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TECHNISCHE FICHE

SOLANGE

SAMENSTELLING

BEVESTIGING

KENMERKEN 

PRIVACY-PANELEN

PRIVACY-PANELEN & SCHEIDINGSWANDEN

Geluiddempend privacy-paneel bestaande uit:
> Aluminium frame, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken
> Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm, met aan weerszijden 1 laag van 10 mm 
geluiddempend polyestervezelschuim
> Het polyestervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken:
            > Oeko tex gecertificeerd schuim - het bewijs dat er geen producten gebruikt worden die de gezondheid kunnen schaden
            > Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels
            > 100% recycleerbaar
> Schuim met brandwerende eigenschappen B-s1.d0 (Euroclasses volgens EN 13501-1 equivalent aan Klasse M1)
> Stoffen bekleding (zie kleurenkaart stoffen)

> Paneel aan de uiteinden bovenaan en aan weerszijden voorgeboord voor 4 vastgeschroefde ABS knoppen Ø 25 mm (wit of antraciet 
naargelang de kleur van de klemmen) die samen met de bevestigingsklemmen worden geleverd
> Bruikbaar als prikbord
> Bestaan in H. 400, H.500 en H700 mm (dient tegelijk als privacy-paneel en frontpaneel)

De geluiddempende privacy-panelen SOLANGE absorberen +/- 50% van de geluidshinder
Akoestisch verslag opgesteld door laboratoire CEDIA Liège beschikbaar - Vraag inlichtingen

De bevestigingsklemmen zijn noodzakelijk om de panelen op hun plaats te houden, worden gemonteerd aan elk uiteinde van het paneel 
(afstand tussen de paneelrand en de klem: 94 mm)

> Metalen klemmen, dikte 4 mm, met daarop een kunststof ring Ø 16 mm zodat het paneel 20 mm boven het blad uitkomt
> Epoxy gelakt. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)
> Geschikt voor bladdiktes van 19 mm tot 30 mm
> Worden met spanschroeven op het blad bevestigd (frontaal en door het blad), houtschroeven in de bladrand (lateraal aan het uiteinde) of 
met een plaatje (lateraal en tussen 2 bureaus)
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BEVESTIGINGS-
KLEMMEN

TOELICHTING 
AFMETINGEN

(zie tabel hieronder)

STEUN VOOR 
PLAATSING

Specifiek 
> De panelen zijn 22 mm korter dan het werkblad (bv.: 1578 mm voor een bureau B. 1600 mm)
> 3  paneelhoogtes: 
- H400 / H500 mm : Enkel paneel: H. 380 / 480 mm zonder bevestigingsklemmen. Hoogte boven blad H. 400 / 500 mm 
- H700 (alleen voor individuele bureaus en frontale bevestiging): Enkel paneel: H . 700 mm. Hoogte boven het blad  H. 400 mm 
(het gedeelte onder het blad H. 300 mm dient als frontpaneel)
> Dikte van het paneel: 47 mm, totale dikte met knoppen: 68 mm

In versie met bladen basis/aanbouw, bedraagt de ruimte tussen 2 frontale panelen 22 mm, zodat ook een lateraal privacy-paneel D. 700 / 
800 mm kan geplaatst worden

Verschillende modellen naargelang de opstelling (zie Tariefrooster)

IInnddiivviidduueellee  bbuurreeaauuss  --  ffrroonnttaallee  bbeevveessttiiggiinngg
> Enkele klemmen voor frontale bevestiging van panelen H. 400 en 500 mm 
> Enkele klemmen voor frontale bevestiging van panelen H. 700 mm 

BBuurreeaauuss  BBeenncchh  --  dduubbbbeellee  ffrroonnttaallee  bbeevveessttiiggiinngg
> Klemmen voor dubbele bevestiging aan tegenover elkaar geplaatste bureaus/gedeeld onderstel 2 bladen voor paneel H. 400 en 500 mm
(/!\ Specifieke klemmen voor de collectie 4 Line in de opstelling tegenover elkaar geplaatste bureaus met gedeeld onderstel)
> Klemmen voor bevestiging door het monoblad voor panelen H. 400 en 500 mm
2 mogelijkheden voor de keuze van het paneel:
Optie 1 : kies een blad met de lengte van het bureaublad (bv.: 1578 mm voor een blad B. 1600 mm)
Optie 2 : kies een paneel dat 400 mm korter is dan het blad om aan elk uiteinde van het paneel nog een lamp of een flatscreenhouder te 
kunnen monteren (bv.: 1178 mm voor een blad B. 1600 mm)

