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Verrijk uw omgeving

Layout Workwall

Als onderdeel van de Layout productreeks profiteert Workwall van 
onze rijkdom aan kennis en vaardigheden in het produceren van 
systeemmeubels. Het begin hiervan ligt bij het revolutionaire  
Action Office systeem, geïntroduceerd in 1968. Gebruik Workwall  
om uitnodigende privékantoren te creëren met opslag- en 
displayruimte als aanvulling op de bureaus. 

Voor gebruik in vergaderruimtes kan geïntegreerde technologie in 
Workwall worden opgenomen ter ondersteuning van de onderlinge 
samenwerking en voor presentaties. In open kantoorruimtes kan 
Workwall worden gebruikt als een manier om extra opslagruimte  
in de kantooromgeving te integreren. 



Met een uiteenlopend scala van materialen en kleuropties kan Workwall aan uw behoeften worden 

aangepast, of u nu kiest voor een diepe Walnut-tint voor een traditionele en formele ruimte, of een licht 

en zacht kleurenpalet voor meer informele opstellingen

Pronkstukken

Workwall transformeert eenvoudige ruimtes in warme en uitnodigende 
privékantoren, praktische vergaderruimtes of gezellige toevluchtsoorden. 
Gebruik de open planken of platte oppervlakken van Workwall om 
naslagbronnen, teamprestaties of decoratieve items uit te stallen.

In het unieke, aan de muur gemonteerde systeem van Workwall 
kunnen ook contactdozen worden geïntegreerd en technologie 
waarmee mensen digitale content kunnen delen of contact kunnen 
maken met deelnemers op afstand.

Deel van de familie

Dankzij gedeelde ontwerpkenmerken met de rest van de Layout 
productreeks werkt Workwall harmonieus samen met de bureau’s en 
vergadertafels van Layout Studio. Een gemeenschappelijke esthetiek 
binnen de hele Layout productreeks zorgt ervoor dat Workwall overal 
in het kantoorlandschap de opstellingen verrijkt.  

Uit het zicht

Gebruik vrijstaande Workwall onderkasten en hangende kasten om 
dingen op orde te houden in vergaderruimtes of om gemakkelijke 
toegang tot minder vaak gebruikte naslag-items mogelijk te maken. 
Onderkasten kunnen zowel worden geïntegreerd met Workwall als 
Layout Studio werkstations. De oppervlakken ervan bieden ook een 
stijlvolle plek om items ten toon te stellen en een opstelling te verrijken.

Tijdens de kringlooprecycling wordt 

houtafval herverwerkt. Het schone 

gerecyclede hout wordt dan gebruikt 

als deel van het mengsel om nieuwe 

spaanplaat te maken, dat vervolgens 

wordt gebruikt om ander meubilair te 

maken, waaronder Layout Workwall.



Vrijstaande schappen

Kasten

Prikborden

HangkastenWhiteboards

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

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