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Beter ontworpen werkplekken 

Memo 
Ontworpen door Tim Wallace

Luister. Deel. Reageer. Creëer. We zijn met steeds meer verschillende 
activiteiten bezig op onze werkplek. Maar het beschikbaar stellen van 
heel veel dure complexe producten die moeilijker te beheren en te 
onderhouden zijn, is niet altijd het antwoord. De oplossing kan veel 
eenvoudiger zijn, kan voldoen aan een brede reeks behoeften zonder 
te ingewikkelde specificaties en montage. 

Memo is een werksysteem dat is ontworpen om bedrijven  
te helpen om flexibeler te zijn. Door de constructie van het bureau 
opnieuw uit te vinden en relevanter te maken, biedt Memo een 
efficiënt platform dat gebruikers helpt om de plek te vinden die  
het beste past bij hun taak. 
 



Memo biedt ook vergadertafels om mensen samen te brengen zodat ze hun werk kunnen bespreken. 

Werkplekken beter maken 

De aard van het werk verandert snel. We vroegen Tim Wallace, 
ontwerper van Abak Environments en Atlas Office Landscape, om  
een benchontwerp voor te stellen dat die verandering reflecteert. 
Wallace en Herman Miller’s ontwikkelingsteam steunde op onze lange 
geschiedenis van mensgericht design en begreep snel dat mensen 
soms nood hebben aan eenvoudige, goedkope benches die aan de 
individuele wensen voldoen. Memo biedt die nieuwe functionaliteit 
zonder in te boeten op eenvoud. 

Bereikbaar en toegankelijk

Terwijl bedrijven steeds meer gebruik maken van gemeenschappelijke 
ruimtes hebben ze meer verschillende werkopstellingen nodig – maar 
dan wel het liefst zonder ingewikkelde uitwisselbare systemen. Het 
slimme ontwerp en de efficiënte componenten van Memo zorgen 
ervoor dat het een kosteneffectieve oplossing is voor elke werkplek, 
van start-up tot wereldwijde organisatie. 

Overzichtelijk zonder rommel

Het eenvoudige en strakke ontwerp van Memo creëert functionele  
en overzichtelijke werkplekken. Benches, ingebouwde of losstaande 
vergadertafels, projecttafels en opslageenheden scheppen een 
veelheid aan gemengde ruimtes. Schermhoogten in verschillende 
stijlen en materialen voegen persoonlijkheid toe. Aan het scherm 
bevestigde werkinstrumenten, prikborden, whiteboards en planken 
worden in uiteenlopende afwerkingen geleverd om stijl en 
individualiteit toe te voegen.



Prikbord 

Stroomvoorzieningsopties 

Accessoires 

Centrale kolom en kabelgeleiding 

Schermopties 

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

Tim Wallace

 

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

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. 


