voor een prettige 

akoestiek. Welke opstelling ook wordt 

toegepast; doordat de basislijn hetzelfde 

is, ontstaat een rustig totaalbeeld. 

Het stalen onderstel van HUBB kan in 

verschillende kleuren worden uitgevoerd, 

zodat het mooi aansluit bij de omgeving. 

Omdat we ontwerp en productie in 

eigen beheer hebben, kunnen we ook 

maatwerkoplossingen leveren. Het 

eindresultaat is een leerlandschap  

van modules die volledig op elkaar  

zijn afgestemd.

Gispen en Mecanoo hechten veel  

waarde aan de langetermijninzet van 

meubilair. Samen zorgen we ervoor dat 

meubilair goed wordt onderhouden.  

Bij veranderende behoeftes passen 

we het naar wens aan. 

Circulair produceren

De Circulaire Economie was het 

uitgangspunt bij het ontwerp en de 

productie van HUBB. We hebben er 

continu naar gezocht om met zo min 

mogelijk componenten zoveel mogelijk 

configuraties te maken. Zo passen we één 

houten schaal toe voor alle zitmodellen. 

Alle onderdelen zijn volledig  

(de)monteerbaar en te hergebruiken.  

Verder kozen we voor:

• Hout uit Europese bossen  

die weer worden aangeplant

• PET-materiaal is tot 6 x recyclebaar

• Staal (ook zeer goed te recyclen)

• Geen lijm- maar schroef- en 

klikverbindingen

Ambitie Gispen

Al ons meubilair wordt ontwikkeld volgens 

het circulair design framework. Ons doel 

hiermee is helder: In 2020 onderneemt 

Gispen voor tenminste 50% circulair.

CIRCULAIRE ECONOMIE

Tevreden
gebruiker

Onderhoud Herstel & Upgrade Remanufactering Voor hergebruik 
geschikt maken
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DUURZAAMHEID EN  
CIRCULAIRE ECONOMIE

Gispen ontwikkelt meubilair – zoals ook HUBB – volgens de nieuwste 
inzichten op het gebied van duurzaamheid en de principes van de 
Circulaire Economie. Ons uitgangspunt daarbij is dit circulaire framework. 

PRODUCTIE
Met een gesloten kringloop 

voorkomen we consumptie tijdens 
het productieproces. De energie 
tijdens productie komt van een 

hernieuwbare bron.

RETOUR EN 
LOGISITIEK

We zorgen voor een 
geoptimaliseerde manier van 

transporteretn, werken nauw samen 
met leveranciers, gebruiken lokaal 

verkregen of gewonnen grondstoffen 
en (her)maken en recyclen producten 

lokaal. Zo minimaliseren we de 
milieu-impact.

HERGEBRUIK
Na de gebruiksperiode hergebruiken 

we producten, onderdelen of 
componenten voor een ander doel. 

Producten moeten daarvoor 
aan bepaalde ontwerpeisen 

voldoen

ONDERHOUD EN 
UPGRADE

We verlengen de levensduur 
van producten met (on)

gepland regelmatig 
onderhoud en zorgen we 
voor waardebehoud door 
onderdelen toe te voegen 

of te verwijderen en zo 
voor een functionele of 

esthetische verbetering te 
zorgen. 

MATERIAAL
We willen afval voorkomen. 

Bij de keuzes voor materialen 
kijken we naar eigenschappen 
voor hergebruik met minimaal 
energiegebruik. We kijken naar 

hernieuwbare grondstoffen 
en gebruik van niet-toxische 

stoffen.

(DE)ASSEMBLAGE
We ontwerpen met het oog op 

demontage van complexe producten 
tot uitwisselbare modules, delen 

of onderdelen. Zo houden we het 
gebruik en de waarde van materialen 

zo hoog mogelijk. 

LOGISTIEK
Al bij het ontwerp houden we 
rekening met de verpakking 

van het product, om 
volume, gewicht en afval te 
verminderen. Dit heeft een 
positief effect op het milieu 

en vermindert schade tijdens 
transport.

SCORE HUBB 
FRAMEWORK 64%

CIRCULAIR MODELCIRCULAIR MODEL



HET ONTWERPTEAM HET ONTWERPTEAM

Het team heeft ruime kennis en ervaring 

op het gebied van architectuur en interieur 

en benaderde de ontwerpopdracht als 

een totaaloplossing voor het onderwijs-

landschap. Mecanoo architecten heeft zich 

sinds 1984 ontwikkeld tot een internationaal 

gerenommeerd bureau met prestigieuze 

projecten. 

Tijdens het ontwerpproces werkte 

Mecanoo nauw samen met Gispen. 

