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OVER ONZE VC UNIT

VC Units zijn prefab cabines van
kantoorunitspecialist.nl. een
gedegen product en een groot
scala aan mogelijkheden qua
inrichting en grootte. Uw eigen
eigen inbreng is hierbij van groot
belang. In deze brochure vindt u
meer informatie omtrent onze VC
unit en kunt u inspiratie opdoen
voor het aankopen voor uw eigen
op maat gemaakte unit. Onze
kantoorunits worden ingezet voor
allerlei doeleinden. Onze
adviseurs helpen u graag bij het
vinden van een passende
oplossing.

UITVOERING

TOEPASSINGEN

De VC Units zijn geschikt voor
zowel binnen als buitengebruik.
Hieronder volgen een aantal
voorbeelden waar onze VC unit
voor wordt ingezet.
Kantoor
Bewakingsruimte
Controlepost
Kantine
Paviljoen
Wachthuisje
Portierloge
Kassa
Kiosk
Kleedkamer
EHBO-Post
Telefooncel
Chauffeurshuisje
Machinebehuizing
Meetruimte/laboratorium

Onze kantoorunits zijn in vele
afmetingen leverbaar startend bij
een afmeting van 116x116cm en
vrijwel oneindig qua grootte.
Tevens mogelijk als dubbel of drie
laags unit. Optioneel kunnen wij
onze units op een bordes plaatsen
welke wij voor u kunnen
produceren en leveren. Zo behoudt
u ruimte onder de unit voor o.a.
opslag of magazijn.
Indien de situatie zich hier voor
leent worden de units prefab voor
gemonteerd, indien dit niet
mogelijk is kunnen wij onze units
ook op locatie opbouwen. Naar
wens kunnen onze VC units worden
voorzien van diverse accessoires,
elektra opties en coating in een
RAL kleur naar keuze.

SERVICE

HOOGWAARDIGE
KWALITEIT

Vijf factoren zijn cruciaal voor het
creëren van een prettige werksfeer:
Werkruimte, de temperatuur, de
luchtvochtigheid, Luchtcirculatie en het
reduceren van lawaai. Een kantoorunit
van Kantoorunitspecialist.nl voldoet aan
al deze vereisten - van hoogwaardig
geïsoleerde wandelementen tot
efficiënte temperatuurregelingen en
luchtzuiveringsapparatuur. De ideale
luchttemperatuur in de units dient
tussen 20 en 22°C zijn en mag tijdens
temperatuurpieken niet hoger worden
dan 26°C. Vanaf 26°C kunnen wij extra
maatregelen treffen. In een omgeving
waar het aantal dB oploopt tot
bijvoorbeeld 100dB kunnen wij dit
reduceren met circa 40dB. Op basis van
de toepassing en omgeving kunnen wij u
hierin adviseren.

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.

