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Hartelijk gefeliciteerd en van harte welkom! Want u heeft ons gevonden. 

Ver verwijderd van conventioneel bouwen stapt u binnen in het 

kantoorgebouw van de toekomst. Wij bieden u een nieuw 

kantoorgebouwproduct boordevol efficiëntie. Met BOB kiest u voor slimme 

oplossingen en hoogstaande techniek, die anders alleen zijn 

voorbehouden aan dure unieke objecten. BOB loopt ver voor: of u nu 

waarde hecht aan energieverbruik, levenscycluskosten of intelligente 

functies, BOB is de juiste oplossing voor uw toekomst. Voor omgevingslicht, 

plusenergie of de integratie van e-mobility: met BOB verovert u geheel 

nieuwe werelden, werelden van de toekomst! 

Ga met ons mee – naar de 

toekomstwerelden van BOB! 
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Innovatie in serieproductie 
Onze wereld verandert in een razendsnel tempo. Ook op het gebied van 

werken. BOB heeft vandaag al de antwoorden die u morgen zoekt voor uw 

succesvolle onderneming. BOB is meer dan alleen een functioneel 

kantoorgebouw: BOB is de integrale kijk op de wereld van het werken van 

de toekomst. Dit bereiken we met tal van slimme details en een mate van 

comfort waardoor het mogelijk is de aandacht te richten op het essentiële: 

creatief en gemotiveerd werken. Want wij werken voor het waardevolste 

van een onderneming: optimaal presterende medewerkers. 

 

BOB en zijn fijn vertakte decentrale netwerk van architecten, 

bouwpartners, productfabrikanten en vele andere specialisten bieden 

innovatie en waardevolle serie-uitvoering. Zo blijft BOB betaalbaar. De 

voorsprong die een kantoorgebouwproduct heeft, wordt daarmee optimaal 

benut. Onder serieproductie verstaan wij ook de individuele architectuur 

van de gebouwenschil. Wij bieden moderne, hoogwaardige architectuur 

zonder af te doen aan de passie voor toekomstgericht bouwen. 

 

Maar het gaat nog verder: met de extra opties van BOB zet u zelfs nog een 

stap verder in het perfecte werken van morgen. Waag de sprong en laat u 

verrassen door de toekomstwerelden van BOB. 

BOB –          

het kantoor-

gebouw van de 

toekomst  



Balansregeling 

ₒ De balansregeling BOB.i is een geheel nieuwe methode die wij in loop 

van vijf jaar hebben ontwikkeld. BOB.i gebruikt verschillende sensoren 

voor temperatuur, energie, luchtkwaliteit of aanwezigheidsmelders en 

combineert de zo verkregen informatie tot intelligente commando's voor 

het technisch systeem. Zo leest een temperatuurvoeler bijvoorbeeld niet de 

temperatuur in een bepaalde ruimte, maar registreert een sensor of het 

betonnen plafond warmte uitwisselt met zijn omgeving en zo ja, in welke 

richting. Nauwkeuriger en gelijkmatiger kun je een kantoorgebouw niet op 

temperatuur houden. 

Real-time energiegegevens 

ₒ Met BOB.i volgt u het energieverbruik van uw verbruiksunit live op uw 

smartphone, tablet of pc. De energievormen splitsen we op voor 

verwarming, koeling, verlichting, ventilatie en overige elektriciteit. Dankzij 

de real-time aanduiding kunt u zelf afwijkingen ten opzichte van eerdere 

periodes analyseren. En als kleine motivatie informeren wij u regelmatig 

anoniem over de meest energie-efficiënte BOB-gebruikers van Duitsland. 

Dan heeft u vergelijksmateriaal. 

 

ₓ  Wijkt uw energieverbruik te sterk af van dat van andere BOB-

gebruikers, dan analyseren wij bijvoorbeeld uw elektronische 

dataverwerking of trainen wij uw medewerkers.  

Gebruikersenquête 

ₒ U weet dat uw medewerkers aanzienlijk duurder zijn dan uw 

kantoorgebouw. Als gevolg van de demografische verschuivingen wordt er 

bovendien flink gevochten om de beste arbeidskrachten. Daarom 

informeert BOB.i regelmatig naar de tevredenheid van uw duurste en 

belangrijkste productiemiddel. De feedback wordt in geanonimiseerde 

databanken geëvalueerd en inzichtelijk gemaakt. Klopt er iets niet, dan 

kunnen we direct ingrijpen. 

 

ₓ Omdat het bedrijfsklimaat en het klimaat in een ruimte elkaar 

wederzijds beïnvloeden, is het mogelijk de online-enquête op verzoek uit 

te breiden met bedrijfsspecifieke vragen. 
 

BOB.i 

De toekomst begint  

ₒ Serie-uitvoering        ₓ Extra optie  
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Bedieningsniveau 

ₒ BOB.i als netwerk: de gebruikers, de sensoren en de techniek. BOB.i 

slaat een brug tussen IT-technologie en gebouwentechniek. Via intranet is 

het mogelijk functies te controleren of schakelcommando's te geven. Is het 

raam nog open (extra optie raamcontacten)? Brandt er nog licht? Staat de 

alarminstallatie (extra optie) op scherp? Alles kan in real-time worden 

gecheckt.  
 

ₓ BOB.i is behalve op de pc ook te gebruiken op een smartphone of tablet. 

Software-update 

ₒ Elke sensor, elke schakelaar en elk actie-uitvoerende component (actor 

in vaktaal) krijgt via BOB.i een adres toegewezen. Via software worden nu 

de commando's doorgegeven aan de apparaten met het corresponderende 

adres. Eenvoudige herprogrammering maakt het mogelijk nieuwe functies 

te creëren, zodat een schakelaar waarmee u gisteren nog het licht aan en 

uit deed, morgen het ventilatiesysteem bedient. Dat heeft als positief 

effect dat het niet nodig is om BOB bijvoorbeeld bij nieuwe bestemmingen 

opnieuw te bekabelen. Met een update van BOB.i is alles geregeld. BOB.i 

werkt met gangbare systemen die door veel vakbedrijven bediend kunnen 

worden. 
 

Functie-uitbreiding 

ₓ Naast de standaardfuncties kunnen wij met Bob.i meer individuele 

functies toevoegen. Bij integratie van een alarminstallatie is het 

bijvoorbeeld mogelijk de verlichting uit te schakelen zodra de installatie 

op scherp staat, of het totale gebouw fel te laten verlichten als het alarm 

afgaat. Elk stopcontact is te voorzien van een schakelactor die afzonderlijk 

of als groep wordt geschakeld. Stand-byverbruikers zoals printers, 

kopieermachines, opladers of IP-telefoons, veranderen zo met één druk op 

de knop in energiebespaarders. Boekingssystemen voor 

conferentieruimten communiceren via BOB.i met het ventilatiesysteem of 

de verlichting. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. 



