
d
U
T
C
H
C
R
E
E
N



Flexibiliteit in de ruimste zin van het woord. 

Met de NOVU serie is een ruimte in een handomdraai aan te passen naar 

eigen wens. 

Bijvoorbeeld het afschermen van een werkplek, het cre‘ren van privacy of 

het verbeteren van de akoestiek in een rumoerige ruimte. En dat voor een 

onverwacht scherpe prijs.

NOVU seried



BASIC 

> Uitgevoerd met een kern van EPS [ge‘xpandeerd polystyreen]. 

ACOUSTIC 

> Uitgevoerd met een kern van PP [polypropyleen]. 

> Akoestisch materiaal geproduceerd uit:

     gerecycleerd textiel [92%] en polyester vezel [8%].

> 100% recyclebaar.

> Bestand tegen schimmelvorming.

> Goede vlam- en brandvertragendheid.

     Op de akoestische vulling is de volgende brandklasse van toepassing: 

     Euroklasse B / S1 / D0 - [NEN-EN 13501-1:2007].

> Goede akoestische eigenschappen.

     Per zijde van een wand zijn de volgende akoestische waardes van toepassing:

     αw = 0,4[H] / NRC = 0,50 - [conform NEN-EN-ISO 354:2003].

SPECIFICATIES KERN & AKOESTIEKd

grafiek Absorptiecoëfficiënt per frequentie
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MAATVOERINGEN

De NOVU serie kenmerkt zich in afmetingen door een assortiment bestaande 

uit gangbare vaste maten en de mogelijkheid tot klantspecifieke maatvoeringen. 

Standaardafmetingen [breedte x hoogte]: 

120 x   40 cm

160 x   40 cm

  80 x 120 cm

  80 x 160 cm

120 x 120 cm

120 x 160 cm

Let op: 

> Voor afwijkende maatvoeringen zie het overzicht op de volgende  

     bladzijde.

LEVERTIJDEN

reguliere orders  > 10 werkdagen.

projecten > in overleg.

4,5 cm

staande wand

4,5 cm

opzetwand

MAATVOERINGEN   LEVERTIJDENd



OVERZICHT MAATVOERINGEN
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> wand heeft een stiknaad die aan de een bovenzijde zichtbaar is.
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Let op: 

> Binnen de uiterste maten uit het overzicht, is elke specifieke 

     maatvoering mogelijk.

> Voor melangekleuren geldt een meerprijs van 5% op de bruto adviesprijs.



De NOVU serie is als opzetwand breed toepasbaar. Een ruime keuze aan 

beugels is beschikbaar, zodat de wanden in principe met elk modern bureau 

zijn te combineren.

BEUGELS

BEUGELASSORTIMENTd

directe montage [code: 205] 

Montage vanaf de onderzijde van het tafelblad.

Let op: Boren in het tafelblad is noodzakelijk.

12 cm12 cm

benchplaat  [code: 203] 

Montage vanaf de onderzijde van het tafelblad.

Let op: Boren in het tafelblad is noodzakelijk.

20 cm20 cm

tafelsteun [code: 204]

Losse plaatsing op het tafelblad.



1,8 cm

3 cm

1,8 cm

3 cm

schroefbeugel [code: 206]

Montage aan de achterzijde van het tafelblad.

Let op: Schroeven in de achterzijde van het tafelblad is noodzakelijk.

1,8 cm

4,5 cm4,5 cm

1,8 cm

4,5 cm

1,8 cm

schroefbeugel breed [code: 208]

Montage aan de zijkant van het tafelblad.

Let op: Schroeven in de zijkant van het tafelblad is noodzakelijk.

3,2 cm2,8 cm

klembeugel [code: 201]

Montage aan de achterzijde van het tafelblad. 

3,2 cm2,8 cm

klembeugel breed [code: 207]

Montage aan de zijkant van het tafelblad.



Voor toepassing als staande wand zijn een drietal voetopties leverbaar. 

De halfhoge en hoge voeten zijn door middel van bijpassende geremde 

zwenkwielen ook als verrijdbare variant leverbaar.

