
Lotus Imane

Lotus Imane
Prijslijst belcel en concentratiewerkplekken 2023



CABANA 1
Akoestische belcel voor 1 persoon met geluid absorberende sandwichpanelen die een hoge akoestische waarde
garanderen. 

Van binnen en aan de buitenzijde gestoffeerd met de duurzame Sealife stof welke is vervaardigd uit Seaqual
gecertificeerd gerecycled polyester (upcycled marine plastic). Vele kleurcombinaties zijn mogelijk. De vloer is
gestoffeerd met antraciet zwart tapijt. 
 
Het laptopplankje van zwart melamine is 22 cm diep en is gemonteerd op de achterwand en is voorzien van een
stroompunt en USB Charger aansluiting (Plug and Play). Inclusief LED verlichting en sensor boven de plank aan het
plafond voor optimale licht kwaliteit.
 
Constante en krachtige luchtverversing van 132 m³ per uur door de in het plafond gemonteerde sensor 
gedreven ventilator en een push ventilator laag bij de grond.  
 
In het zwart stalen deurframe is veiligheidsglas geplaatst. De deur is voorzien van een loopslot.  
 
Stoffering: Sealife – duurzaam - Seaqual gecertificeerd
Duurzaam, gemaakt van upcycled marine plastic. 
Buitenmaten: 97b x 97d x 230h cm. 
Binnenmaten: 83b x 83d x 216h cm. 
Gewicht 190 Kg

PRIJS
CABANA 1     € 4.400,-
MONTAGE    €     480,-



Akoestische belcel voor 1 persoon met geluid absorberende sandwichpanelen die een hoge akoestische waarde
garanderen. 

Van binnen en aan de buitenkant gestoffeerd met de duurzame Sealife stof welke is vervaardigd uit gecertificeerd
Seaqual gerecycled polyester (upcycled marine plastic). Vele kleurcombinaties zijn mogelijk. De vloer is gestoffeerd
met antraciet zwart tapijt. 
 
Het laptopplankje is gemaakt van zwart melamine en is gemonteerd aan de rechter zijwand op 110 cm hoog. Dit
plankje heeft een diepte van 15 tot 42 cm, stroompunt en USB Charger aansluiting (Plug and Play). Inclusief LED
verlichting en sensor boven de plank aan het plafond voor optimale licht kwaliteit.
 
Ventilatie: een constante luchtverversing van 132 m³ per uur door de in het plafond gemonteerde ventilator en
een push ventilator laag bij de grond.  
 
In het zwart stalen deurframe is veiligheidsglas geplaatst. De deur is voorzien van een loopslot.  
 
Standaard stoffen: Sealife - Seaqual gecertificeerd
Buitenmaten: 120b x 120d x 230h cm. 
Binnenmaten: 106b x 106d x 216h cm. 
Gewicht 215 Kg. 

PRIJS
CABANA 2     € 4.900,-
MONTAGE    €     500,-

CABANA 2 



Akoestische concentratie-unit voor 2 personen met geluid absorberende sandwichpanelen die een hoge
akoestische waarde garanderen. 

Van binnen en aan de buitenkant gestoffeerd met de duurzame Sealife stof welke is vervaardigd uit gecertificeerd
Seaqual gerecycled polyester (upcycled marine plastic). Vele kleurcombinaties zijn mogelijk. De vloer is gestoffeerd
met antraciet zwart tapijt. 
 
Voor de inrichting zijn meerdere opties mogelijk. Inclusief LED verlichting en sensor boven de plank aan het
plafond voor optimale licht kwaliteit.
 
Constante en krachtige luchtverversing van 264 m³ per uur door de twee in het plafond gemonteerde sensor
geactiveerde ventilatoren en een push ventilator laag bij de grond.  
 
In het zwart stalen deurframe is veiligheidsglas geplaatst. De deur is voorzien van een loopslot. Het glaspaneel
linkerkant is van gelaagd glas. 
 
De cabine is dieper te maken door er een extra ring tussen te zetten van 20 tot 60 cm.  

Stoffering: Sealife – duurzaam - Seaqual gecertificeerd
Buitenmaten: 180b x 140d x 230h cm. 
Binnenmaten: 166b x 126d x 216h. 
Gewicht 260 Kg
 

PRIJS
CABANA 3                            € 8.600,-
60 cm dieper (extra ring)  €    720,-
MONTAGE                           €    740,-

CABANA 3 



CABANA 3 

Cabana 3 is tevens geschikt voor 2 personen 



Akoestische overlegunit voor 6 personen (dieptemaat aanpasbaar en op aanvraag mogelijk voor meer personen)
met geluid absorberende sandwichpanelen die een hoge akoestische waarde garanderen. 

Van binnen en aan de buitenkant gestoffeerd met de duurzame Sealife stof welke is vervaardigd uit gecertificeerd
Seaqual gerecycled polyester (upcycled marine plastic). Vele kleurcombinaties zijn mogelijk. De vloer is gestoffeerd
met antraciet zwart tapijt.  
 
De overlegunit is voorzien van een koof met een kolompoottafel van 80 cm breed en 130 cm lang. De koof en tafel
zijn uitgevoerd in melamine in diverse kleuren naar keuze. De overlegunit wordt verlicht door een ledstrip met
sensor aan het plafond boven de vergadertafel. 
 
Ventilatie: constante krachtig luchtverversing van 264 m³ per uur door de twee in het plafond gemonteerde sensor
geactiveerde ventilatoren en push ventilator laag bij de grond.  
 
In het zwart stalen deurframe is veiligheidsglas geplaatst. De deur is voorzien van een loopslot. Het glaspaneel links
en rechts van de deur is van gelaagd glas.

De cabine is dieper te maken door er een extra ring tussen te zetten van 20 tot 60 cm. 

Stoffering: Sealife – duurzaam - Seaqual gecertificeerd
Buitenmaten: 240b x 180d x 230h cm. 
Binnenmaten: 226b x 166 d x 216h cm.
Gewicht 340 Kg.

 
PRIJS
CABANA 4                                                          € 10.800,-
60 cm dieper (extra ring)                                €    1.350,-
2 banken                                                            €    1.500,-
Tafel en koof                                                     €       900,-
Elektrificatie voorzieningen op aanvraag
MONTAGE                                                         €       910,-

CABANA 4 
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