Levenscycluskosten 

ₒ Onder levenscycluskosten verstaan wij bij BOB het geheel van 

investerings-, energie-, onderhouds-, reparatie- en reinigingskosten, plus 

de berekende restwaarde na bijvoorbeeld twintig jaar. De 

levenscycluskosten overstijgen bij een kantoorgebouw al snel de 

investeringskosten. Pure minimalisering van de investeringskosten is dan 

ook gevaarlijk en kan later bij stijgende bijkomende kosten een 

onbetaalbare situatie opleveren. Bij BOB is elk kostenintensieve bouwdeel 

geoptimaliseerd aan de hand van een dynamische berekening van de 

levenscycluskosten. 

Materiaalkeuze 

ₒ Het gevelmateriaal bestaat bijvoorbeeld uit een product met een lange 

levensduur en geringe levenscycluskosten. Alleen al het eens in de tien 

jaar opstellen van een stellage voor gevelreiniging rechtvaardigt de 

toepassing van gevelmateriaal met een lange levensduur. De BOB-partners 

toetsen tapijt, parket, systemen met glazen binnenwanden, sanitaire 

uitrusting en alle verdere detailproducten op latere kosten en bieden 

keuze uit geoptimaliseerde producten. 

Verkoopwaarde 

ₒ Aan het einde van de levenscyclus verkoopt u uw kantoorgebouw 

misschien wel. Hier wordt nogmaals bepaald hoe economisch uw 

investering was. Dat een duurzaam product lage energie- en follow-

upkosten heeft, is over twintig jaar nog belangrijker dan vandaag, en 

daarmee wint uw BOB dus aan waarde. 

Jarenlange 

kwaliteit 

Duurzaamheid wint 

ₒ Serie-uitvoering        ₓ Extra optie  

balanced 
office 

building 

Flexibele gebruiksmogelijkheden 

ₒ De plattegrond van BOB is geschikt voor alle kantoortoepassingen. Als 

combikantoor is elke combinatie van een- of tweepersoonswerkkamers of 

kantoorlandschappen realiseerbaar. Een vooraf uitgewerkte indeling 

maakt het bovendien mogelijk om vloeroppervlak eerst te verhuren en 

later weer zelf in gebruik te nemen als uw eigen bedrijf is gegroeid. De 

flexibele gebruiksmogelijkheden zorgen voor eenvoudig verhuurbare 

ruimte. 

Duurzaamheidsbewijs 

ₓ Duurzaam zaken doen bespaart middelen en stelt onze omgeving veilig 

voor de generaties die na ons komen. Door te kiezen voor duurzame 

materialen, een toekomstgericht energieconcept, integratie van e-mobility 

en een hoge oppervlakte-efficiëntie gaat BOB zuinig om met het milieu. 

Als transparant bewijs geeft BOB een certificaat uit van bijvoorbeeld de 

Duitse maatschappij voor duurzaam bouwen DGNB, of van de 

keuringsinstantie TÜV. 

Gebruik van regenwater 

ₓ Regenwater op het dak wordt opgevangen en opgeslagen in een 

reservoir. Via een eigen leidingennet wordt het vervolgens gebruikt voor 

toiletspoeling en beregening van het buitenterrein. Zo bespaart BOB 

hoogwaardig behandeld drinkwater. 

 

ₒ De parkeerplaatsen zijn bij BOB waar mogelijk niet verzegeld, zodat het 

regenwater kan wegsijpelen en de riolering niet belast. Het BOB-concept 

voldoet moeiteloos aan de vereisten voor regenwaterretentie. 



Stralingswarmte  

ₒ BOB kent geen radiatoren. Vloer en plafond zorgen met behaaglijke 

stralingswarmte voor een aangename temperatuur. 'Betonkernactivering' 

heet dit in vaktaal. In combinatie met de balansregeling BOB.i ontstaat zo 

een toekomstgericht systeem dat gebaseerd is op duizenden jaren oude 

ervaring. Want de Romeinen wisten al hoe behaaglijk het 

hypocaustsysteem is en pasten het toe voor hun baden. 

Luchtuitwisseling 

ₒ De lucht in de BOB wordt voortdurend ververst. Moderne 

ventilatiesystemen zorgen ervoor dat medewerkers niet suf worden en zich 

prettig voelen. De lucht circuleert zeer langzaam en tochtvrij door de 

kantoren. Comfortuitgangen verdelen de lucht gelijkmatig zodat die elke 

hoek van de ruimte bereikt. Daarnaast kunnen de gebruikers de ramen 

openen.  

 

ₓ De batterijloze raamcontacten herkennen dat het raam geopend is en 

geven draadloos een signaal door aan de balansregeling BOB.i. Deze sluit 

de ventilatieschuif en bespaart zo energie.  

Ingrijpen door de gebruiker 

ₒ Niet het systeem, maar de mens heeft het voor het zeggen. De gebruiker 

bedient zijn BOB via de app op smartphone, pc of tablet of met een 

klassieke aan/uit-schakelaar. Wil hij temperatuur, luchtvochtigheid, 

luchtkwaliteit, gegevens van het weerstation of energiegegevens van zijn 

kantoorunit inzien, dan is een uitstapje naar de BOB.i-wereld voldoende 

om alle informatie te bekijken. En omdat ook BOB altijd naar de toekomst 

van het weer kijkt, is ook de actuele weersvoorspelling altijd beschikbaar.  

Meer oor uw edewerkers! 

ₒ Serie-uitvoering        ₓ Extra optie  
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Stralingskoeling 

ₒ BOB bouwt vooruit. Dat het klimaat opwarmt, merken we inmiddels 

allemaal. Het integreren van een koelsysteem is daarom geen overbodige 

luxe voor de productiviteit van de medewerkers in de zomer. Elke BOB 

wordt gesimuleerd met extreme weergegevens die in de komende veertig 

jaar worden verwacht voor de betreffende locatie. Deze data zijn 

gebaseerd op gegevens van het Duitse weerinstituut. De koeling wordt 

vanaf een diepte van 100 m in de grond via betonkernactivering in het 

gebouw getransporteerd en kost u per medewerker een bolletje ijs per 

jaar. Bij BOB investeert u één keer, daarna bent u klaar.  
 

