
PRESENTATIE 
WINEA SONIC



"Perfect in vorm, hoogste functionaliteit 
en stabiliteit - WINEA SONIC!"

WINEA SONIC

Volledig akoestisch systeem in modern design met rondingen aan de buitenhoeken en een zeer stevige, 
verborgen aluminium frameconstructie, verkrijgbaar in twee verschillende paneelmaten van 35 mm en 52 mm 
dik. Biedt een maximale flexibiliteit dankzij een flexibel bevestigingssysteem en verwijderbare stoffering met 
behulp van vertrouwde bies bevestigingstechnologie.



WINEA SONIC

Alles uit één hand:

Advies op maat, inplannen, visualisatie 
en productaanpassing door specialisten 
van WINI



WINEA SONIC
Techniek



WINEA SONIC
Varianten 

Vrijstaand element Plafondpaneel

Op tafelblad Op tafelblad 

Paneel achter tafelblad



- Bruikbaar als prikbord
- Op kast / tafel monteerbaar
- Gemaakt in OH-raster van WINEA 

MAXX

- Onderling verbonden in een hoek 
van 90 graden ten opzichte van 
elkaar 

- Stoffen Lucia, Synergy 170 en 
Blazer

- Achter tafel gemonteerd aan 
onderstel

- Organisatierail met intern 
ondersteuningsprofiel 

- Organisatierail aan beide zijden 
mogelijk 

- Extreem stabiel (met 52 mm 
wanddikte tot 3 monitoren)

- Magnetische werkzame afdekking

WINEA SONIC
Highlights



WINEA SONIC
Highlights

- Ronde voet, bij verbinding 
gecombineerd met pootje incl.
justeerdop

- Voetplaat, voor breedtes 
80 -100 cm 

- Voet met 2 wieltjes & 2 glijders 
voor breedtes 80-100 cm 

- Pootje incl. justeerdop, voor alle 
breedtes, i.c.m. voetplaat of 
schotel

- Nivelleringsbereik tot 4cm

Onderstel varianten 

Twee wanddiktes
52 mm & 35 mm 

Verwisselbare stof 
Voorzien van montagebies 



- Paneel voor plafondophanging
- Verticaal gepositioneerd – vloer tot plafond 

(kabellengte 3,0 m)
- Maximale draagcapaciteit van de 

plafondophanging is 100 kg – maximaal 3 
panelen boven elkaar plaatsbaar

- Garderobestang verkrijgbaar in een hoek van 90 
graden en voor U-opstelling 

Geen schilderijen of horizontale plafondpanelen beschikbaar!

- Het afgeronde hoekprofiel heeft een vriendelijke 
uitstraling en maakt hoekopstellingen mogelijk

- Organisatorische elementen kunnen ook 
in het functionele profiel worden gebruikt

- Legbord op wand

- Postvak DIN A4 metaal 
- Pennenbakje metaal 

WINEA SONIC
Highlights



WINEA SONIC
Overzicht van het systeem 

Paneel achter de tafel

Paneel staand 

Paneel op het tafelblad 

Plafondpaneel –
hangend

Hoogte: 115,2 cm – 172,8 

Hoogte: 39,1 cm / 45,7 cm / 58, 3 cm  

Hoogte: 115,2 cm – 153,6

Hoogte: 70,0 cm - 80,0 cm 

Hoogte: 38,4 cm – 153,0cm 

Voetplaat Voet met 2 wieltjes 

Ronde 
schotelvoet

Pootje met 
justeerdop



Details:

Beschikbare stoffen voor WINEA SONIC zijn: Lucia CS, Blazer Lite & Synergy 170 
Het aluminium profiel en de organisatierail zijn alleen verkrijgbaar in geëloxeerd zilver, de voeten in W2, MS, TW

Prijsverschillen 52 mm tot 35 mm: 
Gemiddeld is de 35 mm-versie paneel slechts 10% goedkoper. Dit komt vooral omdat het de bewerkingen hetzelfde zijn en de materiaalprijs van aluminium slechts 
een marginaal verschil maakt.

WINEA SONIC
Details



WINEA SONIC
Details

Strakke vormgeving en 
organisatiemogelijkheden, 
organisatierail voor maximaal 3 
schermen (gewichtsafhankelijk)



WINEA SONIC
Details



Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net 
www.project-inrichting.nl


