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Natural simplicity
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Het bureausysteem van Tibas valt op door de heldere vormgeving en de 

plastische, natuurlijke lijnen. Tibas is bewust discreet en sober gehouden. 

Het bureaublad lijkt stil en sierlijk boven het sterke frame te zweven en kan 

harmonieus in elke opstelling worden geïntegreerd.

The Tibas desk system is remarkable for its clear design and sculptured, natural 

lines. Tibas is not obtrusive but deliberately discreet and honest. The desk top 

appears to float gently and elegantly over the sturdy frame and can be integrated 

harmoniously into any setting.

Design: Haworth Design Studio

| 03



Trends komen en gaan, maar Tibas heeft een tijdloos karakter. 

Dit motto is zeker ook op het ontwerp van het bureausysteem 

van toepassing. Het bureausysteem is te beschouwen als de 

pionier van een nieuwe generatie kantoormeubilair die zich 

ook in de toekomst onderscheidt door zijn ecologische en 

economische kenmerken.

Trends may come and trends may go but Tibas will always 

remain – this is the maxim by which the desk system was 

designed. Similarly, the desk system can be seen as the 

pioneer of a new generation of office furniture that will 

continue to stand out in the future for its ecological and 

economic features.
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Timeless appeal
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Tibas is zowel functioneel als esthetisch van een hoog niveau en kan in een grote ver-

scheidenheid van werkomgevingen worden geïntegreerd. Het bureausysteem voldoet 

niet alleen aan de geldende kantoornormen, maar kan desgewenst worden gecom-

bineerd met allerlei aanvullende elementen, zoals schermen, ladenblokken of stoelen.
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Tibas is both functional and striking and can be integrated into a wide range 

of work environments. The desk system not only complies with all applicable 

office standards, but it can be combined at will with any number of additional 

elements, such as screen panels, pedestals or swivel chairs.

Aesthetic functionality

| 07



08 |



Tibas biedt een nieuwe, creatieve wereld voor vergader- en werkruimten. 

Een wereld met indrukwekkende ontwerpdetails, zoals een enkel frame 

voor twee bureaubladen – kostenbesparend en met een bijzonder fraai 

visueel effect.

Tibas is more than just a workstation, it offers new creative scope for 

meeting tables too. It features several impressive design details, for 

instance, a single frame side can accommodate two desk tops, which 

saves costs and enhances the overall visual effect.

Creative freedom
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Seamless integration

10 |



Als het om geïntegreerde kantoorinrichtingen gaat, toont Tibas 

zich een echte teamspeler. Tibas is naadloos te combineren met 

andere Haworth-producten, zoals het kastsysteem Vados, LIM-

verlichting en draaistoelen uit de Very Task-collectie. Ook hier 

draagt de ontwerplogica van Haworth bij aan een oogstrelend 

totaalconcept.

When it comes to integrated office layouts, Tibas is a real team 

player and can be seamlessly combined with many other 

Haworth products, such as the Vados cabinet system, the LIM 

light or the Very Task swivel chair series. Once again, Haworth’s 

design logic results in an attractive overall concept.
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1  Hoogteaanduiding op de poot / Height scale on the leg
2  Schermbevestiging aan het bureauframe / Screen mount fixed to desk frame
3  Uitbreidingsbladen bevestigd aan de traverse / Extension desks attached to beam
4  Verticale kabelgoot / Vertical cable duct
5  Standaard verschuifbaar bureaublad / Sliding desktop as standard
6  Aan beide zijden scharnierende kabelgoot / Cable tray hinged on both sides
7  Draadmetalen kabelgoot / Wire cable tray
8  Metalen kabelgoot / Metal cable tray 
9  Verstelbare computerhouder: 17-22,5 cm / Adjustable width CPU holder: 17–22.5 cm

10  Zichtschot / Modesty panel
11  Schroef voor hoogte-instelling: 62-86 cm / Screw adjuster for height: 62– 86 cm
12  Niveau regelbaar via hoogte-instellingsmechanisme / Level set by height adjustor
13  Universal Screens / Universal Screens
14  Verschillende kabeluitsparingen / Various cable outlets

