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Ontworpen met mensen in gedachten, voor ruimteplanning die zowel intelligent als vindingrijk is 
 

Om optimaal te kunnen werken, hebben 
mensen werkruimtes nodig die innovatie 
stimuleren. Veel kantoren zien er echter 
nog steeds uit alsof ze thuishoren in een 
ander tijdperk. Bij Herman Miller benaderen 
we het ontwerpen van werkruimtes vanuit 
een breder perspectief, en creëren we 
ruimtes waarin de omgeving, meubels  
en hulpmiddelen op elkaar zijn afgestemd, 
zodat een omgeving ontstaat waar  
mensen productief zijn en zich betrokken 
en comfortabel voelen.



Atlas Office Landscape 
Ontworpen door Tim Wallace

Herman Miller heeft een rijk erfgoed van werksystemen  
voor de kantoren van vandaag. Van vrijstaande meubelstukken in 
privékantoren in de jaren ‘50 en Action Office en kantoorkamers in 
de jaren ‘60, ‘70 en ‘80, tot recentere banksystemen en in hoogte 
verstelbare bureaus: wij begrijpen de vereisten van de moderne 
werkruimte en weten hoe we efficiënte en robuuste systemen 
kunnen ontwerpen waarin onze manier van werken tot uiting komt.

Omdat werk in hoog tempo blijft veranderen, hebben we  
Atlas Office Landscape ontwikkeld, een bureausysteem voor de 
moderne tijd, een tijd waarin mensen hun ideeën de vrije loop 
kunnen laten en de beste prestaties leveren in inspirerende 
omgevingen die hun individualiteit en creativiteit stimuleren,  
in plaats van in strakke rijen uniforme bureaus. In Atlas Office 
Landscape komt alles wat we hebben geleerd samen in een 
uitgebreid en flexibel systeem voor het creëren van holistische 
werkruimtes voor bedrijven en mensen in de 21e eeuw.

HulpmiddelenMeubels

Omgeving



Tim Wallace

Verhaal achter het ontwerp

Toen Tim Wallace werd benaderd voor het ontwerpen van een 
nieuwe, in hoogte verstelbare oplossing die moest voldoen aan 
de vereisten voor  hedendaagse bureausystemen, zag hij dit 
direct als een gelegenheid om iets te maken dat kon werken met 
de hele kantooromgeving. “Het probleem voor mij was niet zozeer 
het ontwerpen van één losstaand bureau, daar zijn genoeg 
voorbeelden van,” aldus Tim. “De echte uitdaging ontstaat 
wanneer er veel exemplaren van dat ene bureau nodig zijn,  
die ook in een bepaalde ruimte moeten passen.”

Daarnaast mocht Atlas Office Landscape absoluut niet botsen met 
de andere meubels in een kantoor. Tim licht dit toe: “Eén van de 
visuele afleidingen bij in hoogte verstelbare meubels is dat ze twee 
ruimtes beslaan: zowel een zit- en sta-ruimte. Wat dus verborgen 
is als je zit, zoals kabels of de onderkant van het bureau, is direct 
zichtbaar wanneer je het bureau in een hogere stand zet.”

Tim vond een unieke oplossing voor dit probleem: het ‘leg block’ dat 
boven aan elke poot is aangebracht en waarin het hefmechanisme 
is opgenomen en waarop het bureaublad wordt bevestigd.  
Het ‘leg block’ en de bijbehorende poot kunnen bovendien 
worden gedraaid, zodat nog meer opstellingen mogelijk zijn.





Benut uw ruimte optimaal



Combineer bureaus, schermen, tafels en opbergmogelijkheden 
om ruimte te creëren die uitnodigt tot samenwerking, gebieden 
voor gerichte activiteiten of spontane vergaderingen. 
 

Atlas Office Landscape is een in hoogte verstelbaar werksysteem  
dat de beperkingen van eenvoudige zit-sta-bureaus overschrijdt.  
De holistische benadering stimuleert creatieve nieuwe manieren 
voor de planning van kantoorruimtes via een ontwerp waarbij  
de mens en ergonomische uitmuntendheid centraal staan. 







