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Prijsgunstige en efficiënte  
in hoogte verstelbare bureaus

Nevi Sit-Stand Desks

Dankzij Nevi zit-stabureaus is een robuust, in hoogte verstelbaar 
bureau met gunstige prijs-kwaliteitverhouding binnen ieders bereik. 
Nevi helpt mensen de nadruk te leggen op gezonde gedrag op de 
werkplek door het gemakkelijker te maken om gedurende de dag hun 
lichaamshouding te wijzigen. Door mensen aan te moedigen van houding 
te veranderen, geeft u hen wat ze nodig hebben om hun werk zo goed 
mogelijk te doen en het energieniveau en productiviteit te verhogen.



Efficiënt design

Met de efficiënt ontworpen en kosteneffectieve Nevi zit-stabureaus 
hoeft u niet te kiezen tussen in hoogte verstelbare bureaus of 
ergonomische bureaustoelen of accessoires – het is allemaal mogelijk.  

Schaalbare eenvoud

Gebruik Nevi om uw in hoogte verstelbare werkruimte te bouwen.  
Door afzonderlijke bureaus samen te brengen, kunt u eenvoudig  
de beste lay-out voor uw team samenstellen en deze opschalen  
als uw team groter wordt.  

Functiegericht

Nevi is een eenvoudig vrijstaand bureau dat kan worden geclusterd  
om dezelfde voordelen te bieden als een benchingsysteem, zonder  
de complexiteit daarvan. Met een overzichtelijk aanbod en twee 
eenvoudige afwerkingen past Nevi naadloos in elke werkruimte.

Combineer Nevi met ergonomische produkten zoals monitorarmen om mensen te helpen  
een gezonde houding aan te nemen bij het werk.



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

kabelmanagement onder het blad 

Standaard of met stof beklede navelstreng-kabelbeheer 

In hoogte verstelbare poot met T-voet

Eenvoudige touch-bediening 

Optioneel aan het werkblad bevestigd zichtschot 

Melamine werkblad met rechte rand

Optionele technologie-ondersteuning 

Ga voor de volledige kenmerken en beschikbare opties  
voor Nevi zit-stabureaus naar hermanmiller.com


