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Co-working & 
Co-living hubs 

De FL’EX-BOX speelt in op een verandering van tijdperk 
waarin de verbinding met jezelf, anderen en de natuur 
centraal komt te staan. We nemen steeds meer regie op 
ons eigen leven waarin wonen en werken vermengd 
raken in een hybride levensstijl. 

De groeiende maatschappelijke behoefte aan welzijn, 
gemeenschapsgevoel, duurzaamheid en biodiversiteit 
leidt tot co-working en co-living communities die 
optimale omgevingen creëren voor productie, 
creativiteit en innerlijke groei. 

Met dergelijke gemeenschappen bewegen we naar 
een bewustere, gezondere en duurzamere wereld. Het 
co-living en co-working concept ondersteunt deze 
beweging en geeft antwoord op de behoefte van de 
moderne ‘digi-nomads’, de thuiswerkers, studenten, 
ondernemers, senioren en gezinnen. 

Op speelse wijze kunnen de woon/werk units van de 
FL’EX-BOX een community vormen, waar de bewoners/
gebruikers in synergie een eigen identiteit aan kunnen 
geven. Het gaat over een toegankelijke, veilige  
omgeving waar mensen zich sociaal, mentaal en fysiek 
thuis voelen en tot bloei komen. Een manier van leven in 
harmonie met de natuurlijke wereld en met slim gebruik 
van moderne technologie.

De FL’EX-BOX gaat over gedeelde leefomgevingen, waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten om uitwisseling, 
ideëen en acties te bevorderen die leiden tot sociale 
innovatie en interactie. 
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Verblijfshabitat 
voor mens, 
flora & fauna 
De FL’EX-BOX is een hybride verblijfshabitat voor de 
mens, flora en fauna. Een plek voor een geheel nieuwe 
manier van wonen en werken, die oude gewoontes 
los laat. Modulaire bouwstenen bieden eindeloze 
mogelijkheden om van één enkele FL’EX-BOX uit te 
bouwen tot een ware FL’EX-BOX community. 

Om het klimaat een positieve boost te geven mag de 
natuur (en de mens) meer verwilderen. Op en rondom 
de FL’EX-BOX zal rijkelijk, divers groen geplaatst worden 
om de biodiversiteit te vergroten. De toegevoegde 
natuur zorgt tevens voor een positieve invloed op ons 
innerlijk welzijn. De grens tussen binnen en buiten 
vervaagt door het groen waarmee de balans tussen 
mens, zijn werk en de natuur prachtig samenvalt. 

De FL’EX-BOX is nagenoeg circulair, modulair, en 
zelfvoorzienend ontworpen. Dat houdt in dat er met 
zoveel mogelijk circulaire materialen gebouwd wordt 
op een demontabele en remontabele manier. Elk 
onderdeel is her te gebruiken of recyclebaar. De vorm 
en de uitstraling van de FL’EX-BOX zijn ontworpen 
vanuit respect voor natuur en omgeving, maar zeker 
niet zonder een optimale functionaliteit, flexibiliteit en 
(akoestisch) comfort voor de gebruiker. 

Het interieur is hoogwaardig vormgegeven en wordt 
voorzien van moderne technieken om direct in te 
plugen en online verbonden te zijn. Dit samenspel 
tussen de technische wereld waarin we leven en de 
verbinding met de natuur, geeft de FL’EX-BOX haar 
unieke kwaliteit. 

Een beeldmerk van verbinding tussen ecologie en 
techniek in deze veranderende samenleving. 



10  –  De FL’EX-BOX

Een antwoord op 
het verlangen naar 
welzijn, gemeenschap 
en duurzaamheid
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Modulariteit | werken

A new co-working & co-living concept  –  13

De FL’EX-BOX is krachtig in zijn eenvoud. De basis is een 
ruimte van 2,65 bij 2,65 vierkante meter oppervlakte, 
welke op ontelbare manieren tot grotere of meerdere 
ruimtes is door te koppelen en stapelen. Elke FL’EX-BOX 
heeft twee gesloten wanden, een glaswand en een 
dubbele, openslaande deuren.

