


 Meubilair
voor evenementen
 SPEELS,  MOBIEL EN MODULAIR

Modubilo brengt mensen 
in vervoering. Dit mobiele 
meubilair voor evenementen 
is vormgegeven in de beste 
tradities van Dutch Design: 
tijdloos, speels en met een 
natuurlijke uitstraling. 

Gasten houden van een goed 
verhaal. En met Modubilo heb 
je ze wat te vertellen. Over het 
comfort bijvoorbeeld. Over 
het eerste modulaire meubel 
voor evenementen. Of over de 
slimme constructie.

Modubilo. Made to move.

Hoe maak je van een 
evenement een gebeurtenis 
waarvan gasten nagenieten? 
Een feest, receptie of samenzijn 
op locatie dat indruk maakt, 
verrast en inspireert?

Moving story over modubilo
 DNA VAN DUTCH DESIGN

Modubilo. Move on to the next level.

En omdat dit modulaire 
meubilair zich makkelijk in 
elkaar laat schuiven, reist 
het graag mee naar jouw 
evenement. Op welke locatie 
dan ook.

Modubilo bestaat uit vijf 
panelen die je in elkaar kunt 
schuiven en klikken. Met vijf 
modules creëer je zo tafels, 
barren en krukken die staan als 
een huis. Uit elkaar halen gaat 
al even makkelijk.

Zo gaat jouw verhaal 
rondzingen bij iedereen die 
openstaat voor nieuwe ideeën. 
En die steigerplanken en 
festivalstijl nu wel gezien heeft.



Het is een soort een-tweetje. 
Want zo eenvoudig schuif je 
een-twee-drie panelen in elkaar 
tot tafels, barren en krukken 
voor feesten en partijen.

Handig, innovatief en efficiënt, 
deze opzet. Gereedschap heb 
je niet nodig. Een handleiding 
evenmin. Modules in elkaar 
schuiven en klikken doe je op 
gevoel. Spelenderwijs. Zelfs 
met twee linkerhanden kun je 
tempo maken. 

De beelden tonen alle moves 
en Modubilo beweegt met je 
mee. Welke move maak jij?Schuiven en klikken
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Evenementen heb je in alle 
soorten en maten. En Modubilo 
heeft het meubilair dat bij jouw 
event past. 

Evenement in de pen? 
Modubilo heeft uitstekende 
contactuele eigenschappen en 
gaat graag het gesprek aan met 
opdrachtgevers, evenementen-, 
reclame- en PR-bureaus. 
Cateraars, standbouwers, 
verhuurders, stilisten en 
locatiemanagers kunnen 
eveneens rekenen op een goed 
gesprek. Iedere partij die bij een 
event betrokken is, kan rekenen 
op oplossingen.

Modubilo. Voor een move met meerwaarde.

Mobiel en modulair
VRIJHEID VOOR EVENEMENTEN

Bij elke gelegenheid kun 
jij gasten verrassen met 
tijdloos meubilair. Zoals 
bij feesten en partijen, of 
beurzen, tentoonstellingen 
en congressen. En wat te 
denken van pop-up restaurants 
en culinaire activiteiten 
buitenshuis?

Modubilo is mobiel genoeg 
om te gaan en te staan waar jij 
maar wilt. Bij elke gelegenheid, 
op welke locatie dan ook.

ORGANISATIETALENT

DAT ZICH INLEEFT



Fraai en functioneel
 DE KUNST VAN HET WEGLATEN

Wanneer wordt de kunst van 
het weglaten een kunst op 
zich? Als het resultaat een 
functioneel ontwerp is én een 
lust voor het oog!

Modubilo combineert het beste 
van twee werelden. Een strak 
uiterlijk gaat samen met ronde 
vormen waardoor een speels 
geheel ontstaat met een eigen 
identiteit: als decor voor jouw 
feest, evenement, bijeenkomst, 
beurs of tentoonstelling.

Een functioneel ontwerp is ook 
een stabiel ontwerp dat stevig 
in zijn schoenen staat. Stootje 
tegen de tafel? Ongelukje? 
De Chardonnay blijft gewoon 
staan en vliegende bitterballen 
behoren tot het verleden. Geen 
vlekken meer op feestkleding of 
avondtoilet.

Modubilo staat met beide benen op de grond. Ook bij onverwachte moves.



