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Joyn
Ronan & Erwan Bouroullec, 2002

Joyn Plattform en Single Desk

Joyn is meer dan een kantoormeubel. Joyn
is een managementinstrument in een tijd
waarin de werkcultuur steeds verandert.
Joyn creëert namelijk een scala aan
ruimtelijke functies op één vlak: het
platform. Met zijn mobiele en modulaire
structuur past Joyn zich spontaan aan
steeds nieuwe behoeften en technologieën aan. Joyn weerspiegelt de dynamiek van het moderne kantoor. De ruimte

die voor iedere werkplek voorzien wordt, is
in principe flexibel. Daardoor opent Joyn
geheel nieuwe perspectieven voor de
planning van het kantoor en kan één en
dezelfde configuratie zowel een hoge als
een lage gebruiksintensiteit ondersteunen.
De praktische toebehoren en de uitgekien-

de elektra- en kabelbeheersystemen
maken Joyn tot een uiterst flexibel systeem
dat zich heel gemakkelijk steeds weer
opnieuw laat configureren. Het Joynprogramma wordt aangevuld met Single
Desk, Single en Conference of een
microarchitectonische uitbreiding.

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.
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Joyn Plattform
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Joyn-platform in melamine soft light, 560 cm lang met ID Trim en .03 als bezoekersstoel

Joyn-platform in melamine soft light, 560 cm lang met Physix en Tip Ton als bezoekersstoel

Joyn-platform in licht eikenfineer, 560 cm lang met Meda Chair en Jill Tube als bezoekersstoel
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Joyn-platform in licht eikenfineer, 560 cm lang met ID Trim en Softshell Chair als bezoekersstoel

Joyn-platform in melamine soft light, 560 cm lang met ID Trim en ID Trim Cap

Joyn-platform in melamine soft light, 560 cm lang met ID Air en Visavis 3 als bezoekersstoel
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Kenmerken van het Joyn-platform
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Organisatie-elementen
1		Schraag

7		Pc-drager voor tower

12		 Zwenktableau

2		Profielelement

8		Pc-drager

13		 Opbergbox breed

3		Tafelblad

9		Zijpaneel

14		 Ordnerplank

4		Eindblad

10		 Zijwand

15		 Tasklight

5		Techniekbalk

11		Middenpaneel

16		 Onderlegger

Tafelbladen voor Joyn-platform

Tafelblad in melamine soft light.

Tafelblad licht eikenfineer

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

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

25 mm
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Extra elementen Joyn-platform

Zijscreen: insteekbaar scherm voor het opzij afschermen van indi

Zijwand: insteekbare wand voor het opzij afschermen van individuele

viduele werkplekken. Basis- en dragerplaatmateriaal van het zijscherm

werkplekken. Dragerplaatmateriaal van OSB (Oriented Strand Board)

van ABS. Aan beide zijden met stof overtrokken en gefixeerd.

aan beide zijden met stof overtrokken en verlijmd.

Insteekscherm: insteekbaar scherm voor het centraal afschermen van

Legtableau (zwenkbaar) Centraal zwenktableau, kan in de

individuele werkplekken. Dragerplaat van high-density meubelspaan

afdekkingen van de kabelkanalen worden gestoken. Aflegplaat

plaat in drie lagen volgens EN 312 (dikte FPY 24). Aan beide zijden met

van HPL (12 mm) wit met zwarte rand en voorzien van moerbus voor

stof overtrokken en verlijmd. Rondom voorzien van kunststofrand.

draaien.

Ordnerbox Centrale organisatie-elementen, voorbereid voor het insteken

Onderlegger: onderlegger van polyurethaanschuim met antislip, in

in de multifunctionele afdekkingen. De zijn vervaardigd van plaatstaal in

basic dark of mauve grey.

een dikte van 1 mm en met een structuurpoedercoating in soft light.

Afmetingen: 700 x 510 mm (bxh)
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Afdekkingen voor Joyn-platform

Vlakke afdekking

Multifunctionele afdekking, vlak

Zonder stroomaansluiting en organisatie-elementen.

Met stroomaansluting en organisatie-elementen.

Mogelijke toepassingen: besprekingsgedeelte aan het platform.

Mogelijke toepassingen: besprekingsgedeelte aan het platform, nietterritoriale werkplekken.

