


Organisaties die willen inhaken op de laatste 
werkplektrends en technologische innovaties moeten hun 
bestaande kantoorontwerpen herzien en moderniseren. 
Dit is nodig om aansluiting te vinden bij een jonger en 
diverser personeelsbestand. We hebben ons ten doel 

gesteld om een productreeks af te leveren die een 
pakkende esthetiek met verrassende functionaliteit 

combineert.  

Het resultaat: JŪV™ by Ergotron.

Z E T  U W  O R G A N I S AT I E  I N  B E W E G I N G





JŪV by Ergotron

De JŪV-reeks koppelt de beloften van de digitale transformatie 
aan de wisselende behoeften van een werkomgeving die een 
dynamisch karakter krijgt door de verjonging van het personeel. 
JŪV staat voor kantoorontwerpen die ondersteuning bieden 
voor het volledige ergonomische instelbereik van BIFMA. Ze 
stimuleren beweging met niet-elektrische, in hoogte verstelbare 
werkbladen en comfortabele sta- en zitmogelijkheden. 
Gebruikers hebben stroom en data binnen handbereik, zonder 
dat dit ten koste gaat van de esthetiek. Dit is te danken aan een 
gecontroleerd en voor het oog verborgen kabelbeheersysteem.

Trends die van invloed zijn op het werkplekontwerp

1. Baanbrekende technologische innovaties

  De technologische vooruitgang biedt volop kansen voor het verbeteren van de manier waarop 
medewerkers hun dagelijkse taken uitvoeren. Artificial intelligence (AI), het Internet of Things 
(IoT) en de vierde industriële revolutie zorgen wereldwijd voor disruptie in elke sector. Daarmee 
verandert ook de manier waarop we werken. Organisaties worden slimmer en productiever als 
mensen en machines zij aan zij werken. Een werkplekontwerp dat technologische innovaties 
combineert met menselijke workflows en duurzame oplossingen helpt organisaties om volledig tot 
bloei te komen.

2. Uiterst geavanceerde workflows

Moderne organisaties worden met diverse uitdagingen geconfronteerd: demografische 
veranderingen, een nijpend tekort aan talent, de impact van data op werknemers en 
budgetbeperkingen. De ontwikkeling van aanpasbare workflows is een directe reactie op deze 
21e-eeuwse realiteit. Werkplekontwerpers introduceren flexplekken, innovatieve touchdown-
ruimtes en agile werkgebieden. Telewerken en 24x7 connectiviteit stellen gig workers op hun 
beurt om op hun eigen voorwaarden content aan te leveren.



Discrete toegang tot stroom maakt probleemloos 
digitaal werken mogelijk.

Een ingebouwde monitorarm zorgt voor extra 
comfort en personalisatie. 



JŪV Wall

JŪV Wall is een unieke oplossing die onderbezette ruimtes 
transformeert tot productieve, op samenwerking ingerichte 
werkomgevingen. Een niet-elektrisch, in hoogte verstelbaar 
werkblad kan worden ingeklapt als het niet wordt gebruikt.  
De oplossing biedt ondersteuning voor het volledige 
ergonomische instelbereik van BIFMA en draagt daarmee bij 
aan een comfortabele sta- of zithouding. Gebruikers hebben 
toegang tot stroom en kunnen hun apparatuur opladen zonder 
dat dit ten koste gaat van de esthetiek. Dankzij de integratie met 
onderbezette kantoorgebieden stimuleert JŪV Wall flexibiliteit  
en mobiliteit. Dit draagt bij aan een flexibele en aanpasbare 
werkomgeving.





Muur

Accessoires

Monitor verhoger voor één monitor Monitor verhoger voor twee monitors Voeding

Afmetingen Werkbladen

61 x 100 x 2 cm

70 x 120 x 2 cm 

Download aanvullende informatie van www.ergotron.com/pro

Afwerking 
Werkblad

Icy  
WhiteLundbirke

Sierlijst

Graphite
Snow  
White

LIFT ENGINE WERKBLADEN ACCESSOIRES

61-333-029 Graphite JWW-61100-A-897 61 x 100 x 2 cm, 2 mm ABS, Icy White 83-091-029 Standaard elektrische eenheid, EU, Graphite

61-333-030 Snow White JWW-61100-A-898 61 x 100 x 2 cm, 2 mm ABS, Lundbirke 83-091-030 Standaard elektrische eenheid, EU, Snow White

JWW-70120-A-897 70 x 120 x 2 cm, 2 mm ABS, Icy White JWA-DHD-029 JŪV, Wall, armset voor twee monitors, Graphite

JWW-70120-A-898 70 x 120 x 2 cm, 2 mm ABS, Lundbirke JWA-DHD-030 JŪV, Wall, armset voor twee monitors, Snow White

JWA-SLD-029 JŪV, Wall, LD armset voor één monitor, Graphite

JWA-SLD-030 JŪV, Wall, LD armset voor één monitor, Snow White

Werkblad, 1 jaar garantie

10
JAAR

GARANTIE
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