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Why T_up?  

Responding to change in the way we work and the design of workspaces

The only thing that is certain in the 21st century workplace is change. Different types of businesses foster 

different types of workplaces that in turn embrace different levels of technology and user habits. Increasing 

awareness and certification of sustainable performance in the office combined with totally new attitudes towards 

investment and procurement for business environments leads Haworth to develop ideas and produce products 

that support your changing needs. 

This is where T_up comes in.

De reactie op onze manier van werken en ontwerp van werkomgevingen

Het enige wat zeker is aan de werkplek van de 21ste eeuw is verandering. Verschillende soorten bedrijven 

voeden verschillende soorten werkplekken die op hun beurt verschillende niveaus van technologie en gebruikers 

gewoonten omvatten. Het bewustzijn vergroten en certificering van duurzame prestaties in het kantoor 

gecombineerd met een geheel nieuwe kijk op investeringen en inkoop voor zakelijke omgevingen stimuleert 

Haworth om ideeën te ontwikkelen en producten te produceren die ondersteuning bieden aan uw veranderende 

behoeften. Hier komt T_up bij kijken.

Waarom T_up?
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T_up wil niet revolutionair zijn maar liever evolutionair en vanzelfsprekend. Het programma is vakkundig bedacht en de 

weinige onderdelen maken het product kosteneffectief, gemakkelijk installeerbaar en bovenal past het zich ook, gericht 

op de toekomst, aan. Of u nu op zoek bent naar enkele bureaus, een gekoppelde werkplek of opbergmogelijkheden, 

waar u ook voor kiest of hoe u het in gebruik neemt is geheel  aan u.

T_up does not seek to be revolutionary but rather it is evolutionary and self explanatory. It has been skillfully 

conceived as a platform with few parts, making it extremely cost effective, easy to install and above all adaptable over 

time. In fact, whether you are looking for single desks or linked workstations and storage configurations, what you 

choose and how you use it is entirely up to you.
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T_up is de oplossing  

T_up is the solution   
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Adaptability is at the heart of T_up  
Aanpassingsvermogen is het hart van T_up
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Door het gebruik van een centrale traverse en de toepassing van verschillende poten zijn configuraties zoals enkele 

bureaus of vergadertafels gemakkelijk te configureren naar een gekoppelde werkplek of een bench. Het werkoppervlak 

kan in standaard- maar ook in speciale afmetingen geleverd worden en de optionele in hoogte verstelbare poten voldoen 

aan de internationale normen en aan de wensen van de eindgebruiker. Kasten kunnen vrijstaand worden geplaatst maar 

ook als alternatief voor de poten worden gekoppeld aan een bureau om zo het aantal benodigde onderdelen te 

reduceren en u het meest aanpasbare en efficiënte product te bieden.

The combination of a central beam and a range of different leg options provides scalability from single desks and meeting 

tables to linked and bench type solutions. Standard or custom work surfaces and the optional height adjustable leg offer 

the diversity required to meet international standards and end user preferences. Storage can be separate or as an 

integrated alternative to the legs which reduces the number of components giving you the most adaptable and efficient 

product package.
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Haworth heeft alle ervaringen en wereldwijde visie toegepast op T_up en zo een product ontwikkelt welke 

deel uitmaakt van een groeiende productserie. De persoonlijke opbergmogelijkheden kunnen vrijstaand 

worden geplaatst of met bureaus worden geïntegreerd. Verschillende opstellingen kunnen worden 

gecreëerd door de toepassing van Universal screens of Very en System 59 stoelen aan de T_up werkplek, 

waardoor het programma een essentieel onderdeel uitmaakt van een grotere familie die de Organic 

Workplace filosofie van Haworth ondersteund.

Haworth has used all its experience and global vision to make T_up a cross range product whose design 

language is part of a growing family of complimentary systems and products. The personal storage line can 

be freestanding or integrated directly with desks and when combined with Universal Screens or the Very 

and System 59 seating families, a comprehensive range of settings can be created. In this way, T_up is a key 

part of a larger family which supports Haworth‘s Organic Workspace approach.
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Integratie en meer is T_up
Integration and beyond 
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Without consistency, creating effective workstations becomes very difficult. Haworth Design Studio has meticulously 

studied the connectivity of all components and created a comprehensive range of configurations that support different 

work processes, organizational cultures and financial investment. No element is superfluous, leaving you to T_up your 

creativity in choosing the desk size, the level of privacy and the quantity of storage.

Zonder continuïteit wordt het creëren van effectieve werkplekken moeilijk. Haworth 's ontwerp- en ingenieurs team 

heeft nauwgezet alle componenten en koppelingen bestudeerd middels een uitgebreide reeks configuraties die 

verschillende werkprocessen, organisatorische culturen en beleggingscriteria ondersteunen. Geen enkel element is 

overbodig. Hoe groot uw bureau moet worden, hoeveel privacy of opbergruimte u nodig heeft is aan u.
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Creative consistency 

Creatieve consistentie 
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    Flexibel, veelomvattend en slim……
klaar voor het werk. 

     Flexible, comprehensive and smart… 
Helping you T_up for work
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     Flexible, comprehensive and smart… 
Helping you T_up for work

Van enkel bureau tot lineaire 
configuraties voorzien van een 
gedeelde poot.

From single desks to linear 
configurations with a shared leg.
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Vergaderen  

Meeting
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        Function&Design
Functie & Ontwerp
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Schuifblad.
Sliding top.

Hoogteverstelling van 62 tot 86 cm.
Height range from 62 to 86 cm.

