De Bril

In de

pipeline
TITUS Group: Tera Black collectie, niet-reﬂecterende matzwarte finish met een ﬂuweelachtige touch.
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DOOR DE BRIL VAN FRANCES

De Nederlandse Voorjaarbeurzen waren uitgesteld,
maar gelukkig niet afgesteld. In de vorige editie van
Interior Business Magazine heeft u een uitgebreid verslag
over de vakdagen in Beusichem en De Woonindustrie
kunnen lezen. Voor haar column heeft frances Interzum@
home bezocht, of beter gezegd, bekeken. Hier volgt haar
impressie. Wat zit er in de pipeline voor onze branche?

Hoe smart worden materialen en interieurs? Hoe
maken we virtuele wereld weer socialer? Hoe staat
het met de recycling? Dit zijn slechts een paar
onderwerpen die tijdens interzum@home ter
sprake kwamen. Terugkijken kan, in ieder geval tot
september.

V

ier dagen Interzum@home
was absoluut de moeite waard.
Het digitale event bood een
geanimeerde mix van beurs
en congres. Op de showfloor kon je 450
exposanten ‘bezoeken’, waarvan 130 met
een videopresentaties over het bedrijf en/
of collecties. Je kon chatten, een meeting
aanvragen, soms een virtuele showroom
bezoeken, een firma of product aanbevelen
(sharen) en met exposanten en bezoekers
connecten (linken).
Daarnaast kon je op drie podia lezingen en
workshops volgen: over trends, green smart
materials en matrasrecycling.
Wie dat gemist heeft: geregistreerde
bezoekers kunnen alles onbeperkt
terugkijken, zeker tot september. Ik zou
zeggen: doen!

MATRASRECYCLING: CIRCULAIR PU

Interzum@home: een hybride
mix van digitale beurs, lezingen
en rondetafelgesprekken.

Op het podium matrassenrecycling werden
-tig lezingen over dit thema gehouden. Wat is
de stand van zaken? Bij pocketveren is er al
veel vooruitgang geboekt. Door alternatieve
lijmen of nog beter, het thermisch lassen,
kunnen ze ontmanteld worden tot twee
gescheiden afvalstromen.
De innovatieve doorbraak op deze Interzum?
De introductie van circulair pu-schuim, want
gemaakt van Renova™ polyols. Door een
chemisch recycling proces, kunnen polyols
uit afgedankt pu-schuim herwonnen worden,
voor hergebruik als grondstof voor nieuwe
pu-producten. Dit proces is ontwikkeld door
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Ambigance: the panel is the new fitting.
Een materiaalbesparend design, een
kast-zonder-korpus, met geïntegreerd
beslag in de panelen.
https://www.ambigence.com/

H&S Anlagetechnik GmbH. Deze innovatie
wordt binnenkort op industriële schaal op
2 plaatsen geïmplementeerd in Europa.
Eerst in Frankrijk: de Vita Group start de
productie van pu-schuim op basis van de
gerecyclede RenovaTM polyols. Daarna in
Nederland: RetourMatras laat nog dit jaar
een industriële reactor bouwen door H&S.
Gezien de huidige grondstofschaarste en
de klimaatdoelstellingen, is deze industriële
uitrol geweldig nieuws! Maar waarom komt
de recycling van zitmeubelen amper/niet in
het nieuws? Ik blijf me verbazen dat je daar
zo weinig over hoort…..

SMART
Een tweede podium was bestemd voor
green smart materials. De ontwikkelingen
volgen elkaar razendsnel op, zijn vaak de
experimentele fase voorbij. Meubelstof
van bananenschillen, turf als akoestische
grondstof, 3-D printing met cellulose,
natuurlijke bindmaterialen, etc. Een
veelgehoorde conclusie: recyclen gaat hand in
hand met lokale productie.
Smart design kwam ook aan bod. Geloof het
of niet, maar het voice-controlled openen van
deuren? Dat gaat mij toch te ver. Verlichting
en elektriciteit (usb-oplaadpunten) in lades
lijkt me wel handig. Daar zijn alle bekende
merken het over eens.

VITA-Group: het circulaire Orbus pu-schuim,
geproduceerd van de gerecyclede RenovaTM
polyols. Een gezamenlijk van project van
Ecomobilier, Orrin Chemicals, Dow Chemicals
en Vita. Onderscheiden met de Interzum 2021
Best Award.
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Smart verwijst ook naar slimmer, efficiënter
materiaalgebruik. Het “ViZard by ambigence”
beslag van Hettich is onzichtbaar IN een
zijpaneel geïntegreerd. Dat is meer dan
een minimalistische oplossing. Dit biedt
ongekende mogelijkheden voor het design,
zoals de kast-zonder-korpus. De ‘meterslange’
klepdeur is aan twee verticale panelen-metbeslag opgehangen. Achterwanden, zijkanten
en bovenplaten zijn overbodig. De ruimte
achter het frontpaneel kun je individueel
vormgeven; je zit niet vast aan binnen- en
buitenmaten van een kast. Het VIZard beslag
is al een paar jaar op de markt, maar heeft
nog niet tot de doorbraak van ‘out of the box’
designconcepten geleid.

CORONA?

Häfele:
Loox5 en Nimbus, één
geïntegreerd verlichtingssysteem voor de
meubels én de ruimte,
indoor én outdoor.
Alles is eenvoudig te
bedienen met één
afstandsbediening,
één schakelaar
of met de Häfele
Connect Mesh App.
Eén verbindingskabel
is genoeg, plug &
play! (Interzum Award
2021 ‘High Product
Quality’.)

Een actueel thema kwam vrij summier aan
bod: de impact van corona op materialen,
design en interieurinrichting. Schuifwanden
bieden uitkomst nu thuiswerken standaard
wordt. Een zeer interessant researchproject
is PraktikApp: hoe kan de discrepantie tussen
de virtuele communicatie met de buitenwereld
en het sociale leven thuis opgelost worden?
De tafel is het sociale middelpunt in huis. Dus:
een interactieve, hybride tafel. De digitale
communicatie verloopt dan niet via individuele
apparaten, maar via een hybride tafel met
gecamoufleerde digitale voorzieningen. (Meer
info: https://www. praktikApp.com).

NORMALE BEURZEN?
Volgens de organisatie, was Interzum@home
een opstapje naar een hybride Interzum,
wanneer vakbeurzen weer ‘normaal’ mogelijk
zijn. Voor het najaar neemt Spoga het zekere
voor het onzekere, dus is uitgesteld naar
2022. Milaan en Paris beloven (vooralsnog)
in september door te gaan. Brussel lijkt me
buiten de gevarenzone voor uitstel.
Of en hoe de beurzen weer ‘normaal’ worden?
Elkaar weer zien doet zo goed! Dus op naar
de fysieke beurzen!

Hettich: AvanTECH YOU Illumination, een geïntegreerd
LED-verlichtingsprofiel op de 13 mm dunne zijkanten.
(Interzum Award 2021 ‘High Product Quality’.)

frances | franpress
Reageren op deze
column kan via
frances@franpress.nl
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