
Telefoneren op kantoor  
prettiger dan ooit!

Hush 
acoustic 
 office 
solutions



Moderne werkplekken passen zich aan de behoeften 
van de mensen die er werken aan. Steeds meer 
werknemers geven de voorkeur aan akoestische oplos-
singen voor ruimtes waarin ze in alle rust en daardoor 
ook effectiever kunnen werken. Speciale ruimtes om 

telefoontjes te plegen of videoconferenties te houden 
zijn essentiele elementen geworden van een gebruiks- 
vriendelijk kantoor dat aangepast is aan de behoeften 
van de werknemers. De beste oplossingen zijn flexibel 
en niet duur, dat is dan ook precies wat wij leveren!

Waarom is de Hush Phone een perfecte
kantooroplossing?

Hush Phone is de ideale plek voor:

 hushoffice.com

Videoconferenties Handelsbesprekingen Vertrouwelijke  
telefoongesprekken

Compact

Hush Phone beslaat niet meer dan één vier-

kante meter. Dankzij de beperkte afmetingen 

en het lage gewicht kan het volledig worden 

aangepast aan de behoeften van elk type 

organisatie.

Comfortabel in het gebruik

Dankzij de legplank, een bewegingssensor 

voor de verlichting en de glazen achter-

wand biedt de Hush Phone een uitstekende  

gebruikerservaring.

Functioneel

Uitgerust met verlichting, een ventilatie-

systeem, een opklapbaar werkblad, 

stopcontacten van 230V en USB-aansluiting.

Gemakkelijk aan te passen

Dankzij het doordachte ontwerp en de slimme 

configuratiemogelijkheden kan de Hush Phone 

gemakkelijk in elke kantooromgeving worden 

geïntegreerd.

Wij leveren losse mobiele ruimtes.  
Geen stress, maar stilte en rust.
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Technische kenmerken

Led verlichting boven het 
opklapbare werkblad

Ventilatiesysteem geactiveerd 
door aanwezigheidssensor

Stroommodule (Stroom + USB)

Gehard akoestisch glas met 
deurklink

Glazen achterwand met een 
stijlvol middenkolom

Ergonomische legplank

Opklapbaar werkblad

Akoestische wanden

Tapijt

Optioneel - een comfortabele en 
ergonomische stahulp 
bevestigd aan de vloer

Stelvoeten

Markering op de deur
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Compacte hoogte, 

2200mm

Uitstekende

geluidsabsorptie

Sterke  

constructie

B: 1000   D: 900   H: 2200
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H
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Afmetingen (mm)
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Ga voor meer informatie naar onze website.
www.hushoffice.com

Kleuren
Afwerking 
buitenkant

Middenkolom

AGC ASP

Stoffering Wool

THY TEMTCL TRC

TTETSNTBI TDU THI TTM

TFI TPL TPC TSI TPE TGR

TFU TORTEGTINTON TST

TLI TWO TMS TCATJA TSG

Stoffering Petrus

TWN TER TCS TMTTGA TAG

TCE TDK TKITNT TNX TDM

Stoffering Mura

TRO TGYTGC TNJ TZJ

TKHTSC

TBE TFLTUM THB TPUTMA

TCC

TOL

Afwerking 
binnenkant

ABB

AGC


