
 Workspace Dividers
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openRedefining

spaces

De Workspace Dividers zijn deels afgezonderde werkplekken in een 
grote open ruimte. De schermen rondom de bureaus zorgen ervoor 
dat het omgevingsgeluid gereduceerd wordt en dat men een eigen 
werkplek heeft met veel privacy. Door het unieke koppelsysteem 
zijn onze Workspace Dividers makkelijk uit te breiden en te 
verplaatsen.
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De Workspace Dividers geven elke professional, bijvoorbeeld 
in een callcenter, een volledig afgeschermde werkplek met 
alle benodigde privacy en rust om goed te kunnen werken. 
Het voordeel is bovendien dat het ruimtelijke effect en de 
zichtbaarheid van collega’s blijft, maar dat men toch een 
volledig eigen werkplek heeft. 
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Specificaties Minder omgevingsgeluid, 
betere prestaties.
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Workspace Dividers

Samenstelling 
50mm dik, gerecycled aluminium conform 
profiel conform EN-486.

Vulling
15mm schapenwol 1500 gr/m2, dubbelzijdig 
aangebracht.
Schapenwol is een natuurlijk product met veel 
waardevolle eigenschappen. De optelsom van 
deze eigenschappen maakt het één van de 
beste grondstoffen voor een gezond binnen-
klimaat.

Geluidsabsorptie 
Geluidsabsorptie coëfficiënt aw 0,60 per zijde 
(NEN-EN-ISO 354). 

Brandvertragend 
•	 Wol:	Voor	de	verbranding	van	wol	is	25,2%	
zuurstof nodig. De lucht die we inademen bevat 
slechts	gemiddeld	21%	zuurstof,	dus	werkt	het	
materiaal vlam dovend. Het vlampunt van wol 
kan alleen bereikt worden bij een temperatuur 
van ca. 580 °C.
•	 Createx:	behaalt	DIN	EN	13501-1

Deblick is een gecertificeerd bedrijf.

Stofferingen
In onze Material List zijn alle stofkleuren terug te vinden.

Createx	Visual:	stoffering	met	uw	eigen	ontwerp,	
afbeelding	of	huisstijl.	100%	polyester	met	brand-
vertragende coating (behaald DIN EN 13501-1).

Verschilldende	stofferingen	mogelijk	op	aanvraag,	
neem contact op voor meer informatie.

Kleuren
Frame kleuren 
•	 RAL	9010		−		Zuiver	wit
•	 RAL	9016		−		Verkeerswit
•	 RAL	9005		−		Zwart

Andere	RAL	kleuren	op	aanvraag,	
neem contact op voor meer informatie.



Specificaties Voor elk bureau
de juiste oplossing. 

Breedte Diepte Totale hoogte vanaf grond

1600 800  1200  /  1300  /  1400

1600	 900	 	 1200		/		1300		/		1400

1800 800  1200  /  1300  /  1400

1800	 900	 	 1200		/		1300		/		1400

Breedte Diepte Totale hoogte vanaf grond

1600 800  1200  /  1300  /  1400

1600	 900	 	 1200		/		1300		/		1400

1800 800  1200  /  1300  /  1400

1800	 900	 	 1200		/		1300		/		1400

50 mm 50 mm

Workspace Divider Mono  –  Base / Expand

Afmeting	bureau	(er	wordt	aan	alle	zijdes	15mm	marge	genomen)

Workspace Divider Cross  –  Base / Expand

Afmeting	bureau	(er	wordt	aan	alle	zijdes	15mm	marge	genomen)

Workspace Divider Duo  –  Base / Expand

Afmeting	bureau	(er	wordt	aan	alle	zijdes	15mm	marge	genomen)

Workspace T-Divider  –  Base / Expand

Afmeting	bureau	(er	wordt	aan	alle	zijdes	15mm	marge	genomen)

Profiel
Profieldikte

Profiel
Profieldikte

Breedte Diepte Totale hoogte vanaf grond Hoogte tussenscherm

1600 800 1200  /  1300  /  1400 600  /  800

1600	 900	 1200		/		1300		/		1400	 600		/		800

1800 800 1200  /  1300  /  1400 600  /  800

1800	 900	 1200		/		1300		/		1400	 600		/		800

Breedte Diepte Totale hoogte vanaf grond Hoogte tussenscherm

1600 800 1200  /  1300  /  1400 600  /  800

1600	 900	 1200		/		1300		/		1400	 600		/		800

1800 800 1200  /  1300  /  1400 600  /  800

1800	 900	 1200		/		1300		/		1400	 600		/		800
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atSpaces

ease

Wij zijn ervan overtuigd dat de sfeer in een 
ruimte bijdraagt aan de prestaties van mensen. 
 
Deblick streeft naar het esthetisch en functioneel 
optimaliseren van binnenruimtes voor alle zintuigen. 
Het is een gevoelskwestie; mensen moeten zich 
goed voelen om goed te kunnen presteren. 
Het juiste licht, de juiste akoestiek en de juiste 
privacy.	Zo	kunnen	we	de	perfecte	balans	in	een	
ruimte garanderen.
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Spaces 
at ease


