


Maatwerk zitcomfort 
voor de projectinrichting 
SitCompany is een Nederlands bedrijf wat zich richt op de zakelijke zitmarkt in de Benelux. De focus ligt op 
openbare gebouwen, horeca, hotellerie, zorginstellingen en kantooromgevingen. SitCompany werkt direct 
voor de eindgebruiker of via bestekschrijvers. 

SitCompany ontwikkeld en produceert maatwerk zitproducten op behoefte van de klant. Van schets, uitvoering 
tot plaatsing op locatie. SitCompany werkt met ambachtelijke vakmensen in de regio waarmee korte lijnen en 
scherpe levertijden gehaald kunnen worden.



Van eenvoudige functionele stoelen voor de horeca 
en hotellerie tot op maat gemaakte loungebanken in 
de lobby. Geproduceerd op behoefte van de klant en 
comfort voor de gast.
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De vorm wordt ontleent van de bankopstelling in 
treincoupés. De vormen worden multifunctioneel 
toegepast in ontmoetingsruimtes. De treinbanken 
zijn ware eye-catchers en kunnen op een grote 
diverse locaties toegepast worden.
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Het is vanzelfsprekend dat gasten een goed  
bed mogen verwachten. SitCompany  
ontwikkeld akoestische achterwanden  
voor hotels en vakantieparken geproduceerd 
 in diverse materialen afgestemd op de wensen 
van de klant. Een luxe uitstraling draagt bij tot  
een onvergetelijke ervaring. 
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Geluidsreducerende materialen dragen er toe 
bij om een betere akoestiek te creëren in een 
bedrijfsruimte of kantoor. SitCompany biedt 
verschillende akoestische oplossingen voor een 
aangename werkplek.
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COCON - Silence Rooms
Creëer je eigen habitat 
Open kantoren kenmerken zich door ruimtelijk, meer licht en vrijheid. Maar tegelijkertijd ook meer hinderlijke  
geluiden op de werkplek en dat doet afbreuk aan de concentratie. Om die reden zoeken werknemers steeds  
vaker een rustige plek om telefoongesprekken te voeren, overleg te plegen of focussen op individueel werk.

SitCompany biedt daarvoor een oplossing onder de naam COCON - Silence Rooms. Cocooning staat voor knus, 
gezellig en je afsluiten voor de buitenwereld. COCON heeft dat vertaald naar de werkomgeving waar behoefte is aan 
concentratie en focus. COCON biedt diverse oplossingen van telefoonstoelen tot afgesloten ruimtes al dan niet 
voorzien van verlichting, stroom en aansluitmogelijkheden voor audiovisuele technieken. Daarmee draagt COCON  
bij aan een rustige silence room zonder andere collega’s af te leiden. 



Strak vormgegeven akoestische fauteuils waarin  
je de rust terugvindt voor een ongestoord telefoon- 
gesprek of het doorlezen van stukken. Door rondom  
te bekleding leent de fauteuil zich uitstekend voor 
plaatsing in een losse ruimte. De fauteuils worden  
bekleed met kwaliteitsstoffen en desgewenst van  
alle gemakken voorzien als stroom en oplaad- 
mogelijkheden.
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Als een ‘Shop in een Shop’ biedt COCON conferentie 
mogelijkheden binnen een kantoor of openbare  
ruimte. Een eigen habitat waarin je je kunt terugtrekken. 
Door maatwerk kunnen de silence rooms ingedeeld 
worden op behoefte van enkele stoel tot tegenover 
elkaar geplaatste treinbanken met een tafel. Als semi 
afgesloten ruimte of geheel gesloten glaswand al dan 
niet voorzien van verlichting, stroom en aansluit- 
mogelijkheden voor audiovisuele technieken. 
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