De afwisseling tussen gesloten en open 
wanden biedt een grote mate van flexibiliteit en 
ontwerpmogelijkheden. De FL’EX-BOX is in basis 
ingericht als enkele werkplek. Wanneer ze gekoppeld 

worden tot een groter formaat van bijvoorbeeld 
vier of zes units, worden het samenwerkplekken, 
overlegruimtes en scrumruimtes. 

De units zijn ontworpen als een plug-and-play systeem 
en zijn daarmee grotendeels locatie onafhankelijk. Een 
community van groter formaat kan voorzien worden 
van een ‘technische’ unit waarin toiletten, een pantry en 
installaties verwerkt zijn. 

enkele unit - werken dubbele unit - werken vier units - werken / overleg zes units - werken / overleg
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Modulariteit | wonen
Vanaf zes units kan de FL’EX-BOX een footprint bieden 
om de functie wonen er op een goede manier in te 
realiseren. Een leefgedeelte en alle natte ruimtes kunnen 
dan beneden gesitueerd worden inclusief ruimte voor 
een trap. Deze footprint heeft een oppervlakte van 
38 m2

Slaapkamers en andere ruimtes kunnen op een 
verdieping geplaatst worden zodat het geheel compact 
in omvang blijft. Afhankelijk van de opstelling ontstaat 
er ook een dakterras als ‘privé’ buitenruimte. 

De combinatie van wonen met werken maakt het 
gebruik van de FL’EX-BOX interessant. Het simpelweg 
toevoegen van een aantal werkunits voor flexibel 
gebruik, niet alleen voor de bewoner(s) maar ook 
verhuurbaar aan anderen, maakt de FL’EX-BOX tot een 
unieke setting voor co-working en co-living. 

verdieping op basis footprintbasis footprint voor wonen verdieping op basis footprint
drie units - slaapkamer en werkplek vier units - slaapkamer en werkplekzes units - leefruimte, keuken en badkamer
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Een plek waar 
mensen zich 
sociaal, mentaal 
en fysiek thuis 
voelen
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Materiaalgebruik

MARMOLEUM
VLOER

STALEN 
CONSTRUCTIE

GEPOEDERCOAT
RAL 3009

THERMISCH 
GEMODIFICEERD 

VURENHOUT
BUITENWANDEN

POPULIEREN 
MULTIPLEX

BINNENWANDEN

 GERECYCLED 
VILTEN

BUREAUWAND
BEIGE

De FL’EX-BOX is circulair ontworpen. De constructie 
bestaat uit stalen kolommen voor een lichte basis. 
De buitenzijde wordt bekleed met thermisch 
gemodificeerde vurenhouten delen, afgewerkt met 
Colorseen Acrylic Stain mat. De dichte binnenwanden 
en openslaande deuren worden gemaakt van 
populieren multiplex. 

Thermisch en akoestisch comfort wordt behaald met het 
plafond en de achterwand bij de werkplek. Beide wordt 
voorzien van geluidsabsorberend materiaal en een 
koelsysteem om het interne comfort te waarborgen, met 
een ventilatiepunt in de wand. Het plafond is afgewerkt 
met strekmetaal en voorzien van twee LED lichtlijnen. 

De achterwand bij de werkplek is voorzien van een 
geperforeerd stalen paneel met een ontworpen 
patroon. Het bureau is in hoogte verstelbaar en heeft 
een essenhouten blad. De vilten bureauwand heeft 
een akoestische werking en is gemaakt van oude 
gerecyclede stoffen en bedrijfskleding. 

De daken worden voorzien van diverse beplanting ter 
bevordering van de biodiversiteit. Tevens dragen de 
planten bij aan het thermisch comfort in de box door 
het tegenhouden van warmte op het dak. Zonwerende 
luifels aan de FL’EX-BOX bieden schaduw en ruimte om 
zonnepanelen te plaatsen om de units zelf te voorzien 
van benodigde stroom. 

