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Tyde

Sta-zit-tafels zijn doorgaans enkel
beschikbaar voor individuele werkplekken,
maar Tyde breidt dit concept en de
voordelen van het zittend en staand
werken ook uit naar dubbele werkplekken
en besprekingstafels.

Tyde komt eﬀectief tegemoet aan de
akoestische eisen die tegenwoordig aan
open kantoorlandschappen worden
gesteld. Zo werkt de motor van de
elektrische hoogteverstelling heel stil en
zit hij bovendien verborgen in een
geluiddempende afdekking onder de
tafel. Verder vormen de nieuw ontwikkelde screens van polyestervlies in combinatie met de afdekking een oppervlak dat
omgevingsgeluiden doeltreﬀend tegenhoudt.

Tyde richt zich vooral op de behoeften van
het individu: werktafels in verschillende
grootten kunnen geheel conform de eisen
van de toepassing worden uitgevoerd. Zo
kan de gebruiker voor de verschillende
zithoogten kiezen uit drie hoogteverstellingen: met elektromotor voor sta-zit-tafel,
met kruk of manueel vergrendelmechanisme voor standaardtafels. Extra elementen
zoals techniekbalken, diverse screens,
pc-dragers en accessoires kunnen de
werkplek een nog individuelere toets
geven.

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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CONFIGURATIONS



Sta-zittafel
Powder-coated MDF top in basic dark with chamfered edge, 180 x 90 cm. Equipped with 3D screen in dark grey polyester fleece.

Sta-zittafel
Tafelblad in melamine soft light 180 x 90 cm. Uitgevoerd met 3D screen, techniekbalk, lampadapter, pennenbakje en organisatiebox.

Tyde sta-zitvergadertafel 200 x 100 cm
Tafelblad van melamine uit één stuk in soft light. Stoelen: Physix.
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Sit-stand cluster
Melamine tops in soft light, 160 x 80 cm. Equipped with high 3D screen, technical beam, monitor adapter, organiser box and CPU
holder.

Sit-stand cluster
Melamine tops in soft light, 160 x 80 cm. Equipped with partition element including cable channel, technical beam, monitor adapter, organiser
box and CPU holder. Connecting cable channel and short cable conduit are not included as standard components. For optional elements, please
contact your Vitra sales representative.

Tyde sta-zitvergadertafel 320 x 140 cm
Tweedelig tafelblad van MDF, met poedercoating in soft light, afgeschuinde rand en 2 Port elektrakleppen.
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TYDE-TAFELS

1400 x 700 mm
enkele werkplek

1600 x 800 mm
enkele werkplek

1800 x 900 mm
enkele werkplek

Sta-zittafel
Tafelblad in MDF met poedercoating en afgeschuinde rand, 180 x 90 cm.

2x 1400 x 700 mm
dubbele werkplek

2x 1600 x 800 mm
dubbele werkplek

2x 1800 x 900 mm
dubbele werkplek

Sta-zit-cluster
Tafelblad in melamine soft light 160 x 80 cm.

2000 x 1000 mm
4 zitplaatsen

2400 x 1400 mm
8 zitplaatsen

3200 x 1400 mm
10 zitplaatsen

Tyde Meeting
Tafelblad in lichte eikenfineer, 240 x 140 cm. Meer informatie over de Tyde meeting table vindt u in het Tyde Meeting Factbook.
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TAFELS EN TAFELBLADEN

125 cm

85 cm
78 cm
68 cm

65 cm

65 cm

Hoogteverstelling: elektrisch, met kruk of manueel

Cluster, dubbele werkplek met gedeeld onderstel en zijdelings
Losse tafel met zijdelingse en frontale verbindingselementen

verbindingselement

MDF met poedercoating basic dark
en soft light
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Melamine soft light

Licht eikenfineer
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ACCESSOIRES



3D screen voor losse tafels en hoog 3D screen voor losse tafels en clusters

Scheidingswand met kabelgoot en hoog 3D screen voor clusters.

Pc-drager
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Ook verkrijgbaar voor Tyde: optioneel Port elektramodule in aluminium met een gepolijste afwerking en zwarte flappen of met poedercoating in
soft light. De Port wordt verzonken gemonteerd in het oppervlak van het MDF-tafelblad. De Port-goot biedt extra opslagruimte voor documenten.

Ports kunnen uitgerust worden met accessoires: monitoradapter, lampadapter of organisatiebox.

Het is ook mogelijk twee Ports van een techniekbalk te voorzien, waarop dan weer accessoires bevestigd kunnen worden, zoals
monitoradapters, lampadapters, organisatiebox of pennenbakje.
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ELECTRIFICATIE

Voor de stroomvoorziening van de werkplek kunnen de Ports desgewenst met contactdozen voor stroom en/of data voorzien worden.

