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Ad Hoc biedt oplossingen voor elke toepassing: met het 
kantoormeubelsysteem kunnen net zo goed individuele  
en dubbele werkplekken als werkplekken voor drie, vier of  
zes personen worden gecreëerd. Zo kan men open  
communicatiebevorderende teamomgevingen configureren 
of werkplekken afscheiden om geconcentreerd te werken. 

Voorbeelden van Ad Hoc-configuraties vindt u op 
 www.vitra.com/adhoc

Ad Hoc Workstations
Het kantoor en het werken op kantoor veranderen voort-
durend. Daarom werd het kantoormeubelsysteem  
Ad Hoc ontwikkeld als bouwpakket, dat vlot aan nieuwe 
behoeften kan worden aangepast. Deze flexibiliteit, de 
hoogstaande kwaliteit en verwerking van de materialen, 
evenals de tijdloze, technisch elegante uitstraling zorgen 
voor een bovengemiddelde gebruiksduur en rentabiliteit. 
Ad Hoc biedt maatoplossingen voor de meest  
uiteenlopende kantooromgevingen en talloze mogelijk- 
heden voor een individuele indeling van de werkplek.

Ad Hoc-vergadertafels zijn verkrijgbaar in zit- en stahoogte 
en in vier vormen en formaten. Elektra is eenvoudig bereik-
baar via tafelkleppen. Mobiele tafels maken het systeem 
compleet – van de bijzettafeltjes in individuele kantoren tot 
de inrichting van volledige fora.

Ad Hoc High Work is ontworpen voor dynamisch werken 
aan een hoge werktafel. Bij gebruik in combinatie met de 
eveneens hoge bureaustoel hoeft de hoogte van de tafel 
niet te worden aangepast.  
De werkhouding is snel en eenvoudig aan te passen, wat 
letsel door een verkeerde houding voorkomt.
In teamwork- en vergaderruimtes maakt Ad Hoc High Work 
geconcentreerde gesprekken op ooghoogte mogelijk – on-
geacht of sommige deelnemers zitten en andere staan. Ad 
Hoc-configuraties veranderen in High Work-configuraties 
gaat heel eenvoudig door de tafelpoten te vervangen.

High Work Meeting
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High Work

High Work groepswerkplek voor 4 personen: rechts geschikt voor gecon-
centreerd werken en links geschikt voor informele meetings; verrijdbaar 
ladenblok ‚Follow me‘ als mobiele bergruimte op passende hoogte.

Vierkante vergadertafel op stahoogte, met twee kleppen voor stroom- en 
netwerkaansluitingen; ook verkrijgbaar in ronde of rechthoekige vorm of 
in bootvorm, met tafelbladen in licht eiken fineer, melamine soft light of 
polymeerbeton wit.

Bootvormige vergadertafel op klassieke zithoogte, met een klep voor 
stroom- en netwerkaansluitingen; ook verkrijgbaar in ronde, rechthoekige 
of vierkante uitvoering, met tafelbladen in licht eiken fineer, melamine soft 
light of polymeerbeton wit.

Mobiele tafels, rechthoekig of rond, met wieltjes of glijders, als extra 
werk- en vergaderplatforms; verkrijgbaar in licht eiken fineer of melamine 
soft light.

Meeting

High Work dubbele werkplek: kan als een werkplek op klassieke 
tafelhoogte met ordnerboxen, screens, techniekbalken en acces-
soires uitgerust worden.

Het Ad Hoc-bouwpakket maakt vrijwel elke denkbare 
configuratie mogelijk. Zo biedt het systeem maatoplossin-
gen voor de meest uiteenlopende kantooromgevingen en 
-types: Ad Hoc is een uiterst flexibel en dus ook zeer 
duurzaam kantoormeubelsysteem.

Als de behoeften van het bedrijf veranderen en een aanpas-
sing van de configuraties vereisen, hoeven alleen de elemen-
ten die nodig zijn voor de verandering te worden vervangen. 
Daardoor verkrijgt het systeem een bovengemiddelde 
gebruiksduur en dus een hoge rentabiliteit. Alle generaties 
van Ad Hoc zijn sinds 1994 geheel compatibel met elkaar.

Accessory BeamAdapter  
voor monitorarmen en 
tafellampen

Lampaansluiting  
aan Benches

Aanbouwtafelblad
in 2 dieptes: 
600/800 x 1660 mm

licht eiken 
fineer

melamine 
soft light

Ad Hoc-accessoires
pennenbakje, visitekaartjeshouder, stapelbaar 
brievenbakje en ordnerhouder

kunststof
soft light

Geluiddempende screens
vooraan en opzij in te bouwen panelen 
stofbekleding Plano in 6 kleuren

orange avocado mauve 
grijs

coffee ijsgrijs grijs/
stone

Aflegvlak

met poedercoating
soft light

Ad Hoc

eStation  
elektraklep maakt contactdoos 
onder tafel en kabelmand goed 
bereikbaar

Pc-drager Tafelbladen 
naar keuze met geïntegreerde elektra
800 x 1600/1800/2000/2200/2400 mm

Aanbouwtafel  
in 2 formaten: 400/600 x 800 mm

Aluminiumonderstel 
optioneel met 2 hoogteadapters voor 
tafelhoogtes van 650-850 mm

gepolijst 
aluminium

met poedercoating 
in soft light

Ordnerbox

metalen poedercoating 
kunststof soft light

Hangbox

metalen poedercoating 
kunststof soft light

Ontwerpvoorbeelden

Workstations
Individuele werkplek met verrijdbaar ladenblok.

Individuele werkplek met ordnerbox, voorpaneel en 
aanbouwtafel – geschikt als bijv. receptietafel.

Dubbele werkplek met ordnerbox en visuele 
afscherming met screens – geschikt voor  
geconcentreerd werken.

Werkplek voor 4 personen als Bench-oplossing; 
aanbouwplaten voor kleine besprekingen en om 
collega‘s te ontvangen – geschikt als niet-territoriale 
werkplek, met de mobiele trolley ‚Follow me 1‘.

Werkplek voor 4 personen met ordner- en hang-
boxen, onderverdeeld met screens – geschikt 
voor geconcentreerd werken.
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licht eiken 
fineer

melamine 
soft light

licht eiken 
fineer

melamine 
soft light
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