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Feel your office:
modern, aantrekkelijk en veelzijdig.



Geen tijd meer voor purisme

De technologie dringt steeds verder door 
in onze werkomgeving. Iedereen gaat op
een vanzelfsprekende manier om met pc,
mobiele telefoon en PDA. Apparaten die 
niet meer bij ons werk weg te denken zijn.
We hebben daarbij op de koop toegenomen
dat het werkklimaat sterieler is geworden.
Het is dan ook logisch dat er steeds meer
behoefte bestaat aan compensatie voor de
technologisch georiënteerde opzet van de
moderne kantoorarchitectuur. Een behoefte
waarop het nieuwe kantoorprogramma
veron van Wiesner-Hager inspeelt.

Ontwerp: greutmann bolzern
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De vormgeving: gevoel in plaats van koele zakelijkheid

veron confronteert de puristisch koude designers van de jaren '90 met de emoties van de jaren '70 in de vorm van een creatie van het
Zwitserse ontwerpbureau greutmann/bolzern. Het design is modern en strak, maar de lijnen zijn zachter en ronder dan tot voor kort gebruikelijk
was. Er is bewust minder met metalen oppervlakken gewerkt om plaats te maken voor huiselijke kleuren en materialen. Zo ontstaat het 
gewenste contrast met de op technologie gerichte hedendaagse kantoorwereld.

Voorbeelden hiervan zijn het frontscherm en het karakteristieke 3e niveau boven het tafelblad. Het 3e niveau, dat het huiselijke karakter van de
werkplek onderstreept, biedt tevens plaats aan opsteekmodules voor TFT-beeldschermhouders, brievenbakjes, pennenbakjes en ordnerhouders.
Het samenspel van al deze details levert een kantooromgeving met meer gevoel op, waarbij aan technische voorzieningen de juiste rol wordt
toegekend, namelijk als hulpmiddelen en niet als middelpunt van de inrichting.
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1 Bakje voor A4-documenten. 
De bevestigingsmodule is 
voorzien van een stoffen 
banderol, een trendy stuk 
textiel dat de huiselijkheid 
van veron onderstreept.

2 Zwenkbare en in hoogte 
verstelbare TFT-beeldscherm-
houder.

3 Bakjes voor A4-ordners, 
boeken en documentatie.

4 CPU-houder voor onder 
de tafel.
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De toepassingen: universeel inzetbaar

Dankzij de bijzondere integreerbaarheid is het veron-tafelprogramma een allroundoplossing voor de meest uiteenlopende 
kantoorlay-outs. Ongeacht of het om ruimten voor één, twee of meer personen of om vaste of flexibele werkplekken gaat.
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Instelling van de ergonomisch
gezien ideale werkhoogte traploos
van 62 tot 85 cm (conform NEN-
norm).

Kabelschacht met klep: eenvoudig
bereikbaar voor Plug-in.

Het ruime kabelkanaal is groot
genoeg voor overtollige kabels.

Het kabelkanaal kan worden open-
geklapt, zodat de stroomvoorziening 
op een eenvoudige manier kan 
worden aangebracht en onderhouden.
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Scenario 1:
Voor flexibel gebruik is veron uitgerust met een Plug-in Box voor 
notebook, mobiele telefoon en PDA. Wordt in deze opstelling vooral
gebruikt door medewerkers die maar af en toe op kantoor komen.
Deze medewerkers kunnen bij veron gemakkelijk aandokken boven 
de tafel. De kabeldoorvoer (hoekig) van 425 x 80 mm is van een 
klep voorzien.

Scenario 2:
Bij flexibele werkplekken met veel technische voorzieningen kan de
Plug-in Box gemakkelijk met een kabelkanaal worden gecombineerd.
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Scenario 3:
Voor statische werkplekken waar het computergebruik gemiddeld is,
biedt veron eenvoudige kabeldoorvoeren (rond Ø 80 mm) met een
kabelkanaal aan de onderkant van de tafel. Het kabelkanaal is groot
genoeg voor overtollige kabels. Deze variant is vooral geschikt voor
secretariële en back-officemedewerkers.

Scenario 4:
Voor werkplekken waarbij hoge eisen aan de technische integratie 
en het kabelbeheer worden gesteld, kan veron het beste worden
gecombineerd met een technisch station (process e_station) waarin
alle hardware wordt opgenomen. Deze variant is vooral geschikt voor
werkplekken waarop intensief met hardware wordt gewerkt, bijvoor-
beeld door vakmensen met een complexe technische uitrusting als 
projectmanagers, ontwikkelaars, grafische experts en wetenschappers.
Alles kan dan heel comfortabel boven de tafel op het process 
e_station worden ingestoken.
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Het concept: integratie van technologie op maat



veron: ook perfect geschikt voor communicatietoepassingen

Met behulp van extra grote tafels en doordat er op een eenvoudige manier variabele configuraties kunnen worden samengesteld,
kan veron ook uitstekend worden ingezet in communicatieruimten die voor besprekingen of conferenties worden gebruikt. Bovendien
biedt veron de mogelijkheid technische voorzieningen op een professionele manier te integreren, ongeacht of het bijvoorbeeld om 
aandokmogelijkheden voor notebooks of faciliteiten voor videoconferenties gaat.
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Een andere kijk op kantoor:
ruimtelijke creativiteit.



Stimulering van de creativiteit: staand communiceren

Wie loopt of staat, komt vaak eerder tot goede ideeën. Daarom omvatten moderne kantoren nieuwe ruimten voor creatieve communicatie.
veron biedt voor deze staande communicatie speciaal ontwikkelde tafelformaten, die zowel in de directe omgeving van de werkplek als in
ruimten voor creatieve activiteiten (brainstormsessies, workshops e.d.) kunnen worden ingezet.
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Dankzij de uiteenlopende statafelformaten is veron ook bijzonder geschikt voor sociale communicatie en voor een snelle uitwisseling
van informatie, bijvoorbeeld in foyers en overgangsruimten (crossways) en op meetingpoints. Alle statafels kunnen optioneel met een
stroomvoorziening worden uitgerust.
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Breedte 100
Hoogte 72/74
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Hoogte 74

100/249
Hoogte 112
Voetensteun voor 
stabilisatie van onderstel

Tafelhoogte bureau Tafelhoogte conferentietafel Tafelhoogte statafel
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Inhangblad
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Inhangblad
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Tafelhoogte 72 of 74 (tegen meerprijs in hoogte verstelbaar traploos van 62 tot 85 cm - conform NEN-norm):

Uitvoering:

Tafelblad naar keuze met melamine, beuken, ahorn of eiken fineer, HPL of volkern. Tafelpoten en zijframes van stalen buizen, hoekverbindingen
van spuitgietaluminium. Frontscherm: stalen frame met halftransparante stofbespanning. Het 3e niveau: met stof bespannen paneel met
afneembare banderol (stoffen bekleding voor paneel en banderol volgens WH stoffencollectie "veron"). Maten in cm

Tafelhoogte 74:

Tafelhoogte 112 (stahoogte):
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veron
Bladuitvoering

Bladrand

ABS ● ●

Herlijst ● ● ●

Beits- en dessinkleuren volgens WH-kleurenkaart
HPL: High Pressure Laminate (kunststofbekleding)

Bladuitvoering/bladrand

VolkernHPLMelamineEiken 
fineer

Ahorn 
fineer

Beuken 
fineer
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