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Phonebooth
101 cm
225 cm
122 cm

AFMETINGEN 
Breedte 
Hoogte 
Diepte 

Phonebooth incl.
uitbouw zijkant

142 cm
225 cm
122 cm

Phonebooth incl.
uitbouw achter

101 cm
225 cm
161 cm

Boston phonebooth biedt diverse mogelijkheden. Het is een besloten ruimte binnen een ‘open office’, om te telefoneren, te lezen, 
te concentreren of te werken. De phonebooth functioneert als een op zichzelf staande unit, maar ook als paar of met meerdere 
phonebooths op een rij. De basisopstelling met bureaublad kan worden uitgebreid met een zijdelingse uitbouw resp. een verlengd 
bureaublad of een whiteboard. 
Een breed scala aan materialen kan worden toegepast voor het personaliseren en materialiseren van de Boston, variërend van 
gestoffeerde akoestische panelen, glas en hout of HPL panelen. Ventilatie is geïntegreerd in het dak van de Boston en een keuze kan 
worden gemaakt uit verschillende netboxen.
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Opbouw: stalen frame met poedercoating in Palau Basiskleuren, voorzien van 8 of 14 gestoffeerde 
panelen. De helft van de panelen bevindt zich aan de binnenzijde, de helft van de panelen aan de 
buitenzijde.

Glas: uitgevoerd met een glazen deur (96cm breed) met roestvrijstalen Boston handgreep en 
scharnieren; plaatsing scharnieren links en rechts mogelijk (uitzondering: bij een uitbouw aan de zijkant 
van een enkele vrijstaande Boston worden de scharnieren altijd aan de zijde van de uitbouw geplaatst. 
Glas in de kleuren grijs en bruin is mogelijk.

Voorzieningen: voorzien van 18mm werkblad, afgewerkt in HPL Palau standaardcollectie; blad-afwerking 
in andere HPL soorten, fineer of mat zijdeglans gespoten, mogelijk op aanvraag.

Uitgevoerd met verlichting in het dak (LED downlighter) en ventilatie, standaard aangesloten met een 
ongeschakeld snoer.

Netbox mogelijkheden: netbox MEB met 2x 230V in de wand ingebouwd, optioneel met een aan- uit 
schakelaar voor verlichting. Andere aansluitingen zoals USB lader en data aansluiting mogelijk op 
aanvraag.

Optie uitbouw: een uitbouw is mogelijk aan de zijkant of achterzijde van de Boston, en bevat een 
werkblad.

Optie HPL paneel: gestoffeerde panelen kunnen vervangen worden door eiken fineer en HPL uit de HPL 
Palau standaardcollectie. Andere materialen zijn mogelijk, op aanvraag.

Ontwerp: Bruno Vermeersch.