Podium voor cateraars
 PLEZIER VOOR JE GASTEN

Het is een soort van uitstalkast 
en je gasten voelen zich als een 
kind in een snoepwinkel. Alles 
eromheen klopt en elk gerecht 
komt tot leven.

Modubilo biedt je een podium 
voor culinaire kunsten zoals 
jij voor ogen hebt: feestelijk, 
aantrekkelijk en in stijl, als 
opstapje naar een mooi 
samenzijn.

Modubilo en culinaire kunsten 
versterken elkaar en overstijgen 
het gewone waardoor jouw 
evenement reclame maakt voor 
zichzelf.

Modubilo. Want ook de presentatie is een move.



Leer, hout, steen, glas en koper
 DE TAAL VAN HET MATERIAAL

Anilineleer heeft een uitstraling 
die zijn gelijke niet kent. Dat 
leer wordt gebruikt voor onze 
banken en krukken. Resultaat? 
Naar Modubilo blijf je kijken.

De materialen zijn puur en 
eerlijk. Naast anilineleer zie 
je natuursteen, koper, glas en 
berkenmultiplex.

KARAKTER Warm, elegant en eerlijk

Eerlijke materialen vervelen nooit. Ze zijn van 
nature tijdloos. Zoals leer, koper, natuursteen, glas 
en berkenmultiplex van Modubilo. Deze materialen 
hebben een gloed die je bij geen ander zult 
aantreffen. Daardoor zijn ze niet te overtreffen in 
kleur, kracht en uitstraling. 

Gasten hebben daar oog 
voor. Noem het gevoel voor 
ambiance. Wil jij je evenement 
laten stralen?

Modubilo. Goed voor sterrenstof.



De afwerking
 EEN AMBACHT

Kijk eerst met je ogen. En 
daarna met je vingers. Eerst zie 
je hout, vervolgens voel je zijde. 
Want zo glad en zo zacht is het 
berkenmultiplex afgewerkt. 
Ambachtelijk en met de hand.

Achttien millimeter 
berkenmultiplex en 
dertienlaags dik, daar blijf je 
niet achter haken. Daar haal 
je geen kleren aan open. Het 
is omgekeerd. Je komt in 
aanraking met de mooiste vorm 
van zachtheid: spiegelglad. Zo 
mooi kan een event zijn.

Modubilo. The finishing touch heb je in de vingers. 

BEAUTY

Perfectie is een ambitie. Het 
zit in details. Na uren schuren 
wordt het hout in de olie 
gezet. Modubilo gebruikt een 
exclusieve soort.

De olie van de Tungnoot komt 
tot diep in de poriën. Het 
resultaat mag gezien worden: 
een diepe en levendige kleur. 
Make-up voor je party. Visagie 
voor je evenement. En een 
warm welkom voor de gasten.

Modubilo. Op de huid van het hout.

Tot diep in de poriën



Familiegevoel
COMBINEREN IS CREËREN

Alle neuzen staan dezelfde 
kant uit. En ze hebben allemaal 
dezelfde trekken. Bij Modubilo 
zijn alle tafels, barren en 
krukken familie. Ze zijn in 
concept met elkaar verbonden. 

Dat familiegevoel zorgt voor 
rust en eenheid in je meubilair, 
hoe jij ook combineert. Het 
onderstreept je professionaliteit 
in evenementen. Met 
Modubilo laat je zien dat 
je van goeden huize komt. 
Vergeet het bijeengeraapte 
gelegenheidsmeubilair. Voor 
jou telt niveau.

IDEALE MATEN

Modubilo. Made to move in S, M, L en XL.

5 keer hoog. 4 keer breed

Klein, groot of middel? 
Modubilo zorgt voor passend 
meubilair. Met modules in 
vijf hoogtematen en vier 
breedtematen kun je naar 
hartenlust combineren. En ben 
je zeker van maatwerk. Ook de 
sfeer is op maat: klassiek, strak, 
rustiek of eigentijds. Geheel in 
stijl van je evenement beweegt 
Modubilo met je mee.

Modubilo. It’s all in the family.



Te huur
ALL INCLUSIVE

Modubilo. SmartCart. Smart move.

Als je huurt, doe het dan 
meteen goed. Bij Modubilo 
huur je zonder gedoe. Alles is 
inbegrepen. Inclusief heldere 
spelregels.

