Gedetailleerde beschrijving van alleenstaande permanente unit
Buiten afmetingen :
(LxBxH): 2600 x 1970 x 1700 mm
Binnen afmetingen :
(LxBxH) : 2500 x 1820 x 1570 mm
Afwerking buiten : brandvertragende zeildoek M2/NFP 92-507 * B1/DIN 4104-1 ; dikte 570 gr/m² in
kleur naar keuze. Voor beschikbaar kleuren pallet zie aparte link op website.
Afwerking binnen :











gebeitste houtafwerking van wanden en plafond
houten planken vloer 20mm dik.
Tussen de buiten en binnen schil is er een 40mm dikke, ecologische en vochtregulerende
isolatielaag aangebracht.
Bed/bank combinatie : Stalen buizenframe met lattoflex afgewerkte bed mechaniek
eenvoudig bedienbaar, in een handomdraai van bed naar zetel en omgekeerd. Voorzien van
een brandvertragende matras (CMHR) met daarrond een matrasbeschermer voor
professioneel normaal gebruik (bi-elastisch) of professioneel intensief gebruik (PU Strong),
10 cm dik (optie).
Electrische installatie : Hoofdverlichting is een indirecte LED plafondstrip van 2 meter L + R
onzichtbaar geplaatst te bedienen door dubbelpolige spatwaterdichte IP55 design
schakelaar.
Sfeer verlichting = leeslampje L + R individueel bedienbaar door drukknop.
Twee USB-laadpoorten 1 en 2 ampère met afdichtklepje en blauwe LED-indicator.
Één 230V elektrische aansluiting.

Beschikbaar kleuren pallet buiten-zeildoek
Inzake kleuren van het buiten zeildoek zijn er twee mogelijkheden :
OF je kiest voor een éénkleurige standaard zeildoek met daarin onderscheid tussen “glans”-kleuren
of “satin”-kleuren dat is standaard voorzien in de prijs.
OF je kiest voor een gepersonaliseerde zeildoek, digitaal geprint (in optie).
Optie 1 : éénkleurig standaard zeildoek (standaard)
We onderscheiden 3 zeildoeken per unit : de voorkant; de achterkant en de zijkant
(rondomrond). In principe kan u hier eigen combinaties maken van kleuren en dus tot 3
verschillende kleuren aanduiden voor de 3 zeildoeken. Evengoed kan u alles in dezelfde kleur
kiezen.
Hieronder geven we je een link naar het kleurenpallet van de fabrikant;
Opgepast : in de werkelijkheid zijn de kleuren over het algemeen een stuk ‘feller’ en
‘glanzender’ (levendiger) dan op het computerscherm waar ze eerder mat overkomen. Bij
twijfel of indien dit voor u van groot belang is gelieve ons te contacteren !! We hebben een

aantal sample-folders die we u kortstondig kunnen toesturen om u keuze te maken of ik kan
bij u langskomen.

Bekijk het volledige kleuren pallet ‘glans’ via :

https://goo.gl/EGfk7H
Bekijk het volledige kleuren pallet ‘Satin’ via :

https://goo.gl/nZEfwS
LET OP : In dit gamma is het aantal kleuren beperkt. De link toont alles maar alleen volgende
kleuren houden wij op stock :
Citron : 502V2-50674C

Olive : 502V2-50688C

Nénuphar : 502V2-50670C

Lagon : 502V2-2160C

Blue azur : 502V2-50677C

Optie 2 : full-print zeildoek (optie).
hierbij wordt het buitenzeil geheel of gedeeltelijk digitaal geprint op maat en vraag van de
klant. Dat kan zijn uw logo, maar ook foto’s, tekeningen, etc… zolang het maar beschikbaar is
of beschikbaar kan gemaakt worden in kwaliteitsvolle grafische bestanden. Gelieve ons
hiervoor te contacteren.

