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Cassette900 Kantoorunits - Dexion Opslag en
werkomgeving
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/Werkplaats-opslag/Cassette900-Kantoorunits/ for the latest information.

Ook voor uw opslag en werkomgeving heeft Dexion een
uitgebreid assortiment.
Mezzanine vloerconstructies (vrijstaande vloeren of vloeren
geïntegreerd in HI280 legbordstellingen of P90 palletstellingen) en
kantoor compartimentering (kant-en-klare Cassette900
Kantoorunits) bieden extra ruimte en kantoren. Losse industriële
wanden of gaaswanden delen het magazijn of zorgen voor
beschermde opslag van uw producten.
Terwijl gaaswanddoorvalbeveiliging en gaasroosters uw
medewerkers beschermen tegen vallende goederen. We kunnen
uw magazijn voorzien van locatie aanduiding en markering.

Cassette900 Kantoorunits is a
product in the category

Opslag en werkomgeving
Platform constructies
Legbordstelling Etagebouw
Palletstelling Etagebouw
Industriële wanden
Cassette900 Kantoorunits
Gaaswanden
Gaasroosters
Gaasdoorvalbeveiliging
Signalisatie- en markeersystemen
Please visit www.dexion.be to see our other
products.
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Omschrijving

Cassette900 kantoorunits zijn kant en klare kantoorunits ter
afscheiding van uw magazijn.
Kant-en-klare units
De Cassette900 complete kantoorunits zijn de ideale oplossing
wanneer u een bepaalde ruimte in zijn geheel af wilt scheiden.
Constructor Dexion heeft een brede- en jarenlange ervaring op het
gebied van industriële wandsystemen. Deze ervaring heeft geleid tot
een zeer compleet doorontwikkeld prefab wandsysteem voor onze
kantoorunits, welke tot in de puntjes is uitgedetailleerd.
Prefab
Prefab houdt voor de klant in: constante kwaliteit, flexibel inzetbaar,
snelle installatie, geen rommel tijdens de bouw en geen last van
verfluchtjes en droogtijden.
Cassette900 Kantoorunits zijn voorzien van wanden met verschillende
eigenschappen met betrekking tot:
Brandwerendheid (30 - 60 minuten)
Geluidswerendheid (30 - 46 dB)
Geluidsabsorptie (0,8)
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EMP
EMP (electro magnetic puls) of ook wel EMI (electro magnetic impuls) is een toenemend aandachtspunt bij
gebruik van fijngevoelige elektronische apparatuur.
Zeker daar waar dergelijke gevoelige apparatuur in een directe omgeving van zware elektromotoren of andere
zware apparatuur staat, vormt dit een probleem.
Kooi van Fareday
Doordat de wanden van de Cassette900 kantoorunits volledig uit staal zijn opgebouwd, vormt de wand een
ideale kooi van Fareday en houdt daarmee elektromagnetische velden buiten. Dit maakt de wand zeer geschikt
om besturingssystemen direct in de omgeving van machines te plaatsen zonder storingen door magnetische
invloeden.

Voordelen
De voordelen van de Cassette900 kantoorunits zijn:
Geluidwerend;
Stofdicht;
Brandvertragend;
Energiezuinig;
Bescherming tegen EMP (Electromagnetische puls);
Compleet afgewerkt;
Dubbele beglazing;
Geen funderingen noodzakelijk;
Eenvoudig schoon te maken;
Snelle en eenvoudige montage;
Snelle herindeling.

Specificaties
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Specificaties
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De Cassette900 kantoorunit kent vele, vaak unieke, eigenschappen:
Zeer compleet, elk detail is uitgewerkt;
Elementair, demontabel;
Volledig staal;
Beschermt tegen EMP (electo magnetic puls);
Zelfdragend tot 3500 kg / m1;
Zeer krasvaste verflaag;
Glad oppervlak, zonder opdek naadafdichting en eenvoudig schoon te
houden;
Prefab glaselementen en deurelementen;
Minerale wol in de spouw verlijmd (voorkomt uitzakken in de toekomst).
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