PERSBERICHT
Delfts ontwerpbureau lanceert eerste ‘open’ tabletstand ter wereld
Tablethouder combineert diefstalpreventie met ranke vormgeving

Delft, 8 januari 2014 - Steeds meer winkels en beurzen gebruiken tablets als
kassasysteem, informatiezuil of interactieve installatie. Een veilige plaatsing van de
apparatuur is daarbij onmisbaar. Delftse ontwerpers speelden in op deze trend en
ontwikkelden de IVY, een anti-diefstal tablethouder met ranke vormgeving. De IVY
wordt begin februari 2014 gelanceerd op de vakbeurs Integrated Systems Europe (ISE)
in de RAI Amsterdam.
De IVY onderscheidt zich van andere tablethouders door het open frame. Waar andere
producenten diefstal tegengaan met behuizingen die slechts het scherm vrij laten, is de IVY
een open, V-vormige houder. “Tablets zijn ontworpen met oog voor design. Wij zijn daarom
op zoek gegaan naar een oplossing die het design van het tablet zo veel mogelijk benadrukt,”
aldus ontwerper Menno Pleij.
Het resultaat is een houder, niet veel groter dan het tablet. Pleij: “De kracht zit in de eenvoud.
Het wegwerken van de stroomkabel en het integreren van een slot was onze grootste
uitdaging. Uiteindelijk hebben we een oplossing gevonden in een symmetrisch ontwerp.
Hierin vormt de kabel een integraal onderdeel van de beugel en is het slot onopvallend
weggewerkt.”
De beurs Integrated Systems Europe wordt jaarlijks georganiseerd in de Amsterdam RAI. Het
is een internationale vakbeurs op het gebied van professionele audio, video en
installatietechniek. De ISE vindt plaats op 4, 5 en 6 februari 2014, de IVY is te vinden bij
stand 10-S122.

- Einde bericht De IVY is een product van Techtive, een technisch ontwerpbureau gevestigd in Delft. Eerder
werk van deze jonge ontwerpers is het prijswinnende ontwerp voor de Vanclaes boottrailer.
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