Prijslijst kantoorunit W-serie buiten 2022
Complete kantoorunits, als mobiele kantoorunit (of als permanente) verplaatsbare werkruimtes, kantines. De verrassend
voordelige mobiele kantoren uit de W-serie van kantoorunitspecialist. Een ideale oplossing voor bedrijf en industrie! Deze
kantoorunits worden compleet geleverd met bodem, deur, dak, wanden en zijn voorzien van hijsogen op de dakconstructie,
zodat deze desgewenst eenvoudig verplaatst kunnen worden met een kraan.
Kantoorunit W-serie geschikt voor buitengebruik
Een afgesloten en aangename ruimte creëren in de buitenruimte? Dit is geen probleem met onze mobiele kantoorunit WSerie. Deze elegante oplossing kan zowel vrijstaand als op of aan bestaande gebouwen worden gemonteerd. In één
verdieping, een dubbele en zelfs een drie dubbele verdieping is mogelijk.
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voorzien van 24 mm isolerende beglazing.
voorzien van water & weerbestendige verzinkt plaatstaal.
eenvoudig en snel te verplaatsen.
hoogwaardige isolatie van dak, muur en vloer.
Kant en klare oplossingen direct klaar voor gebruik.
Voorzien van hijsogen voor snelle herpositionering

https://www.youtube.com/watch?v=ezP7DUBU3RE&feature=emb_title
https://kantoorunitspecialist.nl/producten/w-serie-kantoorunit
https://nl.pinterest.com/kantoorunitspecialist/boards/

De kantoorunits zijn van vele opties te voorzien welke wij voor u in de fabriek monteren;
- Verdeelkast
- Verlichting(LED)
- Wandcontactdozen
- PC-aansluitingen
- Airco unit
- Elektrokachel

Volledig gesloten
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- Douches
- Toilet
- Keuken
- 3 standen ventilator
- Zonnewerking binnen/buiten

Vast raam

Draai/-kiep

Schuifraam

Volledig glas

Gesloten deur

Deur met raam

Kantoorunit W-serie, type W4
Technische gegevens
Artikelnummer
Type
Lengte
Breedte
Hoogte buitenzijde
Hoogte binnenzijde
Hijsogen
Afwerking buitenzijde
Isolatie sterkte
Isolatie
Glassterkte
Glazen omlijsting
Afwerking binnenzijde
Doorgangbreedte
Opening type
Gebruik geschikt voor
Kleur
Glas
Aantal vaste ramen
Aantal gesloten panelen
Aantal deuren gesloten
Totaal aantal panelen
Vloer afwerking
Gewicht
Levertijd

101200465
W4
1045mm
1045mm
2800mm
2500mm
Ja
Plaatwerk metaal
40mm
Minerale wol
24mm
Kunststof frame
Houtwerk
900mm
Naar buiten rechts
Buiten
RAL9002 – grijs/wit
Geïsoleerd glas
2
1
1
4
Vinyl, grijs
550kg
8-10 werkweken

Prijs per stuk excl. BTW: 3.019,Prijs inclusief:
- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten
Prijs exclusief:
- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen
Optioneel:
Omschrijving
Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast
€ 812,LED armatuur 4000K
€ 464,Dubbele wandcontactdoos
€ 43,PC aansluiting
€ 119,Elektrokachel wandmodel 2KW
€ 171,Elektrokachel wandmodel 3KW
€ 223,Wand ventilator instelbaar
€ 748,Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24
€ 1898,Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken € 1053,Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit € 243,Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze.
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Kantoorunit W-serie, type W8
Technische gegevens
Artikelnummer
Type
Lengte
Breedte
Hoogte buitenzijde
Hoogte binnenzijde
Hijsogen
Afwerking buitenzijde
Isolatie sterkte
Isolatie
Glassterkte
Glazen omlijsting
Afwerking binnenzijde
Doorgangbreedte
Opening type
Gebruik geschikt voor
Kleur
Glas
Aantal vaste ramen
Aantal gesloten panelen
Aantal deuren gesloten
Totaal aantal panelen
Vloer afwerking
Gewicht
Levertijd

101200466
W8
2045mm
2045mm
2800mm
2500mm
Ja
Plaatwerk metaal
40mm
Minerale wol
24mm
Kunststof frame
Houtwerk
900mm
Naar buiten rechts
Buiten
RAL9002 – grijs/wit
Geïsoleerd glas
4
3
1
8
Vinyl, grijs
1050kg
8-10 werkweken