Ten behoeve van plaatsing op oneffen vloeren zijn de halfhoge en hoge 

voeten ook uitvoerbaar met stelvoetjes.

VOETENASSORTIMENTd

hoge voet [code:106]

h: 20 cm / b: 40 cm

hoge voet mobiel [code:109]

h: 28 cm / b: 40 cm

half hoge voet [code:103]

h: 5 cm / b: 40 cm

half hoge voet mobiel [code:107]

h: 13 cm / b: 40 cm

platte voet [code:101]

h: 0,5 cm / b: 40 cm



De wanden kunnen worden uitgevoerd met een extra functionaliteit in de vorm 

van een magnetische koppeling - het Magnetyx-systeem. Dit systeem biedt de 

mogelijkheid wanden onzichtbaar met elkaar te verbinden, zodat gemakkelijk 

aaneengesloten opstellingen kunnen worden gecre‘erd. Ook het ontkoppelen 

van wanden is met dit systeem zeer eenvoudig.

Bij het cre‘ren van hoeken wordt gebruik gemaakt van drie steunpunten, 

zoals afgebeeld op deze pagina. In alle andere situaties dient een wand altijd 

te worden uitgevoerd met twee standaard 40 cm brede voeten.    

Gecombineerd met zwenkwielen zijn de wandcombinaties als geheel verrijdbaar.

KOPPELSYSTEEMd

hoge voet mobiel [code:117]

h: 28 cm

halfhoge voet [code:112]

h: 5 cm

hoge voet [code:114]

h: 20 cm

half hoge voet mobiel [code:115]

h: 13 cm

platte voet [code:110]

h: 0,5 cm

In combinatie met stelvoet.



De NOVU serie is, zowel enkel met opzetwanden als ook in combinatie met 

staande wanden, zeer geschikt voor het eenvoudig cre‘ren van diverse 

bureau-opstellingen. O—k wanneer sprake is van een callcenteropstelling. 

Bij bureau-opstellingen wordt altijd gebruik gemaakt van het onzichtbare 

magnetische koppelsysteem. 

Voor een callcenteropstelling heeft de toepassing van een akoestische kern 

altijd de voorkeur. Voor een goede akoestische werking dient een opzetwand, 

gerekend vanaf de bovenzijde van het werkblad, een hoogte te hebben van 

minimaal 55 cm.

Door het koppelsysteem kunnen opzetwanden over grotere lengtes gemakkelijk 

worden uitgelijnd. 

Voor het bepalen van de juiste wandafmetingen in combinatie met de correcte 

beugels en/of voeten dienen de navolgede stappen te worden doorlopen:

STAP 1 > Geef aan de hand van de codes uit het overzicht op de volgende 

                  pagina aan welke bureau- of callcenteropstelling gewenst is. 

STAP 2 > Geef aan welke tafelmaat en type onderstel worden toegepast.

STAP 3 > Geef aan welk type beugels en/of voeten de voorkeur hebben.

Let op: 

> In de situaties 4.3 en 5.3 zullen de dwarsgeplaatste wanden niet exact 

     lijnen met de naden van de tafelbladen.

> Bij elke aansluiting van wanden wordt gebruik gemaakt van koppelpalen 

     en voetkoppelplaten.

> Bij twijfel met betrekking tot de wandkeuzes en koppeloplossingen 

     dient altijd contact te worden opgenomen met de verkoopafdeling van 

     DUTCHCREEN.

BUREAU-OPSTELLINGENd



OVERZICHT BUREAU-OPSTELLINGEN

2 tafels met zijwangen

4 tafels zonder zijwangen

6 tafels zonder zijwangen

5.3

4.3

1.1 1.2 1.3

2.1 2.2 2.3

3.1 3.2 3.3

4.1 4.2

5.1 5.2

staande wanden
met vaste tafels

staande wanden
met instelbare tafels

opzetwanden
met vaste tafels

6 tafels met zijwangen

4 tafels met zijwangen
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