
02.2022

YourPlace
Overzicht



2

Een organisch systeem is 

ontworpen om verandering 

mogelijk te maken en 

ervoor te zorgt dat de 

fysieke ruimte, de 

technologie en het beleid in 

overeenstemming zijn met 

de doelstellingen van de 

organisatie.

YourPlace creëert letterlijk 

een landschap dat het 

individu een diverse keuze 

aan omgevingen en 

configuraties biedt die 

passen bij zijn taken of 

gemoedstoestand.

Uw nieuwe
kantoorlandschap
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Mensen zijn de basis van 

de filosofie van Brodbeck 

design. Hun interesse gaat 

uit naar de uiteindelijke 

eindgebruikers van hun 

producten en diensten. Hoe 

denken, voelen en 

gedragen deze mensen zich 

- zowel vandaag als in de 

toekomst? 

Het doel van de studio is 

om producten en systemen 

af te stemmen op 

menselijke behoeften en 

verwachtingen, en om deze 

behoeften te verbinden met 

goed ontworpen, 

functionele oplossingen.

Over de ontwerper
Stefan Brodbeck

"Het idee achter YourPlace is eenvoudig: een 

werkomgeving creëren die een breed scala aan 

nuttige omgevingen biedt in een inspirerende en 

vriendelijke sfeer."

2015 IF Design Award: 

Office Furniture Landscape
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Het YourPlace-landschap 

weerspiegelt het verlangen 

naar een ander soort 

werkplek:

Een die persoonlijke 

identiteit en unieke 

manieren van werken 

ondersteunt, en dat alles in 

een inspirerende sfeer.

Persoonlijk. Uniek. 
Inspirerend.
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YourPlace is een 

architectonisch en 

tegelijkertijd emotioneel 

design dat tegemoet komt 

aan de groeiende behoefte 

naar een strak, modern en 

toch inspirerend kantoor.

Esthetisch ontwerp
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Het verlangen naar sfeer is 

een belangrijke trend 

geworden in de 

kantoorinrichting, waar 

huiselijke accenten 

intimiteit creëren en 

mensen aanmoedigen om 

te blijven hangen.

Een "huiselijk" gevoel 
op het werk
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YourPlace houdt rekening 

met de uiteenlopende 

behoefte die voortvloeien 

uit collaboratief of 

individueel werk ten 

behoeve van een ieders 

persoonlijke omgeving.

Hoe dan ook... 
moeten werken
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Dankzij het heldere ontwerp 

en het kleurenpalet wekt 

YourPlace een emotionele 

respons op en creëert het 

een visuele aanwezigheid. 

Compatibel met Drift 32 

schermen.

Een gevoel van plaats 
oproepen
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De uniforme vormgeving 

van de poten over het 

gehele productassortiment 

zorgt voor een duidelijke, 

onopvallende vormentaal. 

Tijdloos
Ontwerptaal
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Belangrijkste kenmerken

Drift 32 partities

Ze worden op, achter en tussen het bureau geplaatst en 

zijn verkrijgbaar in een reeks hoogwaardige stoffen en 

kleuren.

Accessoires voor personalisering

Papierbak, universele haak & magnetisch bord.

In hoogte verstelbare en vaste poten

Alle opties verkrijgbaar in hetzelfde esthetische design. De 

modellen met variabele hoogte kunnen worden ingesteld 

met een zwengel of een motor.
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Het ontwerp van het scherm 

wordt gekenmerkt door een 

slanke, functionele groef 

zonder zichtbaar frame.

Drift 32 Partities



Vaste hoogte Zwengel Gemotoriseerde hoogteverstelling
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YourPlace frame 

Voor in hoogte verstelbare en vaste opties geldt dezelfde esthetiek. 
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Portefeuille

Scheidingswanden + 

organisatorische traverse

Aanbouwtafel

Haakse tafel

Lineaire verbinding 

- dubbele werktafel

Dubbele werktafel

Dubbele werktafel 

- scheidingswand

Lineair Bureau 

Aansluiting

Tafelblad

Accessoires



Seating Leadership 2020

Melamine

Metaal

Kleuren & Materialen

White Titanium Structured Black Rusty Red Alu Graphite
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In een cultureel diverse 

wereld waar we keuze 

hebben op elke hoek, 

brengt YourPlace die 

keuzevrijheid naar de 

laatste grens - de werkplek.

Je werkplek.
Jouw keuze.
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