Een intelligent systeem



onderdelen kunnen grote groepen in hoogte verstelbare bureaus 
net zo gemakkelijk worden geconfigureerd en samengesteld als 
een losstaand werkstation. Vergadertafels en geïntegreerde 
opbergruimte geven Atlas de flexibiliteit om moeiteloos te  
kunnen voldoen aan de behoeften van elk individu.

Atlas Office Landscape weerspiegelt Herman Millers rijke 
geschiedenis en expertise op het gebied van baanbrekende, 
innovatieve werksystemen, en is een inventief ontwerp dat anders 
is dan standaard zit-sta-bureaus. Dankzij een vereenvoudigde  
en consistente benadering van componenten en elektrische 







Geen hoeken maar rondingen



De werkoppervlakken, schermen, stroomvoorziening en 
opbergmogelijkheden geven de ruimtes een organischer, 
uitnodigender, menselijker aanzien. 
 

Met zijn vloeiende rondingen heeft Atlas Office Landscape een 
organische vormgeving die soepel in uw kantoorruimte past. Het is 
ontworpen om de elegantie van een meubelstuk te weerspiegelen, 
in plaats van als een strakke rij uniforme bureaus, en de vloeiende 
rondingen zijn in alle onderdelen van het systeem te vinden. 



Maak uw werkruimte uniek

Atlas Office Landscape is verkrijgbaar in verschillende kleuren  
en afwerkingen, en kan dus volledig worden afgestemd op uw 
werkruimte, of dat nu een grote, open ruimte of een privékantoor 
is. Gepolijste poten en gefineerde werkbladen zorgen voor een 
zakelijke uitstraling.



Zorg voor beweging in uw vergaderingen

Maak uw vergaderingen doelgerichter met een Atlas- 
vergadertafel. De in hoogte verstelbare tafel is verkrijgbaar  
in verschillende kleuren en afwerkingen, en zorgt voor een 
positieve invloed op de gezondheid van uw medewerkers.
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Componenten

Atlas maakt gebruik van gemeenschappelijke componenten, zodat grote groepen 
bureaus net zo gemakkelijk kunnen worden samengesteld als een losstaand 
werkstation. De bureaubladen, elektrische opties, kolommen, opberg- en 
kabelbeheermogelijkheden, kunnen in elke toepassing worden gebruikt.



Details en eigenschappen

Werkbladscheidingen

Opties voor elektronische hoogte-instelling

Power hubs

Leg blocks

Opties voor geïntegreerde stroomvoorziening Opties voor persoonlijke opbergruimte

Vaste scherm- en pootafdekkingen Opbergruimte met zitkussen

Atlas Office Landscape-cluster van vier bureaus



Walnut on Ash
EV

Oak on Ash
EU

Clear on Ash
ET

Materialen

Vraag uw Herman Miller-vertegenwoordiger naar de nieuwste  
mogelijkheden voor stoffen en afwerkingen van Atlas Office Landscape. 

Melamine 
worksurface 

finishes

Veneer  
worksurface 

finishes

Trim and 
understructure 

finishes

Folkstone Grey
8Q

Fjord
FJD

Soft White
LU

Chalk White
X1

White
91

Graphite
G1

*Polished Aluminium
PA

Folkstone Grey
8Q

Chalk White
X1

Price Band 3
Remix 2
117

Price Band 1
Cara
4B

Price Band 2
Medley
1HA

Price Band 1
Lucia
7V

Price Band 2
Twist
8R

Price Band 1
Resonance
5T

Price Band 2
Blazer Lite
Z1C

Screen 
upholstery

Price Band 2
Plot
51A

*Polished Aluminium is alleen verkrijgbaar voor pootopties. 
 **FormFleece is verkrijgbaar voor werkbladscheidingen, pootafdekkingen en zitkussens voor opbergruimte. 

Price Band 3
Blazer
Z1A

Price Band 1
Xtreme plus
98

Price Band 3
Hero
ZH1

Price Band 2
Medley
1HA

Price Band 2
Plot
51A

Storage Pad  
upholstery

Price Band 3
Remix 2
117

Price Band 3
Hero
ZH1

Ga voor meer informatie naar hermanmiller.nl of bel +31 (0) 622 232 692.
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