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Slim bureaudesign dat uitnodigt  
en inspireert

Sense
Ontworpen door Daniel Korb

Sense is een eenvoudige en elegante oplossing voor bureaus die 
naadloos past bij moderne kantoren. De hulpmiddelen en accessoires 
ondersteunen allerlei bureauopties die kunnen worden afgestemd op 
het karakter van elke organisatie en de medewerkers en groepen die 
daar werken. Sense heeft een frisse, moderne esthetiek die samen 
met onze collaboratieve meubels en zitplekken voor projecten zorgen 
voor een open, functioneel en inspirerend kantoor waar iedereen  
met veel plezier topwerk levert.



De tafels van Sense kunnen goed worden gebruikt in vergaderzalen, breakoutruimtes voor teams  

of informele kamers waar collega’s samenwerken.

Sense kan in allerlei settings en stijlen 

worden opgesteld en geconfigureerd. 

Met enkele eenvoudige onderdelen 

bouwt u de structuur van een enkel 

bureau van Sense. U kunt er meer 

toevoegen om clusters met bureaus te 

creëren. Kies schermen en accessoires 

om uw werkruimte uniek te maken.  

Een verstandige oplossing

Dankzij het gestroomlijnde ontwerp is Sense in een handomdraai te 
specificeren en installeren. Er zijn allerlei praktische mogelijkheden 
en accessoires beschikbaar: van brievenbakjes tot extra stopcontacten, 
schermen, bakjes, laden en andere opslagopties. Met deze eenvoudige 
en voordelige oplossing brengt u mensen samen, moedigt u 
samenwerking aan en vergroot u de productiviteit. 

Elegant ontwerp

Sense is intelligent ontworpen om gebruiksgemak te bevorderen.  
De esthetiek is een opgeruimde, elegante aanvulling op elke 
werkplek. Sense is verkrijgbaar in allerlei eigentijdse kleuren, 
materialen en afwerkingen die passen bij elke stijl en smaak  
en die andere stoelen en meubelstukken aanvullen. 

Slimme opties

Of ze nu worden gebruikt als vergadertafels, bureaus om aan te staan, 
individuele tafels, bureaus opgesteld in hoeken van 120 graden of 
tafels met banken voor groepswerk: Sense is in allerlei verschillende 
settings een topoplossing. Wanneer Sense wordt gecombineerd met 
accessoires als een unieke werkbalk en koppelbare opslag, is het de 
perfecte metgezel van de moderne kantoorwerker.



Brievenbak 

Stopcontacten 

Pennenhouder 

LadenPrikbord 

Miniplank en penbakje 

Over Daniel Korb

“De tijd van Leonardo da Vinci is voorbij,” vertelt ontwerper Daniel 
Korb, “maar ik geloof dat er nog steeds een holistisch wereldbeeld 
nodig is.” Baden, Zwitserland, is waar Korb zijn perspectieven verder 
uitwerkt. Dat is waar hij is geboren en de plek waar hij en zijn vrouw 
Susan Korb + Korb leiden, dat ze in 1989 hebben opgericht.

Zoals veel vooraanstaande ontwerpers van moderne kantoormeubels,  
is Daniel Korb begonnen als architect. Sindsdien is zijn ontwerpexpertise 
breder geworden en is zijn inspiratie verfijnd. Vandaag de dag komt 
zijn creativiteit tot uiting in architectuur, communicatie en ontwerp. 
Het kruispunt van deze disciplines leidt tot innovatieve ideeën en 
uiteindelijk tot slimmere eindproducten.

Daniel Korb 

 

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

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

Herman Miller en Y zijn enkele van de geregistreerde handelsmerken van Herman Miller, Inc. 
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.

© 2021 Herman Miller, Inc., Zeeland, Michigan 04/2021 
Alle rechten voorbehouden.

Details en eigenschappen