Features  
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and fittings
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Duurzaamheid
Sustainability



Alle Haworth-producten zijn ontworpen voor een lange 

levensduur en voldoen aan de hoogste veiligheids- en 

kwaliteitsnormen. Duurzaamheid is onlosmakelijk met onze 

bedrijfscultuur vervlochten. Wij dragen onze verantwoordelijk-

heid gedurende de gehele levensduur van onze producten, 

vanaf de ontwikkelingsfase, met gebruik van optimale 

materialen en productieprocessen, tot de milieuvriendelijke  

en energiezuinige verpakking en logistieke procedures. Ons 

duurzaamheidsconcept omvat ook hergebruik met behoud 

van natuurlijke hulpbronnen en de recycling van afgedankte 

producten. Tijdens de implementatie werken we nauw met 

alle betrokkenen samen.

All Haworth products are designed for long-term use and 

fulfil the highest standards of safety and quality. Sustainability 

is an integral part of our company culture. This is why we accept 

our responsibility for the entire duration of our products’ service 

life. Beginning with the product development phase, and 

incorporating optimisation of material resources and manufac-

turing processes, as well as environmentally and energy-friendly 

packaging and logistics procedures. It also extends beyond 

this to sustainable and resource-conserving reconditioning or 

recycling of the disposed product. During the implementation 

we closely work together with our stakeholders.

Productie

- ISO9001- en ISO14001-gecertificeerde productievoorzieningen

- Economisch productieproces met lage uitstoot van 

 broeikasgassen

- Snellere doorvoer door gebruik van nieuwe machines

- Geoptimaliseerde werkprocessen en productieketens

- Fabriek verwarmd met afvalhout

- Minder afval door optimale verwerking van materiaalresten  

Logistiek

- Herbruikbare verpakkingsmaterialen

- Retourneerbare transportverpakking

- Optimalisering van vrachtvolumes

- Efficiënt gebruik van hulpbronnen bij verzending

- Zo kort mogelijke transportroutes

Gebruik

- Tibas is een kwaliteitsproduct met een lange levensduur

- Ondersteuning bij verwerking/recycling aan het einde van 

 de levensduur

Recyclen

- Tibas-producten zijn vrijwel volledig te recyclen

Development

- Careful selection of materials

- High proportion of recycled material

- Avoidance of hazardous substances

- E1-certified quality chipboard

- PEFC-certified wood

Production

- ISO9001 and ISO14001-certified manufacturing facilities

- Economical, low-emission production process

- Use of new machines reduces throughput times

- Optimised work processes and production chains

- Heating plant fired by waste wood shavings

-  Offcut optimisation reduces waste 

Logistics

- Reusable packing materials

- Returnable transport packing

- Load volume optimisation

- Resource-saving shipment logistics

- Shortest-possible transport routes

Use

- Tibas is a quality product with a long service life

- End-of-life disposal support

Recycling

- Tibas is nearly fully recyclable

Ontwikkeling

- Zorgvuldige selectie van materialen

- Hoog percentage gerecyclede materialen

- Vermijding van gebruik van gevaarlijke stoffen

- E1-gecertificeerd spaanplaat van hoge kwaliteit

- PEFC-gecertificeerd hout
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Tibas Conference

Dankzij de enorme veelzijdigheid en 

flexibiliteit – om nog maar te zwijgen 

van de grote keuze aan beschikbare 

tafelvormen – is het Tibas-assortiment 

bij uitstek geschikt voor zowel formele 

als informele bijeenkomsten.

The great versatility and flexibility of the 

Tibas range, not to mention the large 

choice of table shapes available, makes it 

eminently suitable for all kinds of formal 

or informal meetings.

Haworth ontwerpt en produceert een breed assortiment, vanuit een consistente ontwerpfi-

losofie die waarborgt dat alle producten aan de technische en strategische eisen voldoen en 

creativiteit en prestaties bevorderen.

Haworth designs and manufactures a broad product offering with a consistent design approach 

that fulfils technical and strategic requirements while promoting creativity and performance.

