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Uitvoeringen:

 Grondmodule – vrijstaand op diverse voetplaten

 Opzetmodule - op tafel en/of kast met adapter

 Tussen werkvlakken (duo werkplek)

 Tafelafdekking - aan tafel (met oversteek onderzijde)

 Plafondpaneel – verticaal hangsysteem

Basisconcept:

WINEA SONIC is een modulair akoestieksysteem voor 

de visuele  afscheiding van de werkplekken/ ruimtes.

Een zeer stabiele en sterke constructie met een hoge 

akoestische waarde.

Paneel dikte:

• 35 mm

• 52 mm 

Hoogte/breedte:

 In vele maatvoeringen bestelbaar, afhankelijk van de 

bevestiging  (max. hoogte 196,5cm bij breedte 

100cm, max. 138,9cm  bij breedte 200cm). 

Afmetingen afgestemd op WINI assortiment

Opbouw:

 Meerlaagsstructuur

 Basis van 35 of 52 mm doorlopend profiel.

 Stof met bies aan profiel bevestigd.

 Akoestische vulling

Stofmogelijkheden:

 Lucia CS, 100% polyester.

 Blazer Lite, 100% scheerwol. 

 Synergy 170, 95 % scheerwol, 

5 % polyester.

Diverse kleuren – zie stofkaart

Uitbreidingsmogelijkheden:

Uitstraling:

 Speelse moderne uitstraling

 Hoogwaardige materialen en  zeer nette

afwerking

Normen en richtlijnen, gecertificeerd met:

 DIN 4102 B1 brandveilig

 BS 476 part 7 Class 1

 BS 476 part 7 Class 0

 UNI 8456 & UNI 9174 Class 1 (in stof Lucia CS)

 NF-P-92-507 M1 (in stof LuciaCS)

 Stof Blazer Lite is composteerbaar
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Kleuren paneelvoet en tafelverbinding

(gepoedercoat):

• Wit, zwart of zilver

 Eindeloos te koppelen door lineaire koppeling 

en hoekprofielen

 Uitwisselbare voetplaten

 Organisatierail, eenzijdig of dubbelzijdig

Pootstelvarianten:  Voor vrijstaande wand

 Ronde stelpootjes verstelbaar

 Vlakke rechthoekig

 Schotelvoet rond

 Verrijdbare voet

Flexibiliteit:

Door gepatenteerde verbindingstechniek ook  

achteraf te veranderen, en/of uit te breiden

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 te veranderen en/of  de stof 

te reinigen.
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