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Boole
 Design: Palma Kunkel Architektur + Design

How do ideas come about? Some of us have the best ideas while jogging, 
cycling or in the shower, others swear by the so-called quiet space. Others 
believe in swarm intelligence or the idea as the result of communication. One  
thing is certain: the setting for a communicative situation shapes the 
atmosphere, and thus also the creative results of collaboration. When standing, 
thoughts can flow more easily and flexibly, joint solutions develop as if by 
themselves, there is no room for rigid positions.

Hoe komen ideeën tot stand? Bij sommige ontstaan de beste ideeën tijdens 
het joggen of onder de douche, anderen zweren bij een stille ruimte. Anderen 
 geloven in zwermintelligentie of het idee als het resultaat van communicatie. 
Eén ding is zeker: de inrichting van een communicatiesituatie bepaalt de sfeer, 
en dus ook de creatieve resultaten binnen de communicatie. Wanneer men 
staat of hoog zit, kunnen gedachten éénvoudiger en soepeler stromen,  
gezamenlijke oplossingen ontwikkelen zich als vanzelf, er is geen ruimte voor 
vastgeroeste standpunten.





     ↖
Find out more about the 
 Tika bar stool from p. 68
De barkruk Tika vindt u op 
bladzijde 68

A well-rounded position
Goed afgerond 



With its height of 1.07 m, Boole can be used 
for short meetings or active coffee breaks 
while standing. With bar stools or standing 
aids, you can also linger longer. With its 
organic shapes and oak and steel base, it 
blends harmoniously with the contemporary 
office ambience.

Met zijn hoogte van 1,07 m kan Boole staand, 
zowel voor korte formele, als voor  informele 
besprekingen worden gebruikt. Met  behulp 
van stahulpen kunt u ook langer blijven staan 
of hoger zitten met barkrukken. Met zijn 
 organische vormen en de combinatie van een 
 eikenhouten en stalen onderstel past hij in de 
hedendaagse werkomgeving.



Cool Boole
Boole is available as a circular or rectangular 
table and features a wraparound tubular steel 
footrest. The leg frame is constructed using matt 
lacquered oak. The optional integrated power 
supply keeps your work tools fully charged.

Boole is verkrijgbaar met een rond of rechthoekig 
tafelblad met afgeronde hoeken, beide met een 
voetensteun van stalen buizen. Het pootframe is 
vervaardigd uit blank gelakt eikenhout. De optio-
nele elektra voorziening, ingebouwd in de boven-
zijde van het topblad, houdt uw hardware in leven.
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