Port voor Tyde 140, uitgerust met stroomuitgang aan één zijde en

Port voor Tyde 160 en 180, uitgerust met stroomuitgang aan één zijde

blind afdekplaatje met kabelingang.

en blind afdekplaatje.

Port voor Tyde 160 en 180, uitgerust met stroomuitgang aan beide

Port voor Tyde 160 en 180, uitgerust met stroom- en data-

zijden.

aansluitingen.
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Geluiddempende kabelmand met ritssluiting voor gemakkelijke toegang tot elektra onder de tafel.

Kabelmand, klep met drukknop achteraan voor eenvoudige toegang tot contactdoos onder de tafel.

Kabelklem met trekontlasting

Kabelketting

Kabelslang

voor bevestiging van maximaal vier kabels

Flexibele ketting van zwarte kunststof voor

Slang van polyestervlies voor maximaal vier

per kolompoot.

maximaal vier kabels.

kabels, verkrijgbaar in verschillende kleuren.
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LOSSE TAFEL

4
4

3

2

1

1 Kabelslang
2 Kabelmand
3 Contactdoos onder tafel
4 Port

CLUSTER

4

3

4

3

2

2

1

1

1 Kabelslang
2 Kabelmand
3 Contactdoos onder tafel
4 Port
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WETENSWAARDIGHEDEN OVER POLYESTERVLIES

Een uitstekende akoestiek is één van de
belangrijkste factoren voor een goed
gevoel in kantoren met een open ruimte.
Zonder een degelijk concept voor akoestische isolatie zijn kantoren met een open
ruimte geen succes, omdat lawaai één van
de grootste stressfactoren onder kantoormedewerkers is. Tyde voldoet aan deze
voorwaarde door het gebruik van polyestervlies, een nieuw materiaal in de
meubelbranche dat zorgt voor een
eﬃciënte geluidsabsorptie.
De normen voor werkplekken schrijven een
maximaal geluidsdrukniveau voor van 55
dB(a) voor ruimtes waarin intellectuele
arbeid (zoals wiskundige berekeningen)
wordt geleverd. Dit komt overeen met het
geluidsniveau van een normaal gesprek
tijdens een vergadering. Achtergrondgelui-

Eenvoudig onderhoud
Tyde wandpanelen zijn eenvoudig te
reinigen en onderhouden. Door de ﬁjne
poriën absorbeert polyestervlies relatief
slecht en dringen vloeistoﬀen niet onmiddellijk in de vezels door. Vlekken kunnen
worden voorkomen door het oppervlak snel
af te nemen met een vochtige doek voordat
de vloeistof erin kan trekken.
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den in kantoren met een open ruimte
worden beperkt tot 35-45 dB(a) omdat een
hoger niveau een nadelige invloed kan
hebben op de prestaties van werknemers.
Om aan deze voorwaarden te voldoen,
wordt vaak gebruik gemaakt van geluiddempend materiaal. Maar kantoormeubilair met geluidsabsorberende eigenschappen kan ook een positieve bijdrage
leveren.
De basisuitvoering van Tyde met een
kabelgoot uit polyestervlies heeft al
uitstekende akoestische eigenschappen.
De goot onder het tafelblad helpt om
omgevingsgeluiden te dempen. Het
vermindert bovendien het geluid van de
elektrische motor voor de hoogteregeling.
De gemiddelde geluidsemissie van de
elektrische motor voor de in hoogte

Aanbevolen onderhoud:
ƒRegelmatig stofzuigen (geen
borstelopzetstuk) en vlekken altijd zo
snel mogelijk behandelen.
ƒGemorste vloeistof afnemen
ƒAangekoekt vuil verwijderen met een



verstelbare sta-zittafels is 45 dB(a), wat
aanzienlijk lager is dan de gebruikelijke
drempelwaarde van 50 dB(a). Het
gebruik van schermen en scheidingselementen verhoogt die akoestische
eigenschappen nog en zorgt bovendien
voor visuele privacy en een betere
concentratie.
Het door Vitra gebruikte vliesmateriaal is
100% recycleerbaar. Het wordt thermisch
gevormd door middel van warmte en
druk, zonder gebruik te maken van
additieven. Ondanks de zachte, donzige
structuur en de lichte buigzaamheid
behoudt het materiaal zijn vorm. Polyestervlies wordt in de Tyde-productfamilie
gebruikt voor 3D-schermen, scheidingswanden voor clusters en kabelgoten.

plamuurmes of door met een heel zachte
borstel in de richting van de vezels te
borstelen
ƒOm vlekken te verwijderen kan in de
handel verkrijgbaar droog schuim
gebruikt worden
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700 27½”

