
 
 

Kantoorunit type SMART 
 
Onze kantoorunit met een maximale diepte van 2300mm, geschikt voor binnen gebruik en qua lengte 
onbeperkt uitbreidbaar, grote diversiteit in panelen. 
 

Stel simpel uw eigen bureel samen! 
 
SKWshop ontwerpt, levert en monteert kwalitatief hoogwaardige kantoorunits welke kunnen worden 
gebruikt voor vele toepassingen. Dit doen we in samenwerking met Europees grootste fabrikant Walter 
Solbach Metallbau. 
 
Onze units voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en kunnen op maat worden ontworpen en naar elke 
wens worden aangepast. Inrichting, indeling en afwerking is variabel waardoor wij u een passend voorstel 
kunnen doen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u assisteren en begeleiden bij de aankoop van de 
voor u op maat gemaakte kantoorunit welke voldoen aan de TÜV norm. 
 

 
Onze innovatieve mobiele kantoorunit type SMART, geschikt voor binnen gebruik. Verplaatsbare en 
demontabele kantoorruimte. De SMART kantoorunit is eenvoudig op te bouwen en weer af te breken 
middels zijn goed doordachte constructie. Dit maakt onze SMART bureel geschikt voor zowel permanente 
plaatsing als tijdelijke plaatsing. Dankzij geprefabriceerde standaard wand elementen is deze unit 
verkrijgbaar met korte levertijden. Het systeem overtuigd met zijn moderne elementen en veer en groef 
constructie, dit maakt het systeem uiterst eenvoudig te installeren, wat u veel tijd en moeite bespaart.  
 
De panelen van deze unit zijn gefabriceerd uit twee hoogwaardige stalen plaatelementen, waartussen een 
vulling zit van PU-schuim, dit maakt de unit sterk en licht in gewicht. 
Het onderhoudsvriendelijke ontwerp is aantrekkelijk en, dankzij de elegante kleuren, zeer eigentijds: 
terwijl de panelen gecoat zijn in wit aluminium (RAL 9002), zijn raam- en deurkozijnen en hoekprofielen 
gekleurd in het antraciet grijs (RAL 7016). 
 
Wenst u het kantoor te verplaatsen? Dankzij het plug-in systeem is dit zeer eenvoudig te realiseren. 
Voldoet de maatvoering niet meer en wilt u deze uitbreiden? Ook dit is mogelijk, bestel simpelweg de 
gewenste panelen en u kunt uw SMART bureel uitbreiden. Op deze manier blijft u altijd flexibel en kunt u 
op elke behoefte reageren.  
 
De elementen zijn voorzien van een hoge classificatie isolatie en brandbeveiliging (B1 C-S3 D0 volgens DIN 
EN 13501-1) en zorgen dus voor een veilige werkomgeving welke voldoen aan de standaard. 
 
Deze kantoorunit is leverbaar met een maximale diepte van 2,3m en qua lengte onbeperkt uit te breiden, 
deze unit kan dus in zijn geheel worden verplaatst op een aanhanger zonder deze te hoeven afbreken! 
Wenst u een unit met een grotere diepte dan verwijzen wij u graag naar onze W-Serie kantoorunit.  
 



 
 

 
 
Hieronder ziet u de leverbare wandpalen van onze mobiele kantoorunits: 

• Volledig gesloten paneel. 

• Half gesloten paneel voorzien van gesloten raam. 

• Half gesloten paneel voorzien van draai-kiepraam. 

• Half gesloten paneel voorzien van schuifraam. 

• Volledig open paneel voorzien van glas. 

• Volledig gesloten deurpaneel. 

• Half gesloten deurpaneel voorzien van glas aan de bovenzijde. 
 
Standaard kleurafwerking van de SMART bureel: 

• Binnenzijde van de unit gecoat in RAL9002. (grijs/wit) 

• Raamkozijnen gecoat in RAL7016. (antraciet/grijs) 

• Deurkozijnen gecoat in RAL7016. (antraciet/grijs) 

• Hoekprofielen gecoat in RAL7016. (antraciet/grijs) 
 
Overig: 

• Dak: voorzien van dakpanelen. 

• Dakafwerking: middels aansluitprofielen geleverd per m¹. 

• Hoekafwerking: middels hoekprofielen, lengte 2600mm – 4 stuks per unit. 

• Vulling panelen: PU schuim met brandklasse B1. 