Prijs per stuk excl. BTW: 5.886,Prijs inclusief:
- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten
Prijs exclusief:
- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen
Optioneel:
Omschrijving
Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast
€ 812,LED armatuur 4000K
€ 464,Dubbele wandcontactdoos
€ 43,PC aansluiting
€ 119,Elektrokachel wandmodel 2KW
€ 171,Elektrokachel wandmodel 3KW
€ 223,Wand ventilator instelbaar
€ 748,Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24
€ 1898,Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken € 1053,Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit € 243,Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze.
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Kantoorunit W-serie, type W10
Technische gegevens
Artikelnummer
Type
Lengte
Breedte
Hoogte buitenzijde
Hoogte binnenzijde
Hijsogen
Afwerking buitenzijde
Isolatie sterkte
Isolatie
Glassterkte
Glazen omlijsting
Afwerking binnenzijde
Doorgangbreedte
Opening type
Gebruik geschikt voor
Kleur
Glas
Aantal vaste ramen
Aantal gesloten panelen
Aantal deuren gesloten
Totaal aantal panelen
Vloer afwerking
Gewicht
Levertijd

101200467
W10
3045mm
2045mm
2800mm
2500mm
Ja
Plaatwerk metaal
40mm
Minerale wol
24mm
Kunststof frame
Houtwerk
900mm
Naar buiten rechts
Buiten
RAL9002 – grijs/wit
Geïsoleerd glas
5
4
1
10
Vinyl, grijs
1350kg
8-10 werkweken

Prijs per stuk excl. BTW: 7.695,Prijs inclusief:
- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten
Prijs exclusief:
- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen
Optioneel:
Omschrijving
Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast
€ 812,LED armatuur 4000K
€ 464,Dubbele wandcontactdoos
€ 43,PC aansluiting
€ 119,Elektrokachel wandmodel 2KW
€ 171,Elektrokachel wandmodel 3KW
€ 223,Wand ventilator instelbaar
€ 748,Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24
€ 1898,Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken € 1053,Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit € 243,Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze.
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Kantoorunit W-serie, type W12
Technische gegevens
Artikelnummer
Type
Lengte
Breedte
Hoogte buitenzijde
Hoogte binnenzijde
Hijsogen
Afwerking buitenzijde
Isolatie sterkte
Isolatie
Glassterkte
Glazen omlijsting
Afwerking binnenzijde
Doorgangbreedte
Opening type
Gebruik geschikt voor
Kleur
Glas
Aantal vaste ramen
Aantal gesloten panelen
Aantal deuren gesloten
Totaal aantal panelen
Vloer afwerking
Gewicht
Levertijd

101200468
W12
4045mm
2045mm
2800mm
2500mm
Ja
Plaatwerk metaal
40mm
Minerale wol
24mm
Kunststof frame
Houtwerk
900mm
Naar buiten rechts
Buiten
RAL9002 – grijs/wit
Geïsoleerd glas
6
5
1
12
Vinyl, grijs
1600kg
8-10 werkweken

Prijs per stuk excl. BTW: 9.207,Prijs inclusief:
- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten
Prijs exclusief:
- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen
Optioneel:
Omschrijving
Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast
€ 812,LED armatuur 4000K
€ 464,Dubbele wandcontactdoos
€ 43,PC aansluiting
€ 119,Elektrokachel wandmodel 2KW
€ 171,Elektrokachel wandmodel 3KW
€ 223,Wand ventilator instelbaar
€ 748,Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24
€ 1898,Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken € 1053,Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit € 243,Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze.
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Kantoorunit W-serie, type W14
Technische gegevens
Artikelnummer
Type
Lengte
Breedte
Hoogte buitenzijde
Hoogte binnenzijde
Hijsogen
Afwerking buitenzijde
Isolatie sterkte
Isolatie
Glassterkte
Glazen omlijsting
Afwerking binnenzijde
Doorgangbreedte
Opening type
Gebruik geschikt voor
Kleur
Glas
Aantal vaste ramen
Aantal gesloten panelen
Aantal deuren gesloten
Totaal aantal panelen
Vloer afwerking
Gewicht
Levertijd

101200469
W14
4045mm
3045mm
2800mm
2500mm
Ja
Plaatwerk metaal
40mm
Minerale wol
24mm
Kunststof frame
Houtwerk
900mm
Naar buiten rechts
Buiten
RAL9002 – grijs/wit
Geïsoleerd glas
7
6
1
14
Vinyl, grijs
1850kg
8-10 werkweken

Prijs per stuk excl. BTW: 11.862,Prijs inclusief:
- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten
Prijs exclusief:
- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen
Optioneel:
Omschrijving
Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast
€ 812,LED armatuur 4000K
€ 464,Dubbele wandcontactdoos
€ 43,PC aansluiting
€ 119,Elektrokachel wandmodel 2KW
€ 171,Elektrokachel wandmodel 3KW
€ 223,Wand ventilator instelbaar
€ 748,Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24
€ 1898,Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken € 1053,Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit € 243,Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze.
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-

Betaling: 50% bij opdracht restant binnen 14 dagen na levering
Prijzen weergegeven per stuk en excl. btw.
Eventuele druk en zetfouten voorbehouden.
Prijzen gebaseerd op goede bereikbaarheid en levering volledig geassembleerd

Wenst u een afwijkende maat, andere type panelen of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,
Team kantoorunitspecialist.nl
Nynke de Jong
+31 (0) 50 28 06 970
+31 (0) 6 53 58 5632
Heresingel 28a
9711EV Groningen
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