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De volledige kamer past op eén europallet

Casulo is een complete kamerinrichting, die in minder dan 8 minuten op de
basismaten van een europalet kan worden samengepakt of ook weer worden
opgesteld. Er komt geen enkel werktuig aan te pas!

Een "ingepakte" Casulo ziet er uit als een
kist van 80 x 120 x 90 cm en heeft dus
de basisafmetingen van een europalet.
Nog beter gezegd, alle meubel samen
vormen kist en palet, na het opbouwen
blijft er geen enkel restdeel over. Zo kan
Casula voor slechts ca. 80€ door elk
willekeurig transportbedrijf dwars door
Duitsland als stukgoed vervoerd
worden. In deze vorm is de inrichting,
zonder dat er nog verder
verpakkingsmateriaal nodig is, toch
optimaal beschermd. Een nieuwe
woonoplossing geheel naar het motto van "vandaag hier - morgen weg!".
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Met 80 cm breedte past Casulo door
elke normale deur. En is er geen lift ter
beschikking, dan kan de inrichting in
haar afzonderlijke onderdelen makkelijk
door maximaal twee personen worden
gedragen. Binnen de kist staat
bovendien nog meer dan een derde van
het volume als pakruimte voor eigene
dingen ter beschikking.

Bij het opbouwen dienen verschillene
neodymium magneten (www.
supermagnete.de/dut/
magnets_overview_raw) als
montageelementen. Zo worden de
buitenwanden, die de kist tijdens het
transport beschermen gewoon tot de
romp van de kleerkast omgevouwen.
Eventuele tijdens het transport ontstane
krassen zijn dus later niet meer van
buiten zichtbaar. Het spanband, dat de
verpakte kist omsloot, wordt voor de fixering van de romp hergebruikt.

De tafel kan na het pakken direkt opzij
gezet worden. Tijdens het transport
dient de tafel als statisch frame van de
kist, die dan naar behoefte met 200 kg
extra gewicht van verhuisdozen kan
worden belast. Alle verdere
inrichtingselemente worden dan zo
precies binnen deze kooi gepakt, dat ze
tijdens het transport niet kunnen
verschuiven en beschadigd raken.

De drie afzonderlijke elementen van de
in de hoogte verstelbare draaikruk
worden tijdens het transport door
magneten bij elkaar gehouden. Verdere
magneten dienen ter bevestiging
tijdens het transport aan de tafelpoten.
De tafel beschikt in uitgeklapte vorm
over een ruim voldoend werkvlak van
160 x 80 cm. De planken van het
wandmeubel liggen plat op het palet en
worden dan in de verschillende
segmenten omgevouwen en in elkaar gestoken.
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In de vele schuifladen en in de beide
extra krukken, die ook als nachtkastje
kunenn worden gebruikt, bevindt zich
voldoende opbergruimte. Als rode
draad in de vormgeving van het gehele
meubilair dienen de bandvormige
grepen, die alle delen, die men bewegen
of openen kan, aanduiden.

Als deur voor de klerenkast en als
zijdelingse zakken voor het wandrek
dienen vilten lappen, die simpel aan
magneten worden vastgeklikt. De vilten
deur kan zo in beide richtingen worden
geopend en wordt na opening
eenvoudig aan de zijwand van de kast
door een verdere magneet
vastgehouden. Ook aan het rek kunnen
de vilten lappen al naar believen aan
magneten worden bevestigd.

In plaats van aan een kledingroede, die onnodig
ruimte kost en speciaal zou moeten worden
gemonteerd, worden hemden en jassen nu eenvoudig
met magnetische klerenhangers aan een metalen
strip bevestigd. En aangezien bij het opbouwen geen
schroeven of verdere kleine onderdelen nodig zijn,
kan men ook niets kwijtraken.
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Video

Marcel Krings, industrieel ontwerper
(hogeschool)

Casulo is in 2007 als gemeenschappelijk
afstudeerprojekt van Sebastian
Mühlhäuser en Marcel Krings aan de
International School of Design in Keulen
ontstaan. In november hebben de beide
ontwerpers hiermee de "Abraham en
David Roentgen Prijs" gewonnen.

Supermagnete.de heeft de voor het
projekt benodigde magneten
gesponserd.
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Gebruikte artikelen
41 x S-10-05-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.de/
dut/S-10-05-N)
40 x S-05-08-N: Staafmagneet Ø 5 mm, hoogte 8,47 mm (www.supermagnete.de/
dut/S-05-08-N)
4 x S-20-05-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.de/dut/
S-20-05-N)

Online sinds: 04.03.2008

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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