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Ondersteuning voor zowel  
werk als interactie

Paragraph Storage 
Ontworpen door BroomeJenkins

Herman Miller is al meer dan tachtig jaar bezig met het 
verband tussen opslag en de manier waarop mensen werken. 
De ideeën en ontwerpen van Gilbert Rohde, George Nelson  
en Robert Propst vormen de basis voor onze mensgerichte 
benadering van opslagdesign.

Het opslagsysteem Paragraph is ontwikkeld om zowel  
relevant als productief te zijn binnen de moderne werkplek. 
Het overstijgt de traditionele functie van het onderbrengen  
van werkgerelateerde voorwerpen; het is flexibel, 
architectonisch en ondersteunt werk en interactie.



Ontwerp voor het milieu 

De impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu is een 
onderwerp dat wij uiterst serieus nemen. Onze eco-geïnspireerde 
ontwerpbenadering streeft dan ook naar de fabricage van betere 
en duurzamere producten. Paragraph is daarom het eerste 
opslagproduct van Herman Miller gemaakt van melamine,  
dat onderdeel uitmaakt van het kringloop-recyclingproces  
dat we hanteren in PortalMill, onze productievestiging in het 
Verenigd Koninkrijk. Momenteel wordt door Herman Miller meer 
dan 1000 ton houtafval per jaar duurzaam verwerkt door middel 
van dit proces, waarbij afvalmateriaal weer wordt omgezet in 
grondstoffen, waarmee keer op keer nieuwe spaanplaat gemaakt 
kan worden. Daarnaast is Paragraph Storage tot 99 procent 
recyclebaar, wat bijdraagt aan onze doelstelling om de 
invloed van onze producten op het milieu te minimaliseren.

Gebruik verschillende componenten zoals lockers, laden en open units  
met uiteenlopende afwerkingen om uw ruimte te personaliseren. 







Alles een eigen plaats

Naarmate iedereen steeds mobieler wordt en digitale of 
cloudgebaseerde opslag de norm is geworden, evolueert  
het gebruik van fysieke opslag op de werkplek. Mensen 
moeten naast hun documenten en dossiers ook hun 
persoonlijke items, schoenen, fietshelmen, sportkleding  
en snacks kunnen opbergen. Paragraph biedt voor deze 
veranderde vraag een opslagoplossing die in beide  
behoeften voorziet, gebruikmakend van traditionele  
kasten en laden naast open schappen en lockers. 

Divers landschap

Paragraph is speciaal ontwikkeld om op diverse manieren 
toegepast te worden, van persoonlijke of team opslag tot 
ruimteverdeling of archief, de uiteenlopende landschappen 
van het moderne kantoor reflecterend. Het aanbod aan 
verschillende hoogten, breedtes en afwerkingen vult het 
bestaande meubilair goed aan. 

Schuifdeur met opbouwhandvat

Lockers Laden

Roldeur Schuifdeur met verzonken handvatten

Scharnierdeur

Details en kenmerken

Net als bij onze andere producten zijn het de details en  
opties die ertoe doen: van de sluitingen (scharnier-, rol-  
of schuifdeuren) tot de verschillende soorten handvatten.

Tijdens de kringlooprecycling wordt 
houtafval herverwerkt. Het schone 
gerecyclede hout wordt dan gebruikt als 
deel van de mix om nieuwe spaanplaat te 
maken, dat vervolgens wordt gebruikt om 
meer meubilair te maken, zoals Paragraph.



Paragraph biedt gemakkelijk ruimte aan uiteenlopende persoonlijke en werkitems  
en met de instelbare schappen wordt de flexibiliteit van de units nog verder uitgebreid. 

Verhaal achter het product 

Paragraph maakt onderdeel uit van een bredere verkenning 
van huidige en toekomstige opslagvereisten op de werkplek, 
die werd uitgevoerd door het ontwerpbureau BroomeJenkins. 
Een van de belangrijkste uitkomsten die bij het onderzoek naar 
voren kwam, is dat hoewel digitale opslag heel populair is,  
er nog steeds tal van fysieke dingen zijn die mensen opslaan. 
Deze kennis, in combinatie met de wens om in onze eigen 
fabriek te kunnen produceren, leidde designer Barry Jenkins 
en zijn team ertoe om melamine als hoofdmateriaal te  
kiezen voor Paragraph. 

“Paragraph is uitgebreide reeks melamine-opslagproducten,  
die ontwikkeld zijn rond de huidige vereisten op de werkplek.  
Het is geen verouderd product gebaseerd op uitsluitend opslag 
van papier; de toepassing ervan gaat veel verder dan dat,”  
legt Barry Jenkins uit. Hij vertelt verder: “Voor een leek zien 
melamine-opslagproducten er soms allemaal hetzelfde uit.  
Maar om de juiste toleranties te realiseren, moet je investeren  
in design en ontwikkeling. En dat is waarmee Paragraph echt 
toegevoegde waarde creëert en zich van de rest onderscheidt.” 