Design en functie 

ₒ Hoogste functionaliteit en fascinerend design komen bij BOB stijlvol bij 

elkaar. Toonaangevende architecten werken voor BOB en vinden 

voortdurend individuele oplossingen voor binnen en buiten. Het gebruik 

van hoogwaardige materialen die vakkundige specialisten nauwkeurig 

verwerken zorgt voor een sfeervolle omgeving, waarin zowel uw 

medewerkers als uw klanten en zakenpartners zich prettig voelen. Het 

tijdloze design draagt bij aan de duurzaamheid van het gebouw en staat 

los van grillige modetrends. Wat bij kleding geen problemen oplevert, 

wordt bij kantoorgebouwen al snel een kostbare zaak. De vastgoedvariant 

van 'the little black dress' met beperkte stijlmiddelen is dan vaak de 

betere keuze.  

Flexibiliteit 

ₒ De plattegrond voor BOB is voor de meest uiteenlopende 

werkzaamheden geoptimaliseerd. Advocaten, accountants, 

bedrijfsconsultants, architecten, ingenieurs, mensen in creatieve beroepen 

of industriële ondernemingen ... iedereen vindt hier zijn plek. Ook op een 

later tijdstip is de plattegrond nog flexibel in te delen, zodat het bedrijf op 

een kostenefficiënte manier kan groeien of krimpen. De balansregeling 

BOB.i wordt dan opnieuw geprogrammeerd en net als op een pc 

overgeschreven, en de nieuwe unit is weer klaar voor gebruik. 

 

ₓ Systeemscheidingswanden zijn zo gestandaardiseerd dat ze eenvoudig 

ingebouwd en verwijderd kunnen worden. Een- of 

tweepersoonswerkkamers, kantoorlandschap of combikantoren zijn zo snel 

en moeiteloos aan te passen.  



Zien 

ₒ Een uitgebalanceerde en individuele architectuur streelt het oog van 

gebruikers en bezoekers. Daarom ontwikkelen kleurpsychologen bij BOB 

uitgekiende kleurconcepten; onze ogen zijn immers extreem gevoelig voor 

kleur en onderscheiden zeer veel kleurtinten.  

 

 ₓ  Via verschillende lichtkleuren voor kunstlicht is het mogelijk 

lichtstemmingen te creëren.  

Ruiken 

ₓ Te hoge luchtvochtigheid creëert een 'muffe' indruk van de 

luchtkwaliteit. Speciale materialen die op de wand worden aangebracht, 

slaan vocht op en staan deze weer af als de omgeving te droog wordt.  

 

ₓ Aan het ventilatiesysteem kunnen wij een geur toevoegen die 

medewerkers en gasten alleen via hun onbewuste waarnemen. Net als bij 

temperatuurbeleving is het effect van geuren het sterkst als de gebruiker 

niet merkt dat een geur de lucht in de ruimte verbetert. Hiervoor zijn 

verschillende geuren te gebruiken. Citrusgeuren werken bijvoorbeeld 

opwekkend en geven een gevoel van goede hygiëne. 

Horen 

ₒ Goed horen begint bij niet te veel maar ook niet te weinig nagalm. 

Specialisten in ruimte-akoestiek ontwikkelen de akoestische indruk van de 

ruimte van de BOB en meten indien nodig met behulp van kunsthoofden 

de werkelijke situatie na. Te lange nagalmtijden zijn vermoeiend voor 

medewerkers en vormen een onnodige bron van stress. Dit is wat BOB 

consequent vermijdt. 

 

ₓ Voor een aantal mensen is muziek erg ontspannend, en efficiënt werken 

ontstaat uit een combinatie van geconcentreerd en gefocust werken met 

regelmatige ontspanning tussendoor. Klassieke koptelefoons in de zithoek 

of ook geluidsdouches bieden de gebruiker een luisterbeleving en moment 

van ontspanning zonder anderen te storen.  
 

De vijf zintuigen 

ₒ Serie-uitvoering        ₓ Extra optie  
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Proeven 

ₓ Misschien vindt u een aantal bouwstenen van het BOB-concept 

lachwekkend, maar vergeet niet dat uw medewerkers in tien jaar evenveel 

kosten als tien kantoorgebouwen. Wij adviseren u daarom behalve koffie 

ook andere levensmiddelen aan te bieden, zoals fruit en noten, als 

'zoetigheid'. Noten bevatten waardevolle vetten en ondersteunen de 

prestatie van ons brein. Een BOB-voedingsadviseur helpt u bij een passend 

concept en adviseert ook graag uw medewerkers.  

Voelen 

ₒ  Voor de tastzin doet een kantoorgebouw op zich niet veel. Daarom 

adviseren wij speciale, prettig aanvoelende kantoormeubelen (extra optie) 

die te bestellen zijn via BOB-partners. Wel biedt BOB een aangename 

stralingstemperatuur die winter en zomer prettig aanvoelt. Deze 

temperaturen zijn echter niet zo hoog als gebruikelijk in de woningbouw, 

omdat medewerkers daar moe en traag van worden.  

De combinatie van de zintuigen 

ₒ Bij de ontwikkeling van de BOB is gekeken naar de totale complexiteit 

van de menselijke beleving. De vijf zintuigen zijn namelijk nog niet de 

hele waarheid. De psyche van de mens combineert namelijk de 

waarnemingen van al onze zintuigen. U weet bijvoorbeeld dat ruimten die 

rood geschilderd zijn, warmer worden ervaren, hoewel de temperatuur in 

de ruimte gelijk is. Wat u niet zult weten, is dat de luchtkwaliteit door 

mensen als slechter wordt ervaren bij een slechte daglichtkwaliteit. Ook 

hier is geen fysisch-chemische, maar een reproduceerbare samenhang. 

Deze en nog veel meer kennis heeft bij BOB tot nieuwe oplossingen geleid.  
 



Ledlampen 

ₒ Ledlampen hebben een hogere lichtopbrengst en besparen zo energie. 
Tegelijk zijn leds bijzonder klein, zodat innovatief design van de 

verlichting gecombineerd kan worden met een energie-efficiënte functie 

van de lamp. De ledlampen zijn bij BOB niet verblindend en voldoen zo 

aan de eisen voor een moderne en stressvrije werkplek. 

Lichtkleur 

ₓ Door leds in verschillende kleuren te combineren, kan de lichtkleur 

gedurende de dag automatisch worden aangepast, net als in de natuur 

gebeurt. Stimulerende verlichting in de ochtend en rustgevende verlichting 

in de late middaguren sluit aan op het bioritme van de mens. Op verzoek 

is het mogelijk persoonlijke profielen te programmeren die de BOB.i-

regeling dan automatisch selecteert.  

