KANTOORUNIT
W-SERIE
VEELZIJDIG EN
REPRESENTATIEF
GESCHIKT VOOR
ZOWEL BINNEN
ALS
BUITENGEBRUIK.
ONS MEEST
VERKOCHTE
OPLOSSING.

CONTACT

+31 (0) 50 - 280 69 70

Heresingel 28a, Groningen

info@kantoorunitspecialist.nl

KANTOORUNITSPECIALIST.NL
WWW.KANTOORUNITSPECIALIST.NL

www.kantoorunitspecialist.nl

POWERED BY SKWSHOP

OVER ONZE W-SERIE

UITVOERING

Ons hoogwaardige kantoorunit
systeem is zowel flexibel
als elegant. Simpel te integreren
in uw huidige omgeving. Makkelijk
te verplaatsen en maakt slim
gebruik van de beschikbare
ruimte. De veelzijdige W-serie
kenmerkt zich door gebruik van
hoogwaardige materialen, elegant
design en is bijzonder flexibel
door zijn modulaire
principe. Hierdoor creëeren we
voor iedere wens de juiste ruimte,
bijvoorbeeld als kantoor, controle
unit of kantine. de “W-serie” is
het ideale ruimtesysteem voor
gebruik voor zowel binnen als
buiten.

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 kantoorunits
worden voorzien van diverse
accessoires, elektra opties en
coating in een RAL kleur naar
keuze.

TOEPASSINGEN

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

HOOGWAARDIGE
KWALITEIT

Mobiliteit is een van de sterke punten
van dit systeem. Het systeem kan
gemakkelijk en snel worden verplaatst
wanneer uw processen veranderen.
Bovendien bieden de accessoires van
de W-serie u de grootste
vormgevingsmogelijkheden - of het nu
gaat om verlichting, airconditioning,
verbindingssystemen, ramen of
deuren.
Daarnaast is het systeem onbeperkt in
oppervlakte uitbreid baar en is het
ook verkrijgbaar als dubbele of drie
verdiepingen tellende constructie.
Vijf factoren zijn cruciaal voor het
creëren van een prettige werksfeer:
Werkruimte, de temperatuur, de
luchtvochtigheid, Luchtcirculatie en
het reduceren van lawaai. Een unit
van Kantoorunitspecialist.nl voldoet
aan al deze vereisten - van
hoogwaardig geïsoleerde
wandelementen tot efficiënte
temperatuurregelingen en
luchtzuiveringsapparatuur.

SERVICE

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.

