
Boundri™ 
Boundri™ Soft

Een veelzijdig CeramicSteel- of privacyscherm met 
geluidsabsorberend paneel dat bijna elke bureau of 
tafel verandert in een persoonlijke werkruimte.
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Boundri en Boundri 
Soft geeft iedereen 
de fysieke afstand 
en privacy waarmee 
men zich prettig 
voelt in elke ruimte 
en biedt tevens een 
persoonlijk whiteboard 
voor aantekeningen 
en herinneringen 
of een tussenschot 
van textiel met 
geluidsabsorberende 
eigenschappen.

Welzijn

Tegenwoordig hebben werknemers en 
studenten een plek nodig om zich in open 
ruimtes comfortabel te voelen en gezond 
te blijven. Boundri is ontworpen met dun, 
dubbelzijdig CeramicSteel om persoonlijke 
grenzen aan te geven en de privacy in 
elke omgeving te vergroten. De gladde, 
naadloze afwerking maakt het makkelijk 
om schoon te vegen en minimaliseert de 
kans op overdracht van ziektekiemen. Het 
geluidsabsorberend tussenschot voegt 
kleur, geluidsverspreiding en prikbaarheid 
toe aan elke bureau of tafel.
 
Werkinstrument

Terwijl persoonlijke ruimte en privacy 
belangrijk zijn, biedt Boundri ook een 
hoogwaardig whiteboardoppervlak, zodat 
werknemers en studenten aantekeningen 
kunnen maken, georganiseerd kunnen 
blijven en ideeën kunnen bedenken in het 
comfort van hun eigen werkruimte. Boundri 
is gemaakt van duurzaam, hoogwaardig 
CeramicSteel, is magnetisch en zal geen 
vlekken, krassen of schrijfresten achterlaten. 
Boundri Soft is een geluidsverspreidend 
akoestisch, prikbaar paneel. 
 
Veelzijdigheid

Met een verscheidenheid aan maten, 
kleuren, configuraties en montageopties 
passen Boundri en Boundri Soft op elke 
bureau, tafel of werkruimte, of het nu 
gaat om een open kantoorruimte, een 
verpleegstation in een ziekenhuis of een 
bibliotheek.
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Arctic White Gloss in de Privacy/Modesty-opstelling
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Boundri Arctic White Gloss en Boundri Soft geluidsabsorberend paneel Aqua/Montage aan bovenkant-opstelling
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Kenmerken van Boundri Soft

 · Lichtgewicht en eenvoudig te installeren

 · Dun profiel met afgeronde randen

 · Stijlvolle houders aan de rand in zwart 
geanodiseerd aluminium

 · Geluidsverspreidend akoestisch paneel 
gemaakt van 100% gerecyclede 
materialen, met prikmogelijkheid

 · Aangeboden in verschillende  
kleuren en patronen

 · Prikbaar en geluidsabsorberend

Kenmerken van Boundri Ceramic

 · CeramicSteel-panelen van duurzaam,  
niet-poreus, duurzaam materiaal

 · Bestand tegen vlekken, krassen, schrijfresten, 
bacteriën, chemicaliën en vuur

 · Kan worden beschreven met droog 
uitwisbare, semipermanente, in water 
oplosbare of permanente markers

 · Magnetisch

 · Lichtgewicht en eenvoudig te installeren

 · Dun profiel met afgeronde randen

 · Stijlvolle houders aan de rand in zwart 
geanodiseerd aluminium

 · Aangeboden in verschillende kleuren 
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Verander elke ruimte in 
een veiligere, stillere en 
meer private werkzone.
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Privacy/Montage aan achterkant

De standaard randgreep wordt bevestigd 
aan de buitenkant van de tafel, zodat er 
geen ruimte verloren gaat.

Privacy/Montage aan bovenkant

Standaard randgreep wordt bevestigd 
aan de bovenkant van de tafel voor 
een opening van 15,875 mm.

Tussenschot/Montage aan bovenkant

De montage met meerdere beugels 
combineert rand- en bovengrepen voor 
een opening van 15,875 mm.

Privacy/Modesty

De randgreep wordt bevestigd aan de buitenkant  
van de tafel voor gematigde privacy. 
Opmerking: Verkrijgbaar in de afmetingen 385 mm x 585 mm,  
385 mm x 785 mm, 585 mm x 585 mm, 585 mm x 785 mm. 

Hoogte-opties 385 mm, 585 mm 385 mm

Breedte-opties 585 mm, 785 mm, 1185 mm, 1524 mm, 1830 mm 585 mm, 785 mm, 1185 mm, 1524 mm, 1830 mm

Dikte 5 mm 12 mm

Gewicht (385 mm) 2,5 kg, 3,4 kg, 5,1 kg, 6,5 kg, 7,8 kg 0,5 kg, 0,7 kg 1,0 kg, 1,4 kg, 1,6 kg

Gewicht (585 mm) 3,8 kg, 5,1 kg, 7,8 kg, 10 kg, 11,9 kg -

Standaardmaten Boundri Boundri Soft

De tafelranden moeten recht en maximaal 34 mm dik zijn.A
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Altijd en overal

Met vier verschillende montageopties kan Boundri op bijna elke 
bureau of tafel worden geïnstalleerd. Het aantal benodigde houders 
hangt af van de schermgrootte.

De afmetingen van het paneel zijn nominaal. 

De kleur van het paneel is aan weerskanten hetzelfde.Kleuropties CeramicSteel-paneel 

Arctic White  Gloss

Afwerkingscode 7671

Pantone-codering 11-4800 TGP

Platinum Solid  Gloss

Afwerkingscode 7674

Pantone-codering 17-4402 TGP

Marle  Gloss

Afwerkingscode 7673

Pantone-codering 18-0201 TGP

Hygienic White  Gloss

Afwerkingscode PV09

Pantone-codering 11-4800 TGP
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Kleuropties Boundri Soft

Kleuropties akoestisch paneel

Stone  
Afwerkingscode PV39 
Pantone-codering Cool Gray 6
RAL-codering 7030

Aqua  
Afwerkingscode PV43
Pantone-codering 5473
RAL-codering 6004

Space  
Afwerkingscode PV42
Pantone-codering 296
RAL-codering 5001

Arbor  
Afwerkingscode PV44
Pantone-codering -
RAL-codering -

Dusk  
Afwerkingscode PV40 
Pantone-codering Warm Gray 7
RAL-codering 7037

Storm  
Afwerkingscode PV41
Pantone-codering 5425 
RAL-codering 7001

Boundri Soft Storm en CeramicSteel Arctic White Gloss in de Privacy/Montage aan achterkant-opstelling
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