Minder 
kunstli ht 

Daglichtregeling 

ₒ Daglicht is het beste licht voor de mens. Door veel raamoppervlak en 

lichtgeleidende jaloezieën valt bij BOB daarom veel licht binnen tot achter 

in de ruimte. Een speciaal gevormde jaloezie zorgt ervoor dat de 

laagstaande zon die in de winter de ruimte binnenkomt ook verwarmt, en 

dat in de zomer het zonlicht buiten wordt gehouden. Het hele jaar door 

weerkaatsen de jaloezieën een deel van de straling tegen de lichtkleurige 

plafonds, waardoor veel daglicht binnenkomt en kunstlicht zoveel 

mogelijk uitgeschakeld blijft.  

En er was licht 

ₒ Serie-uitvoering        ₓ Extra optie  
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Li htsfeer 

Lichtregeling 

ₒ Lichtsensoren detecteren bij BOB hoeveel licht er is in alle richtingen 

buiten. Afhankelijk van de verdieping dimt BOB.i de verlichting en 

bespaart zo energie. Ook achteraf kan door eenvoudig herprogrammeren 

het lichtprogramma per verdieping en windrichting verschillend worden 

ingesteld. De medewerker kan op elk moment ingrijpen in de adaptieve 

lichtregeling en de verlichting met eenvoudige schakelaars in- of 

uitschakelen. Na langere tijd gaat de lichtregeling weer in de spaarstand.  

Omgevingslicht  

ₓ BOB.i herkent via aanwezigheidssensoren als er 's avonds nog maar 

weinig mensen op kantoor zijn en hun licht ingeschakeld hebben. Het 

systeem verlicht de door glaswanden gescheiden aangrenzende kantoren 

nu automatisch met 10% van de lichtsterkte, zodat er een klein lichteiland 

ontstaat. BOB.i dimt ook de verlichting in langere gangen en ongebruikte 

communicatieruimten als er geen gebruiker in de buurt is. Dat bespaart 

energie en zorgt tegelijk voor een aangename lichtsfeer.  

 

Bediening 

ₒ De verlichting wordt in- of uitgeschakeld of gedimd via een 

radiografisch bediende schakelaar. Deze schakelaar genereert alleen door 

de druk van een vinger een zendimpuls en heeft daardoor geen batterij 

nodig. Hij is overal te plaatsen en kan zelfs gewoon op het bureau liggen. 

Het programmeren gebeurt op afstand. 
 

 

ₓ Als u deze schakelaar morgen misschien toch liever wilt gebruiken om 

de kopieermachine in te schakelen of alle lampen van uw verdieping 

tegelijkertijd te bedienen, dan veranderen wij de programmering en 

updaten wij uw BOB.i voor u. U kunt de verlichting ook inschakelen via 

smartphone app, pc-interface of tablet. En als u al thuis bent en ziet dat 

het licht nog brandt, dan schakelt u het gewoon uit! 



Geothermie 

ₒ BOB heeft de unieke balansregeling BOB.i ontwikkeld. Dit systeem maakt 

gebruik van aardwarmte als energiebron en brengt de verwarmings- en 

koelingsbehoefte optimaal in balans. In de winter wordt energie aan de 

bodem onttrokken en wordt de BOB met behaaglijke warmte verwarmd. 

Hierdoor koelt de bodem af; de koude-energie kan vervolgens in de zomer 

weer worden toegepast voor koeling. Ondertussen warmt de bodem weer 

langzaam op en is die warmte in de winter beschikbaar voor verwarming. 

Deze intelligente uitwisseling leidt tot de ongelofelijk lage energiekosten 

van de BOB. Hoewel de zuinigheid ervan al onomstotelijk is vastgesteld, 

willen wij zeker weten dat u ons gelooft. Daarom nemen wij gedurende de 

eerste drie jaar de energiekosten van uw nieuwe BOB voor onze rekening! 

Balansregeling 

ₒ BOB.i is het hart van het kantoorgebouw van de toekomst. BOB.i regelt, 

stuurt, visualiseert, communiceert en handhaaft op elk moment de balans 

van het gebouw. Als de aan de zuidkant gelegen kantoren op een bepaald 

moment worden gekoeld en BOB.i ontdekt dat aan de noordzijde 

verwarming nodig is, dan wordt de warmte daar naartoe getransporteerd. 

Het verwarmingssysteem blijft gewoon uitgeschakeld. Dagelijks bekijkt 

BOB.i de weersverwachting en bereidt zich 's avonds al voor op de 

volgende werkdag. In de weekends schakelt BOB.i het ventilatiesysteem 

maar voor korte tijd in. Heeft u plotseling toch een grotere meeting, dan 

schakelt u uw BOB tijdens het ontbijt via uw iPad snel over op 

weekdagfunctie ... BOB.i is vandaag al een stukje toekomst. 

Plusenergie 

ₓ Een zonne-energiesysteem op het dak genereert elektriciteit en zorgt 

ervoor dat BOB emissievrij en onafhankelijk van toekomstige 

schommelingen in de energieprijs functioneert. Overtollige energie van dit 

systeem gebruikt BOB.i voor het voltanken van de optionele elektrische 

auto.  

Efficiënte energie  

ₒ Serie-uitvoering        ₓ Extra optie  
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BOB.i gebruikt alle energie 

ₓ De centrale dataserver moet voortdurend gekoeld worden en geeft 

warmte af. BOB gebruikt deze gratis warmte voor verwarming. De al even 

kosteloze koelte van de bodem gebruikt het systeem weer voor de 

basiskoeling van de server. BOB.i regelt ook deze processen en bepaalt 

wanneer welke warmte of kou waarheen getransporteerd wordt. Een deel 

van de warmte uit de dataserver slaat BOB op in de grond. Die warmte is 

dan weer in de winter beschikbaar voor verwarming van het gebouw. 

Daarvoor zorgt de vooruitziende blik van de balansregeling BOB.i. 

Adaptieve regeling 

ₒ Talrijke sensoren controleren voortdurend de toestand van de BOB en 

passen de regelcommando's aan het daadwerkelijke actuele gebruik aan. 

Aanwezigheidsmelders detecteren de aanwezigheid van een medewerker 

en schakelen bijvoorbeeld de verlichting in. Bij grotere vergader- of 

conferentieruimten schakelt het systeem ook de ventilatietechniek in – en 

met een effectieve vertraging ook weer uit. 
 

