
 

De hedendaagse oplossing voor het werken in teamverband is 

de duowerkplek met akoestisch bureauscherm. De benodigde 

interactie tussen medewerkers versus de behoefte aan visuele 

afzondering en akoestiek wordt met deze complete werkplek  

gerealiseerd 

 

Hi Tee Duo werkplek  

 

 

Akoestisch bureauscherm  

Voor de Duo werkplekken zijn akoestische bureauschermen 

beschikbaar welke zijn afgestemd op de maatvoering en de functie 

van deze werkplekken. 

Het bureascherm word ondersteund door de H- of wang-poot van de 

duo werkplek. De standaardhoogte van 122 cm is afgestemd met de 

hoogte van de akoestische schuifdeurkasten. Deze hoogte biedt een 

vrij blikveld vanuit zitpositie en zorgt voor goede akoestiek. Er onstaat 

een overzichtelijke ruimte wanneer duo werkplekken met akoestische 

schermen in combinatie met de akoestische schuifdeurkasten in een 

open kantoorruimte geplaatst worden. 

 

Perforatie  

Het metalen akoestische bureauscherm is voorzien van een ‘capsule’ 

vormig perforatiepatroon. In de wand is een geluidsabsorberend 

polyestherwol verwerkt dat word afgedekt door een vuilafstotend, 

brandwerend vliesdoek. Dit bureauscherm kan worden toegepast in 

combinatie met de akoestische schuifdeurkast Sound and Vision 2.0 

series. 

 

Lakuitvoering 

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor 

hebben wij een standaard collectie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Akoestische bureauschermen 

perforatie sound and vision 2.0 series  

Hi Tee           

http://www.deprojectinrichter.com


Afmetingen  akoestische bureauschermen 

perforatie sound and vision 2.0 series  
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Maten zijn weergegeven in cm  
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Lakkleuren 
bureaumeubelen en opbergmeubelen   

Uni  

Metallic 

Structuur 

03 Wit  
      RAL 9016 

05 diepzwart  
      RAL 9005 

09 Lichtgrijs  
      RAL 7035 

70 Zwartgrijs   
      RAL 7021 

01 Wit aluminium 
 

06 Aluminium  17 Donkergrijs 

     metallic 

19 Bronsgrijs  

     metallic 

29 Zwart metallic 

08 Champagne 

     structuur 

12 Zilver  

     structuur 
14 Donkerbruin 

     structuur 

Interieurkleur akoestische schuifdeurkasten  

30 Lichtgrijs 70 Zwartgrijs  
      RAL 7021 

Interieurkleur roldeurkasten 

http://www.deprojectinrichter.com

