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KONTORREVOLUSJON!

HILO Flexwall – mulighet for
arbeidsro og samarbeid
HILO

Hev-/senkknapper til
HILO
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Alle i åpent kontorlandskap har i variert grad behov
for skjerming fra lyd- og synsinntrykk. Med HILO Flexwall
får du både arbeidsro og mulighet for samarbeid,
samt redusert risiko for sykefravær og smitte. I tillegg
vil bedriften spare store beløp hvert år grunnet økt
produktivitet.

SP

R

IVITET
EFFEKT
AR PENG

E

Samarbeid

Uten HILOi åpent landskap

Med HILO i åpent landskap
Valget mellom arbeidsro og samarbeid
Økt produktivitet med min. 63.000,pr. ansatt/år
Redusert støynivå og synsinntrykk/innsyn
Redusert smitterisiko og sykefravær
Arealbesparende og flyttbar
Videokonferanse-vennlig
Heves/senkes med et enkelt knappetrykk
For mer utdypende
side
informasjon, se neste

Arbeidsro
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✖
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Inntil 30 % effektivetstap
Økt sykefravær
Forstyrrende støy og synsinntrykk
Redusert konsentrasjon
Forstyrrende innsyn
Oftere avbrytelser og økt stress
Mistrivsel og redusert
jobbtilfredshet

HILO
For et objektivt bilde på temaet aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser og åpent kontorlandskap,
anbefales det å lese disse forskningsartiklene.

Arbeidsro og samarbeid

En produktiv arbeidsplass stiller krav til
både arbeidsro og mulighet for samarbeid.
Med HILO vil brukeren både få mulighet til
å utføre konsentrasjonskrevende oppgaver
optimalt samt åpne opp for samarbeid og
kommunikasjon.
Mer info

Reduserer støynivå og
synsinntrykk/innsyn

Hver enkelt av oss har i variert grad behov
for skjerming fra lyd- og synsinntrykk sett i
forhold til arbeidsoppgaver og den enkeltes
personlighet. Med HILO kan den enkelte
brukeren velge å skjerme seg bak en godt
omfavnende lydabsorbent og dermed
oppleve svært god skjerming fra både støy
og synsinntrykk.
Mer info

Arbeidsro stående

Øker produktiviteten med min.
63.000,- pr. ansatt/år  

Forskning tilsier at aktivitetsbaserte kontor
arbeidsplasser i åpent kontorlandskap kan gi 30
prosent tap i effektivitet pr. ansatt. pr. år. Med rett
møblering og rådføring vil HILO som et forsiktig
anslag kunne begrense effektivitetstapet med 1/3
(10%) som tilsvarer økt produktivitet med min. kr.
63.000,- pr. ansatt pr. år.
Mer info

Reduserer smitterisiko og
sykefravær

Ny norsk studie viser at ansatte i kontorlandskap
har 12 prosent høyere risiko for sykemelding
enn de som har eget kontor. Ved bruk av HILO
i kontorlandskapet vil bedriften kunne redusere
sykefraværet ved å redusere smitterisiko, skjerme
den enkelte ansatte fra forstyrrelser og
gi den enkelte bedre kontroll over egen
arbeidssituasjon ved å kunne velge mellom
arbeidsro og samarbeid.
Mer info

Arbeidsro sittende

HILO
Arealbesparende
og flyttbar 

Med HILO har bedriften
nå mulighet til å utnytte
arealer som tidligere ikke
var egnet for kontorarbeid.
Produktløsningen er også
fleksibel og økonomisk
meget besparende ved
behov for ommøblering og
flytting.
Mer info

Passer til de fleste
arbeidsbord

Fleksibiliteten på HILO er stor.
Den kan kombineres med
både nye og eksisterende
arbeidsbord. Den fleksible
skjermløsningen passer til
frittstående arbeidsbord med
lengde 100-160 cm. Enkel
montering.
Mer info

HILO Flexwall kan justeres trinnløst i
høyde 90 – 167 cm. og kan programmeres
i tre valgfrie høyder.

For produktteknisk
informasjon, størrelser,
fargeutvalg, bilder, tester,
video og nyttige artikler om
HILO Flexwall, klikk her. For
priser, ta kontakt med din
forhandler.

Videokonferanse
med HILO

Med HILOs «kube»-design vil
den ansatte få en ytterligere
fordel ved telefon- og
videobaserte møter som
Skype, Teams o.l. der brukeren
oppnår meget god avskjerming
fra lyd- og synsinntrykk fra
miljøet omkring. Dette gir
økt opplevd kvalitet under
samtalen/møtet.
Mer info