Multifunctionele afdekking, hoog

Multifunctionele afdekking Easy Access

Met stroomaansluiting en organisatie-elementen.

Met stroomaansluiting in kabelmand en organisatie-elementen.

Mogelijke toepassingen: niet-territoriale werkplekken.

Overtollige kabel eenvoudig weg te werken in magnetische
afdekkingen. Mogelijke toepassingen: territoriale en niet-territoriale
werkplekken.

Techniekbalk
Met stroomaansluiting in kabelmand en organisatie-elementen.
Toegang tot kabelmanagement via stalen schuifklep, overtollige kabel
eenvoudig op te bergen in kabelkanaal. Mogelijke toepassingen:
territoriale en niet-territoriale werkplekken.
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Elektra voor Joyn-platform
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Voorbeeld stroomaansluiting:
1		Middenprofiel als kabelmand

5		Kabelnet

2		Techniekbalk

6		Pc-drager vlak

3		Tasklight

7		Pc-drager voor tower

4		Contactdooshouder en 3-wegs		
netwerkcontactdoos
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Afmetingen Joyn Plattform
2400
2000
1600
1200

2400

1800

780

600

2400
2000
1600
2400

1800
720

1200

720

600

Joyn Plattform

800

1160
20
960
760

770

1220

560

20
330

390

290

30

Zijscreen, zijwand, opsteekscreen

240

320
300

240

320
200

450

300

320

Ordnerbox, aflegbox

40

80

80

Zwenktableau

51

70

70

51

Onderlegger
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OPPERVLAKKEN EN KLEUREN
17

30

lichtgekleurd
eiken fineer

basic dark

52

52

47

52

soft light

soft light

mauve grijs

soft light

Tafelblad

Onderstel, aluminium

Schrijfondergrond,

Ordnerbox, aflegbox

polyurethaan

07

58

69

77

83

oranje

kaki

donkergrijs

baksteen

ijsgrijs/bruin

21

66

70

79

84

dimgrey

nero

grijswit

ijsgrijs

poppy red/
champagne

54

67

71

80

85

bruin

cognac

mauve grijs

coffee

geel/mosterdkleur

57

68

72

82

86

92

donkerblauw

avocat

poppy red

grijs/stone

donkerblauw/
bruin

grijs

Screens, Plano
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Vitra is overal ter wereld. Uw lokale Vitra-partner vindt u op www.vitra.com.
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Joyn Single Desk
Ronan & Erwan Bouroullec, 2002

Joyn Single Desk

Single Desk en stofpanelen.
De Single Desk is verkijgbaar in twee
tafelformaten: 160 x 80 en 180 x 90 cm en
is in hoogte verstelbaar van 680-780 mm.
Het stroom- en netwerkkanaal is voorbereid voor één drievoudige contactdoos.
Bij de Single Desk zijn drie bijpassende
stofpanelen in drie verschillende hoogten
verkrijgbaar: 45 cm hoog, 65 cm hoog en
95 cm hoog, als bescherming tegen inkijk
en als afscherming van de beenruimte. Het
stofpaneel kan aan de Joyn Single Desk
worden bevestigd en fungeert als afscherming.

De in de hoogte verstelbare Joyn Single
Desks zijn speciaal ontworpen voor de
individuele gebruiker. Optionele screens
zorgen voor de noodzakelijke privacy.

Dragermateriaal voor tafelbladen
ƒ Beschrijving: high-density meubelspaanplaat
in drie lagen volgens DIN EN 312.
ƒ Dikte tafelblad : ca. 25 mm
ƒ Veiligheid: alle hoeken en randen afgerond.
Voldoet ruimschoots aan de wettelijke milieuemissienorm E1.