• Breedte veer: 20mm 

• Breedte groef: 18mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prijsoverzicht panelen: 

Omschrijving Prijs 

Volledig gesloten paneel € 259,- 

Half gesloten paneel voorzien van gesloten raam aan de bovenzijde € 412,- 

Half gesloten paneel voorzien van draai-kiepraam aan de bovenzijde € 635,- 

Half gesloten paneel voorzien van schuifraam aan de bovenzijde € 819,- 

Volledig open paneel voorzien van glas € 907,- 

Volledig gesloten deurpaneel, links of rechts draaiend € 855,- 

Half gesloten deurpaneel voorzien van glas aan de bovenzijde, links of rechts draaiend € 999,- 

Dakpaneel afmeting 1150x2300mm € 184,- 

Hoek afwerking strips (4 stuks) afmeting 67x67x3mm € 236,- 

Afmeting wandpaneel hoogte x lengte x diepte: 2600 x 1150 x 60mm 

 
Perfect afgestemd op de smart unit, biedt SKWshop een selectie van uitrustingsopties. van licht tot 
airconditioning. zelfs met speciale wensen helpen we u om de unit aan te passen aan uw persoonlijke 
behoeften. Hieronder een overzicht van de opties. 
 
Prijsoverzicht basispakket elektra: 

Aantal Omschrijving 

1 Elektro verdeler kast, afmeting 125x160x65mm zekering en automaten B1 (zonder deur) 

1 LED 4000K 

1 Dubbele wandcontactdoos 

1 Kabelkaneel: 1,5m 30x30mm kabeldoorvoer t.b.v. verlichting 

1 PC-aansluiting 

1 Kabelgoot: 1m 130x60mm 

Totaalprijs voor bovengenoemd pakket: € 695,- 
 
Prijsoverzicht uitbreidingen opties elektra: 

Dubbele PC-aansluiting € 98,90 

Dubbele wandcontactdoos € 29,95 

 

Elektrische kachel, muurbevestiging € 213,- 

Zorgt voor een constante en aangename warmte. 

• 2kW elektrische verwarming, met traploze temperatuur instelling en thermostaat. 

• Kabelgeleider van 0,5m - 30mm. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wand ventilator € 899,- 

Zorgt voor een constante ventilatie 

• Diameter 180mm 

• 3-standenschakelaar 

• Stil en energiebesparend 

• Kabelgeleider van 2m – 30mm 
 

Staande airconditioner € 2.058,- 

Met de juiste airconditioner kunt u de binnen lucht snel afkoelen tot een aangename temperatuur en 
vochtigheid. compact en ongecompliceerd. 

• Hoge energie-efficiëntie 

• Eenvoudige bediening door elektronische bediening met display 

• Onmiddellijk klaar voor gebruik zonder installatie 

• Compact en mobiel  

• Kabelgeleider van 0,5m - 30mm. 
 

Verlichting € 236,- 

• LED 

• 4000K 
 
Verzendkosten per box: 

Duitsland Oostenrijk Nederland België Zwitserland 

€ 242,- € 264,- € 264,- € 279,- € 367,- 

 
Verzendlocatie: CZ-262 72 Breznice 
Verzendtype: Bouwpakket  
Volume per box: 10 panelen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zelfs voor de meest veeleisende of ongebruikelijke toepassingen levert SKWshop verplaatsbare of 
modulaire kantoorunits. Het team van SKWshop denkt met u mee en komt met heldere adviezen en een 
tekening op maat. U weet dan precies wat de mogelijkheden zijn, wat de kosten zijn en wanneer wij 
kunnen leveren. Zo maakt u een weloverwogen keuze. Voor onze volledige assortiment kunt u een kijkje 
nemen op de volgende pagina: https://www.skwshop.nl/kantoorunits 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat een goede invulling van de publieke ruimte mensen ontspant, energie geeft 
en dichter bij elkaar brengt. Het design, de functionaliteit en de plek van park, kantoor en straat inrichting 
kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren! Bent u op zoek naar een goede invulling? Wij zullen ons 
uiterste best doen om u te helpen, dit doen we door te luisteren en te investeren in onze kennis en 
service. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem vooral contact met ons op, we helpen u graag 
verder! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Team SKWshop.nl 
+31(0) 50-2806970 - info@skwshop.nl 

https://www.skwshop.nl/kantoorunits