Horizontale kabelgoot Hexagon.
Horizontal aluminium cable tray. 

Horizontale kabelgoot T_up.
Horizontal wire cable tray.

Kabelgoot voor bench.
Cable column for bench.

Verticale kabelgoot. 
Vertical cable duct.

Storage

NCN kasten kunnen gecombineerd 
worden met T_up bureaus.

NCN personal storage can be 
combined with T_up desks.
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Componenten 

Rechthoekig bureau Vaste- en  
verstelbare hoogte

Rectangular desk 
fixed/ adjustable height

Bureau voor ladenblok

Desk for pedestal

Aanbouw bureau Vaste- en  
verstelbare hoogte

Return desk 
fixed/ adjustable height

Gevormd bureau
Vaste hoogte

Shaped desk fixed

Interne koppeling  middels 
doorvoer.
Internal and interaxis fixing with 
grommet.

Externe koppeling  zonder 
doorvoer.
External fixing, without grommet.

Interne koppeling  middels 
doorvoer.
Internal and interaxis fixing with 
grommet.

AlumInIum SCHeRmen
FRAmeD SCReenS

BASIS SCHeRmen
lIGHT SCReenS

Gevormd bureau
Vaste hoogte

Shaped desk fixed

Externe koppeling  zonder 
doorvoer.
External screen fixing, without 
grommet. 

80-100-120-140-160-180x60

      100-120-140-160-180x80

            120-140-160-180x90

 

80-100x60

60-100x80 

160x60

180x60

80/60-160x160 80/60-160x120

80/60-180x120

60/60-160x160

80/80-160x160

80/60-160x160

80/60-160x160

80/80-160x160

80/60-160x120

80/80-180x120

180-160-140x160 660x120

440x120

220x120

660x120

440x120

220x120
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Components

Centrale koppeling aan beide zijden middels doorvoer.
Central fixing with grommet on both sides.

Centrale koppeling aan beide zijden middels doorvoer.
Central fixing with grommet on both sides.

Symmetrisch gevormd bureau 
Vaste- en  verstelbare hoogte

Symetrical Shaped desk
fixed/ adjustable height

Gevormd  bureau voor 
ladenblok Vaste hoogte 

Shaped desk for 
pedestal fixed

Bench 
Dubbele werkplek

Bench desk
double workstations

Vergadertafels

Meeting tables

AlumInIum SCHeRmen
FRAmeD SCReenS

BASIS SCHeRmen
lIGHT SCReenS

Gevormd  bureau voor 
ladenblok Vaste hoogte 

Shaped desk for 
pedestal fixed

80-100-120-140-160-180x60

      100-120-140-160-180x80

            120-140-160-180x90

 

80-100x60

60-100x80 

160x60

180x60

80/60-160x160 80/60-160x120

80/60-180x120

60/60-160x160

80/80-160x160

80/60-160x160

80/60-160x160

80/80-160x160

80/60-160x120

80/80-180x120

180-160-140x160 660x120

440x120

220x120

660x120

440x120

220x120
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Duurzaamheid 
Sustainability
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Haworth is compleet toegewijd aan het gebruik van minder materialen, duurzame productie en 

logistieke processen die ons milieu beschermen. Alle producten zijn ontwikkeld om aan de hoogste 

internationale normen en duurzame certificering eisen te voldoen. 

Door het gebruik van minder onderdelen steunen wij het hergebruik en recycleer proces, T_up draagt bij 

aan een veilige en schonere wereld.

Duurzaamheid 

Haworth is totally committed to using less materials and the right manufacturing and logistical processes 

that protect our global environment. All products are designed to meet the highest international 

standards and sustainability certification. Using few parts and simple connections to support re-usability 

and recycling, T_up helps you make your contribution to a safer and cleaner world.

It is also important to assess how the use of sustainable products can contribute to “Green Buildings”. In 

this regard, Haworth has decided to embrace globally the LEED program (Leadership in Energy and 

Environmental Design), and LEED Contribution Sheets are available for some our products, helping 

Architects and Clients to understand how they can gain LEED credits by using our solutions.

Lean and clean its T_up
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Haworth
 Haworth is een wereldwijde marktleider in het ontwerpen en 

 produceren van kantoormeubilair, die zonder problemen in alle 

 omgevingen geïntegreerd kunnen worden. De door de eigenaar 

geleide onderneming heeft haar hoofdvestiging in Holland, michigan/VS. Van dit centrum uit heeft 

Haworth zich tijdens de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een Global Player. De onderneming is 

vertegenwoordigd in meer dan 120 landen en bezit ontwikkelings-en productiebedrijven in China, 

Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje, Zwitserland, India, Canada en de VS. Alle Haworth producten 

staan voor wereldwijde trendontwikkelingen en weerspiegelen het voortdurend streven naar verdere 

ontwikkeling. 



22 2322 23

Technische wijzigingen, drukfouten of overige fouten voorbehouden. Alle vernoemde merken en productnamen 
kunnen geregistreerd zijn of van merkeigenaren en worden hierbij erkend.

Subject to technical and programme alterations, printing and other errors. All mentioned brands and product names 
may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

Haworth is one of the world’s leading companies operating in the design and production of office and 

working environments. As a family company, Haworth has grown from its central premises in Holland, 

Michigan, USA, into a global player with currently over 6,000 employees, and is represented in more than 

120 countries. It has its own development and production facilities in Germany, Switzerland, France, Italy, 

and Portugal. Haworth is known for its universal and integral portfolio of products, services and knowledge 

of all aspects of fashioning custom-made, motivational and future-oriented office environments.

http://www.deprojectinrichter.com

