TECNOCABIN

FLEXIBELE KANTOORUNIT

TecnoCabin: de creatieve oplossing voor individuele workspaces.
Het plaatsen van de TecnoCabin in een open-space geeft mogelijke oplossingen om vergaderruimtes, concentratieruimtes en afgeschermde flex-werkruimtes te creëren voor werknemers. Door de toepassing van akoestische beglazing, een
geluidsabsorberend plafond ontstaat een comfortabele werkplek die afscherming biedt van de hinderlijke geluiden. Het
individueel ventilatiesysteem garandeert dat de TecnoCabin volledig autonoom in elke ruimte kan geplaatst worden.
De basis van elke TecnoCabin bestaat uit vier wanden en een plafond. De vier wanden zijn op te bouwen naar keuze
uit ons gamma van systeemwanden. Het plafond bestaat uit een ringbalk van 100x100mm profielen waaraan/-tussen
elk type plafond kan worden bevestigd (systeemplafond, spanplafond,...). Standaard zijn er twee ingewerkte led-verlichtingslijnen zijdelings ingewerkt en één aansluitingspunt waaraan u verlichting naar keuze kan plaatsen. Deze kan
worden bediend d.m.v. een draadloze schakelaar. Hierop is eveneens de bediening van de aparte ventilatie aangesloten.
Ook het type deur (volle/glazen/kaderdeur) kan naar keuze worden geplaatst.
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Volledige vrije samenstelling van glazen en/of volle wanden.
Zo kan bepaald worden welke wanden in glas of volle wand uitgevoerd worden om zo het ontwerp van de TecnoCabin af te stemmen op zijn omgeving. Het contact met de rest van de werkvloer te behouden of net af te schermen.
Volledige vrije keuze uit ons gamma van systeemwanden.
Zo kan perfect de stijl doorgetrokken worden van de overige wanden of juist een accent gelegd worden.
Combineerbaar met akoestische oplossingen
Toevoeging van TecnoGreen® panelen of BuzziSkin te voorzien binnen/buiten de TecnoCabin waardoor gelijktijdig
het akoestisch rapport in de TecnoCabin en in de kantoorunit zelf aangepakt word.
Personaliseerbaar naar eigen smaak
Chatboard®, beeldscherm en decoratie,...

Onze TecnoCabin kan zowel individueel als aan elkaar geschakeld gebruikt worden.
Plug in & Play
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TECNOCABIN

De TecnoCabin wordt telkens op maat ontworpen, rekeninghoudend met zijn directe omgeving. De voordelen hiervan
zijn:

