
THINK.TANK.II  
RUIMTEN CREËREN VOOR 
MENSEN

VLOERAANSLUITING
Lage vloeraansluiting  
zonder plint.

WANDDIKTE
oppervlakken van alle elementen (glas, 
wand, deur) vlak aansluitend

VERLICHTING
mogelijk als opbouwspot  

of pendellamp (zie afb. achterzijde).

HOEKSTIJLEN

PLAFOND
Akoestisch werkzaam.



OVERZICHT VAN DE MODULES

Wandmodules

 + Organisatie en monitormontage mogelijk

 + Bekabeling in de modules mogelijk 

 + Met omkeerbare panelen

 + Groot aantal vormgevingsmogelijkheden 
(stof, melamine, verf) 

Plafondconstructie

 + Modulair cassetteplafond voor 
snelle en geluidsarme montage

 + Akoestisch werkzaam

 + Geïntegreerde ventilatie

 + Keuze tussen pendellamp of 
opbouwspot

Glasmodules

 + Worden als kant-en-klare 
 
modules geleverd

 + Geen schroefverbinding met 
ondergrond noodzakelijk

 + Verlijmde glasplaten 
(vlakke beglazing)

 + Uniforme dikte van alle elementen

Systeem

 + Naturel geanodiseerd of gekleurd 
geanodiseerd

 + Afmetingen vrij te kiezen dankzij 
variabele modulebreedtes

 + Volledig omkeerbaar en 
hermonteerbaar

Modulesysteem

 + Prefabricage biedt geluids- en 
stofarme alsmede snelle montage 

Deurelement

 + Kant-en-klare module

 + Dezelfde dikte als glaswanden, 
ondoorzichtige, vlak afsluitende 
modules 

 + Glas of ondoorzichtig materiaal



THINK.TANK.II INFOKAART

www.koenig-neurath.com

Grootte Vrije vormgeving

Plafond Spanplafond van textiel

Wandindeling Vrije vormgeving

Absorptie (echo) Ja

Geluidsisolatie Ja, 36-45 dB

Deur Draaideur

Ventilatie Regelbare, actieve ventilatie

Klimaatbeheersing Ja

Verlichting Opbouwspot en pendellamp mogelijk

Glaspanelen Geprefabriceerde glasmodules

Montagetijd (zonder transport) Min. 1 dag

Ombouw in de ruimte 1 dag

Opbouw Geluidsarm

Flexibiliteit Alle onderdelen herbruikbaar
Bevestiging op ter plekke aanwezige 
vloer Alleen bij de deur

Elektrische aansluitingen In de ondoorzichtige wanden, stijlen of 
elektrische modules

Geluidsisolatie Ondoorzichtige wanden tot 45 dB,  
beglazing tot 45 dB
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1 | LAMPEN
mogelijk als opbouwspot  
of pendellamp

6 | DEURSCHARNIEREN
3D-instelbaar. 

7 | BOVENDEURSLUITER
In gesloten toestand optisch onzichtbaar.

2 | STOFFEN PLAFOND
Akoestisch werkzaam.

3 | PLAFONDKRANS-PROFIEL
Strakke afdekking van de plafondopbouw  

en van de achterliggende techniek.

4 | VENTILATIEOPENING
Verborgen in de rondomlopende schaduwvoeg 

voor een optimale luchtverversing.

5 | BEDIENINGSPANEEL
Licht- en ventilatieschakelaar beschikbaar als 

standaardversie of met aanraakfunctie.