Alles in de FL’EX-BOX is eenvoudig te bedienen en in te 
stellen via een app op je telefoon met een Domotica 
systeem. Dat wil zeggen het openen en sluiten van 
de box, bediening van de verlichting en het verstellen 
van het bureau. Laptop en telefoon kunnen opgeladen 
worden op het bureau en er is zelfs een muziekbox 
ingebouwd om je eigen playlist op af te spelen. Bij 
aankomst in de FL’EX-BOX staat alles al goed ingesteld.

GEPERFOREERD
STALEN

KOELWAND

ZONNEPANELEN STREKMETALEN
KOELPLAFOND

BEPLANTING
T.B.V.

BIODIVERSITEIT
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CIRCULAIR 
MATERIAAL-

GEBRUIK

DEMONTABEL REMONTABEL AKOESTIEK COMFORT
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FLEXIBEL EN 
MODULAIR

CO2 NEUTRAALZELFVOOR-
ZIENEND

ÉÉN MET DE 
NATUUR

INTERNET OF 
THINGS



Kenmerken en 

eigenschappen

CIRCULAIR MATERIAALGEBRUIK

De keuze van de materialen passen we zo toe dat ze 

in volgende cycli weer opnieuw hoogwaardig kunnen 

gebruiken. Zo draagt de FL’EX BOX bij aan grondstof- 

en CO2-reductie.

REMONTABEL

Elk onderdeel in de FL’EX-BOX is opnieuw te gebruiken 

wanneer deze op een nieuwe plek geplaatst wordt. Er 

zijn geen nieuwe materialen nodig bij een re-montage, 

wat tevens resulteert in geen afvalmateriaal.

DEMONTABEL 

De boxen worden als volledige units geplaatst maar zijn te 

demonteren wanneer deze naar een andere locatie 

verplaatst dient te worden.

AKOESTIEK 

Waar nodig worden wanden voorzien van akoestische 

panelen gemaakt van I-did. Dit akoestisch vilt wordt 

gemaakt van oude gerecyclede stoffen, verhuisdekens 

tot aan kleding.
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De FL’EX-BOX is ontworpen met als uitgangspunten 
circulariteit, modulariteit en zelfvoorzienendheid. 
Gekeken vanuit een optimale functionaliteit, flexibiliteit 
en comfort zonder daarbij de natuur en bestaande 
omgeving aan te tasten. 

ZELFVOORZIENEND

Zonnepanelen op het dak van de box zorgen voor de benodigde 

voeding van laptops, tv-schermen, muziek en oplaadpunten voor 

je telefoon.

COMFORT

De FL’EX-BOX heeft een hoogwaardig interieur met een circulair 

uitgangspunt. Voorzien van moderne technologie, akoestisch 

comfort en een optimaal binnenklimaat. 

CO2 NEUTRAAL

Naast het gebruik van circulaire materialen zal het 

plaatsen van groen op en rondom de boxen een 

positieve bijdrage hebben op de uitstoot van CO2 en de 

biodiversiteit vergroten. 

INTERNET OF THINGS

De boxen zijn eenvoudig via een app te reserveren en volledig 

draadloos en contactloos te bedienen. Van het openen van 

deuren tot het verstellen van het bureau en het regelen van 

klimaatinstallatie, verlichting en muziek. 

FLEXIBEL EN MODULAIR

De boxen zijn eenvoudig aan elkaar te koppelen en te stapelen 

tot maximaal twee lagen. Meerdere afzonderlijke boxen of grotere 

ruimtes maken behoort tot de mogelijkheden. De afwisseling van 

gesloten en open wanden maakt tot een optimale flexibiliteit.

ÉÉN MET DE NATUUR 

Het open karakter en het gebruik van natuurlijke 

materialen zorgen dat het interieur op een positieve 

manier van invloed is op je gemoedsrust. Binnen en 

buiten worden als één geheel beleefd waarmee de 

balans tussen werk en natuur prachtig samenvalt.
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Een modulair, 
circulair systeem 
in harmonie met 
de natuur 
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FL’EX-BOX huren

28  –  De FL’EX-BOX

De FL’EX-BOX is zowel te huur als te koop. Dit kan 
vanaf een enkele unit tot een volledig samengestelde 
community. Prijzen hiervoor gaan op aanvraag. 

