se:screen
Schermen & akoestiek

Met onze oplossingen ondersteunen wij
mensen bij het ontplooien van hun talenten.
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SCHERMEN & AKOESTIEK

Daarom
se:screen
De werkomgeving verandert: die wordt opener, communicatiever en beweeglijker. Open space en flexibele werkplekmodellen
bepalen het kantoor van de toekomst, teamwork en spontane
uitwisseling behoren tot de dagelijkse gang van zaken. Voor veel
taken is echter rust en afzondering nodig. Op welke wijze kunnen
afscherming en privacy dus mogelijk worden gemaakt? Met de
doorontwikkelde elementen uit deze productfamilie kan een
zichtschot heel eenvoudig worden gerealiseerd – smalle omlijsting, individueel aanpasbare afmetingen en kleur naar wens.
se:screen overtuigt zowel door zijn slanke ontwerp als ook door
zijn veelzijdige vormgevingsvarianten. Of hij nu groot of klein is,
vrijstaand of aan de tafel gemonteerd, met akoestisch effect of
zonder: se:screen kan individueel aan ruimte en meubels worden
aangepast.

Hoogte x breedte = passend
se:screen kan tot op de millimeter nauwkeurig
Hetzij met of zonder akoestisch effect:
de onopvallende uitstraling van
de se:screen verandert niet

worden gepland en geproduceerd

Goed georganiseerd: se:screen kan heel gemakkelijk worden aangevuld
met aflegbakje, notitievellenbakje en magneetbord
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TECHNISCHE INFORMATIE

Configuratie naar wens
Varianten
Slanke en geslaagde vormgeving: se:screen integreert probleemloos in ruimtes en aan tafels.
Bevestiging op

Als scheidingswand of

de tafel of achter

vrijstaand in de ruimte

de tafel

Afmetingen
Voor elk eis de geschikte afmeting: se:screen laat zich tot op de millimeter nauwkeurig in hoogte en breedte plannen.
1400 - 2000
800 - 2200
600 - 2200
600 - 800
500 - 800
350 - 500

800 - 1600

600 - 1600

Standaarddiepte: 30 mm

Alle maataanduidingen in mm

Verbindingen voor uitbreiding
Het scheidingswandsysteem kan modulair worden opgebouwd en met behulp van verbindingen individueel worden gekoppeld.

120°- verbinding

Directe verbinding

90°- verbinding

met 120° om de hoek

uitbreiding van de schei-

met 90° om de hoek

T-verbinding

Sterverbinding

Vierzijdige -verbinding

scheidingswanden onder een

de scheidingswanden

binding van de scheidings-

Leidt de scheidingswand

Driezijdige verbinding van de
hoek van 90°

Voor een eenvoudige

Leidt de scheidingswand

dingswand

Driezijdige verbinding van

Vierzijdige, kruislingse verwanden

Steunvoeten

Dankzij de verschillende pootvarianten is se:screen stabiel en aanpasbaar.

Voetsteun

Symmetrische
bodemplaat

Asymmetrische
bodemplaat

Frames

De omlijsting van se:screen is leverbaar in zwart, wit en wit aluminium.

Zwart

Wit

Wit aluminium
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VORMGEVINGSMOGELIJKHEDEN

Leverbaar in een groot aantal kleuren
Varianten
De stoffen bekleding kan in een reeks verschillende structuren en kleuren worden gekozen.
Atlantic Screen

9AS_S60061

9AS_S60095

Xpress

9XP_X60003
Nova

9AS_S61105

9AS_S61078

9AS_S60095

9AS_S68050

9AS_S60011

9AS_S67015

9AS_S66063

9AS_S63034

9XP_X60162

9XP_X62002

9XP_X66008

9XP_X61183

9XP_X60003

9XP_X68002

9XP_X68107

9XP_X61003

91P

91S

91N

91Q

91T

91E

91U

4TW_T60076

4TW_T62066
Melange

4TW_T67004

4TW_T61104
Melange

4TW_T60076_
Melange

4TW_T68118
Melange

4TW_T67004
Melange

4TW_T60004

91P
Twist / Twist Melange

4TW_T60076

Het getoonde overzicht is slechts een selectie. Er zijn meer kleuren beschikbaar in de aangegeven collecties.
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Biedt bescherming tegen geluid en
zicht en overtuigt bovendien door
een tijdloos design.
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