N YINK

AKOESTISCH
WHITEBOARD

Whiteboard
Dit akoestisch whiteboard mag niet ontbreken op jouw kantoor
of school. De hoge akoestische waarden zorgen voor rustige
brainstormsessies en met het hoogwaardige whiteboard kun je jouw
ideeën jarenlang noteren. Het akoestisch whiteboard is eenvoudig te
verplaatsen, waardoor men snel in de gewenste setting creatief bezig
kan gaan. Het whiteboard is verkrijgbaar in een hoge en lage variant en
met een enkel- en dubbelzijdig whiteboard.

Creatief zonder geluidsoverlast!

Hoogwaardig emaille staal
Het akoestisch whiteboard bestaat voor
een groot deel uit hoogwaardig akoestisch
materiaal en zorgt hierdoor voor een flinke
afname van de galm in de ruimte. Het
geïntegreerde whiteboard is zeer handig
te gebruiken voor tal van doeleinden, zoals
brainstormsessies, vergaderingen, onderwijs
etc. Het magnetische schrijfoppervlakte is
voorzien van een dubbele laag geëmailleerd
staal met een krasvaste en porievrije toplaag.

Stel zelf samen!
Het akoestisch whiteboard is geheel zelf samen te
stellen. Kies zelf de afmeting, stoffering, en het type
voetstel. De stoffering van het whiteboard is eenvoudig
te verwisselen.

Het whiteboard wordt
standaard uitgevoerd
met een wit frame

Kies zelf je stoffering
of print en wissel
eenvoudig.
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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
product			
Whiteboard laag			
Whiteboard hoog		
Whiteboard laag dubbel		
Whiteboard hoog dubbel		
Whiteboard goalpoot		

afmeting ( b x h )
119 x 150 cm
119 x 190 cm
119 x 150 cm
119 x 190 cm
100 x 187 cm

* Bij het enkelzijdige whiteboard is zowel de onderkant
als de achterkant akoestisch. Bij het dubbelzijdige
whiteboard is alleen de onderkant akoestisch.

standaard voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
hoogte: 3cm

platte voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
dikte: 0,6cm

specificaties
frame		
akoestiek
stoffering
voetstel		
positie voetstel

5cm - kleur: wit 9016
gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
zie stoffenkaart
standaard | plat | verrijdbaar | goal
standaard 5cm uit de kant

Optioneel
whiteboard:
119x100cm geëmailleerd staal
starterspakket: optioneel

verrijdbare voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
hoogte: 11cm

goal voet
lengte: 50cm
breedte: 6cm
hoogte: 68cm
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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.

