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 Producent Ferro-Fix en ontwerpbureau ipv Delft introduceren een gezamenlijk ontwikkelde 
straatmeubilairlijn die aansluit bij het Social Return on Invenstment principe (SROI). De 
producten van hoogwaardige kwaliteit worden geproduceerd door mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. De meubilairlijn bestaat uit twee banken, een stoel, een fietsbeugel 
en een viertal afvalbakken.  
 
Ferro-Fix, de verzelfstandigde sociale werkplaats in Rotterdam, produceerde al de door ipv 
Delft ontworpen Rotterdambak, een afvalbak die inmiddels in de hele Maasstad is te 
vinden. De groeiende vraag naar Social Return bij aanbestedingen voor onder meer de 
openbare ruimte, was aanleiding voor beide partijen nauwere samenwerking te zoeken. De 
bedrijven besloten samen een productlijn voor de openbare ruimte te ontwikkelen, met de 
Rotterdambak als basis. ipv Delft heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen van 
straatmeubilair, Ferro-Fix de kennis, mankracht en machines om de producten te 
vervaardigen. 
 
Afstemming 
Het ontwerp van de producten is afgestemd op de mogelijkheden van Ferro-Fix. Staal 
voert daarom de boventoon en gietstukken blijven achterwege. Daarnaast was het 
uitgangspunt dat de ontwerpen eenvoudig, duurzaam en van hoge kwaliteit moesten zijn. 
Ook diende de uitstraling tijdloos te zijn, zodat de producten niet alleen in elke omgeving 
passen, maar ook op de lange termijn nog als mooi worden ervaren.  
 
Materiaal 
De drie zitelementen (bank met leuning, bank zonder leuning, stoel zonder leuning) zijn 
opgebouwd uit een stalen onderbouw en bekleding van duurzame  bamboe planken. De 
onderbouw bestaat uit een dikke, gezette stalen strip. De bank met leuning heeft een 
comfortabele zit, tussen actief en ontspannen in.  
Het fietsnietje bestaat eveneeens uit een gezette stalen strip. De vorm komt overeen met 
het silhouet van de Rotterdambak.  
 
Ten slotte kent de SROI meubilairfamilie vier afvalbakken: de Rotterdambak van 90 of 180 
liter en de beugelbak van 60 of 90 liter. De beugelbak past op het meest voorkomende 
frame voor beugelbakken. Alle producten van de meubilairlijn zijn onderling te 
combineren. Het staalwerk is leverbaar in verschillende kleuren. 
 
Meer informatie: ir Ronald Rozemeijer van ipv Delft, 015 750 25 71 of www.ipvdelft.nl 
 

 

 