Tibas Meeting

Consistent variety

Tibas is een modulair systeem voor bureaus en tafels met een breed scala van componenten en biedt 

een groot aantal oplossingen voor zeer uiteenlopende vergaderbehoeften. 

Tibas is a modular desk and table system that features a broad range of components and offers 

many solutions for satisfying a wide range of conferencing needs. 
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LIM is een innovatieve, multifunctionele serie LED-verlichtingsproducten die in veel verschillende kleuren 

leverbaar is en wordt gekenmerkt door een intelligent bevestigingssysteem. LIM biedt daarmee oneindig 

veel ontwerpmogelijkheden.

LIM is an innovative multifunctional LED lighting family, which, thanks to the variety of available colours and 

intelligent magnetic mounting system, offers a high degree of design freedom.

Very kenmerkt zich door superieure vormgeving, geweldig zitcomfort en veel kleurrijke 

elementen. Met de ruime keuze aan frames en zittingen kent Very bovendien een groot 

aantal toepassingsmogelijkheden.

Very has a winning design language, great seating comfort, and many colourful 

features. Moreover, the choice of frames and seats means it has a wide range of 

application areas.

De HC1-serie biedt een ruim assortiment ombouwen 

met afzonderlijke ladenblokken en een ruime selectie 

handgrepen en kleuren.

The HC1 pedestal range features a wide range of shapes 

and sizes with individual drawer units and a large selection 

of handles and colours.

Dankzij het gestandaardiseerde ontwerp past Very Task 

in elke kantooromgeving. De bekroonde kantoorstoel 

weerspiegelt de uitgebreide ervaring van Haworth in het 

ontwerpen van ergonomisch zitmeubilair.

With its standardised design approach, Very Task will fit into 

any office environment. The award-winning office chair is a 

demonstration of Haworth‘s comprehensive experience in the 

design of ergonomic seating solutions.

Very Task

Very

HC1

LIM
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Haworth



Technische wijzigingen, drukfouten en programma-

wijzigingen voorbehouden. Alle vermelde merken 

en productnamen kunnen geregistreerde handels-

merken zijn en worden hierbij erkend.

Subject to technical alterations, printing errors and 

program alterations. All brands and product names 

used may be registered trademarks and are hereby 

acknowledged.

Haworth is over de hele wereld toonaangevend in het ontwerpen en produceren van kantoor- 

en werkomgevingen. Haworth is als familiebedrijf vanuit de centrale vestiging in Holland, 

Michigan (Verenigde Staten) uitgegroeid tot een wereldspeler met ruim 6000 medewerkers, 

die in meer dan 120 landen actief is. Het bedrijf heeft eigen ontwikkelings- en productiefaci-

liteiten in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Italië en Portugal. Haworth staat bekend om zijn 

universele en integrale portefeuille van producten en diensten, en om zijn integrale kennis 

van het creëren van motiverende en toekomstgerichte kantooromgevingen op maat.

Haworth is one of the world’s leading companies operating in the design and production of 

office and working environments. As a family company, Haworth has grown from its central 

premises in Holland, Michigan, USA, into a global player with currently over 6,000 employees, 

and is represented in more than 120 countries. It has its own development and production 

facilities in Germany, Switzerland, France, Italy, and Portugal. Haworth is known for its universal 

and integral portfolio of products, services and knowledge of all aspects of fashioning 

custom-made, motivational and future-oriented office environments.
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 88 287 70 60 

Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 272 657 240

France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1 45 64 45 00

Germany · Haworth GmbH · Communication Center ·  Tel. +49 5042 501 0

Hungary · Haworth Hungary Kft. · Tel. +36 1 201 40 10 

Ireland · Haworth Ireland Ltd. ·  Tel. +353 1855 8840

Italy · Haworth S.p.A. · Tel. +39 051 820111

Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 214 345 000 

Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 91 3980 480

Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 62 765 51 51

United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 207 324 1360

USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 616 393 3000

www.haworth-europe.com | www.haworth.com | www.haworth-asia.com