1600 63”

AFMETINGEN

Tyde cluster 140 x 70 cm

700 27½”
Tyde-tafel met kruk 140 x 70 cm

1400 55”

700 27½”

1600 63”

Tyde-cluster met kruk 140 x 70 cm
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1400 55”

1600 63”

650-1250 25½”-49¼”

650-1250 25½”-49¼”

650-1250 25½”-49¼”

Tyde sta-zittafel 140 x 70 cm

700 27½”

650-1250 25½”-49¼”

1400 55”

1400 55”

1400 55”

1600 63”

650-850 25½”-33½”

650-850 25½”-33½”

650-850 25½”-33½”

700 27½”

650-850 25½”-33½”

1400 55”

1400 55”

1400 55”

1600 63”

1600 63”

Tyde tafel 140 x 70 cm

1400 55”

680-760 25½”-30”

700 27½”

680-760 25½”-30”

680-760 25½”-30”

1400 55”

680-760 25½”-30”

1400 55”

1400 55”

Tyde sta-zitcluster 140 x 70 cm
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1700/1900 67”/74¾”
680-760 26¾”-30”

680-760 26¾”-30”

680-760 26¾”-30”

650-850 25½”-33½”

650-850 25½”-33½”

650-1250 25½”-49¼”

650-1250 25½”-49¼”

1700/1900 67”/74¾”

1700/1900 67”/74¾”
650-850 25½”-33½”

1600/1800
63”/70¾”
1600/1800
63”/70¾”

1700/1900
1700/1900
67”/74¾”
67”/74¾”

1700/1900 67”/74¾”

1700/1900 67”/74¾”

650-1250 25½”-49¼”

650-1250 25½”-49¼”

Tyde-cluster met kruk 160 x 80 en 180 x 90 cm

650-1250 25½”-49¼”

1600/1800
1600/1800
63”/70¾”
63”/70¾”

800/900 31½”/35½”

Tyde sta-zittafel 160 x 80 en 180 x 90 cm
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650-850 25½”-33½”

650-850 25½”-33½”

800/900 31½”/35½”

800/900 31½”/35½”
650-1250 25½”-49¼”

1600/1800 63”/70¾”

1700/1900
1700/1900
67”/74¾”
67”/74¾”

1600/1800
1600/1800
63”/70¾”
63”/70¾”

Tyde-tafel met kruk 160 x 80 en 180 x 90 cm

1600/1800 63”/70¾”

1600/1800
63”/70¾”
1600/1800
63”/70¾”

Tyde cluster 160 x 80 en 180 x 90 cm

800/900 31½”/35½”
650-850 25½”-33½”

1600/1800 63”/70¾”

1700/1900 67”/74¾”
800/900 31½”/35½”

Tyde tafel 160 x 80 en 180 x 90 cm

1600/1800 63”/70¾”

680-760 26¾”-30”

1600/1800
1600/1800
63”/70¾”
63”/70¾”
680-760 26¾-30”

1600/1800 63”/70¾”

680-760 26¾”-30”

1600/1800 63”/70¾”

800/900 31½”/35½”



1600/1800
63”/70¾”
1600/1800
63”/70¾”

1700/1900
1700/1900
67”/74¾”
67”/74¾”

Tyde sta-zitcluster 160 x 80 en 180 x 90 cm

www.vitra.com/tyde 13

675 26½”
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255 10”

255 10”

1410/1610/1810 55½”/63½”/71¼”

1410/1610/1810 55½”/63½”/71¼”

Tyde losse tafel met 3D screen

1200/1600 47¼”/63”

1787 70½”

1187 46½”

Tyde losse tafel met hoog 3D screen

Tyde Cluster met hoog 3D screen

1300 51¼”

1000 39¼”

1000 39¼”

65 2½”

65 2½”

1200/1600 47¼”/63”

537 21”

1187/1787 46½”/70½”

417 16½”

1067/1667 42”/65½”

537 21”

3D screen

Scheidingselement voor clusters
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OPPERVLAKKEN EN KLEUREN
09
groen

18
zeeblauw

82

52

04

grijs/stone

soft light
poedercoating
(structuur)

wit poedercoating (glad)

69

17

01

52

12

donkergijs

eikenﬁneer licht

basic dark
poedercoating
(structuur)

soft light

diepzwart
poedercoating
(glad)

Screen, kabelbuis,
kabelgoot,

Tafelblad, fineer

Tafelblad, MDF

Tafelblad, melamine

Metalen onderstel,
gepoedercoat

polyestervlies
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Vitra is wereldwijd vertegenwoordigd. Uw plaatselijke Vitra-partner kunt u vinden op: www.vitra.com.

www.vitra.com/tyde

