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Ongestoord werken en bellen  

  

De verplaatsbare Bubble is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te 

werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken. Dit 

wordt bereikt doordat het glas, de wanden, het plafond en de deur een geluidsisolatiewaarde hebben 

van minimaal 37 dB. 

De gestoffeerde wanden en het plafond zijn uitgevoerd in 40 mm geluidsabsorberend materiaal met 

een zeer hoge NRC waarde van 0,85 (in het frequentiegebied van 500-2000 Hz). Dit maakt de Bubble 

een zeer aangename ruimte om ongestoord in te werken en te bellen. 

✓ Plug & play 

✓ Geluidsabsorberend 

✓ Geluidsisolerend 37dB 

✓ Overleg in privacy 

✓ Geconcentreerd werken 

✓ Luchtverversing 

Geluidsisolatie: tot 38dB 
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Geluidsabsorptie: NRC=0,85 

Standaard: 

 De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play 

geleverd.  

 Dak voorzien van spots, aangesloten op een bewegingssensor. 

 Luchtverversingssysteem met geluidsfilters 

 Glazen deur voorzien van valdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn 

 Gestoffeerde binnenwanden en plafond geluidsisolerend (37 dB) en geluidsabsorberend (NRC 

0,85) 

 Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (37 dB) 

Binnen- en buitenzijde kunnen gestoffeerd worden in volgende stofgroepen:  

 Stofgroep 1: Camira, type Lucia 

 Stofgroep 2: Kvadrat. Type Field of Remix 2 

 Stofgroep 3: Kvadrat, type Galaxy of Steelcut Trio 3 

Extra opties: 

 Werkblad in hoogte verstelbaar 

 Airconditioningsysteem 

 Aluminium profielen gepoedercoat in RAL-kleur 

 Stroom- en datapunt op de wand 
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BUBBLE 2G 
 

 

 

Afmetingen: 

 Hoogte: 2553mm 

 Breedte: 2000mm 

 Diepte: 1330mm 

 

 

 

 

Uitvoering Bubble 2G: 

witte kunststof buitenzijde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering Bubble 2G: gestoffeerde buitenzijde 
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Uitvoering Bubble 2G: gestoffeerde en ronde buitenzijde 

 

 

BUBBLE 3G 

Bubble – 3G, 2320x1286 

Afmetingen: 

 Hoogte: 2520mm 

 Breedte: 2320mm 

 Diepte: 1286mm 

+19mm bij gestoffeerde buitenzijde 

 

Activiteiten: bellen, overleg, 1 op 1 gesprek, 1-2 

persoons werkplek 

 

Bubble – 3G, 2320x1886 

Afmetingen: 

 Hoogte: 2520mm 

 Breedte: 2320mm 

 Diepte: 1886mm 

 

Activiteiten:  

Overleg voor een klein team, brainstormsessie, 1-4 

persoons werkplek 
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BUBBLE 3G MERGED  

 

2 + 2 persoons 

1 op 1 gesprekken, geconcentreerd werken en bellen 

 

 

 

3 + 2 persoons 

Brainstormen voor 2 tot 6 personen, 1 op 1 gesprekken, 

Geconcentreerd werken en bellen 

 

3 + 3 persoons 

Brainstormen voor 2 tot 8 personen, geconcentreerd werken 

en bellen 
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BUBBLE 2G & 3G TAILORED 
 

Afmetingen Bubble 2G: 

 Hoogte: 2553mm 

 Breedte: 2000mm 

 Diepte: 1330mm 

 

Activiteiten:  bellen, overleg, 1 op 1 gesprek, 1-

2 persoons werkplek in een sfeervolle informele 

omgeving 

 

 

 

 

Afmetingen Bubbel 3G: 

 Hoogte: 2520mm 

 Breedte: 2320mm 

 Diepte: 1886mm 

 

 

Activiteiten: Overleg voor een klein team, 

brainstormsessie, 1-4 persoonswerkplek in een 

sfeervolle informele omgeving.  


