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TECHNISCHE FICHE

LUCIEN

SAMENSTELLING

BEVESTIGINGSKLEMMEN

VERBINDINGSSET

ACCESSOIRES

KENMERKEN

GELUIDDEMPENDE STOFFEN PRIVACY-PANELEN��������

Ziel
> 1 isolerend MDF-paneel, dikte 10 mm
> 2 geluiddempende melamineschuimstroken, geklassificeerd M1, dikte 15 mm, verlijmd op het MDF-paneel
> Bekleed met 2 verlijmde textielstroken
> Geluiddemping en geluidabsorptie: de LUCIEN panelen absorberen 85% van de geluidshinder (gemiddeld percentage met verlaagd 
plafond en tapijtvloer, kan beïnvloed worden door omgevingsfactoren)

Frame:
> Frame van epoxygelakt aluminium (3 afwerkingen leverbaar), bestaande uit 2 verticale staanders en 2 horizontale profielen
> De staanders en het bovenste profiel (dezelfde doorsnede 42 x 45 mm) zijn gemonteerd door inhaking met een zamac 
verbindingsstuk binnenin en 2 schroeven ø 3,5 mm aan elk uiteinde. Afsluitdop op de staanders.
> De staanders en het onderste profiel (doorsnede 42 x 40 mm) zijn gemonteerd met een metalen plaat, dikte 4 mm, 
en 4 schroeven ø 3,5 mm aan elk uiteinde

Bestaat in frontale en laterale versie (laterale privacy-panelen verkocht per set van 2)

Verbinding
> Verbinding van de frontale en laterale privacy-panelen met een verbindingsset (verkocht als optie). 
> De koppelstukkenset bestaat uit 8 lichtgrijze ABS koppelstukken die naargelang de opstelling worden geplaatst: voor de koppeling 
van 2, 3 of 4 panelen in lijn of in variabele hoeken

Het bovenste profiel heeft aan weerszijden een groef voor de bevestiging van accessoires en schermhouders voor railbevestiging (zie 
aanbod schermhouders).

Accessoires : 
> Metaal, dikte 1 mm
> Epoxylak (zie kleurenkaart metaal)

Bevestiging van de privacy-panelen op het bureaublad
Voor de bevestiging van de privacy-panelen op het bureaublad zijn klemmen noodzakelijk (afzonderlijk verkocht)
> Epoxygelakt metaal (3 kleuren leverbaar) 
> Geschikt voor bureaubladen met dikte 25 tot 30 mm

Bevestigingsklemmen afzonderlijk van de panelen te bestellen naargelang de opstelling
1) Enkelvoudige klemmen voor frontale bevestiging op individueel bureau 
2) Dubbele klemmen voor frontale bevestiging op tegenover elkaar geplaatste bureaus en bureaus met gedeelde structuur en 2 bladen 
D. 1650 mm
3) Dubbele klemmen voor bevestiging  op portaalpoot voor bureaus met gedeelde structuur en 2 bladen :
> D. 1650 mm (alleen CONECT) - Bevestiging op portaalpoot
> D. 1420 mm (ARIAL, CONECT, ROBIN) 

4) Dubbele klemmen door het blad voor bureaus met gedeelde structuur en monoblad

2 mogelijkheden in laterale versie:
> Tussen 2 bureaus basis/aanbouw: bevestiging op strook die tussen 2 bladen is geklemd
> Aan het uiteinde: vastgeschroefd in de bladrand

Het bovenste profiel heeft aan weerszijden een groef voor de bevestiging van accessoires PUEBLO (zie opties) en flatscreenhouders 
(zie aanbod flatscreenhouders). 
Toegelaten gewicht per paneel: 10 kg  (gelijkmatig verdeeld)

OPTIES VOOR PRIVACY-PANELEN

Privacy-panelen
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Bureaublad

Privacy-paneel voor bureau B. 120 tot 180 cm
Lateraal paneel B. 81,7 cm
Koppelstuk
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Hoogte
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Hoogte

Breedte

Dikte

Toegelaten gewicht (kg)

* Afmetingen tussen het werkblad en de bovenkant van het privacy-paneel

ACCESSOIRES 

Hoogte

Breedte

Dikte

Toegelaten gewicht (kg)

TOTALE AFMETINGEN VAN HET PANEEL (in mm)

1,5

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

Postbakje basis Postbakje opbouw

335

220 220

50 52

10

400

42

BRUIKBARE AFMETINGEN VAN HET PANEEL* (in mm) / Inclusief klemmen

42

AFMETINGEN

GELUIDDEMPENDE STOFFEN PRIVACY-PANELEN

1200 / 1400 / 1600 / 1800

1200 / 1400 / 1600 / 1800

400

GEWICHT (in kg)

AFMETINGEN

Potloodbeker

100

1,5

335

GEWICHT (in kg)

84

38
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