Bij één partij huur je SmartCarts met alle modulaire 
meubels voor jouw evenement. Het vervoer is bij 
de huur inbegrepen evenals de opbouw en de 
demontage. Geen halve afspraken of partijen die 
naar elkaar wijzen. Zo kun je meters maken.

Omdat Modubilo niets aan 
het toeval overlaat, is iedere 
SmartCart voorzien van een 
stevig gevoerde hoes. Zeker 
weten dat je meubels schoon, 
gaaf en stofvrij worden 
opgeleverd.

Modubilo. Minimale ruimte. Maximaal uitpakken. 

EFFICIËNT EN COMPACT

Is het smart art of een 
SmartCart? Het is in ieder geval 
een doorbraak in meubilair 
voor evenementen! Modubilo is 
het eerste merk dat modulair 
én mobiel is. En dat in de 
beste tradities van Nederlands 
ontwerp is vormgegeven.

De SmartCart van Modubilo 
is een slimme transportkar 
om modulair meubilair te 
vervoeren. Alle elementen zijn 
compact opgeslagen. Loze 
ruimte ontbreekt. De modules 
liggen onder handbereik en 
kunnen maar op één manier 
worden teruggehangen. 
Ergonomisch en overzichtelijk. 
Foolproof.

Acht SmartCarts, meubilair voor 250 gasten

Een gereedschapskist? Die is 
er niet. Modubilo schuif en 
klik je met je handen in elkaar. 
Zonder schroevendraaiers of 
steeksleutels. En zonder bouten 
en moeren.

Ook de SmartCart zélf is 
compact. De kar beweegt zich 
makkelijk in kleine ruimtes. 
Binnenstedelijke omgeving 
geen bezwaar.

Over compact gesproken: 
Modubilo reduceert de 
opslagruimte met zeventig 
procent in vergelijking 
met gangbare meubels. 
Acht SmartCarts bieden 
ruimte aan meubilair voor 
tweehonderdvijftig gasten.



Multitalent
 VOOR JOUW EVENEMENT

Modubilo. Je haalt eruit wat erin zit.

Veelzijdigheid heeft een naam: 
SmartCart. Eerst gebruik je 
deze kar om meubilair te 
vervoeren. En daarna zet je ’m 
in als werkblad, afzetruimte of 
bar. Zo snel kun je deze cart 
omvormen.

Zijn de meubels in elkaar 
geschoven? Is de kar leeg? 
A la minute creëer je extra 
mogelijkheden zonder extra 
faciliteiten in te huren.

Nog een sterk punt. De 
SmartCart van Modubilo staat 
niet in de weg en hoeft niet 
ergens achteraf geparkeerd te 
worden. Zo houd je alles bij de 
hand.

Omschakelen van transportkar 
naar afzettafel, werkblad of bar? 
De SmartCart van Modubilo is 
ingericht op welke move dan 
ook.

In een handomdraai verwijder je de ophanghaken 
en opbergvakken van de meubelpanelen. Die 
haken en vakken kun je net zo makkelijk in en uit 
elkaar schuiven als de modules voor tafels, stoelen 
en krukken. Zonder gereedschap.

Modubilo. Made to move magnificently.

Op- en overslag

FLEXIBEL



Tafels, stoelen en krukken van 
Modubilo komen graag bij je 
over de vloer. Maar ook aan de 
muur doet dit meubilair het 
goed.

Moderne kunst
VOOR MEER RUIMTE

Modubilo. Voor een move aan de muur en meer ruimte.

EEN KOORD IN PLAATS VAN EEN KAST

Thuis of op het werk

Weinig bergruimte? Vergeet de 
kast en onthoud de muur. Daar 
heb je een berging in stijl. De 
ophangkoorden van Modubilo 
zijn verkrijgbaar in de kleur van 
je interieur.

Modubilo. Move forward en hak de knoop door in kleur.

En dan begint het betere 
opbergwerk pas goed. Wordt 
het een enkele knoop? Een 
dubbele? Of een Gordiaanse? 
Aan jou de keuze.

Om je meubilair op te hangen 
heeft Modubilo een speciaal 
setje ontwikkeld. Dat bestaat 
uit twee pluggen, twee 
schroeven en twee koorden. 
Meer heb je niet nodig.

Na een feestje kun je je meubel gewoon uit elkaar 
halen, stapelen en aan de wand hangen. Slim, slank 
en compact. Als blikvanger in de woonkamer of 
waar dan ook in huis. 




