
Visueel en 
akoestisch 
comfort.

Kantoren, vergaderzalen, restaurants en ontmoetingsplekken. Binnen een gebouw vervult 
iedere ruimte een essentiële rol bij de beleving van werk, sociale interactie en persoonlijk 
welzijn.

Interieurontwerpen die het verblijf veraangenamen, die sfeer creëren en indruk maken. 
Passend bij de functie van de ruimte, bij de uitstraling van het gebouw en bij de wensen 
van de gebruiker. In-Zee is gespecialiseerd in de vertaling van die specifieke wensen naar 
visuele en akoestische oplossingen.

Wij adviseren, realiseren en inspireren met onze eigen collectie van innovatieve visuele 
en akoestische producten. Daarbij geloven wij onvoorwaardelijk in duurzame en circulaire 
interieuroplossingen.

www.in-zee.nl



Splitt | akoestische ruimtedeler

Technische omschrijving

Kader   : 50 mm. aluminium kader met rechte- of afgeronde hoek r=50 mm. 
Afwerking kader*  : poedercoating ral 9010 wit, 9006 grijs, 9011 zwart 
Stoffering  : stofgroep 1 en 2 zie materiaallijst
Akoestische vulling : akoestische wol met absorptie waarde aw=0,95
Montage  : vrijstaand op voetplaten, verrijdbaar op voetplaten met wielen of hangend

* Andere kleuren kader zijn mogelijk, neem hiervoor contact op voor meer informatie.
** Custom made afmetingen zijn mogelijk op aanvraag, neem hiervoor contact op voor meer informatie

breedte hoogte  stofgroep 1   stofgroep 2 
   
800 1200  € 421    € 481 
1000 1200  € 477    € 552 
1200 1200  € 534    € 624 
1400 1200  € 591    € 696 
1600 1200  € 647    € 767 
   
800 1400  € 464    € 534 
1000 1400  € 527    € 615 
1200 1400  € 591    € 696 
1400 1400  € 654    € 777 
1600 1400  € 717    € 857 
   
800 1600  € 507    € 587 
1000 1600  € 577    € 677 
1200 1600  € 647    € 767 
1400 1600  € 717    € 857 
1600 1600  € 787    € 947 
   
800 1800  € 551    € 641 
1000 1800  € 627    €  740 
1200 1800  € 704    € 839 
1400 1800  € 781    € 938 
1600 1800  € 857    € 1.037 

Splitt met bovenzijde whiteboard enkelzijdig  
1185 1800 € 972   € 1.035 

Splitt met volledig whiteboard enkelzijdig 
1185 1800 € 1.213  € 1.275  

toevoegen: Set spanners (2 stuks) € 75
  voetplaten  € 140
  voetplaten met wielen € 270
  foto van shutterstock € 32,50

rechte hoek afgeronde hoek

volledig whiteboard bovenzijde whiteboard,
onderzijde In-Felt

op wielen op voetplaten

4

hangend met spanners
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In-Print | wandbekleding, whiteboards

Wallcovering BIO-based

Print techniek  : UV-inkjet
Printbreedte  : 4950 mm | 335 gr/m2
Montage  : verlijmd op de wanden zoals gips en stuc
Overig   : duurzaam en projectmatig gebruik, naadloos 
   : afwasbaar en kras- en stootvast

Prijs per m2  : € 65

Whiteboard folie : witte matte folie

Breedte   : 1370 mm  
Montage  : zelfklevend, geplakt op vlakke en
   : gladde ondergrond. 
Eigenschappen  : matte folie, geschikt voor wb markers

Prijs per m1  : € 121

Whiteboard folie ST : witte matte folie met ijzerlaag voor magneten 

Breedte   : 1370 mm  
Montage  : zelfklevend, geplakt op vlakke en
   : gladde ondergrond. 
Eigenschappen  : matte folie met staallaag voor magneten, 
   : geschikt voor wb markers

Prijs per m1  : € 239

Creative Canvas : whiteboard platen, emaillestaal

Afmetingen  : 980 x 1980 x 10 mm  
Montage  : d.m.v. magneetplaat of haaklat
Eigenschappen  : emaille staal geschikt voor magneten, 
   : en wb markers

Prijs per m2  : € 288 (bij afname hele plaat)

Full Color folie

Print techniek  : HP Latex
Printbreedte  : 1500 mm | 335 gr/m2
Montage  : zelfklevend, geplakt op vlakke en
   : gladde ondergrond zoals systeemwanden
Overig   : v.v. krasvast laminaat

Prijs per m2  : € 55
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Materiaallijst 

Aluminium kader, bladklemmen en T-poten

dikte   : 25 of 50 mm
kleur   : poedercoating
   : * andere kleur op aanvraag ral 9010  ral 9006 ral 9011

Stofgroep 1 Full Color Print   : 33% gerecycled PET, breedte 315 cm, 200 gr/m2
         : iedere gewenste afbeelding, print of kleur.
  Gabriel Atlantic screen   : 100% Polyester, breedte 170 cm, 440 gr/lm 
  Camira Racer     : 100% Polyester, breedte 170 cm, 300 gr/m2 
  Camira Lucia     : 100% Post Consumer Recycled Polyester, breedte 170 cm, 260 gr/m2 
  Camira Sonus     : 72% Polyester 18% Polyamide, 10% Viscose, breedte 170 cm, 200 gr/m2 

Stofgroep 2 Gabriel Soul      : 100% Wol, breedte 170 cm, 330 gr/lm 
  Gabriel Soul melange   : 84% Wol /16% polyester, breedte 170 cm, 330 gr/lm
  Gabriel Twist     : 100% Trevira, breedte 170 cm, 370 gr/lm
  Gabriel Twist melange   : 100% Trevira, breedte 170 cm, 370 gr/lm
  Camira Blazer Lite   : 100% Wol, breedte 170 cm, 355 gr/m2 

  In- Felt   : 9 mm PET Felt plaatmateriaal 1220 x 2440 x 9 mm    
     : ca. 60% gerecycled PET

Aanleveren van foto’s : Foto’s / design zelf aangeleverd of via www.shutterstock.com € 32,50 per beeld voor handling,
     eenvoudig dtp-werk, printklaar maken en grafisch voorstel ter controle.
   : overige Foto’s / design van andere stocksites gelden tarieven van de betreffende stocksites.
   : Aanleveren van beeldmateriaal, neem hiervoor contact op met de werkvoorbereiding
    info@in-zee.nl tel 071 535 22 10       
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In-Felt

In-Felt is gemaakt van gerecycled basismateriaal. Tussen verschillende productie batches kunnen daardoor geringe
kleurverschillen ontstaan. In-Felt platen hebben een duidelijke vezelrichting die per zijde van het materiaal kan verschillen. 
In welke mate dit zichtbaar is verschilt per kleur.

Materiaallijst 
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9 mm In-Felt, 40 mm wol aw=1
9 mm In-Felt, 20 mm wol aw=0,6
18 mm In-Felt, aw=0,4
9 mm In-Felt, aw=0,2

Absorptie waarden als vlakke absorber


