PERSBERICHT
Amsterdam, november 2020 – Ahrend anticipeert met de multifunctionele Silence Chat op
snelgroeiende behoefte aan nieuwe werkomgeving
Mede door de uitbraak van Corona maakt de vertrouwde werkomgeving in hoog tempo een
ontwikkeling door richting een meer hybride werkomgeving. Daarbij denken toonaangevende
bedrijven binnen de interieursector vooral na over diverse ‘Home Office’ oplossingen, en zien we
reeds enkele multifunctionele toepassingen verschijnen in de allernieuwste collecties. Ahrend
creëerde samen met productontwerper Basten Leijh de Silence Chat; een innovatief, space-in-space
product dat deze nieuwe werkrealiteit perfect ondersteunt.
Stilte als uitgangspunt voor de Silence Collection
Met de open, flexibele ruimtes van tegenwoordig zijn we meer verbonden dan ooit. Maar door
toenemend geluid en veel multimedia zijn we ook veel meer afgeleid dan ooit.
Waar stilte verdwijnt, is het lastiger je te concentreren, te leren, te onthouden en te creëren. “Juist
omringd door stilte, werken we effectiever en voelen we ons vitaler”, aldus Ahrend. “De Silence
Collection brengt stilte terug in onze werkomgeving. Voor minder stress en meer focus.”
Silent Chat als nieuwste aanvulling
Ahrend lanceerde het allernieuwste product uit de Silence Collection: de Silence Chat. Wanneer je de
Silence Chat instapt, ervaar je direct rust en stilte, zonder dat het benauwend aanvoelt. De Silence
Chat is bewust niet volledig geluidsdicht gemaakt en ontworpen met een perfecte balans tussen
design, akoestische eigenschappen en ventilatie. Hierdoor faciliteert het elke activiteit en biedt het
de allerhoogste comfort. Met maar liefst vijf verschillende interieurs, is de Silence Chat altijd
eenvoudig te matchen met jouw persoonlijke behoeften.
Een duurzame oplossing bovendien
De Silence Collection, waaronder nu ook de Silent Chat, is ontwikkeld om mee te veranderen met de
tijd. Vandaag om in alle rust te videobellen, morgen om gefocust te werken aan een presentatie en
wellicht volgend jaar om samen met je collega live in overleg te gaan.
Alle verbindingen zijn ter plekke demontabel, waardoor modules en materialen eenvoudig te
scheiden zijn en opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo voorkomt Ahrend afval en is vervoer naar de
fabriek en weer retour niet nodig.
www.ahrend.com
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