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intuity

alkalmazkodásra tervezve,
A változó munkastílusokhoz.
világviszonylatban.
Az Intuity a Haworth globális termékportfóliójának legújabb darabja. A folytonosan
változó társadalmi, technológiai és üzleti élet igényeinek való megfelelés összetett
megoldásokat kíván, melyekre válaszul alkottuk meg ezt a letisztult, adaptív
bútorrendszert. Az Intuity rendszer moduláris elemeinek kombinálásával dinamikus
munkakörnyezet alakítható ki, a végtelen megoldásokat látszatát keltve konfigurációk
sokasága kivitelezhető.
Az Intuity egy globális, több iparágra kiterjedő kutatási és vizsgálati folyamat eredménye. A jelentős nemzetközi piacok szakértőinek, designereinek bevonásával,
ügyfelek megkérdezésével végzett projekt segített minket megérteni az üzleti
szervezetek és vállalatok hatékonyságának feltételeit, mind a fejlett, mind a fejlődő
piacgazdaságok vonatkozásában. Ezen eredmények felhasználásával egy olyan
univerzális rendszert terveztünk, amely flexibilis, az üzleti tevékenységhez leginkább
igazodó megoldásokat kínál világviszonylatban is.
Az Intuity letisztult designjával, intuitív jellegével kiválóan integrálható a különböző
munkastílusokhoz és tevékenységi formákhoz egyéni és közösségi szinten is, a
változatos Yourway kiegészítőkkel pedig személyessé tehetjük munkaterünket.
haworth.hu
eu.haworth.com

Részletek
TErvező Haworth Design Studio, bangdesign
Filozófia A hosszú távra tervezett Intuity
lehetővé teszi, hogy a lehető legtöbbet kihozd
a rendelkezésedre álló tér adottságaiból,
a könnyen újrakonfigurálható elemek
segítségével. A moduláris rendszer hozzájárul
a fenntartható irodai jelleg megformálásához,
az egyéni és az üzleti élet szabta igényekhez
illeszkedő megoldások kialakításához.
igényre szabott irodai környezet
A testreszabott modern irodai környezet
hozzájárul a hatékonysághoz, elősegíti a
mindennapi irodai élet zavartalan működését.
A bútorrendszerhez tartozó Yourway
tartozékokkal kiegészítve mindenki számára
biztosítható az optimális irodai kialakítás, az
egyedi szükségletek szerint.
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Az Intuity a modern munkahelyi megoldások, kialakítások egy új megközelítése –egyrészt a globális piacok sajátosságaihoz alkalmazkodik,
egyaránt szempontként tekintve az egyéni és a csoportos megközelítést, másrészt pedig az egyes szervezetek jelenlegi kihívásain
túlmutató megoldásokat kínál, melyek már a jövő trendjeihez is könnyen igazíthatóak.
Az asztalrendszer minden egyes eleme körültekintő kivitelezési és gyártási folyamat eredményeként valósul meg, ügyelve arra, hogy kizárólag
a szükséges nyersanyagokat és összetevőket használjuk fel. Az összeszerelési gyakorlatok birtokában és a lokális projektmenedzsment
csapatok támogatásával személyre szabott, praktikus munkahelyi megoldásokat kínálunk a világ bármely táján..
1	Irattartó rekesz
2	Kábeltartó
3 Univerzális akasztó és Day Box
4 Eszközrendező tálca

1

2

3

4

haworth.hu
eu.haworth.com

3

Termék Intuity | Kategória Rendszerek

Asztalrendszerek
TErméktípus

Méretek

FElület

Téglalap alakú asztal

Hossz.: 120 / 140 / 160 /
180cm
Szélesség: 60 / 80 cm

Melamin

Dupla munkaállomás

Hossz.: 120 / 140 / 160 /
180cm
Szélesség: 120 / 160 cm

Melamin

Bench-rendszerek

Hossz.: 240 / 280 / 320 /
360cm
Szélesség: 120 / 160 cm

Melamin

Lábszerkezetek
TErméktípus

Méretek

Anyagok

Lineáris lábszerkezet

Szélesség: 60 / 80 / 120 /
160cm Magasság: Fix - 74 vagy
állítható magasság (Imbus) 62
-86 cm

Fémötvözet
Horizontális fémlemez betétWhite EC / Silver EC / Signal
Red / Orange / Ice Blue

A-vonalú lábszerkezet

Szélesség: 60 / 80 / 120 /
160cm Magasság: Fix - 74 vagy
állítható magasság (Imbus) 62
-86 cm

Fémötvözet
Horizontális fémlemez betétWhite EC / Silver EC / Signal
Red / Orange / Ice Blue

asztali paravánok
TErméktípus

haworth.hu
eu.haworth.com

Méretek

Anyagok

Hosszanti panel

Magasság: 42 cm
Hosszúság: 80 / 105 / 125 / 145
/ 165 cm

Szövettel bevont tűzhető
panel
Rögzítés a tartósín foglalatba

Oldal panel

Magasság: 42 cm
Hosszúság: 55 cm

Plexi Snow

Asztalba épített tartósín

Hossz.: Különálló asztal; 120 /
140 / 160 / 180 cm
Dupla munkaállomás; 120 /
140 / 160 / 180 cm

Alumínium
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TArtozékok
TErméktípus

Whiteboard

Megosztható polc
(Többféle
méretezésben)

Tolltartó

Irattartó tálca
Két rekeszes

Irattartó tálca

Tükör

Personal Shelf
(Többféle
méretezésben)

Eszközrendező
tartópanel

Névjegytartó

Iratrendező (zárt)

Vezeték nélküli töltő

eu.haworth.com
haworth.hu

Iratrendező

Kábeltartó

Eszközrendező tálca

Asztali alátét

Day Box

Univerzális akasztó

Táska akasztó
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · Living Office · Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
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