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 Veel bedrijven passen zich aan de 
toenemend onvoorspelbare veranderin-
gen in hun markten aan door fl exibele 
organisatiestructuren te creëren. Om dit te 
vergemakkelijken, hebben ze kantoormeu-
bilair nodig dat gemakkelijk kunnen 
worden aangepast, indien mogelijk door 
de gebruikers zelf. Dancing Wall is een 
oplossing voor deze nieuwe werkomgevin-
gen.

De basisfunctie van Dancing Wall is die 
van een mobiele scheidingswand die 
gebruikt kan worden om kantoren fl exibel 
in zones te verdelen en tegelijk verticale 
werkruimte te voorzien. Het bestaat uit 
een metalen frame dat in verschillende 
confi guraties opgesteld kan worden: als 
boekenrek, tv-meubel, garderobe, 
plantenwand of als scheidingswand met 
verwijderbare whiteboards en prikborden. 
Het ontwerp laat ook toe om stroomkabels 
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 Stephan Hürlemann 
 Stephan Hürlemann is een Zwitserse 
architect en ontwerper met een onafhan-
kelijk bureau in Zürich. Hij ontwerpt en 
ontwikkelt interieurs, meubels, producten 
en installaties voor een internationaal 
klantenbestand. Hij werkt met Vitra samen 
sinds 2017. 

en functionele accessoires te integreren 
die aangepast kunnen worden om te 
voldoen aan de behoeften van de 
onderneming.

De basis van de Dancing Wall is bekleed 
met massief houten panelen waardoor ze 
zwaar genoeg is om uiterst stabiel te zijn 
ondanks de korte lengte van de zijde-
lingse wielverbindingen, maar toch 
makkelijk te verplaatsen is. 

Diverse combinaties van verschillende 
Dancing Walls kunnen ontelbare kantoo-
rinrichtingen en werksituaties creëren en 
in enkele seconden aangepast worden 
aan verschillende teamgroottes of 
ruimtefuncties, zonder renovaties, zonder 
installateurs. Dankzij deze modulariteit is 
Dancing Wall perfect afgestemd op de 
veranderende eisen van de moderne 
werkwereld.  

http://www.deprojectinrichter.com
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Frame

1.  Frame van de Dancing Wall

2.  Garderoberek

3.  Asymmetrische legplank, kort

4.  Asymmetrische legplank, lang

5.  Symmetrische legplank

6.  Boekenstandaard, hoog

7.  Boekenstandaard, laag

8.  Monitorbevestiging

9.  Kabelgoot

10. Current DWA stroomvoorziening

11. Stoff en paneel

12.  Whiteboard

13.  Wandrail 85 cm

14.  Wandrail 170 cm

Elektrifi catie

ELEMENTEN

Accessoires zoals garderoberekken, verschillende legplanken of 
een monitorhouder kunnen zonder gereedschap bevestigd 
worden, wat de Dancing Wall extra fl exibel en veelzijdig maakt.
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PRODUCTCONFIGURATIES

Wanneer de Dancing Wall op wieltjes voorzien wordt van een garderoberek en een legplank, dan ontstaat een kledingrek.

Korte en lange asymmetrische legplanken zijn afhankelijk van hun diepte beschikbaar voor enkelzijdig gebruik. De 'rug' kan 
voorzien worden van prikborden die met stof bekleed zijn, wat van de Dancing Wall een scheidingselement maakt.

Een wandrail ondersteunt prikborden en whiteboards – voor extra presentatiemogelijkheden en als opbergruimte wanneer ze niet 
gebruikt worden.
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Wanneer de Dancing Wall geconfi gureerd wordt met symmetrische legplanken, dan kan hij aan beide zijden gebruikt worden. 
Een kabelgoot en contactdoosstrook bieden stroomaansluitingen voor het rek.

De Dancing Wall met een monitor kan ook voorzien worden van prikborden of whiteboards voor presentaties of brainstormsessies, 
en voor gebruik als een visueel en akoestisch scheidingsscherm.