 

ₓ In gebruikersprofielen worden gewenste lichtscenario's opgeslagen. De 

intensiteit van het licht, het aandeel direct of indirect licht of de lichtkleur 

(extra optie) worden voor elk tijdstip van de dag opgeslagen en 

opgeroepen. De medewerker wordt automatisch door het systeem herkend 

aan de hand van zijn smartphone of logt in bij BOB.i (momenteel nog in 

de ontwikkelingsfase). 

Bouwfysica 

ₒ BOB volgt het idee van het passiefhuis. Een uiterst goed geïsoleerde 

gebouwenschil met driedubbele beglazing en uitgebalanceerd glasaandeel 

leidt ertoe dat BOB zeer vaak noch verwarmd, noch gekoeld hoeft te 

worden. Thermische opslagmassa in het gebouw functioneert in de zomer 

als massieve oudbouw, die nog lang behaaglijk zonder koeling 

functioneert. Een binnenjaloezie fungeert tegelijkertijd als bescherming 

tegen verblinding door pc-gebruikers, zonwering door reflectie en 

lichtsturend component. 



Mobiliteit inclusief 

ₒ Een kantoorgebouw heeft mobiliteit nodig. Klanten, leveranciers en 

partners bezoeken het bedrijf, medewerkers gaan op zakenreis of leggen 

klantbezoeken af. In geen ander gebouw is de concentratie mensen zo 

groot als in een kantoorgebouw. Daarom speelt mobiliteit een belangrijke 

rol. BOB is voorzien van een geïntegreerd mobiliteitsconcept. Wij 

onderzoeken de efficiëntste mobiliteitsconcepten in de omgeving van het 

betreffende BOB, adviseren de gebruikers en bereiden alles voor op 

integratie van toekomstgerichte e-mobility.  

Elektrische voertuigen 

ₓ Elektrische voertuigen van gerenommeerde fabrikanten maken deel uit 

van de BOB als wagenpark van het bedrijf of als reserveerbare deelauto's. 

Wij plaatsen laadstations en integreren een afrekensysteem. Vanaf nu kunt 

u in het hele land met een RFID-pasje uw auto opladen bij een 

laadstation. Uw klanten laden op hun beurt hun auto op bij het 

laadstation van uw BOB. Een energiemanagementsysteem zorgt voor 

gelijkmatige verdeling van de elektriciteit, waarbij met een VIP-kaart ook 

voorrangsschakelingen mogelijk zijn.  
 

E-bike 

ₒ Voor degenen die fit willen blijven maar hun businessoutfit graag 

transpiratievrij houden, stelt BOB een e-bike beschikbaar. Per 1.000 m² 

bruto oppervlak per verdieping zijn in de BOB-prijs twee e-bikes met 

laadstation inbegrepen. De e-bike is met name geschikt voor korte ritjes 

door de stad. Want het is gebleken dat een e-bike daar minstens net zo 

snel is als de auto, omdat fietsroutes meestal korter zijn en het niet nodig 

is om een parkeerplaats te zoeken. 
 

E-mobility 
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Reserveringssysteem 

ₓ Voor BOB's met meerdere gebruikers of meerdere bedrijven wordt een 

reserveringssysteem aangeboden. Net als bij openbare autodeelbedrijven 

worden hiermee de vrije perioden geboekt. Aan het eind van de maand 

volgt dan een afrekening van de kosten op basis van de geboekte uren en 

de gereden kilometers. Ook privégebruik in het weekend is wenselijk; 

systemen worden immers steeds voordeliger als er ijverig gebruik van 

wordt gemaakt. 

Zonne-energie 

ₓ Een installatie voor zonne-energie op het eigen dak maakt de 

elektromobiliteit compleet. Want daarmee is ook de elektriciteit gratis. De 

energie van het zonne-energiesysteem is uitsluitend beschikbaar voor de 

kantoren en de elektrische voertuigen, en wordt niet toegevoegd aan het 

openbare net. Deze vrijwel autonome energievoorziening maakt 

onafhankelijk van de schommelende energieprijzen en ontlast het 

publieke elektriciteitsnet. 

Stroom als energiedrager 

ₒ BOB is een puur elektrisch concept. Waarom dat zo is? Hernieuwbare 

energievormen zoals wind, biomassa en zonne-energie genereren 

allemaal elektrische energie. En uitsluitend van die energievormen wil BOB 

als kantoorgebouw van de toekomst gebruikmaken. Daarbij is BOB met de 

betonkernactivering en de optionele elektrische voertuigen één grote 

opslag, die op een willekeurig tijdstip voordelige overtollige energie uit 

het netwerk kan opslaan. Zo is BOB een slim antwoord op het 

opslagprobleem voor energie. Prettig is ook dat in uw BOB niets wordt 

verbrand. U heeft geen kachel nodig, geen schoorsteenveger. Uw buren en 

het milieu zullen u dankbaar zijn. 

Hernieuw 

bare nergie 



Warmtepomp 

ₒ Bij BOB is alles op elkaar afgestemd. Zijn bouwfysische eigenschappen 

maken verwarming en koeling met minimale temperaturen mogelijk. De 

maximale verwarmingstemperatuur bedraagt 28 °C en de minimale 

koeltemperatuur ligt bij 18 °C. Zo bezit het systeem een minimale entropie 

en is het extreem energiezuinig. De warmtepomp hebben wij speciaal voor 

kleine temperatuurverschillen geoptimaliseerd wanneer behoefte is aan 

verwarming. 

Betonkernactivering 

ₒ BOB maakt het hele jaar door gebruik van betonkernactivering met 

oppervlaktetemperaturen van bijna 22 °C, zodat koeling en verwarming 

niet te onderscheiden zijn. Het is mogelijk gelijktijdig ruimten in het 

gebouw te verwarmen en te koelen. In dit geval wordt de warmte-energie 

uit de warmere zone naar de koudere verplaatst, zonder dat er 

verwarmings- dan wel koelenergie aan te pas komt. Zuiniger bestaat niet. 

BOB gebruikt de betonkernactivering als buffer. Daarin wordt de 

hoeveelheid energie voor drie dagen verwarmen en koelen opgeslagen, 

zodat het tijdstip van het energieverbruik geen rol speelt. In de toekomst 

kunnen wij zo ook energieoverschotten uit bijvoorbeeld het zonne-

Gebouwautomatisering 

ₒ De standaard gebouwautomatisering functioneert op basis van LON 

(Local Operating Network). LON is uitgegroeid tot een open, flexibele en 

bijzonder veelzijdige standaard. Europese en internationale normen 

hebben deze standaard inmiddels geaccepteerd, zodat een breed scala 

aan toepassingen is ontstaan. Meer dan 100 miljoen apparaten zijn 

tegenwoordig LON-ready. BOB maakt zo een koppeling tussen 

verschillende technieken mogelijk. Verwarmings-, koel-, ventilatie-, 

sanitair-, alarm- of communicatietechniek vormen elk eigen werelden die 

in eerste instantie onderling niet communiceren. BOB verbindt alle 

systemen met elkaar via BOB.i en LON, en realiseert zo innovatieve 

functies.  