IInnddiivviidduueellee  bbuurreeaauuss  eenn  BBeenncchh  --  llaatteerraallee  bbeevveessttiiggiinngg
> Klemmen bevestigd aan het uiteinde (in de bladrand geschroefd) voor panelen H. 400 en 500 mm
> Klemmen voor gebruik tussen 2 bladen basis/aanbouw voor panelen H. 400 en 500 mm

KKooppppeellssyysstteeeemm: er wordt aangeraden een koppelset te gebruiken tussen frontale en laterale privacy-panelen voor een stabieler geheel (zie 
hieronder voor technische details). Verkocht per stuk of per set van 2

Set van 2 steunpoten voor losstaande privacy-panelen H. 400 et 500 mm
> Metalen steun, dikte 4 mm bestaande uit 2 plaatjes met verschillende diameter (1 groter plaatje Ø 280 gelijk met de rand van het paneel 
of 92 mm uitstekend en 1 kleiner plaatje Ø 70 mm op 59 mm van de rand van het paneel)
> Op de plaatjes is een kunststof ring Ø 16 mm bevestigd om het paneel 20 mm boven het bureaublad te brengen
> Vastgeschroefde pennen onder het paneel om te vermijden dat de plaatjes zouden vallen wanneer het paneel verplaatst wordt
> Epoxy gelakt. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)
> Een rail voor accessoires wordt afgeraden
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RAILS

ACCESSOIRES

SAMENSTELLING

Scheidingswanden in verschillende versies: standaard of geluiddempeld, met stof bekleed of met stof en gedeeltelijk beglaasd

Niet-geluiddempende stoffen wand bestaande uit:
> Aluminium frame, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken
> Zelfdragend zonder structurele kern, niet-geluiddempend
> Overtrokken met stof (zie kleurenkaart stof)

Geluiddempende stoffen wand bestaande uit:
> Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm, met aan weerszijden 1 laag van 10 mm 
geluiddempend polyestervezelschuim
> Het polyestervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken:
            > Oeko tex gecertificeerd schuim - het bewijs dat er geen producten gebruikt worden die de gezondheid kunnen schaden
            > Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels
            > 100% recycleerbaar
> Schuim met brandwerende eigenschappen B-s1.d0 (Euroclasses volgens EN 13501-1 equivalent aan Klasse M1)
> Stoffen bekleding (zie kleurenkaart stoffen)

SCHEIDINGSWANDEN

> Metalen rail, dikte 6 mm, H. 50 mm, aan de uiteinden doorboord voor de knoppen die in het paneel worden geschroefd
> Groef in het midden waarin de accessoires worden geschoven
> Epoxy gelakt (zie kleurenkaart metaal)
> Rail beschikbaar vanaf paneel B. 800mm
> Bij laterale plaatsing van een privacy-paneel B800/L1000 is de rail enkel geschikt voor lichte accessoires (magneetbord en pennenbakje)
> Geschikt voor accessoires SOLANGE, verkocht als optie (zie hieronder).

/!\ De rail is niet geschikt voor flatscreenhouders

> Metaal, dikte 1 mm, bovenaan doorboord voor de ABS diabolo's om de accessoires aan de rail te hangen
> Elk accessoire wordt geleverd met 4 ABS diabolo's (2 witte en 2 antraciet)
> Epoxy gelakt (zie kleurenkaart metaal)

OPTIES VOOR PRIVACY-PANELEN
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POTEN

COMPOSITION

ACCESSOIRES

POTEN VOOR SCHEIDINGSWANDEN (MOETEN AFZONDERLIJK BESTELD WORDEN)

POTEN

KOPPELSYSTEEM

Whiteboard met pennenbakje
> Wit PMMA, dikte 6 mm, B. 700 x H. 585 mm
> Met metalen pennenbakje, dikte 1 mm, B. 190 x H. 85 x D. 80 mm, epoxy gelakt, leverbaar in verschillende kleuren 
(zie kleurenkaart)
> Wordt met metalen haken op de wand bevestigd, in dezelfde kleur als het pennenbakje

