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insideThink

the box

De Cube geeft ruimte aan een rustige bel-, werk- of vergaderplek binnen 
de zones rumoer en ruis. Een perfect object in een levendige kantoortuin. 
De Cubes zijn flexibel toe te passen en geven de gewenste afzondering 
in een bestaande ruimte. Leverbaar in zes maten, voor elke activiteit de 
juiste afmeting.
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Het strakke tijdloze design van de Cube is toe te voegen aan 
iedere ruimte en wordt niet verankerd aan de bestaande vloer, 
waardoor the Cube wanneer nodig mee te verhuizen is.
Qua invulling van de wanden kan er voor verschillende stof-
feringen gekozen worden, maar ook uw eigen branding kunnen 
wij hier op terug laten komen. Verder is het mogelijk om naar uw 
specifieke wensen de Cube te voorzien van een whiteboard, 
TV-voorbereiding of extra elektriciteit. 
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Specificaties  Van rustpunt tot
dynamische hotspot.
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Optioneel
•	 Whiteboard

Brandvertragend
•	 Wol:	Voor	de	verbranding	van	wol	is	25,2%
	 zuurstof	nodig.	De	lucht	die	we	inademen		
	 bevat	slechts	gemiddeld	21%	zuurstof,	dus		
	 werkt	het	materiaal	vlam	dovend.	Het	vlam	
	 punt	van	wol	kan	alleen	bereikt	worden	bij		
	 een	temperatuur	van	ca.	580	°C.
•	 Createx:	behaald	DIN	EN	13501-1

Verlichting 
Inclusief lichtbron en 2700K spots 

Luchtcirculatie
In het plafond van de Cube is zowel een lucht-
toevoer als een luchtafvoer geplaatst.

Stofferingen
Ruime keuze invulling van de akoestische wan-
den. Kvadrat stoffering, eigen branding door 
middel van Createx Visual, Whiteboards.

In onze Material List zijn alle stofkleuren terug 
te vinden.

Createx Visual: stoffering met uw eigen ont-
werp, afbeelding of huisstijl. 100% polyester 
met brandvertragende coating (behaald DIN 
EN 13501-1).

Verschilldende stofferingen mogelijk op aan-
vraag, neem contact op voor meer informatie.

Cube Huddle

Samenstelling
Twee zijdes bestaan uit akoestische wanden 
met als basis 80mm gerecycled aluminium 
conform profiel conform EN-486.

Glas
Voor en achter zijde bestaan uit blank gelaagd 
glas met aan een zijde een 8 mm gehard glazen 
deur.

Vulling
Binnenzijde voorzien van 19 mm spouw en
30 mm absorberend materiaal. 
Buitenzijde voorzien van 15 mm schapenwol.

Geluidabsorptie
Geluidsabsorptie coëfficiënt aw 0,60
per zijde (NEN-EN-ISO 354).

Elektriciteit
Per ruimte 1 x Inbouw dubbele wcd. 
Optioneel: wcd kan vervangen worden door 
twee RH45 Cat6 data aansluitingen. 
Optioneel: Binnenzijde kan worden voorzien 
van een TV voorbereiding, inclusief enkele wcd 
en kabeldoorvoer Ø 45mm.

Deblick is een gecertificeerd bedrijf.



Specificaties Kies je activity-based 
Cube.

Breedte Diepte Hoogte 

990 990 2300

1150 1220 2300

2140 1220 2300

2140 1980 2300

2600 2440 2300

3130 2970 2300

 

Cube Booth

Cube One

Cube Chat

Cube Sit

Cube Work

Cube Meet

Cube One Cube Meet Cube Chat

Cube Booth Cube Sit Cube Work

Afmetingen
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Wij zijn ervan overtuigd dat de sfeer in 
een ruimte bijdraagt aan de prestaties 
van mensen. 
 
Deblick streeft naar het esthetisch en func-
tioneel optimaliseren van binnenruimtes voor 
alle zintuigen. Het is een gevoelskwestie; 
mensen moeten zich goed voelen om goed 
te kunnen presteren. Het juiste licht, de juiste 
akoestiek en de juiste privacy. Zo kunnen we 
de perfecte balans in een ruimte garanderen.
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+31 (0)40 293 18 70 
hello@deblick.com deblick.com
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