Techniek in detail 
BOB is 

highte h in 
detail 
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Rotatiewarmtewisselaars 

ₒ In de BOB wordt gebruik gemaakt van een rotatiewarmtewisselaar van 

de nieuwste generatie. In een rotatiewarmtewisselaar draait het 

warmtewiel en transporteert de warmte uit de afgevoerde lucht in de 

toegevoerde lucht, zodat een regeneratieniveau van 80% wordt bereikt. 

Daarentegen zorgt het warmtewiel in de zomer voor kouderegeneratie, 

waardoor wij het energieverbruik over een heel jaar aanzienlijk verlagen. 

Door een speciale hygroscopische coating zorgt het BOB-systeem ook voor 

compensatie van de luchtvochtigheid. Het vochtgehalte van de 

binnenlucht mengt steeds met dat van de buitenlucht. Ook in de winter 

bereikt BOB een behaaglijke luchtvochtigheid. 

Pomptechnologie 

ₒ De omwalspompen zijn verantwoordelijk voor enerzijds het 

watertransport in het gesloten geothermisch systeem tot een diepte van 

100 m, en anderzijds in het gebouw binnen de betonkernactivering. De 

balansregeling BOB.i stuurt de pompen aan, maar deze komen alleen in 

actie als ze ook daadwerkelijk nodig zijn. De pompen zijn hoogefficiënt 

uitgevoerd. Grotere pompen beschikken over een 

volumestroomafhankelijke differentiaaldrukregelaar. Elke pomp detecteert 

individueel welke minimale prestatie vereist is om de actuele taak uit te 

voeren. 

Ventilatietechniek 

ₒ Bij BOB is de ventilatietechniek standaard, en die maakt de 

luchtkwaliteit merkbaar beter. De lengtes van de kanalen zijn 

geoptimaliseerd, zodat bespaard kan worden op kanaalkosten, 

wrijvingsverlies en daarmee op energie. In het systeem zijn 

reinigingsopeningen geïntegreerd die zorgen voor permanente hygiëne. 

Als ventilatoren worden direct aangedreven ventilatoren met hoge 

capaciteit en achterover gebogen schoepen toegepast. Deze bereiken een 

rendement van meer dan 80%. De volumestroomafhankelijke optimale 

positionering van de ventilatoren wordt bepaald aan de hand van de 

gebouwsimulatie. De luchtcirculatie in de ruimte garandeert frisse lucht tot 

in de verste uithoek van het kantoor. Kleine hoeveelheden lucht zijn 

daarvoor al voldoende en kunnen dus tochtvrij worden toegevoegd. 



Videoconferentie 

ₓ Besparing van middelen is ook mogelijk via videoconferencing. Juist 

overleg dat eerder inhoudelijk van aard is binnen een team dat elkaar al 

kent, kan plaatsvinden via videoconferencing. Moderne techniek zorgt 

ervoor dat de gesprekspartners goed te verstaan en uitstekend te zien zijn, 

en dat het mogelijk is mee te kijken op het beeldscherm van de ander. In 

elk modern bedrijf zou minimaal één ruimte met deze techniek moeten 

zijn uitgerust. Wanneer meerdere gebruikers een BOB delen, kunnen ze 

deze ruimten centraal voor iedereen beschikbaar stellen en gebruik maken 

van een reserveringssysteem.  

Communicatie 

Voice over IP 

ₓ Moderne telefonie verloopt via dataservers, zodat nog maar één kabel 

nodig is voor elektronische dataverwerking en telefonie. Servergebaseerde 

telefooninstallaties bieden een mate van gebruiksgemak dat anders alleen 

hele grote bedrijven zich kunnen veroorloven. Persoonlijke, 

tijdafhankelijke voicemailboxen, die ook nog per e-mail een notificatie 

versturen, zorgen ervoor dat geen enkele oproep wordt gemist. Andere 

intelligente functies zijn doorschakelingen, groepsoproepen of het 

aanklikken van een telefoonnummer in de pc met aansluitende opbouw 

van de oproep. Telefonische conferenties zijn eenvoudig en intuïtief per e-

mail te organiseren. Iedere deelnemer ontvangt automatisch zijn 

wachtwoord en is op de vastgestelde tijd welkom in de virtuele 

conferentieruimte. Dat is professionele communicatie.  
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Conferentie- en vergaderruimte 

ₓ De gebruiksdynamiek van een conferentie- en vergaderruimte is 

vergelijkbaar met een stadsritje in een auto. De ruimtes zijn vaak op korte 

termijn nodig voor een korte periode en moeten direct behaaglijkheid 

bieden voor een groter aantal mensen. Een reserveringssysteem dat 

communiceert met Outlook zorgt op efficiënte wijze voor de optimale 

omstandigheden. Een half uur voor het begin van de meeting schakelt het 

ventilatiesysteem aan. De klimaatregeling voor de ruimte wordt 

gecontroleerd en het hoogwaardige koelsysteem in paraatheid gebracht. 

Bij de deur van de vergaderruimte staat de reservering ervan vermeld op 

een tablet. Uiteraard kan die ook een aankondiging en begroeting 

weergeven. 



Datamanagement 

Dataserver en geothermie 

ₓ De dataserver geeft het hele jaar door warmte af en wordt zo gebruikt 

als verwarmingssysteem voor de BOB. In de winter wordt deze warmte 

toegevoerd aan de betonkernactivering, en levert een directe bijdrage aan 

de verwarming. In de zomer slaat het systeem de warmte op in de bodem 

zodat hier in de winter weer gebruik van kan worden gemaakt voor 

verwarming. Overtollige warmte staat het systeem af aan de buitenlucht 

via een terugkoeler boven het dak. De conventionele energie-intensieve 

koelmachine zet BOB alleen in bij nood als redundant systeem. 

 

 

ₓ Bij grotere BOB's worden centrale serverruimten met afsluitbare boxen 

ingericht.  

Stopcontacten en kabelgoten 

ₒ Kabels lopen langs de buitenmuur of door systemen onder de vloer in 

de middelste gedeelten. Zo zijn ze onzichtbaar weggewerkt. Op 

gedefinieerde aansluitkasten zijn netwerkkasten of stopcontacten 

beschikbaar. De snoeren lopen vervolgens netjes door kabelgoten (extra-

uitvoering) naar de meubels op de werkplek. Elke werkplek krijgt twee 

data-aansluitpunten en twee stopcontacten. 

