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AKOESTISCHE
BUREAUDIVIDER

Bureaudivider
De akoestische bureaudivider is met name een goede uitkomst bij zitsta bureaus en geschakelde bureaus. Deze akoestische wand staat
op een 60cm hoge voet. Het voordeel van deze hoge voet is dat de
bureaudividers, ongeacht de hoogte van de tafel, op één niveau uitgelijnd
blijven. Door het paneel door middel van een goalpoot op te hogen blijft er
een optimale beenruimte en luchtcirculatie maar wordt toch een visuele
en akoestische rust gecreëerd.

Creëer een visuele en akoestische rust

Zonder enige montage
‘‘We zitten met een grote verkoop binnendienst
op één afdeling, wat veel rumoer en beweging
met zich meebrengt. Het toepassen van de
akoestische bureaudividers gaf gelijk een
gigantisch effect in visuele rust en eenheid.
Eenmaal in gebruik merken we dat ook het
akoestisch effect groot is, het geluid zing niet
meer rond en het praten van collega’s zorgt
voor een stuk minder overlast.’’

Voordelen bureaudivider
Visuele eenheid
Doordat de bureaudividers altijd op één vaste
hoogte staan wordt rust en eenheid uitgestraald in
een ruimte. Uiteraard is afmeting geheel na eigen
keus te bepalen.
Rust en stilte
De akoestische bureaudivider zorgt door zijn
hoge akoestische waarden voor een behoorlijke
geluiddemping op de werkplek. Niet alleen
akoestisch, maar ook visueel gezien geeft dit
scherm rust en overzicht.
Prettig werkklimaat
Doordat de bureaudivider op een verhoogd
voetstel van 60cm staat wordt beenruimte niet
gehinderd en vindt er een optimale luchtcirculatie
plaats.

Stel zelf samen!
De akoestische bureaudivider is geheel zelf samen te
stellen. Kies zelf de afmeting, stoffering, kleur frame en
het type voetstel. De stoffering van de bureaudivider is
eenvoudig te verwisselen.

Kies voor een alu, wit
of zwart frame.

Kies zelf je stoffering
of print en wissel
eenvoudig.

Akoestiek
w

absorptiecoëfficiënt

Akoestische vulling op basis van
gerecycleerde textielvezel.
100% recyclebaar, bestand tegen
schimmelvorming en voldoet aan
brandklasse B / S1 / D0.
Geluidsabsorptie (ISO 354): αw0,95
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Specificaties
specificaties
afmeting
frame		
akoestiek
stoffering
voetstel		
positie voetstel
optioneel

voetstel
op maat gemaakt
5cm - kleur: alu | wit 9016 | zwart 9005
gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
zie stoffenkaart
hoog voetstel 60cm
25cm uit de kant tenzij anders aangegeven
verrijdbaar voetstel 68cm hoog
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Disclaimer: Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave
mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Nyink B.V. worden overgenomen of
vermenigvuldigd. Nyink B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van
gebruik of misbruik van de informatie in dit document.