Een FL’EX-BOX community kan door iedereen gebruikt 
worden die member wordt van de community. Via de 
bijbehorende app is eenvoudig een persoonlijk account 
aan te maken.

Op de app zijn FL’EX-BOXEN in de buurt zichtbaar en 
wordt de beschikbaarheid getoond. De ruimtes zijn 
vervolgens eenvoudig te reserveren voor een bepaald 
tijdsslot waarin u van plan bent de FL’EX-BOX te gaan 
gebruiken. Bij aankomst ontvangt u een toegangscode 
om de box te kunnen openen. Na afloop van het 
gereserveerde tijdsslot of bij afmelding kunt u de box 
verlaten en zal deze zichzelf afsluiten. de faciliteiten 
in de box zullen dan ook uitgeschakeld worden. 
Tussentijds kunt u zo vaak in en uit de FL’EX-BOX als 
gewenst of heerlijk met de deuren open zitten werken. 

De app regelt alle inwendige installaties met betrekking 
tot klimaat en verlichting. Op het in hoogte verstelbare 
bureau zijn elektra punten aanwezig en kan uw mobiele 
telefoon draadloos worden opgeladen. 

Meer informatie over prijzen en het samenstellen van 
een community is op te vragen via info@ex-interiors.nl

A new co-working & co-living concept  –  29

Functionality – bGrid Data
1. Insight in building parameters TThhee  bbGGrriidd  ssyysstteemm  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  ccoolllleecctt  ddaattaa  ttoo  pprroovviiddee  iinnssiigghhtt  iinn  

rreelleevvaanntt  bbuuiillddiinngg  ppaarraammeetteerrss..  TThhee  ddaattaa  ccaann  bbee  aacccceesssseedd  vviiaa  tthhee  AAPPII  aanndd  
uusseedd  ffoorr  aannaallyyttiiccss  aanndd  vviissuuaalliizzaattiioonnss,,  bbootthh  bbyy  bbGGrriidd  aanndd  eexxtteerrnnaall  ppaarrttiieess  
wwhhoo  aarree  aabbllee  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  tthhee  ddaattaa  iinn  tthheeiirr  oowwnn  UUsseerr  IInntteerrffaaccee..  
AAnnootthheerr  ppoossssiibbiilliittyy  iiss  tthhaatt  eexxtteerrnnaall  ppaarrttiieess  aacccceessss  aa  ssuubbsseett  ooff  tthhee  ddaattaa  vviiaa  
BBAACCnneett  oovveerr  IIPP  ((sseeee  uussee  ccaassee  22::  CClliimmaattee  ccoonnttrrooll))  aanndd  iinnccoorrppoorraattee  tthhee  
ddaattaa  iinn  tthheeiirr  BBMMSS,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  bbuuiillddiinngg  ppaarraammeetteerrss..  EEaacchh  
NNooddee  ccoonnttaaiinnss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinntteeggrraatteedd  sseennssoorrss::
• Temperature (both infrared- as air temperature) [°C]
• Relative humidity [%]
• Ambient light [Lux]
• Sound intensity (6 derived values for relative sound intensity)
• Passive Infrared (PIR) [movements]

TThhee  AAiirr  QQuuaalliittyy  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  NNooddee  ccaann,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aabboovvee--
mmeennttiioonneedd  ppaarraammeetteerrss,,  aallssoo  mmeeaassuurree::
• Total Volatile Organic Compounds (TVOC) [mg/m3]
• CO2 [ppm] 

