
 

CONCEPT  
Het Pally project is een simpel en effectief concept. Wij nemen een afvalstroom (pallets) en upcyclen deze tot nieuwe multifunctionele meubels. 
Dit idee is niet nieuw, maar onze variatie op dit idee wel. Ons ontwerp is namelijk volledig modulair, waardoor 1 Pally module veel verschillende 
functies kan vervullen en daardoor bij elk type event, branchebreed inzetbaar is. Een soort smart-pallet voor festivals.  

DOELSTELLING 
Een duurzame en multifunctionele oplossing aanbieden voor de inrichting van events en festivals.  
 
DESIGN 
Een Pally bestaat uit 2 opgezaagde transportpallets, verstevigd met resthout en aan elkaar vastgezet met scharnieren.  Deze vorm en scharnieren 
zorgen er voor dat een Pally veel verschillen vormen aan kan nemen en om gecombineerd te worden tot complete lounge, chill out of backstage 
area. Naast festivals en evenementen, zijn de Pally’s ook bijzonder geschikt als goedkope oplossing voor: scholen, parken, barren, buurthuizen en 
bedrijfskantines. Ze zijn ook goed te gebruiken voor POP-up store winkelinrichting en natuurlijk (dak)terrassen.  
 
DE MAKERS  
De modules worden gemaakt door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij leren onder behoud van uitkering het ambacht 
houtbewerking, onder begeleiding van professionals. De locatie waar de Pally’s gefabriceerd gaan worden, is de nieuw op te richten sociale en 
volledig circulaire werkplaats “Afwerking” in Amsterdam Oost (Cruquiusweg). De opbrengsten van dit project worden daar zowel sociaal als 
duurzaam besteed. Voor meer informatie: www.afwerking.nu 

Jaime de Zwart (Oprichter Afwerking)  & Maurits Benjamin de Kleermaeker (The Reddymaekers) 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VARIATIE 1 
Afschermwand & Staand hekwer 

 
 

VARIATIE 2 
Daybed  
 

VARIATIE 3 
2x Chaise Longue 
 

VARIATIE 4 
Chaise Longue & Recliner 
 

VARIATIE 5 
Recliners 
 

VARIATIE 6 
Zitbankjes 
 

VARIATIE 7 
Afvalbakken / Plantenbakken 

VARIATIE 8 
Bar-deel 
 

VARIATIE 9 
Sta-Tafel / DJ Booth-deel 
 



  VOORDELEN 
 
GOEDKOPE PRODUCTIE & KOSTENBESPARING 
De huidige werkwijze voor het inrichten van festivals  (backstages en lounges) is veelal het gebruik van tweedehands banken of pallets voor 
eenmalig gebruik. Deze worden voorafgaand aan een evenement aangeschaft bij kringloopwinkels of palletleveranciers en verdwijnen na afloop 
vrijwel altijd bij het grofvuil. Dit is letterlijk weggegooid geld en veroorzaakt een afvalstroom. Hoewel de aanschafprijs van een Pally waarschijnlijk 
iets hoger uitvalt dan die van een kringloopbank, is de investering door hergebruik van de Pally na twee tot drie evenementen makkelijk 
terugverdiend. Een Pally moet minstens 5 evenementen mee gaan en van goede kwaliteit blijven. Aanvullende kostenbesparing komen voort uit:  
 
- Minder verwijderingsbijdrage voor grof vuil (bankstellen) 
- Minder opslagkosten door efficiëntere m2 benutting. 
- Secundaire variaties leveren potentieel weer besparingen op door verminderde huur van decoratie en/of gebruiksobjecten.  

DUURZAAM(ER) MATERIAAL 
Voor de eerste prototypes worden alleen pallets en metalen scharnieren gebruikt. De volgende Pally versie bevat scharnieren gemaakt van een 
tweede afvalstroom, namelijk: dakbedekkingszijl (elastisch, slijtvast en duurzaam). De kussens worden gemaakt van festival hekwerkbanners, 
gevuld in stuken gesneden rest-foam. Zodoende bestaat een Pally volledig uit restmateriaal. (Alleen de schroeven zijn af en toe nieuw!)  
 
VERLAGING CO2 FOOTPRINT 
Door over te stappen op het gebruik van Pally’s, valt de afvalstroom van bankstellen en grofvuil uit de backstage weg. Daarnaast wordt een 
bestaande afvalstroom (pallets) continue ge-upcycled tot nieuwe vermarktbare producten, wat bijdraagt aan de circulaire doelstellingen van 
organisatie. 
 
EASY PEASY 
Door de inklapvorm en het lage gewicht zijn de Pally’s makkelijke stapelbaar en verplaatsbaar (in tegenstelling tot bankstellen en andere pallet 
meubels). Dit maakt ze zeer geschikt om op te slaan in een 20 ft container, snel te vervoeren en op te bouwen op locatie. 



SCHAALBAAR & SNEL TE FABRICEREN 
De Pally’s kunnen potentieel aan de hand van een “lopende band productie” op grote schaal gefabriceerd te worden. Er is sprake van een 
constante stroom van pallets die geleverd wordt aan de productielocatie, waarbij een win-win situatie ontstaat. De leverancier van het afval 
(pallets) hoeft geen verwijderingsbijdrage te betalen en de productiepartij (afwerking) ontvangt kosteloos fabricagemateriaal. Doordat er geen 
hout aangeschaft hoeft te worden, vermindert dit aanzienlijk de productiekosten en daarmee de aanschafprijs voor evenementen en 
particulieren.  
 
Aansluitend worden de productiekosten nog verder verlaagd door goedkope arbeidskrachten. In de vorm van een werk-leerbedrijff wordt het 
ambacht houtbewerking overgedragen aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en onder begeleiding van een professional een vak 
leren. 
 
SOCIALE BUSINESS CASE 
Op dit moment bevindt het project zich in de conceptfase waarbij de eerste Pally’s uitvoerig getest worden tijdens DGTL ADE (NDSM 
Scheepsbouwloods).  Wij hopen daarna op ondersteuning vanuit de gemeente Amsterdam bij het schrijven van de business case voor festivals 
en aansluitend cases voor de zakelijke en particuliere markt. Wij willen onderzoeken wat de laagste kosten zijn waarvoor de Pally gefabriceerd 
kan worden, en tegelijkertijd de marktwaarde bepalen bij verschillende verdienmodellen (zoals: huur, huurkoop of participatie-koop). 