Afmetingen Joyn Single Desk
1800

800

900

1600

1600

1800

900

680 - 780

680 - 780

800

1740

630

630

1740

1940

650
680

450

680

1940

Joyn Single Desk
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OPPERVLAKKEN EN KLEUREN
17

30

lichtgekleurd
eiken fineer

basic dark

52

52

47

52

soft light

soft light

mauve grijs

soft light

Tafelblad

Onderstel, aluminium

Schrijfondergrond,

Ordnerbox

polyurethaan

07

58

69

77

83

oranje

kaki

donkergrijs

baksteen

ijsgrijs/bruin

21

66

70

79

84

dimgrey

nero

grijswit

ijsgrijs

poppy red/
champagne

54

67

71

80

85

bruin

cognac

mauve grijs

coffee

geel/mosterdkleur

57

68

72

82

86

92

donkerblauw

avocat

poppy red

grijs/stone

donkerblauw/
bruin

grijs

Screens, Plano
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Joyn Single Bench
Ronan & Erwan Bouroullec, 2002

Joyn Single Bench

losse poten met nivellering voor oneffen
vloeren. De Single Bench is de persoonlijke
werkplek voor beslissingnemers.
De Joyn Conferencing Bench is bij uitstek
geschikt voor besprekingen.

De Single Bench is verkrijgbaar in twee
breedten en twee diepten: 240 x 100,
240 x 120, 320 x 100, 320 x 120 cm. Het
stroom- en datakanaal is voorbereid voor
vier drievoudige contactdozen (twee aan
beide zijden). Het onderstel bestaat uit

Dragermateriaal voor tafelbladen
ƒ Beschrijving: high-density meubelspaanplaat
in drie lagen volgens DIN EN 312.
ƒ Dikte tafelblad : ca. 25 mm
ƒ Veiligheid: alle hoeken en randen afgerond.
Voldoet ruimschoots aan de wettelijke milieuemissienorm E1.

Afmetingen Joyn Single Bench
3200

1000

1200

1200

1000

2400

1200
720

720

1000

Joyn Single Bench

800

1160
20
960
760
1220

390

290

30

560

20
330

770

Zijpaneel, zijwand
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Joyn Single Bench, Electrificatie

1
2

3

Voorbeeld van stroomvoorziening*
1		Current Rotax stroom/netwerk
2		Current Joyn

* Houd u aan de plaatselijke

3		Kabelnet

elektriciteitsvoorschriften!

Joyn Single Bench OPPERVLAKKEN EN KLEUREN
17

30

lichtgekleurd
eiken fineer

basic dark

52

52

47

52

soft light

soft light

mauve grijs

soft light

Schrijfondergrond,

Extra elementen

Tafelblad

Onderstel, aluminium

polyurethaan

07

58

69

77

83

oranje

kaki

donkergrijs

baksteen

ijsgrijs/bruin

21

66

70

79

84

dimgrey

nero

grijswit

ijsgrijs

poppy red/
champagne

54

67

71

80

85

bruin

cognac

mauve grijs

coffee

geel/mosterdkleur

57

68

72

82

86

92

donkerblauw

avocat

poppy red

grijs/stone

donkerblauw/
bruin

grijs

Screens, Plano
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Ronan & Erwan Bouroullec, 2002

Joyn Hut

Joyn Hut is een baldakijnconstructie met
functionele elementen die de ruimte
definieert en structureert. De Hut is 440 cm
breed, 250 cm diep en 221 cm hoog.
Als optie kan hij worden voorzien van
gordijnen opzij met een breedte van 90 cm
of 118 cm en van eindgordijnen van 173 cm
breed. Aan de dwarsbalken kunnen
garderobehaken, tijdschrifthouders en een
whiteboard worden gehangen.

Gordijnvoor zijkant
Gordijn van wit netweefsel ter afscherming
van de zijkanten van de Hut. Het gordijn kan
ook achteraf worden gemonteerd. Er kunnen
maximaal twee gordijnen van één formaat
naast elkaar worden gehangen. Gordijn
roeden (2500 mm lang) van staalbuis met
poedercoating in soft light.
Eindgordijn
Gordijn van wit netweefsel ter afsluiting van
het baldakijn.
Kan ook achteraf worden gemonteerd.
Er kunnen maximaal twee gordijnen per
doorgang naast elkaar worden gehangen.
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Joyn Hut is een baldakijn met functionele elementen die de ruimte definieert en structureert.

Doorschijnende, lichtdoorlatende gordijnen zorgen voor een privésfeer.
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Accessoires: garderobehaak, tijdschrifthouder, whiteboard met penhouder, flipcharthouder.

Afmetingen Joyn Hut
2500

2100

2210

110

4400

Joyn Single Bench

OPPERVLAKKEN EN KLEUREN
94
olijf-es

Frame, massief hout
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Gordijn
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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.
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