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Uitvoeringen:

 Grondmodule - vrijstaand

 Opzetmodule - op tafel en/of kast

 Tussen werkplekken (duo werkplek)

 Tafelafdekking – achter de tafel

 Schilderij - aan de bouwkundige muur

 Plafondelement - onder het bouwkundig plafond

 Commpoint – vrijstaand multimedia-/communicatie  

punt

Basisconcept:

WINEA SINUS is een stabiel, modulair akoestieksysteem  

voor de visuele en akoestische afscheiding van de  

werkplekken, dat speciaal voor het gebruik in open  

kantoorruimtes is ontwikkeld. Zeer hoge  

akoestiekwaarde.

Pootstelvarianten:  

Voor vrijstaande wand

 Ronde stelpootjes 4,5 cm (inclusief)

 Voet rechthoekig

 Schotelvoet rond

Hoogte/breedte:

 In vele maatvoeringen en specifiek gewenste

afmetingen beschikbaar (afhankelijk van totale

overspanning)

Opbouw:

 5,2cm brede aluminium frame/raamwerk in  

verstek gezaagd.

 Horizontale en verticale afwerking van het paneel  

middels een profiel van geëloxeerdaluminium.

 Absorptieklasse A, zie 1 (plafondelementen)

 Absorptieklasse B, zie 2 (alleelementen/modules)

 Testrapporten op aanvraag

Stofmogelijkheden:

 Lucia CS, 100% polyester. 

 Carlow, 100% polypropyleen
 Blazer Lite, 100% scheerwol.  

 Synergy 170, 95% scheerwol, 5 % polyester

 Remix screen, 95% schuurwol, 5% Nylon
Diverse kleuren – zie stofkaarten

 Bedrukbare stof, 100% polyester  Zelf aan te 

leverenprint

Uitbreidingsmogelijkheden:

 Organisatierail, eenzijdig of beide zijde bruikbaar

 Verbindingen in hoogte en breedte (lineair)

 Verbindingen 4x 90°/3x120°/135°/ 2x90°

 Voorbereiding multimedia (audio, tv, apple tv)

 Acrylvulling i.p.v. stof (+ melamine bij Commpoint)

 Beschermingsrand

Flexibiliteit:

 Door gepatenteerde verbindingstechniek ook  

achteraf te veranderen, en/of uit te breiden. Zowel in  

breedte als in hoogte.  Aluminium strip is vastgeklikt

en afneembaar.

 Stof is d.m.v. een kunststof bies bespannen in het  

frame. De stof is zonder gereedschap uit het frame te  

halen en er weer terug in te zetten. Zo wordt het

eenvoudig om een kleur of print te veranderen en/of  

de stof te reinigen.

Uitstraling:

 Strakke moderne uitstraling

 Hoogwaardige materialen en (naadloze) afwerking

Normen en richtlijnen, gecertificeerd met:

DIN 4102 B1 (brandbeveiliging vulling + Lucia FR stof

+ bedrukbare stof is)

 DIN IEC 68, deel 2-10 (allergievrije vulling)

BS 476 (brandbeveiliging Lucia FR stof + Blazer Lite  

stof)

100% recyclebaar (vulling + frame)

 composteerbaar (Blazer Lite stof)
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