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High Work
Vitra heeft zich toegelegd op dit thema en het vanuit een 
ander oogpunt beschouwd: met High Work wordt het werk 
vooral aan tafels op stahoogte verricht. Indien gewenst 
kan de gebruiker zich op een hoge stoel zetten. Omdat de 
tafel niet hoger of lager gezet moet worden, verloopt de 
afwisseling tussen zitten en staan spontaner, dynamischer 
en dus ook vaker. Vitra heeft een compleet High Work 
System ontwikkeld. Met hoge individuele werkplekken, 
werkplekken voor teams, volledig uitgeruste workbenches 
en vergaderstructuren ontstaat een flexibele en productie-
vere werkomgeving.

Afwisselen tussen staan en zitten tijdens het werk is gezond: 
experts in ergonomie op de werkvloer adviseren een verde-
ling van ongeveer 40 procent staan en 60 procent zitten op 
de werkplek. De afwisseling zorgt voor minder lichamelijke 
belasting, meer beweging en stimuleert de doorbloeding 
van het hele lichaam. Om een gezonde afwisseling te ver-
krijgen tussen staan en zitten, wordt meestal teruggegrepen 
naar een in de hoogte verstelbare tafel. 

Staand en zittend werken: Ad Hoc High 
Work met Pivot

Spontane besprekingen op ooghoogte  
– staand of zittend

Pivot biedt veel bewegingsvrijheid en 
kan op verschillende manieren gebruikt 
worden.

Vergaderen aan een hoge vergadertafel 
terwijl men zit of staat

http://www.deprojectinrichter.com


Follow Me 2 is een robuust, hoog verrijdbaar ladenblok dat 
perfect past onder de Ad Hoc High Work-tafel. Met flexibel 
varieerbare legplanken, schuiflades en pennenbakjes biedt 
hij plaats aan mappen en persoonlijke spullen en doet hij 
deze desgewenst achter de afsluitbare jaloeziedeuren 
verdwijnen. Uitgerust met een praktische trekriem vormt 
Follow Me 2 ook de ideale opbergruimte in kantoorconcep-
ten zonder vast toegewezen werkplekken: de zachte wielen 
zorgen ervoor dat hij de gebruiker vrijwel geluidloos volgt.

Follow Me

Het kantoorsysteem Ad Hoc biedt ook individuele tafels op 
stahoogte. Ze zijn geschikt als vergadertafels en zijn verkrijg-
baar in vier vormen en afmetingen. Met hun discreet ele-
gante uitstraling kunnen ze in talloze ruimtes geïntegreerd 
worden en met andere meubels gecombineerd worden. De 
toegang tot data- en stroomaansluitingen gebeurt via 
kleppen in het tafelblad. 

Ad Hoc High Solitaire

De High Work-bureaustoel Pivot van Antonio Citterio is 
ongeveer 30 cm hoger dan een standaard bureaustoel. Zijn 
bolle, naar voren gespannen rugleuning biedt veel vrijheid. 
De stoel kan ook in zijdelingse zithoudingen gebruikt worden 
of als steun en leunhulp. Een in de hoogte verstelbare 
voetring maakt samen met de comfortabele stoffering een 
aangename zithouding mogelijk.

Pivot 

Ad Hoc is zowel een klassieker als een baanbreker in de 
wereld van individualiseerbare bureaumeubelsystemen. Als 
modulair systeem kan het geconfigureerd worden om tot in 
het kleinste detail aan uiteenlopende individuele eisen te 
voldoen. Met tafels in verschillende groottes voldoet het aan 
de standaardbehoeften en als Ad Hoc High Work bevordert 
het gezond staand werken op een nieuwe manier. Elke 
werkplek, die samengesteld is met Ad Hoc-tafels met een 
normale hoogte, kan ook met statafels uitgebouwd worden 
tot Ad Hoc High Work.

Wat vormgeving betreft spreekt de stoel .03 High de 
duidelijke en eenvoudige taal die typisch is voor de ontwer-
pen van Van Severen en die hem tot een praktisch en 
duurzaam meubel maken voor het moderne kantoor. Het 
comfort van de aangenaam flexibele en meegevende 
zitschaal van integraalschuim wordt meteen duidelijk bij het 
zitten en maakt ook langdurig comfortabel zitten mogelijk. 
.03 High kan ook in zijdelingse zithoudingen gebruikt 
worden of als leunhulp dienen.

.03 High

Andere producten die met High Work gecombineerd kunnen worden, zijn de stoelen 
en krukken .04 van Maarten Van Severen, Nelson Perch van George Nelson, HAL Stool 
Medium & High van Jasper Morrison, evenals Tabouret Haut van Jean Prouvé.

Ad Hoc High Work
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