Persbericht AMAi
Meubilair dat net zo flexibel is als jouw levensstijl. In de hoogte te verstellen
en aan te passen voor elke gelegenheid. Maak kennis met AMAi, het toppunt
van veelzijdigheid. Rechtstaan of zitten? Binnen of buiten? Een ontspannen
etentje met vrienden of een brainstormsessie met collega’s? AMAi, the place
to be voor togetherness, pas je zo aan elke nieuwe beleving aan!
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Flexibiliteit op zijn best
Het leven vraagt flexibiliteit. ‘s Morgens ben je druk aan het werken op je laptop, ‘s avonds ontvang je
vrienden voor een aperitiefje. Op kantoor ben je het ene moment buiten aan het brainstormen en wat later
ben je een nieuw idee aan het pitchen tijdens een conference call. Wat als je voor al deze ervaringen terecht
zou kunnen aan hetzelfde meubelstuk?

Met AMAi kan dat. Deze verstelbare tafel kan je aanpassen aan elke bijeenkomst, zowel binnen als buiten,
voor werk of ontspanning en maakt elk moment van togetherness waardevol en ongecompliceerd.
Rechtstaan tijdens een energieke babbel of comfortabel zitten tijdens de lunch? AMAi is je partner voor een
flexibele levensstijl waarbij elk gedeeld moment telt, van ‘s morgens tot ‘s avonds.
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Leg de lat én de tafel hoger
Twee A-vormige frames vormen een stevige constructie die zich perfect leent voor veelzijdige magie.
Tussen deze frames kan je het tafelblad op twee
hoogtes plaatsen: standaard of hoog. Dankzij het
innovatieve ontwerp kan je het tafelblad zelfs in je
eentje vlot van ‘zithoogte’ naar ‘stahoogte’ brengen
en omgekeerd. En dat is nog niet alles. Revolutionaire in de hoogte verstelbare stoelen en banken kan
je gewoon aanpassen aan de gekozen hoogte van de
tafel. Zo zit iedereen op dezelfde ooghoogte.
De bovenkant van het frame heeft ook nog enkele
betoverende troeven achter de hand. De LED-verlichting is ideaal voor ‘s avonds en dankzij de stopcontacten blijf je zelfs buiten geconnecteerd. Het
slimme zonnescherm beschermt je tegen de zon of
houdt je droog wanneer het miezert. Binnen zorgt
het zonnescherm voor een akoestische upgrade.
Zelfs de meest kille plek krijgt een warmere sfeer.

”

“Grenzen bestaan
alleen in ons hoofd
… de ervaring van
togetherness zou niet
beperkt mogen worden
door meubilair.”

Deze veelzijdige set doorbreekt de grenzen van de
verbeelding en bundelt de goede dingen van het
leven. Voeg je extra A-frames toe, dan kan je de
togetherness tot in het oneindige uitbreiden. Laat je
creativiteit de vrije loop en combineer je favoriete
afwerkingen en accessoires. Je bent dan echt op alles
voorbereid. Een groot wijkfeest, een overzichtelijke
werkdag of een tuinparty, AMAi is er voor elke
ervaring. Jij moet enkel nog genieten van het leven.
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A Magnificent Amazing…
Hoe kom je tot zo A Magnificent, Amazing Idea? Als Vlamingen ergens
verbaasd over zijn, zeggen ze ‘amai’. Amai, een woord met twee ‘A’s’ net zoals de tafel - en de uitdrukking van A Magnificent Amazing Idea.
Dit unieke en veelzijdige gepatenteerde ontwerp is de eerste buitenset
die echt alles in huis heeft: flexibiliteit, duurzaamheid, een tijdloos
karakter en een innovatief design. Een pre-covid-design dat helemaal
klaar is voor de post-covid-wereld.
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AMAi in een notendop
•

Standaard tafel en hoge tafel: alles-in-één.

•

Met extra A-frames pas je de tafel eenvoudig aan voor grotere groepen.
◦

Aan één AMAi is plaats voor 8 mensen, staand kunnen er zelfs meer aanschuiven!

◦

Aan een combinatie van twee AMAi’s kunnen 16 mensen zitten en nog meer mensen staan!

◦

Met drie AMAi’s heb je al plaats voor een klein orkest …

•

Eindeloze mogelijkheden voor buiten.

•

Optionele accessoires
◦

Het zonnescherm gaat makkelijk open, biedt unieke mogelijkheden voor branding
en je hebt er geen hoes voor nodig.

◦

Een “Paranoise” doek voor binnen gemaakt uit akoestische stof.

◦

Stopcontacten, USB- en USBC-verbindingen, zowel binnen als buiten.

◦

De dimbare LED-verlichting kan je vanop je smartphone bedienen met de app Casambi.

◦

Extra werkruimte met fleshouder.

◦

Schermhouder op het A-frame.

◦

Extra breed tafelblad voor extra comfort en rolstoeltoegankelijkheid.

◦

Buitenkeukenmodule met opslagruimte en een bargedeelte.

◦

In de hoogte verstelbare poten.

◦

Handige hang-accessoires om planten en glazen op te hangen.

•

Gemakkelijk te stylen voor persoonlijke of professionele redenen.

•

24/24 bruikbaar, waardoor je tot laat op de avond gewoon buiten kunt blijven.

•

Rolstoeltoegankelijk

•

Materialen & kleuren
◦

Tafelblad: staal en aluminium met poedercoating, verschillende afwerkingen zijn mogelijk

◦

Poten: roestvrij of gegalvaniseerd staal met poedercoating

◦

Kleuren: Papyrus White, Black of Copper Brown
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Over Extremis
Extremis werd 25 jaar geleden door Dirk
Wynants opgericht. De collectie designmeubelen
van Extremis bestaat uit producten
die tegelijk noodzakelijk en nuttig zijn. Bij de
Tools for Togetherness uit deze collectie ligt
de nadruk op menselijke interactie, intelligente
probleemoplossing en duurzaamheid, met de
ambitie om de levenskwaliteit te verbeteren.
Extremis is gevestigd in Poperinge in België.
Haar designmeubilair is heel populair in de
buurlanden en ook in de Verenigde Staten en
het Midden-Oosten.
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