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Ontworpen voor de mens,  
het landschap en de wereld

Layout Studio

De beste benchingsysteems passen zich aan de behoeften van elke 
organisatie en de mensen daarvan. Layout Studio is ontworpen voor 
het individu, is overal in het kantoorlandschap inzetbaar, en het is 
ook overal op de wereld beschikbaar. Kantoren zijn niet statisch, dus 
het meubilair daarbinnen zou dat ook niet mogen zijn. En dat is 
precies waarom Layout Studio altijd opnieuw kan worden 
geconfigureerd als daar behoefte aan is in de toekomst.

Het ontwerp van Layout Studio is oorspronkelijk ontwikkeld door 
onze internationale R&D-teams in Europa en Azië, op basis van 
wereldwijd onderzoek.  Het is beschikbaar op zes continenten en 
zorgt voor harmonie op de werkplekken, ongeacht waar ze zich 
bevinden, terwijl elke werkplek zijn eigen unieke plaatselijke identiteit 
kan behouden. 



Dankzij de keuzemogelijkheden en 

schaalbaarheid kan Layout Studio mee 

veranderen met de behoeften van een 

organisatie en haar mensen. Terwijl teams 

groeien en met meer mensen op een kleinere 

oppervlakte moeten werken, terwijl 

persoonlijke voorkeuren veranderen, kunnen 

organisaties daarop reageren. Ze kunnen, 

ook in de toekomst, het systeem uitbreiden 

of inkrimpen, of de opstelling veranderen.

Over het individu

Layout Studio laat mensen hun ruimte op hun eigen, persoonlijke 
manier inrichten. Door werkhulpmiddelen uit onze productportfolio 
toe te voegen, zoals opslagmogelijkheden, bureaulampen of 
monitorarmen, kan het individu elke werkplek naar behoefte 
aanpassen en afstemmen. De organisatie bereikt ruimtelijke 
efficiëntie en de persoon behoudt een gevoel van autonomie. 

In het kantoorlandschap

Met een uitgebreide reeks opties, beschikbaar in zowel zit- als 
stahoogtes, is Layout Studio bruikbaar voor diverse opstellingen 
binnen het kantoorlandschap, van individuele werkplekken tot 
benching, privékantoren en projectteamtafels. Door de uitgebreide 
keuzes en de mogelijkheden om uit te breiden of in te krimpen, kan 
Layout Studio reageren op de behoeften van individuele personen  
en teams zich aanpassen als de behoeften veranderen. 

Overal op de wereld

Werkstijlen van over de hele wereld waren bepalend bij het ontwerp 
van Layout Studio. Vanuit een universele basis kan het systeem 
subtiele wijzigingen toevoegen die logisch zijn voor uiteenlopende 
culturen en landen. Het resultaat is een consistente vorm en functie 
die over de hele wereld kan worden toegepast.



Kabelklepje  

Vergadertafels 

Aero Leg 

Opslagdressoir 

Frameloos scherm 

Timber Leg 

Onderstructuur en kabelbak 

Engage Leg 

Kabelgeleider 

Ga voor de volledige kenmerken en beschikbare opties  
voor Layout Studio, naar hermanmiller.com

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