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Productsheet

BOW Four
Het karakter van ons werk zou je in toenemende
mate kunnen typeren als “hybride”: deels thuis en
deels op kantoor. Om jouw tijdsbesteding op
kantoor optimaal efficiënt én effectief te maken
hebben wij de BOW Four ontwikkeld. Geschikt om in
te overleggen maar ook om in te werken. Afhankelijk
van jouw voorkeur is deze werk-spreek-kamer
geschikt voor één tot vier personen.
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kleur buitenpaneel

Zwart
U12000

kleur staal

Zwart
RAL 9005

kleur vilt

Antraciet
Kleur: 50

buitenmaat in cm

B255 D255 H232

Specs
Montagetijd 120 minuten

Configuratiecode B4Z-DZ4-G3-R

Geluidsreductie 33 DB

Luchtverversing 6 keer per uur

Aantal personen 4 personen

Verlichting 2700K - 500 lumen

Aansluitingen 4x 230 V en 2x USB

Zelfvoorzienend d.m.v. één stekker

Voorzien van motion sensor

http://www.deprojectinrichter.com


Bouwstenen
Op basis van jouw gemaakte configuratie worden deze bouwstenen gebruikt.
Onderstaand kun je zien in welke dozen deze worden geleverd.

stuks doos nr. inhoud

4 Doos 1a Dicht bovenpaneel zwart

4 Doos 2a Dicht onderpaneel zwart

3 Doos 3a Glazen bovenpaneel zwart

3 Doos 4a Glazen onderpaneel zwart

1 Doos 5a Hoekstaander (4x) zwart

2 Doos 6a Doorkoppelpaal (2x) Zwart

1 Doos 7a Glazen deur met zwart staal

1 Doos 8a Dakpaneel met sensor, verlichting en ventilatie

3 Doos 8b Dakpaneel - Dakpaneel met verlichting en ventilatie

2 Doos 9a dakbalk 2500 zwart

2 Doos 11a Dakeind zwart



Let’s make
it bigger!
Wanneer je onderstaande onderdelen toevoegd,
kun je van je BOW Four een BOW Six box samenstellen.

stuks doos nr. inhoud

2 Doos 3a Glazen bovenpaneel zwart

2 Doos 4a Glazen onderpaneel zwart

1 Doos 6a Doorkoppelpaal (2x) Zwart

2 Doos 8b Dakpaneel - Dakpaneel met verlichting en ventilatie

2 Doos 9a dakbalk 2500 zwart

1 Doos 10a Dakmidden zwart

BOW Four BOW Six



Unieke eigenschappen

Modulair systeem
De boxen van BOW bouw je op uit universele bouwstenen. Het assortiment hiervan is beperkt, het aantal
mogelijke configuraties eindeloos.

Herbruikbare bouwstenen
Elke BOW box is eenvoudig te (de)monteren. De bouwstenen hierbij zijn op elk moment in de tijd ook
toepasbaar in een andere configuratie.

Nederlandse productie
Onze bouwstenen worden ontworpen, geproduceerd en op voorraad gehouden in Nederland. Kiezen voor
de bouwstenen van BOW is kiezen voor duurzaam.

Contact

Michael Kuiper
+31 6 25 14 80 53
michael@bowfitout.com

bowfitout.com
info@bowfitout.com
Brugstraat 11, Almelo

http://www.deprojectinrichter.com
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