OPTIES VOOR SCHEIDINGSWANDEN

> Poten van plaatstaal, dikte 4 mm, schuin naar binnen en haaks tot een hoogte van 17,5 cm vanaf de onderkant van de wand voor een 
optimale stabiliteit 
> Epoxylak. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)

Verschillende pootuitvoeringen naargelang de opstelling:
> Vaste poten  voor vrijstaande wand: 2 schuin naar binnen gerichte poten B. 400 x D. 156  x H. 182 mm
> Vaste poten voor gekoppelde wanden (in lijn of in een hoek tot  90°): 1 schuin naar binnen gerichte poot  
B. 400 x D. 156  x H. 182 mm en een kleine poot B. 135 x D. 80  x H. 182 mm
> Poten op wielen (voor vrijstaande of gekoppelde wand): 2 schuin naar binnen gerichte wielhouders 
B. 400 x D.156 x H. 249 mm op 4 ABS wielen Ø 55 mm, waarvan 2 met rem, kleur zwart

> Koppelsysteem van zwart elastisch textiel, met 8 bandjes (B. 55 x H. 32 mm) met elk een zwart gelakte metalen haak op het uiteinde
> Om 2, 3 of 4 wanden te verbinden, in lijn of in hoeken, met behulp van de knoppen die onderaan en bovenaan op de wanden worden 
geschroefd
> Geleverd per 2 of per stuk (om 2, 3 of 4 wanden te verbinden)

Het is niet mogelijk om een verbinding te maken tussen: 
> 2 wanden van verschillende hoogte
> 1 stoffen wand en 1 gedeeltelijk beglaasde wand
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Hoogte

Breedte

Dikte

Hoogte

Breedte

Dikte

Toegelaten gewicht (kg)

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

Hoogte

Breedte

Dikte

Toegelaten gewicht (kg)

678 / 778 / 978 / 1178 / 1378 / 1578 / 1778 1178 / 1378 / 1578 / 1778

68 68

7 7

RAIL VOOR ACCESSOIRES

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

670 / 870 / 1070 / 1270 / 1470 / 1670

6

GEWICHT (in kg)

TOTALE AFMETINGEN VAN HET PANEEL (in mm)

GELUIDDEMPENDE STOFFEN PRIVACY-PANELEN

PRIVACY-PANELEN

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

GEWICHT (in kg)

AFMETINGEN

50

7

678 / 778 / 978 / 1178 / 1378 / 1578 / 1778 1178 / 1378 / 1578 / 1778

47 47

380 / 480 700

400 / 500 400 boven het bureaublad
300 eronder
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Postbakje 
opbouw Pennenbakje Legbord Plantenbak 3 

vakken

Hoogte 65 75 170 185
Breedte 335 225 450 327

Diepte/Dikte 235 120 190 129

Toegelaten gewicht (kg) 1,5 1 1,5 1,5

TOTALE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm)

Hoogte 1178 1128 1578 1778
Breedte 800 / 1200 800 800 / 1200 800 / 1200

Dikte

Hoogte (vaste poten) 1185 1135* 1585 1785
Hoogte 

(poten op wielen) 1250 1200 1650 1850

Breedte 800 / 1200 800 800 / 1200 800 / 1200
Diepte

* Alleen leverbaar in geluiddempende versie

Hoogte
Breedte
Diepte

Toegelaten gewicht (kg)

BRUIKBARE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm) - Inclusief knoppen en poten  

275
60

335
235

GEWICHT (in kg)
1

SCHEIDINGSWANDEN

Postbakje basis Magneetbord

GEWICHT (in kg)
0,5

NIET-GELUIDDEMPENDE EN GELUIDDEMPENDE STOFFEN SCHEIDINGSWANDEN

ACCESSOIRES VOOR PRIVACY-PANEEL

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

700
148

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

ACCESSOIRES VOOR WANDEN

Whiteboard met pennenbakje

703

68 mm buiten poot (vloerbreedte 400 mm)

AFMETINGEN

AFMETINGEN

(1) Alleen leverbaar in geluiddempende versie

Stoffen wanden

Stoffen wanden

47

1

1,5

275



19/01/2023 7


