
WORKSPACE ONE
ERGONOMISCHE THUISWERKPLEK

Wereldwĳd werkt meer dan één op twee werknemers regelmatig thuis, 
minimaal één uur per week. In de Benelux is dat ruim 30%, met een 

gemiddelde van zes uur per week. Bĳna een hele werkdag dus.

Deze werknemers besparen zichzelf fileleed en nodeloze stress en werken 
ongestoord aan hun opdrachten. Daardoor ligt hun productiviteit gemiddeld 

hoger dan op kantoor.Meerdere onafhankelIJke studies tonen dat aan.

Maar thuiswerken is en blijft werken. Dus hoe verleidelĳk de combinatie laptop en sofa 
ook mogen zĳn, efficiënt thuiswerken vereist een echte thuiswerkplek. Bĳ voorkeur in een 

afgesloten ruimte, met ergonomisch verantwoord meubilair, professionele apparatuur, 
aangepaste verlichting en een goede akoestiek.

WorkSpace One van Pami is de eerste echte ergonomische 

thuiswerkplek die naam waardig. Waarom dat zo is leest u achterop.
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DE EERSTE ECHTE
THUISWERKPLEK

ERGONOMISCH
PROFESSIONEEL

PRODUCTIEF

WorkSpace One van Pami verenigt 
alle eigenschappen die van een 

tafel een echte werkplek maken. 
Dit unieke design van eigen bodem 
voldoet aan alle (Arbo)regels voor 

thuiswerk en laat u toe om thuis net 
zo professioneel en efficiënt te werken 

als op kantoor. In alle comfort  
en ergonomisch verantwoord.

WWW.PAMI.BE/WORKSPACEONE

VERSTELBAAR WERKBLAD

Het werkblad van WorkSpace One is zowel  
in hoogte (manueel of elektrisch) als in diepte 
verstelbaar. Zo werkt  u altĳd in ergonomisch 
optimale omstandigheden.

PAST IN IEDER INTERIEUR

Door zĳn tĳdloze, strakke vormgeving en keuze 
uit maar liefst vĳf selectieve kleurencombinaties, 
past deze Pami-thuiswerkplek in ieder interieur.

GEÏNTEGREERD BEELDSCHERM

Het ingebouwde scherm op ooghoogte 
garandeert een optimale werkhouding.  
Het dient in principe als tweede 
beeldscherm  voor uw laptop, maar  
kan  uiteraard ook als enige monitor 
gebruikt worden.

INGEBOUWD LICHT EN GELUID

De ingebouwde ledlampjes zorgen voor  
een gepaste, comfortabele verlichting van  
het werkblad. Het zachte maar heldere geluid  
van uw favoriete muziek uit de ingebouwde 
bluetooth-luidsprekers verhoogt  
uw concentratie en productiviteit.

PERSONALISEERBAAR

In de flanken kunt u uw  
WorkSpace One een hoogst  
persoonlĳke toets meegeven.  
Gaande van een sober grafisch  
motief of een kleurrĳke foto, tot een 
functioneel akoestisch paneel.  
Of waarom geen originele print  
met uw bedrĳfslogo? Zo trekken  
we de teamspirit door tot in de 
thuiswerkplek. PLUG AND PLAY

WorkSpace One wordt  kant-en-klaar geleverd. 
U pakt hem uit, steekt de stekker in het  

stopcontact, stelt uw ideale werkhoogte  
in en bent vertrokken.

TIJDELIJKE (FLEX)WERKPLEK

WorkSpace One is multi-inzetbaar.  
Zo creëert u er bĳvoorbeeld moeiteloos 

aanlandwerkplekken mee. Bezoekers van 
uw bedrĳf die even moeten wachten op hun 

afspraak kunnen er comfortabel werken.  
En omdat ze het deksel weer sluiten wanneer ze 

vertrekken, ligt alles er altĳd netjes bĳ.

EXTRA STOPCONTACTEN

Een extra stopcontact en  
USB-connectie komt altĳd  

van pas. Daarom voorzagen  
we er van elk maar meteen  

twee. Voor uw comfort.

ALTIJD OPGERUIMD

Geen kluwen van kabels en aansluitingen 
op of rond uw WorkSpace One. Die zitten 

netjes weggewerkt in het frame. Voor klein 
kantoorgerief is er een handig pennenbakje. 

En bent u klaar met werken, dan sluit 
u gewoon het deksel. Zo blĳft uw 

thuiswerkplek altĳd  
opgeruimd en discreet.

SMARTPHONE OPLADEN

Dankzĳ het krachtige  
QI-laadpunt laadt uw smartphone  

vlot weer op terwĳl u werkt.