Het team van Gispen had de lead in 

de productontwikkeling. De huidige 

meubelserie is het resultaat van  

eindeloos testen en bijschaven, wat 

heeft geleid tot de optimale ergonomie. 

HUBB is ontstaan in nauwe samenwerking tussen Gispen en 
Mecanoo. Paul Ketelaars, partner bij Mecanoo, ontwierp de 

meubelserie samen met Arne Lijbers en Michelle Zwiers. 

MECANOO
ARCHITECTEN

‘WE HEBBEN GEEN MEUBEL ONTWORPEN, 
MAAR EEN NIEUWE OMGEVING. DIE RUIMTE 

BIEDT AAN MEERDERE ACTIVITEITEN.’

TIP VAN DE ONTWERPER

Ontwerp gebaseerd op context en activiteit zal het gebruik bevorderen en zelfs nieuw 

gebruik kunnen stimuleren. Een ontwerp moet altijd zorgen voor een kwaliteitsverhoging 

in de ruimtelijke omgeving.





SLIMME TOEPASSINGENSLIMME TOEPASSINGEN

Schuifbaar blad voor 
ergonomisch werken

Ingebouwde verlichting die 
reageert op een sensor

Akoestisch scherm van 
PET-vilt voor extra privacy

Electra & data eenvoudig te 
bereiken onder schuifbaar 
werkblad

Opdekstoffering voor extra 
comfort, beschikbaar in 
diverse stoffen en kleuren

Akoestische kap 
van PET-vilt  voor 
geconcentreerd werken

Alle onderdelen zijn (de)monteerbaar 
en te hergebruiken door schroef- en 
klikverbindingen



PRODUCTOPTIES

Slimme toepassingen

Voor de integratie van techniek is een 

aantal slimme oplossingen bedacht.  

Zo kunnen in de werkbladen stroompunten 

en usb-opladers voor laptops en 

telefoons geïntegreerd worden. Tafels 

hebben een schuifblad, zodat iedere 

gebruiker de werkplek op zijn of haar 

lichaamsverhoudingen kan afstemmen. 

Verlichting kan optioneel worden 

ingebouwd en reageert op een sensor. 

Schuifbaar blad

Modulair systeem

Electra & data oplossingen

Privacy scherm

Verlichting met sensor

Opdekstoffering



KLEUREN & MATERIALEN

Basis Grijs/zwart Blauw

RAL 7030

RAL 9005

RAL 5024 

RAL 5001

Vyva fabrics 
Bella grana - milkweed

Gabriel 
Medley - 60999

Grof geweven - Kvadrat  
Steelcut trio 2- 124

Kvadrat 
Remix 2- 133

Gabriel 
Niroxx - 43.013

Vyva fabrics  
Boltaflex - colonial blue

Gabriel 
Medley - 66010

Gabriel 
Crisscross - 2501

Kvadrat 
Waterborn - 753

Kvadrat 
Divina MD - 873

Vyva fabrics
Silverguard - sterling

Kvadrat 
Divina melange 2 - 170

KLEUREN & MATERIALEN

Meer weten over de leeromgeving van de toekomst? 

Kijk dan op roomtolearn.nl

Groen Rood Geel

RAL 6011

RAL 6003

RAL 3016

RAL 3011

RAL 1012

RAL 1005

Vyva fabrics 
Boltaflex - ocean grey

Gabriel 
Medley - 68005

Kvadrat 
Rime - 921

Gabriel
Niroxx - 43.032

Kvadrat
Divina MD - 973

Vyva fabrics
Bella grana - sunset

Gabriel 
Medley - 63016

Kvadrat 
Remix 2 - 632

Kvadrat 
Divina 3 - 584

Vyva fabrics 
Silverguard - sunkist

Vyva fabrics 
Bella grana - nectar

Gabriel 
Medley - 62054

Kvadrat
Steelcut trio 2 - 453

Kvadrat 
Remix 2 - 422

Vyva fabrics 
Legend - nectar

PET-vilt

Beukenhout

Zwart beits

Kleurstellingen

Mecanoo heeft voor de 

HUBB-serie een kleuren-

pallet samengesteld 

vanuit de nieuwe collectie 

Gispen-kleuren. Het palet 

bevat zowel neutrale als 

meer uitgesproken kleuren.  

Er is altijd een kleurstelling 

te vinden die aansluit bij 

uw omgeving en identiteit.  

Materialen

Bij het ontwerp hebben 

we gekozen voor eerlijke 

materialen; de basis is 

staal, de middenzone is 

beukenhout en bovenop 

ligt een dak-element van 

gerecyclede petflessen.