Planten hebben een bewezen positief eff ect op mensen in een kantooromgeving. Wanneer ze in de Dancing Wall gebruikt worden, 
dan vormen ze een decoratief element en dienen ze als scheidingselementen of visuele en akoestische schermen. 
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PRAKTISCHE TOEPASSINGEN

Rek voor gereedschap, als scheidingselement, voor whiteboards en akoestische prikborden – ook voor gebruik op wandrails.

Ruimtelijke indeling van werkplekken: multifunctionele confi guratie, gemakkelijk en fl exibel aanpasbaar aan nieuwe behoeften.

Voor presentaties in vergaderruimten; een decoratieve plantenwand als visueel en akoestisch scherm – creëert ook een positieve sfeer.
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Opbergruimte, displayruimte, garderobe en visueel scherm in ontvangstruimten en lounges.

Auditoriumachtige, gesloten presentatieruimte die indien nodig gemakkelijk en snel gecreëerd kan worden. 

Flexibele en intuïtieve voorzieningen voor teams en workshops.
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FLEXIBEL EN MULTIFUNCTIONEEL

Diverse combinaties van verschillende 
Dancing Walls kunnen ontelbare kantoorin-
richtingen en werksituaties creëren en in 
enkele seconden aangepast worden aan 
verschillende teamgroottes of ruimtefunc-
ties, zonder renovaties en zonder installa-
teurs. Dankzij deze modulariteit is Dancing 
Wall perfect afgestemd op de veranderen-
de eisen van de moderne werkwereld.
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KLEUREN EN MATERIAALEN

 Frame 

 30 
 basic dark 
poedercoating 
(glad) 

 52 
 soft light poeder-
coating (glad) 

 Plintbeplanking 

 72 
 Sparrenhout 
naturel 

 70 
 massief eiken 
naturel geolied 
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 Plano 
 Plano is een stevige, vlak geweven stof 
met een platte, gelijkmatige structuur. De 
ruime keuze aan tweekleurige patronen 
met nieuwe, delicate uitgewassen 
schakeringen, omvat veel relatief nieuwe 
kleurtinten. Een groot aantal daarvan 
is afgestemd op het kleurenpalet van 
Hopsak. Dankzij de slijtvastheid en lange 
levensduur, is Plano tevens de ideale 
keuze voor kantoormeubels.

Plano is verkrijgbaar in 39 kleuren. 
 

 Home/Offi  ce ,  F30 
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 100% polyester 

 265 g/m² 
 142 cm +/- 2 cm 
 80.000 Martindale 

 Type 6 

 Graad 4–5 
 Graad 4–5 droog 
en nat 

 05 
 cream white/
sierra grey 

 18 
 light grey/
sierra grey 

 39 
 yellow/pastel 
green 

 68 
 avocado 

 34 
 grass green/
forest 

 61 
 classic green/
cognac 

 41 
 classic green/
forest 

 17 
 forest/sierra 
grey 

 40 
 coconut/forest 

 52 
 mint/forest 

 43 
 petrol/nero 

 12 
 light grey/
ice blue 

 81 
 blue/coconut 

 13 
 nero/ice blue 

 86 
 dark blue/brown 

 87 
 nero/cream white 

 19 
 sierra grey 

 74 
 sierra grey/nero 

 69 
 dark grey 

 62 
 dark grey/nero 

 73 
 nero/coconut 

 66 
 nero 

 54 
 brown 

 75 
 marron/nero 

 11 
 marron/cognac 

 67 
 cognac 

 98 
 dark red/nero 

 97 
 red/coconut 

 72 
 poppy red 

 07 
 orange 

 96 
 red/cognac 

 63 
 red/poppy red 

 84 
 poppy red/
champagne 

 15 
 pink/sierra grey 

 16 
 dark red/ice 
blue 

 80 
 coff ee 

 99 
 cognac/
parchment 

 20 
 tobacco/
cream white 

 03 
 parchment/
cream white 
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Art. nr.

Vitra is overal ter wereld. Vind een Vitra-partner bij u in de buurt op: www.vitra.com. 

 09188306 

 www.vitra.com/dancing-wall 

AFMETINGEN

 Dancing Wall 

http://www.deprojectinrichter.com



