
THINK.TANK 
DENK-EILAND MET 
DOORKIJKJE

DEURSCHARNIEREN
3D-instelbaar

LAMPEN
Verlichting tegen het plafond gemonteerd of  

pendellamp mogelijk. (Afb. achterzijde)

WANDAANKLEDING
Configuratie van de wand- en 
glaspanelen kan vrij worden gekozen

PLAFOND
Akoestisch werkzaam



OVERZICHT VAN DE 
MODULES

Deurelement

 + Verkrijgbaar met volledige 
beglazing, frame, massief blad 
of schuifdeuren 

 + Integratie van de elektrische 
besturing in het deurkozijn 
mogelijk

 + Kan variabel in de 
wandoppervlakken worden 
geplaatst  

Plafondconstructie

 + Akoestisch werkzame panelen als houten 
plaatmateriaal

 + Meerlaagse opbouw

 + Met geïsoleerde luchtkanalen

 + Eenvoudige integratie van ter plekke aanwezige 
instrumenten

 + Geschikt voor integratie van inbouwspots

 + Circulatieluchtsysteem in standaardversie

Wandaankleding

 + Configuratie van de wand- en 
glaspanelen kan vrij worden gekozen

 + Meerlaagse opbouw

 + Talloze materiaal- en 
vormgevingsmogelijkheden

Wandpanelen

 + Binnenruimten volledig 
geïsoleerd

 + Vrije bekabelingsmogelijkheden

 + Bevestiging van monitoren 
mogelijk

 + Eenvoudige plaatsing van 
schakelaars en extra openingen

Glazen panelen

 + Glazen panelen kunnen in het 
midden, aan de zijkant of 
verdubbeld worden geplaatst

 + Optioneel transparante glazen 
naden zonder profiel 

 + Naar keuze diverse soorten 
glas mogelijk

Constructie

 + Profielgebaseerd modulair 
systeem

 + Stabiele staander-regel-
constructie 

 + Aluminiumkleurig of gelakt in 
RAL-kleur naar keuze

 + Volledig (de-)monteerbaar

 + Stekkerklare montage door K+N
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1 | LAMPEN
Verlichting tegen het plafond gemonteerd of  
pendellamp mogelijk.

4 | HOEKSTIJLEN
Hoekvarianten met smalle glazen naad of 
stijl.

5 | BEDIENINGSPANEEL
Licht- en ventilatieschakelaar beschikbaar 
als standaardversie of met aanraakfunctie.

6 | BEGLAZING
Royale glasplaat met transparante glazen 

naad.

7 | VLOERAANSLUITING
Lage vloeraansluiting zonder verspringing.

2 | DPLAFONDKRANS-PROFIEL
Strakke afdekking van de plafondopbouw  

en van de achterliggende techniek.

3 | VENTILATIEOPENING
verborgen in de rondomlopende schaduwvoeg 

voor een optimale luchtverversing.

Maten Individueel

Plafond Akoestisch plafond houten plaatmateriaal

Wandindeling Vrije vormgeving

Absorptie (echo) Ja

Geluidsisolatie Ja, 32–43 dB

Deur Draai- of schuifdeur

Ventilatie Regelbare, actieve ventilatie

Klimaatbeheersing Op verzoek

Verlichting Inbouwspot en pendellamp mogelijk

Glaspanelen Grootformaat

Montagetijd (zonder transport) ca. 1 dag

Ombouw in de ruimte ca. 1 dag

Opbouw Lawaaiig

Flexibiliteit Alle onderdelen herbruikbaar

Bevestiging op ter plekke aanwezige vloer Alleen bij de deur

Elektrische voorziening In de ondoorzichtige wanden, hoekstijlen, 
plafondkrans, deurkozijn

Geluidsisolatie Ondoorzichtige wanden tot 48 dB,  
beglazing tot 43 dB


