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Beter ontworpen werkplekken 

Memo 
Ontworpen door Tim Wallace

Luister. Deel. Reageer. Creëer. We zijn met steeds meer 
verschillende activiteiten bezig op onze werkplek. Maar het 
beschikbaar stellen van heel veel dure complexe producten 
die moeilijker te beheren en te onderhouden zijn, is niet  
altijd het antwoord. De oplossing kan veel eenvoudiger zijn, 
kan voldoen aan een brede reeks behoeften zonder te 
ingewikkelde specificaties en montage. 

Memo is een werksysteem dat is ontworpen om bedrijven  
te helpen om flexibeler te zijn. Door de constructie van het 
bureau opnieuw uit te vinden en relevanter te maken, biedt 
Memo een efficiënt platform dat gebruikers helpt om de  
plek te vinden die het beste past bij hun taak. 



Werkplekken beter maken 

Op basis van onze lange gezamenlijke ervaring in 
meubelontwikkeling vroegen we Tim Wallace, de ontwerper 
van Abak Environments en Atlas Office Landscape, om een 
bureau te ontwerpen dat beter voldoet aan de eigentijdse 
normen. Samen met het ontwikkelteam van Herman Miller 
bestudeerde Wallace de karakteristieke constructie van 
bureaus en constateerde dat veel aspecten van conventionele 
systemen niet voldoen aan de behoeften van de gebruiker. 
Bureaus moeten soms meer kunnen bieden dan alleen maar 
een ‘one size fits all’, en dat doen zonder prijzige en complexe 
verbindingsmechanismen. Door de traditionele balk en 
onderstructuur te vervangen door een simpel paneel en 
zorgvuldig ontworpen pootsteunen, biedt Memo nieuwe 
functionaliteit zonder aan eenvoud in te boeten.

Combineer Memo bureaus en Atlas Office Landscape opbergelementen in een  
clubhouse-opstelling om een afwisselend teamlandschap te creëren.







Bereikbaar en toegankelijk

Terwijl bedrijven steeds meer gebruik maken van 
gemeenschappelijke ruimtes hebben ze meer verschillende 
werkopstellingen nodig, maar dan wel het liefst zonder 
ingewikkelde uitwisselbare systemen. Het slimme ontwerp  
en de efficiënte componenten van Memo zorgen ervoor dat 
het een kosteneffectieve oplossing is voor elke werkplek,  
van start-ups tot wereldwijde organisaties.

Overzichtelijk zonder rommel

Het eenvoudige en strakke ontwerp van Memo weerspiegelt het 
doel om functionele en overzichtelijke werkplekken te bieden. 
Om saaie uniformiteit te voorkomen en meer verscheidenheid 
en persoonlijkheid te introduceren, kunnen er multifunctionele 
ruimtes worden gemaakt met bureaus, geïntegreerde of 
vrijstaande vergadertafels, projecttafels, opbergelementen en ook 
verschillende schermhoogten, stijlen en materialen. Accessoires 
op de schermen, prikborden, whiteboards en planken kunnen 
ook worden toegevoegd, er zijn veel verschillende afwerkingen 
mogelijk die stijl en persoonlijkheid toevoegen.

Details en kenmerken

Prikbord

Centrale kolom en kabelgeleiding

Accessoires Schermopties

Stroomvoorzieningsopties



Memo biedt ook vergadertafels om mensen samen te brengen zodat ze hun werk kunnen bespreken. 

Verhaal achter het ontwerp 

Doordat er steeds meer verschillende manieren van werken  
zijn is het voor bedrijven lastig om een enkel product te vinden 
dat genoeg mogelijkheden biedt om aan de behoeften van 
iedereen te voldoen en ook nog eens niet te duur is. Met dat 
in het achterhoofd benaderde Herman Miller ontwerper  
Tim Wallace om hen te helpen de juiste balans te vinden 
tussen nieuwe functionele vereisten en kosten.

