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Een snel aanpasbare opslagoplossing 
voor veranderende werkplekken

Meridian Storage

Meridian biedt een reeks opslagoplossingen die uw werkervaring 
verbeteren door gereedschappen en essentiële spullen georganiseerd 
en binnen handbereik te houden. Het ontwerp zorgt voor een efficiënte 
opslag voor persoonlijke en werkspullen, creëert grenzen en biedt 
mensen een plek om te verzamelen, terwijl het, indien gewenst, ook 
dient als een plek in een ruimte die de aandacht trekt.

De kracht van Meridian ligt in zijn vermogen om zich aan de 
veranderingen binnen een organisatie aan te passen. De modulaire 
elementen zijn stapelbaar, vanaf elke kant te openen en kunnen 
eenvoudig verwisseld worden voor het creëren van ruimten waardoor 
individuen en groepen de steun hebben om hun beste werk te doen, 
zowel nu als in de toekomst.



Stelt u zich opslagruimte voor, die mensen helpt met verzamelen, delen en verbinden.

Productief

Hardwerkende elementen bieden voldoende ruimte voor zowel  
het bewaren van persoonlijke spullen, als de digitale en analoge 
gereedschappen die door groepen gedeeld worden. De opties voor 
kledingkasten, opslageenheden en laden – evenals mobiliteit en 
stroomvoorziening – geven het ontwerp extra gebruiksmogelijkheden. 

Architectonisch

De Meridian-opslagelementen zijn creatief te combineren om ruimtes 
te vormen waar mensen zich kunnen bezighouden met een ideale mix 
van geconcentreerd werken en samenwerken. Meridian kan gestapeld 
worden of los staan en definieert paden tussen opstellingen. Het 
ontwerp creëert ook grenzen tussen werkruimten en biedt de nodige 
privacy voor individuele werkzaamheden. Ladeblokken met zitkussens 
bieden comfortabele zitplaatsen voor gasten. 

Flexibel

Een configuratie van Meridian biedt tegelijkertijd opslag, displayruimte, 
afgrenzing en een werkoppervlak. Meridian is modulair en omkeerbaar, 
en is snel en gemakkelijk aan te passen wanneer een organisatie groeit. 
De uitwisselbare modules zijn in verschillende maten en configuraties 
beschikbaar die zowel huidige als toekomstige opslagbehoeften 
accommoderen. Voor elke unit zijn er veel personalisatiemogelijkheden 
mogelijk. Schappen, laden en scheidingswanden kunnen aangepast 
worden aan de unieke vereisten van individuen of groepen. 



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

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