Temperature Relative
Humidity

Ambient
Light

Sound
Intensity

Presence/ 
movements

TVOC

CO2

TVOC

CO2

Functionality – bGrid Controls

2. Light Control

3. Climate Control

TThhee  bbGGrriidd  ssyysstteemm  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  ddiirreeccttllyy  ccoonnttrrooll  tthhee  lliigghhttss  iinn  tthhee  
bbuuiillddiinngg..  TToo  ddoo  tthhiiss  tthhee  nnooddee  nneeeeddss  ttoo  bbee  ccoonnnneecctteedd  vviiaa  tthhee  DDAALLII  
pprroottooccooll  ttoo  tthhee  lliigghhttiinngg  ffiixxttuurreess..  MMaaxxiimmuumm  88  ffiixxttuurreess  ccaann  bbee  
ccoonnnneecctteedd  ttoo  oonnee  NNooddee,,  wwhhiicchh  wwiillll  aallll  bbee  ccoonnttrroolllleedd  iinn  tthhee  ssaammee  
mmaannnneerr,,  aanndd  bbGGrriidd  ddooeess  nnoott  ccoonnttrrooll  aannyy  eemmeerrggeennccyy  lliigghhttiinngg..  TThhee  
lliigghhttss  ccaann  bbee  ccoonnttrroolllleedd  bbyy::
• Presence detection
• Daylight harvesting algorithm
• Through a set-point adjustment (0-100% at the bGrid API)

TThhee  bbGGrriidd  ssyysstteemm  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  iinntteeggrraattiioonn  wwiitthh  tthhee  BBuuiillddiinngg  
MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  [[BBMMSS]]..  TThhee  BBMMSS  wwiillll  ccoonnnneecctt  wwiitthh  tthhee  bbGGrriidd  
TTeecchhnniiccaall  AAcccceessss  PPooiinntt//  GGaatteewwaayy  tthhrroouugghh  BBAACCnneett  oovveerr  IIPP  ((mmuusstt  bbee  iinn  
tthhee  ssaammee  llooccaall  tteecchhnniiccaall  nneettwwoorrkk))..  IItt  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  pprroovviiddee:
• User requests such as temperature set-points (+3 to -3 °C 

deviation from setpoint), ventilation stage, or blinds up/down 
(excluded)

• bGrid sensor data (min. 1 Node is required per control loop)

Daylight Harvesting Light Intensity ControlPresence Based

User Control
Temperature, Ventilation, Blinds

Provide sensor data

Functionality – bGrid Controls

2. Light Control

3. Climate Control
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Functionality – bGrid Insights

4. Occupancy

5. Localization

TThhee  bbGGrriidd  ssyysstteemm  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  ccoolllleecctt  ooccccuuppaannccyy  ddaattaa  aabboouutt  bbuuiillddiinngg  
uussaaggee..  FFoorr  tthhiiss  tthhee  PPIIRR  sseennssoorr  iiss  uusseedd  ttoo  ddeetteecctt  mmoovveemmeenntt  aanndd  aa  bbGGrriidd  
aallggoorriitthhmm  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhee  ooccccuuppaannccyy..  bbGGrriidd  ccaann  ddiissppllaayy  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  uussaaggee::
• Room occupancy (Indicates if a room is occupied yes/no. Requires a 

Node at the ceiling within each room)
• Desk occupancy Indicates if desk island occupancy. Based on machine 

learning / estimated values. (no desk nodes necessary, but requires a 
Node above each desk group)

• People counting estimate (Gives an estimation of the crowd/ amount of 
people in a room/ area. Requires a Node at the ceiling of each desired 
area)

TThhee  bbGGrriidd  ssyysstteemm  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  iinnddoooorr  llooccaalliizzaattiioonn  ooff  uusseerrss  aanndd  aasssseettss..  TThhee  
nnooddeess  ccaann  aacctt  aass  aa  BBlluueettooootthh  aaddvveerrttiisseerr//bbeeaaccoonn  oorr  ssccaannnneerr  ffoorr  aa  uunniiqquuee  
BBlluueettooootthh  ssiiggnnaall..  TThhee  llooccaalliizzaattiioonn  aaccccuurraaccyy  iiss  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  uusseedd  NNooddee  
ggrriidd  ddeennssiittyy  aanndd  ppoossiittiioonniinngg  iiss  oonnllyy  ppoossssiibbllee  wwiitthhiinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aarreeaa  
ooff  bbGGrriidd..
• Beaconing: Send out Bluetooth signals to allow people (smart devices) 

to localize themselves (no personal data in the bGrid system)
• Scanning: Catch Bluetooth signals from third party devices to be able to 

track assets throughout the building

ScanningBeaconing

Room occupancy

✓

People counting estimate/
Crowdedness indication

≈

Desk island 
occupancy

Functionality – bGrid Insights
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