“Klanten waarderen de basisfunctie van een vast bureau niet 
meer op de manier waarop ze dat vroeger deden.” legt Tim 
uit. “Het is gebruikelijk dat kantoren groepen medewerkers 
onderbrengen in clusters van werkplekken of bureaus, die 
een enkele basisfunctie bieden, onafhankelijk van wat je doet. 
Toen Herman Miller mij vroeg om naar de effectiviteit hiervan 
te kijken, zag ik een kans om een beter type werkplek te 
ontwerpen, niet alleen maar haalbaarder maar ook nog een 
werkplek waarop de gebruiker met plezier werkt.”: 

Clusters van bureaus zijn vaak opgesteld in groepen van vier  
of zes, met systeemonderdelen om elk frame onderling met 
elkaar te verbinden. Tim merkte op dat het centrale scherm  
het gezamenlijke kenmerk is maar dat het geen bijdrage 
levert aan de algehele constructie. In nauwe samenwerking 
met de technici van het ontwikkelingsteam van Herman Miller, 
ontwikkelde Tim het idee om een simpel paneel te gebruiken 
als een centrale ‘wervelkolom’ die de traditionele balk vervangt.

Tim Wallace

Over Tim Wallace

Na het afronden van zijn masteropleiding aan het Royal 
College of Art in Londen, deed Wallace meer dan tien jaar 
ervaring op door te werken bij bedrijven in het Verenigd 
Koninkrijk, Europa, China en de V.S. In 1996 richtte Wallace 
het bureau Tim Wallace Design op en sindsdien heeft hij een 
indrukwekkende lijst van internationale klanten opgebouwd 
en een reeks van ongeëvenaard succesvolle producten 
ontwikkeld. Zijn designs worden over de hele wereld 
geproduceerd en omvatten onder andere bekroonde 
producten zoals Abak Environments voor Herman Miller. 
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Componenten

Materialen

Neem contact op met uw Herman Miller vertegenwoordiger voor 
de nieuwste beschikbare stoffen en materialen voor Memo. 

Walnut on Ash
EV

Oak open grain
OKG

Clear on Ash
ET

Graphite
G1

Folkstone Grey
8Q

Chalk White
X1

Price Band 1
Cara
4B

Price Band 2
Medley
1HA

Price Band 2
Field
1FD

Price Band 1
Resonance
5T

Price Band 1
Lucia
7V

Price Band 2
Twist
8R

Price Band 3
Hero
ZH1

Price Band 3
Remix
117

Price Band 2
Blazer Lite
Z1C

Price Band 2
Plot
51A

Melamine
Graphite
G1

Laminate
Whiteboard
7R

Melamine
Folkstone Grey
8Q

Melamine
Chalk White
X1

Veneer
Walnut on Ash
EV

Veneer
Oak on Ash
EU

Veneer
Clear on Ash
ET

Light Ash
I2

Natural Walnut
RY

Halifax Oak
HFK

Napoli Oak
0B

Soft White
LU

Fjord
FJD

Chalk White
X1

Folkstone Grey
8Q

Werkbladen

Tafels

Schermen

1200/1400/1600/1800

800

Enkel werkblad Dubbel werkblad

800

1200/1400/1600/1800

Vergadertafel

Dubbele diepte werkblad

1200/1400/1600/1800

1600

1600

Dubbele diepte eindwerkblad

1600/1800/2000/2200

800

1600/1800/2000/2200

Dubbel eindwerkblad
Inzetscherm

2000/2200/2400/2800

Dubbele projecttafel
Inzetscherm

700/800

2000/2200/2400/2800

1400/1600

1100

1200/1400/1600/1800

Volledige breedte hoog scherm

850

1200/1400/1600/1800

Volledige breedte laag scherm

740

1200/1400/1600/1800

Geen scherm 'wervelkolom'

1100

1300/1500/1700/1900

Hoog inzetscherm

850

Laag inzetscherm 

1300/1500/1700/1900

Fineer
werkoppervlak

afwerkingen

Rand en
onderstel

afwerkingen

Bekleding
scherm

afwerkingen

Hard oppervlak 
scherm 

afwerkingen

Melamine 
werkoppervlak

afwerkingen




