


    1info@vitra.com | NL 2017 www.vitra.com/joyn

 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 

 Joyn 
 Ronan & Erwan Bouroullec ,  2002 

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

1 Joyn
2-3  Joyn Platform
4  Kenmerken van het Joyn Platform
5-6 Extra elementen en afdekkingen

7 Joyn Platform: elektrifi catie 
8 Afmetingen
9 Oppervlakken en kleuren 

11 Joyn Single Bench, 
 Afmetingen
12 Elektrifi catie,
 oppervlakken en kleuren

Joyn Plattform

de dynamiek van het moderne kantoor. De 
ruimte die voor iedere werkplek voorzien 
wordt, is in principe fl exibel. Daardoor 
opent Joyn geheel nieuwe perspectieven 
voor de planning van het kantoor en kan 
één en dezelfde confi guratie zowel een 
hoge als een lage gebruiksintensiteit 
ondersteunen.

De praktische toebehoren en de uitgeki-
ende elektra- en kabelbeheersystemen 
maken Joyn tot een uiterst fl exibel systeem 
dat zich heel gemakkelijk steeds weer 
opnieuw laat confi gureren. Het Joyn-
programma wordt aangevuld met Single 
en Conference Bench. 
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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 Pacific Chair en HAL Wood als bezoekersstoel

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

JOYN PLATFORM
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Joyn-platform in melamine soft light, 560 cm lang met ID Trim L en Physix

Joyn-platform in melamine soft light, 560 cm lang met Allstar

Joyn-platform in licht eikenfineer, 560 cm lang met AM Chair en Softshell Side Chair als bezoekersstoel
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KENMERKEN VAN HET JOYN-PLATFORM

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

TAFELBLADEN VOOR JOYN-PLATFORM

Organisatie-elementen

1  Schraag

2  Profielelement

3  Tafelblad

4  Eindblad

5  Techniekbalk

7  Pc-drager voor tower

8  Pc-drager

9  Zijpaneel

10  Zijwand

11  Middenpaneel

12  Zwenktableau

13  Opbergbox breed

14  Ordnerplank

15  Tasklight

16  Onderlegger
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EXTRA ELEMENTEN JOYN-PLATFORM 

Zijscreen: insteekbaar scherm voor het opzij afschermen van indi-

viduele werkplekken. Basis- en dragerplaatmateriaal van het zijscherm 

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

Insteekscherm: insteekbaar scherm voor het centraal afschermen van 

individuele werkplekken. Dragerplaat van high-density meubelspaan-

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

stof overtrokken en verlijmd. Rondom voorzien van kunststofrand.

Ordnerbox: Centrale organisatie-elementen, voorbereid voor het insteken 

in de multifunctionele afdekkingen. De zijn vervaardigd van plaatstaal in 

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

Zijwand: insteekbare wand voor het opzij afschermen van individuele 

werkplekken. Dragerplaatmateriaal van OSB (Oriented Strand Board) 

aan beide zijden met stof overtrokken en verlijmd.

Legtableau (zwenkbaar): Centraal zwenktableau, kan in de 

afdekkingen van de kabelkanalen worden gestoken. Aflegplaat 

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

draaien.

Onderlegger: onderlegger van polyurethaanschuim met antislip, in 

basic dark of mauve grey.

Afmetingen: B 700 x D 510 mm
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AFDEKKINGEN VOOR JOYN-PLATFORM

Vlakke afdekking 

Zonder stroomaansluiting en organisatie-elementen. 

Mogelijke toepassingen: besprekingsgedeelte aan het platform.

Multifunctionele afdekking, hoog 

Met stroomaansluiting en organisatie-elementen. 

Mogelijke toepassingen: niet-territoriale werkplekken.

Multifunctionele afdekking, vlak 

Met stroomaansluting en organisatie-elementen. 

Mogelijke toepassingen: besprekingsgedeelte aan het platform, niet-

territoriale werkplekken.

Multifunctionele afdekking Easy Access 

Met stroomaansluiting in kabelmand en organisatie-elementen. 

