Ad Hoc
Desenvolvido pela Vitra na Suíça.
Design: Antonio Citterio

Todas as medidas estão em mm
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Cuidadosamente pensado até nos
mínimos detalhes
A nova estrutura das pernas em alumínio permite
o ajuste das mesas em até 20 cm. Os acessórios
acomodam componentes do uso diário, pastas
e itens pessoais, bem como telas de privacidade
etc.

Mesmo as grandes estações de trabalho podem ser configuradas com poucos componentes e
um número mínimo de pés. Todos as bases possuem niveladores de piso.
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Durabilidade e longevidade
Todas as configurações da Ad Hoc são alteradas
com facilidade e rapidez, uma vez que todos os
componentes do sistema são compatíveis entre
si. Ad Hoc atende novas exigências e visa as
necessidades do futuro.

As pernas clássicas em aço podem ser combinadas com as novas pernas em alumínio. Os
painéis frontais proporcionam privacidade e servem como barreira aos estímulos visuais e
acústicos.
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Um módulo para cada escritório
Ad Hoc pode facilmente criar diferentes ambientes
de trabalho, o que aumenta a eficiência e
motiva os colaboradores. Permite diversas
combinações de layout, locais para trabalho em
equipe, escritórios individuais, espaços abertos,
compartilhamento de mesas e home office.

As pernas em alumínio são leves e extremamente elegantes. As superfícies de trabalho podem ser configuradas com caixa para armazenamento pessoal e painéis de privacidade, além de diversos
outros acessórios.
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Ad Hoc é um sistema flexível e
durável, adequado a diferentes
ambientes de trabalho. Trata-se
de componentes modulares que
podem ser dispostos de várias
formas. Ad Hoc possui todos os
tipos de superfícies de trabalho, até
mesmo estações individuais. Com
design inteligente, sua disposição
pode ser facilmente alterada. O
uso de materiais ecológicos é uma
evidência do compromisso da Vitra
com desenvolvimento sustentável.
Todas essas características fazem da
Ad Hoc a solução econômica certa
para o futuro.
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Antonio Citterio é um
arquiteto e designer que vive
e trabalha em Milão. Tem
trabalhado com a Vitra desde
1985. Durante este período
ajudou a projetar uma série
de cadeiras e mobiliário
para escritório. A coleção
de Citterio continua se
expandindo com a inclusão
de produtos para a Vitra
Home Collection.
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Six-desk workstation
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