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HET KANTOOR
VERANDERT

Het gebruik van kantoorruimte is fundamenteel
veranderd en zal blijven veranderen. Waar er ooit
een duidelijk onderscheid was tussen werkruimtes,
vergaderruimtes, privékantoren en directiekamers,
zijn deze grenzen steeds meer aan het vervagen.
Ons gedrag is ook veranderd. In de hedendaagse
werkcultuur wordt het delen van informatie en
het bevorderen van nieuwe ideeën aangemoedigd
– waardoor mensen nieuwe ruimtes nodig hebben
om hun nieuwe activiteiten te ontplooien. Dat
betekent dat we de werkplek moeten omvormen
om de manier waarop we tegenwoordig werken
dynamisch te ondersteunen.

Niet alle kantoren zijn gelijk en dat is
waarom we de KIVO-constructie lichtgewicht
en makkelijk aanpasbaar hebben gemaakt.
Zodat diegenen die de ruimte gebruiken de
ruimte ook kunnen deﬁniëren

De ontwerpen van Herman Miller hebben de
evolutie van het kantoor altijd bevorderd. Al
sinds de introductie van Action Ofﬁce begin jaren
60 denken we na over nieuwe werkpatronen en we
hebben onze visie altijd toegepast in inspirerende
ontwerpen om mensen te helpen geweldig te
werken. Op de hedendaagse werkplek is de
betekenis van ruimte gevarieerder en meer dan
ooit open voor interpretatie. Voor ons betekent
dat een ﬂexibel, aanpasbaar systeem. Iets dat
inspireert. Iets dat uniek is.

DIT IS
KIVO

Het zit in de aard van de mens om onze eigen
ruimte te zoeken. We zoeken instinctief naar
ruimtes om in te denken, te ontsnappen en
samen te werken. We gebruiken ook fysieke
grenzen om onze activiteiten te beïnvloeden, een
gedragsverandering aan te geven en functionaliteit te bevorderen. Maar het balanceren van
deze menselijke behoeften is in de steeds opener
werkplek niet altijd eenvoudig – er is een dunne
scheidslijn tussen open ruimte en privacy, en dat
is precies waar KIVO in uitblinkt.

KIVO’s eenvoudige constructie gebruikt slechts vijf
componenten die makkelijk opnieuw versteld kunnen
worden met slechts één inbussleutel.

We hebben een systeem geïntroduceerd dat de
manier waarop mensen werken helpt herdeﬁniëren.
Mensen weten precies wat ze moeten doen en ze weten
intuïtief wat de beste plek is om dat te doen; KIVO
is ontworpen om ze dit te helpen uiten – dat is waar
zijn eenvoud boven komt drijven. Het is een systeem
dat bestaande ruimtes opdeelt, privacy biedt en
volledige nieuwe werkruimtes deﬁnieert. KIVO is
simpelweg een transformatie voor de werkplek.

ONTWERPEN
VA N K I V O

KIVO’s ontwerp ontleende zijn inspiratie aan de
deeltjesfysica – het idee dat iets groots is opgebouwd
uit vele kleine componenten. Bij KIVO zijn sterkte
en efﬁciënt materiaalgebruik afkomstig van
zijn geodetische structuur.

Herman Miller heeft een lange traditie van werken
met getalenteerde ontwerpers van over de hele
wereld – KIVO’s mix van precisie en speelsheid
is ontworpen door de jonge Duitse ontwerper
Alexander Lorenz. Zijn visie was om een modulair,
vrijstaand systeem te ontwerpen dat zou worden
gedefinieerd door hoe mensen zelf willen
werken. Alex voelde zich aangetrokken tot de
geometrie van de driehoek, door zijn eenvoud en
veelzijdigheid. Om de volle potentie van KIVO te
benutten, ontwikkelde hij een complex algoritme
waarin hij digitaal duizenden verschillende
constructieve combinaties kon modelleren. Toen
hij zich bewust werd van de mogelijkheden,
ontwikkelden en testten we een beknopt aantal
opstellingen voor individuele werkzaamheden en
groepswerkzaamheden in combinatie met andere
producten uit het portfolio van Herman Miller.

KIVO IS
FLEXIBEL

Herman Millers mensgerichte aanpak heeft ervoor gezorgd
dat KIVO tot leven kwam. Onze aanbevolen productopstellingen
zijn gebaseerd op diepgaand wereldwijd onderzoek, dat
10 werkmodi binnen een kantooromgeving deﬁnieert.