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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JOYN PLATFORM, ELECTRIFICATIE 

Voorbeeld stroomaansluiting*

1  Middenprofiel als kabelmand

2  Techniekbalk

3  Tasklight

4  Contactdooshouder en 3-wegs  

 netwerkcontactdoos

5  Kabelnet

6  Pc-drager vlak

7  Pc-drager voor tower

* Houd u aan de plaatselijke 

elektriciteitsvoorschriften!
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 AFMETINGEN JOYN PLATFORM

Joyn Platform

Zijscreen, zijwand, opsteekscreen

Ordnerbox, aflegbox 

Zwenktableau

Onderlegger
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OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

 Plano 

 05 
 cream white/
sierra grey 

 18 
 light grey/
sierra grey 

 39 
 yellow/pastel 
green 

 68 
 avocado 

 34 
 grass green/
forest 

 61 
 classic green/
cognac 

 41 
 classic green/
forest 

 17 
 forest/sierra grey 

 40 
 coconut/forest 

 52 
 mint/forest 

 43 
 petrol/nero 

 12 
 light grey/
ice blue 

 81 
 blue/coconut 

 13 
 nero/ice blue 

 86 
 dark blue/brown 

 87 
 nero/cream white 

 19 
 sierra grey 

 74 
 sierra grey/nero 

 69 
 dark grey 

 62 
 dark grey/nero 

 73 
 nero/coconut 

 66 
 nero 

 54 
 brown 

 75 
 marron/nero 

 11 
 marron/cognac 

 67 
 cognac 

 98 
 dark red/nero 

 97 
 red/coconut 

 72 
 poppy rood 

 07 
 oranje 

 96 
 red/cognac 

 63 
 red/poppy red 

 84 
 poppy rood/
champagne 

 15 
 pink/sierra grey 

 16 
 dark red/ice blue 

 80 
 coff ee 

 99 
 cognac/
parchment 

 20 
 tobacco/
cream white 

 03 
 parchment/
cream white 

 Plano 

Plano
100% polyester | 230 g/m²

Plano is een robuuste en veelzijdige stof die 

geschikt is voor uiteenlopende toepassingen, 

zodat dit de ideale keuze is voor kantooromge-

vingen. Dankzij de vlakke structuur van het 

polyesterweefsel heeft Plano een ingetogen 

uitzicht, dat past bij talloze producten. 

Leverbaar in 21 kleuren.
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 Tafelblad 

 52 
 soft light 

 17 
 eikenfi neer licht 

 Schrijfondergrond 

 30 
 basic dark 

 47 
 mauve grijs 

 Onderstel 

 52 
 soft light 
poedercoating 
(structuur) 

 30 
 basic dark 
poedercoating 
(structuur) 

 Ordnerbox 

 30 
 basic dark 

 52 
 soft light 
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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 
losse poten met nivellering voor oneff en 
vloeren. De Single Bench is de persoon-
lijke werkplek voor beslissingnemers.

De Joyn Conferencing Bench is bij uitstek 
geschikt voor besprekingen.

Dragermateriaal voor tafelbladen

ƒ Beschrijving: high-density meubelspaan-

plaat 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 milieu-

emissienorm E1.

Joyn Single Bench

Joyn Single Bench   
Ronan & Erwan Bouroullec, 2002     

AFMETINGEN JOYN SINGLE BENCH

Joyn Single Bench

Zijpaneel, zijwand





www. tuv.com ID0000052059

JOYN SINGLE BENCH, ELECTRIFICATIE

Voorbeeld van stroomvoorziening*

1  Current Rotax stroom/netwerk

2  Current Joyn

3  Kabelnet

* Houd u aan de plaatselijke 

elektriciteitsvoorschriften!

JOYN SINGLE BENCH OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

1

2

3

 Tafelblad 

 52 
 soft light 

 17 
 eikenfi neer licht 

 Schrijfondergrond 

 30 
 basic dark 

 47 
 mauve grijs 

 Onderstel 

 52 
 soft light 
poedercoating 
(structuur) 

 30 
 basic dark 
poedercoating 
(structuur) 

www.vitra.com/joyn

Art. nr. 

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

 09855006 

Het VCS (Vitra Confi guration System) bevat alle gegevens over 
de producten van Vitra en helpt u bij het maken van planningen 
en het opstellen van off ertes. 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 specifi ceren van kleuren kunt u de Vitra-box met kleur en 
materiaalmonsters bestellen.