 

 

ₓ De stopcontacten zijn er in twee kleuren. Witte stopcontacten leveren 

permanent elektriciteit en rode stopcontacten worden 's avonds 

uitgeschakeld. Hier worden stand-bygebruikers zoals printers of 

kopieermachines op aangesloten. 

Ser erwar te 
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Wifi 

ₒ De toekomst is draadloos. Om uw medewerkers onbelemmerd met 

smartphone en iPad in de BOB te laten bewegen installeren wij standaard 

een wifinetwerk. Daarmee is de draadloze overdracht van gegevens en 

afbeeldingen mogelijk. Versleuteling voorkomt dat kantoren in de buurt 

toegang tot het netwerk hebben.  
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Kabels 

ₒ De nieuwste bekabelingstechniek op basis van CAT 7 zorgt voor optimale 

data-overdracht. De klassieke elektronische gegevensverwerking 

gecombineerd met het overdragen van grote bestanden, videoconferencing 

of Voice over IP: kabels krijgen steeds meer te verwerken. Uiteraard worden 

de kabels bij het intrekken in het nieuwe BOB gemeten in het kader van 

BOB.Q, zodat u kunt rekenen op de verwachte kwaliteit. 
 

 

ₓ Glasvezel is de toekomst. Niets beweegt sneller dan het licht, en daarom 

biedt glasvezel een maximale overdrachtssnelheid. 

Gestructureerde bekabeling 

ₓ Gestructureerde bekabeling vormt een uniform en genormeerd systeem 

dat toepassingsneutraal en dus duurzaam is voor een levenscyclus met 

verschillende vormen van gebruik. Gestructureerde bekabeling maakt 

onderscheid in primaire, secundaire en tertiaire segmenten en regelt 

daarmee de bekabeling tussen verschillende gebouwen, tussen 

verdiepingen en horizontaal binnen de unit. In verdeelkasten met 

patchvelden is het mogelijk de toewijzing te wijzigen zonder nieuwe 

kabels aan te leggen. Zo ontstaat een volledig flexibel systeem. Dit systeem 

is tegenwoordig gestandaardiseerd beschikbaar en wordt door BOB 

optioneel meegeleverd. 

 

De 
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Etalages 

ₓ Doe goed en praat erover. BOB is een extreem duurzaam concept en 

hoeft zich niet te verstoppen. Dat geldt ook voor uw bedrijf. Een lopende 

animatie op een flatscreen presenteert de onderneming in het gebouw en 

natuurlijk het kantoorgebouw van de toekomst BOB. Voor binnenruimten 

kunnen interactieve beeldschermen de presentatie nog individualiseren. 

Deze 'etalage' integreren we op zo'n manier dat hij van buitenaf ook in de 

avonduren nog goed zichtbaar is. Per slot van rekening wilt u de 

innovatiekracht van uw bedrijf niet onder stoelen of banken steken en 

juist meer bekendheid geven.  

Buitenverlichting 

ₒ Ledverlichting op het buitenterrein zorgt voor energiezuinige verlichting. 

Hoogwaardig lichtontwerp biedt de gebruiker oriëntatie in de avonduren 

en onderstreept de architectonische vormgeving. Afhankelijk van de 

architectuur worden binnenruimten en buitenterrein door verlichting 

verbonden tot een harmonieus geheel.  

 

ₓ Het systeem past de verlichting van het buitenterrein en in de gangen 

aan op de gedetecteerde hoeveelheid daglicht. Bovendien wordt de 

verlichting afhankelijk van het tijdstip van de dag aan- of uitgeschakeld. 

Uiteraard is het mogelijk met BOB.i in te grijpen via smartphone of pc.  

Van binnen naar buiten 

Ontvangstzuil via IP 

ₒ Een ontvangstzuil informeert de bezoeker over de huurders van de BOB. 

De zuil is goed zichtbaar geplaatst en uitgerust met een handsfree 

deurtelefoon en afstandsbediening van het deursluitmechanisme.  
 

ₓ  Via een videocamera kan de bezoeker worden herkend voordat de 

receptie hem toegang verleent. Het ontvangstsysteem is verbonden via IP-

technologie, wat pc-bediening en ondersteuning op afstand mogelijk 

maakt. Vanaf elke werkplek is het mogelijk degene aan de deur te zien 

voordat de deur wordt geopend – ook in de avonduren of in het weekend. 
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Parkeren 

ₒ Elk BOB biedt een parkeersysteem dat bestaat uit parkeerplaatsen 

buiten, parkeergarage (extra optie) of een fietsenstalling. De 

parkeerplaatsen buiten zijn niet verzegeld zodat regenwater kan 

wegsijpelen (zie regenwater). 
 

ₓ Het oplaadstation voor elektrische voertuigen kunt u ook openbaar 

toegankelijk maken, als dit de aantrekkelijkheid van uw gebouw verhoogt. 

De afrekening van de elektriciteit vindt plaats via een reserveringssysteem 

waar de BOB op is aangesloten. Indien gewenst kunnen wij de 

zichtbaarheid van dit aanbod voor gebruikers, bezoekers of algemeen 

publiek extra benadrukken in de architectuur. 
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Buitenterrein 

ₒ De vormgeving van het buitenterrein gebeurt volgens het BOB-principe; 

daarbij staat tijdloos design met lage levenscycluskosten voorop. Alle 

oppervlakken zijn eenvoudig te reinigen en de groenvoorziening is 

onderhoudsvriendelijk. Het buitenterrein heeft echter meer te bieden. 

Door buitenmeubilair (extra optie) kunnen we de kwaliteit van de 

buitenruimte verhogen en er in de zomer een aanvulling bieden op de 

communicatie- en ontspanningszones binnen. De hoogwaardige BOB-

vormgeving van het buitenterrein biedt snelle oriëntatie en 

toegankelijkheid. 

Afvalconcept 

ₒ Uiteraard omvat elk BOB standaard een inzamelpunt voor afval dat 

netjes en functioneel is ondergebracht in het ontwerp. Omdat het 

belangrijk is zo min mogelijk afval te produceren, geven we BOB-

gebruikers eerst een introductie in afvalarm kantoorgebruik. Later volgt 

een leidraad met waardevolle tips. 
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De vluchtrecorder  

ₒ Pompen, ventielen, schakelaars, ventilatoren: in een kantoorgebouw is 

heel wat in beweging. Storingen zijn bij zulke grote aantallen 

onvermijdelijk. Niet bij BOB. Bij BOB registreert het systeem alle gegevens, 

net als in een vliegtuig, en slaat ze op in het BOB-datacentrum. Zo kunnen 

we storingen opsporen en snel verhelpen. 