KIVO transformeert de werkplek naar een ﬂexibel
canvas waarop kan worden uitgebreid of aangepast.
De combinatie van een lichtgewicht skelet en simpele
magnetische tegels zorgt ervoor dat het systeem
eenvoudig kan worden verplaatst en opnieuw kan
worden samengesteld. Indien nodig kunnen steeds
opnieuw verschillende ruimtes ontworpen worden.
KIVO is gemaakt om simpel te verplaatsen en aan te
passen wanneer de plannen wijzigen. Het is een aanpak
die wordt gestuurd door de evoluerende werkplek.

KIVO
INSPIREERT

Het creëren van het mathematische algoritme om de mogelijkheden
van KIVO in kaart te brengen, nam net zo veel tijd in beslag als het
kiezen van de materialen en het ontwikkelen van de componenten.
Maar het was cruciaal voor het ontwerp.

Met KIVO kunnen verschillende ruimtes op de
kantoorvloer gecreëerd worden. Elke nieuwe
ruimte is functioneel en geschikt voor elke
voorgenomen taak – het lichtgewicht vrijstaande
systeem kan een gebied simpelweg afbakenen
of het opnieuw inrichten voor iets volledig
anders. Het is aan de ontwerper gelaten om zo
creatief te zijn als hij of zij zelf wil, om ruimtes
voor te stellen die vele mogelijke functies
hebben – een systeem met verschillende
variaties. De vorm van KIVO is integraal voor
deze creativiteit – de gelijkzijdige driehoek –
gekozen om zijn kracht, zijn veelzijdigheid en
zijn visuele eenvoud.

KIVO IS
PERSOONLIJK

KIVO’s structuur helpt het omgevingsgeluid te dempen, omdat
geluidsgolven worden ‘opgevangen’ in luchtzakken tussen de
tegels. Het onregelmatige oppervlak van de tegel helpt de overige
geluidsgolven, die niet door de structuur worden ‘geabsorbeerd’,
te verspreiden.

Het herdeﬁniëren waar u werkt kan herdeﬁniëren
hoe u werkt. Of het nu een ruimte is die iemand
vrijhoudt van onderbrekingen of een ruimte die
samenwerking bevordert zonder anderen af te
leiden, het KIVO-systeem gebruikt zijn simpele
geometrie met groot succes. Met een combinatie
van geluiddempende materialen en visuele
afscherming, kan een open ruimte worden getransformeerd in een privéruimte met duidelijke
grenzen. Afgescheiden gebieden worden snel en
simpel in de open werkplek gecreëerd.

KIVO MAAKT
I M PA C T

Sinds de Amerikaanse architect Buckminster Fuller in
het midden van de twintigste eeuw ging experimenteren
met geodetische constructies, hebben ze een revolutie
veroorzaakt in de bouwomgeving. Ze boden architecten
de mogelijkheid organische vormen te creëren met een
indrukwekkende sterkte-gewichtsverhouding. KIVO vertaalt
dit principe in de interieuromgeving.

Hoewel de functies van KIVO een essentiële
afbakening van een ruimte zijn, kan het ook een
krachtig architectonisch statement vormen.
Afwerkingen gaan van felle kleuren tot lichtere
tinten. Het delicate skelet van gepolijst staal
zorgt voor een sterk frame terwijl de vilttegel
een tastbaar element aan de constructie
toevoegt. De lichtgewicht driehoekige modules
geven ook een uniek ontwerpgevoel in verschillende combinaties en patronen – een geometrisch
mozaïek dat zowel functioneel als esthetisch
aantrekkelijk is.

Sinds de Amerikaanse architect Buckminster Fuller in het
midden van de twintigste eeuw ging experimenteren met
geodetische constructies, hebben ze een revolutie
veroorzaakt in de bouwomgeving. Ze boden architecten
de mogelijkheid organische vormen te creëren met een
indrukwekkende sterkte-gewichtsverhouding.
KIVO vertaalt dit principe in de interieuromgeving.

KIVO IS
KLEURRIJK

Frameafwerking: Gepolijst staal

Tegelstofoptie: F U L D E X / Polyester 80%, Viscose 20%

graphite melange

grey melange

brown melange

59E14

59E11

59E22

Tegelstofoptie: B L A Z E R / Zuivere Nieuwe Wol 100%

st martins

newcastle

edge hill

Z1A1X

Z1A1W

Z1A90

dunhurst

camphill

latymer

Z1A58

Z1A1K

Z1A33

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net

KIVO is verkrijgbaar in meer
dan vijftig standaard
conﬁguraties.
Ga voor meer informatie naar
www.hermanmiller.co.uk/kivo

