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Uma solução versátil que traz harmonia a espaços  
de trabalho ao redor do mundo.

Layout Studio

Concebido com foco na pessoa, e com base na crença de que o 
lugar ajuda as pessoas a fazerem mais, o Layout Studio é uma 
solução flexível disponível no mundo todo. O design altamente 
flexível pode ser facilmente modificado para atender à evolução 
das necessidades de indivíduos e grupos.

Desenvolvido por nossas equipes internacionais de P&D na 
Europa e na Ásia, o design do Layout Studio foi impulsionado 
por pesquisas globais. Disponível nos seis continentes, o 
Layout traz harmonia aos espaços de trabalho, onde quer que 
estejam localizados, ao mesmo tempo em que permite que 
cada escritório mantenha sua identidade local única.



Layout Studio tem uma ampla gama de aplicações.  

Quando utilizado como uma mesa de projeto, incentiva colaboratividade entre equipes.



União Global

O desafio de oferecer suporte a muitos estilos de trabalho 
diferentes, em várias culturas e países, onde a forma 
e a função fazem um belo trabalho, deu origem ao 
Layout Studio. Os componentes centrais são projetados, 
produzidos e testados internacionalmente, permitindo que 
os clientes obtenham consistência na aparência, sensação  
e função, no mundo todo.

Uma mesa de projetos proporciona um espaço de trabalho muito acessível, 

onde as pessoas podem se conectar com as outras.



Com um sistema simples de longarinas duplas, o Layout Studio pode evoluir facilmente com as mudanças no espaço de trabalho.

Inteligência Oculta

A capacidade do Layout Studio de criar interiores que apoiam 
os diferentes estilos de trabalho de hoje se deve tanto ao 
que não se vê quanto ao que se vê. A inteligência projetada 
e construída em cada elemento permite flexibilidade de 
expressão. Pernas intermediárias e nas extremidades 
oferecem o suporte principal, enquanto as longarinas 
dispostas entre essas pernas proporcionam uma estrutura 
muito adaptável, mas sólida.





Pensamento Eficiente

O design enxuto do Layout Studio utiliza o mínimo de 
componentes e é fácil de instalar, reconfigurar e reposicionar. 
O resultado é uma solução que reduz o tempo de construção, 
os materiais e o custo. A partir de uma plataforma simples, 
mas altamente funcional, o Layout Studio pode ser adaptado 
conforme as organizações crescem e as necessidades de 
trabalho mudam.



Para mais informações, por favor acesse hermanmiller.com.br ou ligue para 11 4061 1011.
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Componentes

O conjunto simples de elementos flexíveis do Layout Studio pode ser 
configurado e reconfigurado conforme a organização evolui.

600, 700, 800, 
900 mm

1230, 1430, 1630, 1830 mm

Pés Engage, Mesa Única Extremidade   
Pés Engage, Extremidades Mesa Dupla

600, 700, 800, 900,
1230, 1430, 1630,  

1830 mm

Pés Engage, Mesa Intermediária

1200, 1400, 1500, 1600,  
1800, 2000 mm

Longarinas, Superfície Retangular Divisor Central Painel Frontal 

1200, 1400, 1500, 
1600, 1800,  
2000 mm

1200, 1400, 1500, 
1600, 1800,  
2000 mm

Superfície de Trabalho de Retorno, 
Retangular 

800, 900, 1000, 
1200 mm

600 m
m

Extremidade de Reuniões,  
Retangular 

1230, 1430, 1630, 
1830 mm

500 m
m

Mesa de Projetos, Retangular 

1200, 1400, 1500, 1600, 
1800, 2000, 2200, 

2400 mm

900, 1000, 1200,  
1400, 1600 m

m

Superfície de Trabalho Principal, 
Retangular 

1200, 1400, 1500, 1600, 
1800, 2000 mm

600, 700, 
800, 900 m

m