Door al deze gegevens te verzamelen en te vergelijken met andere BOB's 

leert elk BOB steeds meer. Storingen treden op die manier niet op, of we 

verhelpen ze als ze zich ergens anders hebben voorgedaan. Dat noemen 

Alarmsensoren 

ₓ Er zijn twee beveiligingssystemen voor BOB. Webcams bewaken het 

buitenterrein en de gevel. Zodra een persoon het vrij programmeerbare 

bereik van het beeld binnenkomt, wordt door de verandering van pixels 

een signaal doorgegeven aan een bewakingsdienst. Die bekijkt het beeld 

en grijpt in als gevaar dreigt. Aanvullend is het mogelijk 

bewegingsmelders en raamcontacten te installeren ter beveiliging van de 

binnenruimte. Alle sensoren die we daarvoor inzetten zijn draadloze 

systemen zonder batterijen. Zo bespaart BOB op bekabeling en houden we 

de exploitatiekosten laag. 

Comforttoegang 

ₒ Het sluitsysteem van een BOB is elektronisch. Dat betekent dat het 

mogelijk is om key cards flexibel te programmeren. Het verlies van een 

'sleutel' vormt dan geen gevaar, omdat toegang voor het betreffende pasje 

onmiddellijk wordt geblokkeerd. Daarnaast is het mogelijk toegang te 

programmeren per weekdag of per bedrijf. 
 

ₓ U nadert uw BOB en de deur ontgrendelt automatisch. Dat is geen 

visioen meer, maar de realiteit van nu. U hoeft nooit meer naar uw sleutel 

te zoeken; het systeem herkent al op afstand de key card in uw zak. Extra 

functies zoals de combinatie met alarmtechniek zijn individueel 

programmeerbaar via BOB.i. 

Vertrouwen is goed... 
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Bediening op afstand 

ₓ Alle belangrijke functies en sensoren van de BOB zijn op afstand te 

monitoren. Zijn de ramen nog geopend? Staat de alarminstallatie op 

scherp? Wat is de temperatuur binnen in de BOB en wat geeft het 

weerstation op het dak momenteel aan? Vragen waar u via iPad, iPhone of 

pc snel een antwoord op krijgt.  
 

ₓ Eenvoudige basisfuncties zoals het in- en uitschakelen van de 

verlichting zijn ook op afstand te bedienen. Hiervoor is alleen een 

beveiligde internetverbinding met VPN-tunnel vereist. Op verzoek is dit 

alleen mogelijk voor specifieke computers. Veiligheid gaat immers voor.  

Sensoren voor behaaglijkheid 

ₒ BOB detecteert met gevoelige sensoren de omgevingstemperatuur, de 

stralingstemperatuur van wand en plafond, het CO2-gehalte van de lucht, 

de luchtvochtigheid en de hoeveelheid daglicht en registreert deze data 

per uur als evalueerbare gegevens. Daarmee is op elk moment de controle 

van de werking van uw BOB voor referentieruimten gegarandeerd. De 

gegevens worden verzameld in het centrale datacentrum van BOB. 

 

ₓ Voor het inregelen en op verzoek plaatsen wij lokale meetpalen die 

tijdelijk de omstandigheden in de afzonderlijke ruimten meten. 

 

Een kijkje in de toekomst 

ₒ Wij passen elk BOB aan het lokale klimaat aan door middel van een 

dynamische gebouwsimulatie. Maar dat is nog niet alles. Omdat het 

klimaat opwarmt, gebruiken wij voor de simulatie ook weergegevens die 

pas de komende twintig tot veertig jaar regelmatig zullen optreden. Uw 

BOB leeft lang en moet daarom ook lange tijd betrouwbaar functioneren. 

 

ₒ Voor een nauwkeurige afstemming op het weer voor de komende dagen 

kijkt de balansregeling BOB.i naar de weersvoorspellingen. Als morgen een 

zonnige winterdag wordt verwacht, schakelt de verwarming niet eens aan. 

Door de goede bouwfysische eigenschappen is het zonlicht voldoende om 

de ruimten te verwarmen. 
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Perfecte serieproductie – maar niet alles 

over één kam 

De toekomstwereld van BOB groeit door. Tal van product- en 

onderzoekspartners ontwikkelen samen met BOB de toekomst van het 

kantoorgebouw. Omdat kantoren tot nu toe gebouwd werden als 

eenmalige prototypes, konden alleen kapitaalkrachtige bedrijven zich 

intelligente en toekomstbestendige gebouwen veroorloven. BOB maakt 

deze innovaties nu ook beschikbaar voor het MKB. BOB combineert 

beproefde functies met echte innovaties en creëert daarmee een uniek 

product voor velen. Dit innovatieve product krijgt met een hoogwaardige 

architectuur een heel individueel design. Ondanks al het enthousiasme 

over technische innovaties blijft bij BOB de eenvoud van het systeem 

voorop staan. Voor de gebruikers is BOB heel eenvoudig en intuïtief te 

bedienen. En techniekliefhebbers kunnen er dieper induiken als ze dat 

willen. Want de intelligente functies werken bij BOB beschaafd discreet – 

in het onzichtbare. 

BOB-service 

Het bouwen van uw kantoorgebouw vormt slechts een klein onderdeel in 

de levenscyclus van het gebouw. Verhuren, verhuizen, afrekenen, het 

gebruik van technische systemen, catering, verbouwen, veranderingen ter 

verfraaiing of uitbreiden op een andere locatie zijn enkele voorbeelden 

waarbij BOB u graag van dienst is.  

 

Om u altijd up-to-date te houden, informeren wij u regelmatig over 

nieuwe ontwikkelingen, ook voor uw BOB. Of u nu nieuwe mediatechniek 

nodig heeft of dat de BOB.i-software moet worden bijgewerkt; u profiteert 

van de voortdurende doorontwikkeling van het BOB-systeem.  

 

Wij leveren u met BOB en zijn toekomstwerelden daarom een compleet 

service-aanbod. Op elke locatie hebben wij de juiste 

partner met de passende oplossing voor uw 

probleem op het gebied van kantoor en 

kantoorvastgoed. Maak als BOB-klant gebruik 

van onze service, zodat u zich kunt 

concentreren op uw core-business. Want 

concentratie resulteert in unieke producten 

en werkelijk succes.  

BOB – eenvoudig en anders 
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