
 

De hedendaagse oplossing voor het werken in teamverband is 

de duowerkplek met een bureauscherm. De benodigde 

interactie tussen medewerkers versus de behoefte aan visuele 

afzondering en akoestiek wordt met deze complete werkplek  

gerealiseerd 

 
 

 

Akoestisch bureauschermen 

Voor de duo werkplekken zijn akoestisch  gestoffeerde bureau- 

schermen beschikbaar welke zijn afgestemd op de maatvoering 

 en de functie van deze werkplekken. 

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

duo werkplek. De bureauschermen hebben een hoogte van 112 cm. 

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 een open kantoorruimte 

geplaatst worden. 

 

Gestoffeerde akoestisch bureauscherm 

Een volledig gestoffeerd akoestisch bureauscherm bestaat uit een  

constructief frame voorzien van een akoestische vulling en is 

afgewerkt met stoffering.   

 

Stoffering 

Voor de stoffering kan er gekozen worden uit Jazz en Facet.  

 

Lakuitvoering 

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor 

hebben wij een standaard collectie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Akoestisch gestoffeerde bureauschermen Hi Tee           
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Afmetingen akoestische gestoffeerde 

bureauschermen 
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Maten zijn weergegeven in cm  

Hi Tee           



Jazz 
akoestisch gestoffeerde 

bureauschermen 

lightgrey 60 antracite 67  onyx 169 espresso 123 

capuccino 11 darkbrown 18 beige 05 natural 01 

ivory 101 lemon 122 rust 29 coral 95 

fucsia 77 purple 78 indigo 90 aqua 143 

navy 49 petrol 56 army 14 

Stofgroep A 



Jazz 
akoestisch gestoffeerde 

bureauschermen 
 



  

Facet 
akoestisch gestoffeerde 

bureauschermen 

lichtgrijs 1000 middengrijs 1001 zwart 1003  

dolphin 180 

antracite 67     

shitake 124 darkbrown 18 

ivory 101 natural 01 beige 1037 kiezel 7 

taupe 1008 

rust 29 mandarin 129 orange 2012/b 

navy 1007 blue 45 lightblue 41 indigo 90 

Stofgroep B 



petrol 56 oceanblue 147 azur 144 

prune 76 

aqua 143    

nightshade 178 purple 78 

mint 50 olive 53 army 14 yellow 24 

violet 72 

aubergine 74 pink 73 fuchsia 77 

red 2011 fire 139 maize 22 pistachio 52 

  

Facet 
akoestisch gestoffeerde 

bureauschermen 

Stofgroep B 



  

Facet 
akoestisch gestoffeerde 

bureauschermen 



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 
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