Over BroomeJenkins

Het Britse ontwerpbureau BroomeJenkins is opgericht door 
designer Barry Jenkins en werkt met internationale klanten  
in de kantoor- en systeemmeubilairsector. Na meer dan 
twintig jaar als designadviseur in uiteenlopende zakelijke en 
consumentenmarktsectoren, richtte Barry Jenkins in 2003 
BroomeJenkins op met een speciale focus op de werkplek en 
het publieke domein. BroomeJenkins kon gebruik maken van 
Barry’s ervaring op gebied van het ontwerpen van producten, 
omgevingen en navigatie.

BroomeJenkins



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

Neem contact op met uw Herman Miller vertegenwoordiger voor de nieuwste 
beschikbare textielsoorten en materialen voor Paragraph. 

Componenten

Paragraph gebruikt van een eenvoudige verzameling elementen  
om te voorzien in een uitgebreide reeks van gebruiksmogelijkheden. 

Halifax Oak*
HFK

Light Ash
I2

Maple
A8

Napoli Oak
0B

Folkstone Grey
8Q

Folkstone Grey
8Q

Chalk White
X1

Fjord
FJD

Soft White
LU

Melamine 
karkas, blad- en deur- 

afwerkingen
Natural Walnut
RY

Havana Cherry
0C

Handvatafwerkingen

Chalk White
X1

Smoke Cherry
I3

Charcoal Ash
I4

Natural Beech
RZ

Graphite
G1

* Halifax Oak HFK zal vanaf zomer 2018 verkrijgbaar zijn, uitsluitend voor blad- en deuropties.  
De houtnerven lopen van zijkant naar zijkant bij horizontale panelen en van boven naar onder bij verticale panelen. 

Open 
2 modules

Open 
3 modules

Open 
4 modules

Open 
5 modules

Schuifdeur 
2 modules

*1230, 1600 en 1630 mm breedten uitsluitend beschikbaar in 740 en 1095 mm hoogten. 
  1600 en 1630 mm breedten uitsluitend beschikbaar in gedemonteerde vorm.
  De bovenste module op de combinatie-units is ook beschikbaar in spiegelbeeld zodat die in de tegenovergestelde richting van de onderunit staat. 
  Dit is uitsluitend beschikbaar in 1200, 1230, 1600 en 1630 mm breedten. 

Schuifdeur 
3 modules

Schuifdeur 
4 modules

Roldeur 
2 modules

Roldeur 
3 modules

Roldeur 
4 modules

Locker
Cluster

Locker 
Hoge deur

Locker 
Halfhoge deur

Combinatie-unit 
Open

Combinatie-unit 
Lade

Combinatie-unit 
Scharnierdeur

Combinatie-unit 
Schuifdeur

Combinatie-unit 
Roldeur

Scharnierdeur 
2 modules

Scharnierdeur 
3 modules

Scharnierdeur 
4 modules

Scharnierdeur 
5 modules

Lade 
2 modules

Lade 
3 modules

800/900/1000/
1200/1230*/
1600*/1630*

800/900/
1000/1200

740

1095

1450

1805

800/900/1000/
1200/1230*/
1600*/1630*

450

800/900/
1000/1200

800/900/1000/
1200/1230*/
1600*/1630*

800/900/
1000/1200

740

1095

1450

1805

800/900/1000/
1200/1230*/
1600*/1630*

450

800/900/
1000/1200

800/900/1000/
1200/1230*/
1600*/1630*

800/900/
1000/1200

740

1095

1450

800/900/1000/
1200/1230*/
1600*/1630*

450

800/900/1000/
1200/1230*/
1600*/1630*

800/900/
1000/1200

740

1095

1450

800/900/1000/
1200/1230*/
1600*/1630*

800/900/1000/
1200/1230/
1600/1630

800/900/1000/
1200/1230/
1600/1630

800/900/1000/
1200/1230/
1600/1630

800/900/1000/
1200/1230/
1600/1630

800/900/1000/
1200/1230/
1600/1630

450

800/900/
1000/1200

1095

1095

1095

1095

1095

450

1095/1450/1805

800/900/
1000/1200/

1095

800/900/1000/
1200/1230/
1600/1630

740

800/900/1000/
1200/1230/
1600/1630

450

450

1095

1095/1450/1805

800/900/
1000/1200/

1450

http://www.deprojectinrichter.com

