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Nederlands
Hotsofa verandert de verwarming in een comfortabele zitplaats en creëert een ontmoetingsplaats
bij het raam. De bank is licht van gewicht, makkelijk verplaatsbaar en met een zithoogte van 47 cm
ook geschikt voor bij de eettafel. De enige bank die geen ruimte neemt maar ruimte geeft!
In veel appartementen, maar ook in kantoren, hotels, musea, bioscopen, vliegvelden en scholen staan
verwarmingselementen langs het raam. Deze zorgen voor de gewenste warmte maar maken de ruimte bij
het raam ook onbruikbaar. Veel mensen leggen een kussentje op de verwarming om toch bij het raam te
kunnen zitten. Hotsofa biedt de eerste echte meubel-oplossing. Het transparante ontwerp garandeert het
behoud van de warmte-afgifte. Daarbij geeft het lineaire design en de prachtige afwerking Hotsofa een
architectorale allure.
Sociaal Merk
‘Hotsofa creëert een ontmoetingsplaats’. Deze merkwaarde werd me in de schoot geworden tijdens een
Guerilla fotoshoot in het Muziekgebouw van Amsterdam. We hadden de foto-set opgebouwd en namen
een korte koffiepauze. Bij terugkomst had zich ‘uit het niets’ een jong gezelschap op en voor de bank
verschansd. Ze genoten zichtbaar van het mooie moment dat ze met elkaar deelden. Het kostte geen
enkele moeite dit hartverwarmende tafereel op foto vast te leggen. Deze foto verbeeldt voor mij wat we
met Hotsofa wil bereiken.
Tijdens een guerilla-shoot in Dusseldorf gebeurde iets soortgelijks. We hadden de bank op een brug
gezet en wachtte af wat er gebeurde. Wederom ontstonden sociale taferelen waarbij mensen zich rond
de bank verschansden. De shoot in Dusseldorf heeft me de iconische foto met de Turner opgeleverd
(links boven).
Hotsofa heeft naast een bloedserieus design-karakter dus ook een informele sociale kant. Iedere
proffessionele fotograaf, filmer en stylist die Hotsofa wil gebruiken en deze merkwaarden ondersteund
kan de bank gratis in bruikleenkrijgen, waar ook ter wereld. Hotsofa staat voor de ‘Bank van de
Ontmoeting’.

Productinformatie
-De bank is makkelijk verplaatsbaar en past over radiatoren met een hoogte tot 37 cm. Wanneer de
bestaande radiator te hoog is geeft Hotsofa een vergoeding voor de aanschaf van een lagere nieuwe
radiator. Deze vergoedinggeldt alleen voor particulieren en heeft een maximum van 250 euro.- Hotsofa is
leverbaar in de standaardmaten 120, 200, 240 en 300 centimeter en daarnaast in maatwerk op de
centimeter nauwkeurig tot een lengte van wel 5 meter. Doordat de bank in twee richtingen aan elkaar kan
worden geschakeld kunnen grote zitobjecten worden samengesteld. Ideaal voor de projectinrichting van
grote wachtruimten.
Hotsofa wordt bekleed met stoffen van Kvadrat.- Elk exemplaar heeft een uniek serienummer en de
signatuur van de ontwerper.- Hotsofa wordt in Nederland bij DF-Industrials in Velsen Noord
geproduceerd.- Leverbaar vanaf !1195,-

English
Jaga Climate Systems, a leading developer of energy-efficient heating and cooling solutions, today
distributes the Hotsofa, an innovative bench that transforms an existing radiator into a comfortable
seating area. Ideal for commercial spaces, such as museums, airports or other community spaces, the
Hotsofa is a heated bench that keeps users warm in cooler months, but maintains its function during
summer months. By converting the radiator into a place for people to talk and relax, the Hotsofa creates
space rather than taking it away.
“The Hotsofa enhances our connection to the outdoors by transforming unusable space alongside
windows into functional and elegant seating,” said Bert Kriekels, president of Jaga Climate Systems. “Its
original design is an instant hit in any interior, and is considered a unique piece of art.”
Available in a variety of fabrics and colors with lengths ranging from 5 to 15 feet, each sofa is personally
signed by Dutch designer, Co de Smalen. The sofa’s premium wool fabric can be easily reupholstered
and the unit can be moved if a new look and location are desired. Like all of Jaga’s products, the Hotsofa
is constructed with superior materials, including wear-resistant covering designed to withstand everyday
use for many years and provide safe warmth for seated guests. In addition to its visual appeal, the
Hotsofa can also reduce a facility’s costs and environmental footprint, bringing new life to an otherwise
unsightly radiator during building renovations. Rather than replacing the radiator, the Hotsofa instantly
creates a practical conversation piece and space. “One of our core values is to ‘Awaken the Artist,’ and
the Hotsofa does just that,” added Kriekels. “It unites sexy design with functionality to transform the space
into a ‘hot’ place to relax.”

