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Een vooruitstrevende hoogte-
verstelbare werkplek oplossing

Layout Studio Exchange

Layout Studio Exchange is een vooruitstrevende en in  
hoogte verstelbare oplossing, speciaal ontworpen voor het 
dynamische werklandschap van tegenwoordig. Dankzij de 
reactieve en flexibele eigenschappen worden bewegingen  
niet beperkt en kunnen mensen hun houding wijzigen  
precies zoals het menselijk lichaam dat moet kunnen doen. 

Omdat het ontwerp naadloos aansluit op het Layout Studio 
portfolio, vormt het een uitbreiding van de mogelijkheden om 
mensen beter met elkaar te verbinden en ze te inspireren om 
hun beste werk te leveren.



Werkt nog steeds niet 

Ons lichaam is gemaakt om te bewegen. Layout Studio 
Exchange bevordert de gezondheid en het welzijn door een 
dynamische manier van werken te stimuleren. Dit is bijzonder 
belangrijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat niet bewegen het 
risico op gezondheidsproblemen zoals vermoeidheid en 
schade aan het lichaam kan vergroten. Lang zitten kan op 
lange termijn zelfs permanente gezondheidsproblemen 
veroorzaken zoals hartaandoeningen. Layout Studio 
Exchange is ontworpen om ons te laten bewegen.







Samen staan we sterk

Uit ons onderzoek is gebleken dat bijna 70 procent van  
alle samenwerking aan een bureau plaatsvindt. Individuele 
werkplekken zouden moeten aansluiten op de vereisten van 
meerdere mensen om het delen van kennis en de vrije loop 
van ideeën te bevorderen. Layout Studio Exchange past zich 
op natuurlijke wijze aan op de mensen die er gebruik van 
maken. Personen kunnen hun werkplek veranderen en 
schouder aan schouder of zittend naast elkaar werken,  
wat de eenheid en energie bevordert.

Electrisch zit/sta maakt verstellen van Layout Studion Exchange makkelijk.



Blijf in controle

Layout Studio Exchange kan zo effectief worden aangepast, 
dat mensen keuzes maken zonder er erg in te hebben dat ze 
dat doen. Van elektrische zit/sta-stand tot handmatig 
verstelbare zithoogte, Layout Studio Exchange past zich aan 
verschillende werkactiviteiten aan en de houdingen die 
daarbij horen, zodat de overgangen gedurende de dag op 
natuurlijke wijze verlopen. Het is een oplossing die altijd 
flexibel blijft, zodat een werkstation met vaste hoogte op een 
later tijdstip eenvoudig kan worden geüpdatet naar een 
handmatig verstelbaar model met of een met zit/sta-stand.
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Kleuren en afwerkingen

Neem contact op met uw Herman Miller vertegenwoordiger voor informatie 
over de beschikbare stoffen en kleurafwerkingen van Studio Exchange.

Voor meer informatie, bezoek www.hermanmiller.nl of bel 06-22232692.
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© 2015 Herman Miller, Inc. PB2050 
All rights reserved.

Componenten

Layout Studio Exchange gebruikt een eenvoudige set componenten om 
makkelijk aanpassingen te maken wanneer de organisatie verandert.

Scherm, vanaf vloeroppervlak

Scherm, vanaf werkoppervlak

 Primair werkoppervlak
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