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Bureaus met verstelbare hoogte, 
geschikt voor samenwerking

Atlas Office Landscape 
Ontworpen door Tim Wallace

De lange traditie van Herman Miller op het gebied van baanbrekende 
werksystemen bracht ons ertoe om contact op te nemen met 
ontwerper Tim Wallace voor een nieuwe hoogteverstelbare oplossing 
voor de werkplekvereisten van de 21e eeuw. Hij zag onmiddellijk een 
kans om iets te creëren dat in de hele kantooromgeving werkte. 

“Voor mij zat het probleem niet in het creëren van een individueel 
bureau, daar bestaan veel voorbeelden van,” zegt Tim. “De echte 
uitdaging bestaat erin die individuele bureaus te vermenigvuldigen 
en die vervolgens in een ruimte te passen. Ik zag de kans voor een 
systeem dat de werkomgeving werkelijk ten goede kwam, zowel 
vandaag als in de toekomst.”



Atlas maakt gebruik van gemeenschappelijke componenten, zodat grote groepen bureaus net 

zo gemakkelijk kunnen worden samengesteld als een losstaand werkstation. De bureaubladen, 

elektrische opties, kolommen, opberg- en kabelbeheermogelijkheden, kunnen in elke 

toepassing worden gebruikt.

“Uiteindelijk ligt de grootste kracht van 

Atlas Office Landscape in zijn flexibiliteit,” 

besluit Tim. “Atlas wordt niet belemmerd 

door structuren die traditioneel te zien  

zijn in hoogteverstelbaar meubilair, zoals 

een horizontale balk. Dit betekent dat 

rechtlijnige, 90-graden en z-plan layouts 

allemaal eenvoudig realiseerbaar zijn.”

Benut uw ruimte optimaal

Atlas Office Landscape is een in hoogte verstelbaar werksysteem dat de 
beperkingen van eenvoudige zit-sta-bureaus overschrijdt. De holistische 
benadering stimuleert creatieve nieuwe manieren voor de planning  
van kantoorruimtes via een ontwerp waarbij de mens en ergonomische 
uitmuntendheid centraal staan. 

Een intelligent systeem

Atlas Office Landscape weerspiegelt Herman Millers rijke geschiedenis 
en expertise op het gebied van baanbrekende, innovatieve werksystemen, 
en is een inventief ontwerp dat anders is dan standaard zit-sta-
bureaus. Dankzij een vereenvoudigde en consistente benadering van 
componenten en elektrische onderdelen kunnen grote groepen in 
hoogte verstelbare bureaus net zo gemakkelijk worden geconfigureerd 
en samengesteld als een losstaand werkstation. Vergadertafels en 
geïntegreerde opbergruimte geven Atlas de flexibiliteit om moeiteloos 
te kunnen voldoen aan de behoeften van elk individu. 

Geen hoeken maar rondingen

Met zijn vloeiende rondingen heeft Atlas Office Landscape een organische 
vormgeving die soepel in uw kantoorruimte past. Het is ontworpen om 
de elegantie van een meubelstuk te weerspiegelen, in plaats van als een 
strakke rij uniforme bureaus, en de vloeiende rondingen zijn in alle 
onderdelen van het systeem te vinden. De werkoppervlakken, schermen, 
stroomvoorziening en opbergmogelijkheden geven de ruimtes een 
organischer, uitnodigender, menselijker aanzien.



Ga voor meer informatie naar hermanmiller.com of bel +31 70 221 3007.
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Details en eigenschappen

Werkbladscheidingen 

Opties voor elektronische hoogte-instelling 

Opties voor geïntegreerde stroomvoorziening 

Power hubs Opbergruimte met zitkussen 

Opties voor persoonlijke opbergruimte 

Ga voor de volledige kenmerken en beschikbare opties  
voor Atlas Office Landscape, naar hermanmiller.com

Over Tim Wallace

Na het afronden van zijn masteropleiding aan het Royal College  
of Art in Londen, deed Wallace meer dan tien jaar ervaring op door  
te werken bij bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Europa, China en 
de V.S. In 1996 richtte Wallace het bureau Tim Wallace Design op  
en sindsdien heeft hij een indrukwekkende lijst van internationale 
klanten opgebouwd en een reeks van ongeëvenaard succesvolle 
producten ontwikkeld. Zijn designs worden over de hele wereld 
geproduceerd en omvatten onder andere bekroonde producten  
zoals Abak Environments voor Herman Miller. 
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