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Ronan & Erwan Bouroullec
De broers Ronan en Erwan Bouroullec 
wonen en werken in Parijs. Hun werkterrein 
strekt zich uit van kleine gebruiksvoorwerpen 
tot architectuurprojecten. Sinds 2000 
werken ze samen met Vitra en hebben zowel 
de kantoor- als de woonmeubelcollectie met 
tal van ontwerpen verrijkt.

Joyn Conferencing 
Ronan & Erwan Bouroullec, 2002

Besprekingen en vergaderingen worden in 
de moderne werkomgeving steeds 
belangrijker. Teamwork, communicatie en 
interactie zijn bij veel activiteiten niet meer 
weg te denken. Met Joyn Conferencing 
komt Vitra aan deze eisen tegemoet. De 
vergaderoplossingen van Joyn Conferenci-
ng zijn als vaste tafelopstellingen uitge-
dacht en overtuigen met hun intelligente 
bekabeling.

Met zijn sobere, harmonische vormentaal 
laat Joyn Conferencing zich probleemloos 
in ieder kantoorlandschap integreren. Vitra 
biedt diverse oplossingen om eigentijdse, 
op de behoeften afgestemde besprekin-
gen te organiseren: alle vergadertafels zijn 
uiterst duurzame producten, uitgevoerd in 
hoogwaardige materialen. 

Klantspecifieke aanpassingen aan eisen 
en wensen met betrekking tot ruimte, 
bekabeling, formaten en oppervlakken zijn 
mogelijk. Neem hiertoe contact op met uw 
Vitra-dealer.

Joyn Conferencing
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Configuraties

Joyn vergadertafel 240, licht eikenfineer met contactdoos Current Rotax. Stoel: Softshell Chair, viersterpoot

Joyn vergadertafel 320, melamine soft light met contactdoos Current Rotax, gecombineerd met Joyn Hut. Stoel: Physix.

Joyn vergadertafel 320, licht eikenfineer met contactdoos Current Rotax. Stoel: AC 4 Conference



v

www.vitra.com/joyn 3info@vitra.com | NL 2013

eleCtrifiCatie

Tafelblad in melamine soft light. 

Tafelblad met coating van melaminehars, ABS-rand 3 mm,  

bladdikte 25 mm

Tafelblad licht eikenfineer 

Tafelblad met fineerrand 2,5 - 3 mm, bladdikte 25 mm

tafelblad

Current Rotax- 

contactdoos, voor alle tafelbladen geschikt.

1

2

3

Voorbeeld van elektra*

1  Current Rotax stroom/netwerk

2  Current Joyn

3  Kabelnet

* Houdt u aan de plaatselijke 

elektriciteitsvoorschriften!
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oPPerVlaKKen en Kleuren

52 
melamine 
soft light

Tafelblad

17 
lichtgekleurd 
eiken fineer

afmetingen

www.vitra.com/joyn 

Art. nr. 09147206

Vitra is overal ter wereld. Uw lokale Vitra-partner vindt u op www.vitra.com.

Het VCS (Vitra Configuration System) bevat alle gegevens over 
de producten van Vitra en helpt u bij het maken van planningen 
en het opstellen van offertes. Verkrijgbaar bij uw klantendienst of 
via het e-mailadres vcs@vitra.com.

Planninggegevens, verdere informatie en beeldmateriaal vindt u 
op het Vitra Extranet voor architecten. www.vitra.com/extranet.  
Voor het specificeren van kleuren kunt u de Vitra-box met kleur en 
materiaalmonsters bestellen.

Joyn Conferencing-tafel


