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UITVOERING

OVER ONZE SMART

Het moderne Smart kantoorunit
systeem bestaat uit verschillende
sandwichpanelen, die zowel licht
van gewicht en ongelooflijk
stabiel zijn dankzij hun
geavanceerde ontwerp. Door het
intelligente plug in systeem is uw
op maatgemaakte kantoorunit in
een mum van tijd gebruiksklaar.
Het systeem maakt snelle en
gemakkelijk demontage en
wederopbouw op een nieuwe
locatie mogelijk. Even
indrukwekkend is de hoge
flexibiliteit van de Smart
kantoorunit. Indien u meer ruimte
wenst kan het systeem simpel
uitgebreid worden met de
aanschaf van extra panelen.

TOEPASSINGEN

De Smart kantoorunit is
uitsluitend geschikt voor binnen
gebruik. Hieronder volgen een
aantal voorbeelden waar onze
Smart unit voor wordt ingezet.
Kantoor
Controlepost
Kantine
Wachthuisje
Kassa
Kleedkamer
Machinebehuizing
Opslagruimte

De panelen van onze Smart 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: De panelen zijn gecoat
in wit (RAL 9002), ramen,
deurkozijnen en hoekprofielen
gekleurd in het antraciet grijs (RAL
7016). De maximale diepte van de
Smart is 4600mm, uitsluitend
geschikt voor binnen gebruik en
onbeperk uitbreidbaar in de lengte.
De panelen 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.

SERVICE

DIVERSE OPTIES VOOR
EXTRA COMFORT

In perfecte balans met de Smart
kantoorunit bieden wij extra
elektra opties die wij tezamen met de
kantoorunit bij u afleveren. Van
contactdozen tot airconditioning. Mocht
u speciale wensen hebben dan helpen
we u graag bij het creëren van een
kantoorunit op maat volgens uw wensen
en persoonlijke behoeften.
Bent u op zoek naar een kantoorunit
geschikt voor buitengebruik? Ook
hiervoor bieden wij een oplossing - voor
meer informatie verwijzen wij u graag
door naar onze kantoorunit W-serie en
kantoorunit VC

ONZE KLANTEN

Al jaren zijn wij succesvol in het
inrichten van de openbare en semiopenbare ruimte. Als leverancier van
diverse producten bieden wij altijd
uitkomst voor uw behoefte aan
tijdelijke of (semi-)permanente
ruimte. In de loop der jaren hebben
tal van toonaangevende
ondernemingen gekozen voor de
units van kantoorunitspecialist.nl o.a.
Ministerie van Defensie, DHL,
Wetterskip Fryslân, Vopak en
Mitsubishi Motors Europe.

Wat u van ons kan verwachten?
Gedetailleerd advies en expertise.
Samen met ons verkoopteam kijken
wij naar uw situatie en op basis
van uw wensen ontvangt u van ons
een 2D tekening met de daarbij
horende offerte. Wij organiseren
het transport en onze technici
zorgen voor de installatie. U wordt
volledig ontzorgt en binnen één
dag kunt u uw unit in gebruik
nemen.
Al meer dan 40 jaar heeft dit
tijdloze systeem zich bewezen.
Dankzij de diversiteit qua panelen
is de unit in diverse afmetingen en
verdiepingen te leveren. Van
kleine opslagruimte tot uitgebreid
gebouwencomplex, er zijn talloze
mogelijkheden.
Neem gerust contact met ons op
voor een vrijblijvende offerte.

