


 

                                            Cabana 2  

Cabana 2, s lte werkplek voor prive telefoongesprekken of video conferen es. 

Afme ng buitenkant: 120 x 120 x 230 cm  (B x D x H). 

Afme ng binnenkant: 104 x 104 x 216 cm (B x D x H). 

Gewicht: 210 kg. 

Frameloos met ver caal gestoffeerde panelen. 

Wanden en plafond: Geluidsabsorberend sandwichpaneel met akoes sche isola e. 

Vloer: antraciet zwart tapijt. 

Deur: Gehard glas rechts draaiend. 

Deurbeslag: Zwart. 

Ven la e: Sensor geac veerd 1 ven lator aan de onderzijde en een ven lator in het plafond. 

Verlich ng: Sensor geac veerd LED neutraal wit. 

Plankje: Zwart melamine tegen de zij en achterwand inclusief P&P unit. 

Standaard stoffen: Sealife, Jet, Roccia en Facet. 



 

                                            Cabana 3  

Cabana 3, s lte werkplek voor prive telefoongesprekken of video conferen es. 

Afme ng buitenkant: 180 x 140 x 230 cm  (B x D x H). 

Afme ng binnenkant: 166 x 126 x 216 cm (B x D x H). 

Gewicht: 260 kg. 

Frameloos met ver caal gestoffeerde panelen. 

Wanden en plafond: Geluidsabsorberend sandwichpaneel met akoes sche isola e. 

Vloer: antraciet zwart tapijt. 

Deur: Gehard glas rechts draaiend aan de rechterkant van de cabine. 

Deurbeslag: Zwart. 

Ven la e: Sensor geac veerd 1 ven lator aan de onderzijde en een ven lator in het plafond. 

Verlich ng: Sensor geac veerd LED neutraal wit boven de werkplek. 

 De cabine is eenvoudig dieper te maken, ook nog achteraf, breedte van 20 tot 60 cm. 

Standaard stoffen: Sealife, Jet, Roccia en Facet. 



 

                                            Cabana 4  

Cabana 4, overlegruimte. 

Afme ng buitenkant: 240 x 180 x 230 cm  (B x D x H). 

Afme ng binnenkant: 226 x 166 x 216 cm (B x D x H). 

Gewicht: 330 kg. 

Frameloos met ver caal gestoffeerde panelen. 

Wanden en plafond: Geluidsabsorberend sandwichpaneel met akoes sche isola e. 

Vloer: antraciet zwart tapijt. 

Deur: Gehard glas rechts draaiend in het midden van de voorzijde. 

Deurbeslag: Zwart. 

Ven la e: Sensor geac veerd 1 ven lator aan de onderzijde en 2 ven latoren in het plafond. 

Verlich ng: Sensor geac veerd LED neutraal wit in het midden van de cabine. 

 De cabine is eenvoudig dieper te maken, ook nog achteraf, breedte van 20 tot 60 cm. 

Op oneel zijn er een set banken, een koof aan de achterzijde en een tafeltje. 

Standaard stoffen: Sealife, Jet, Roccia en Facet. 



 

                                Sealife sto leuren          

De standaard stoffen, Jet, Roccia en Facet zijn inmiddels bekend, wij hebben er een 
stof aan toegevoegd, Sealife, een stof die gemaakt wordt van pe lessen die uit de 
oceaan worden gehaald. 
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