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IM WoodCube 
 
Plint: 
• geprofileerd en gefineerd FSC® kozijnhout, afm. 53x100 mm 
 met een schaduwrand. Optie: in hoogte verstelbare schaduwrand 
 
Muur-/wandaansluiting: 
• de WoodCube bevat geen muur- of wandaansluiting 
 
Plafond: 
• het plafond van de WoodCube bestaat uit akoestische panelen 
 in een nader te bepalen (stof) kleur uit standaard collectie 
 
Bovenddetail (omranding): 
• geprofileerd en gefineerd FSC® kozijnhout, afm. 53x100 mm 
 
Deurkozijnen: 
• geprofileerd en gefineerd FSC® kozijnhout, afm. 67x100 mm 
• toepassing tot aan bovendetail WoodCube 
 
Bijzondere kenmerk: 
• de bovengenoemde aansluitingen rondom worden terugliggend met een schaduwrand 

uitgevoerd 
 
Kleuren: 
• Monocoat Oil: 
• keuze uit 5 standaard kleuren 
• Verrijkt de natuurlijke uitstraling van hout 
• Zeer duurzame bescherming 
 
Glaspanelen: 
• 55/2 PP-geslepen gelaagd glas, glasdikte ca .10 mm (Optie: Silence Rw=36 dB) 
• 66/2 PP-geslepen gelaagd glas, glasdikte ca. 12 mm (Optie: Silence Rw=38 dB) 
 
Voeg: 
• Nulvoeg d.m.v. transparante IM-tape met hoge hechting 
 
Bevestiging glas: 
• d.m.v. trillingsvrije rubberen afdichting (droog systeem) 
• kleur zwart 
 
Deur: 
• hardglazen deur, dikte 10 mm 
• houten deur 
 
Deurbeslag: 
• Dorma Office Junior beslag in RVS of geanodiseerd aluminium. 
 
Deurkrukken: 
• RVS of geanodiseerd aluminium in diverse uitvoeringen. 
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Scharnieren: 
• RVS scharnieren, rechte uitvoering, type MK1 (glasdeur) 
• RVS scharnieren, rechte uitvoering (houten deur) 
 
Aanvullende onderdelen (Opties): 
 
Valdorpels: 
• Hardglazen deur te voorzien van valdorpel 
• Houten deur te voorzien van valdorpel 
 
Deurdrangers: 
• Hardglazen deur te voorzien van deurdranger 
• Houten deur te voorzien van deurdranger 
 
Folie: 
• Glazen wanden en deuren te voorzien van diverse folie’s / fotofolie’s 
 
Multimediapaneel: 
•  Flush ingebouwd multimediapaneel of touchscreenpaneel) 
 
Klimaatbeheersing: 
•  De WoodCube te voorzien van een eigen klimaatbeheersing 
 
Led-verlichting: 
•  De WoodCube ter plaatse van de bovenomlijsting te voorzien van een led-strip 
 
Verlichting: 
•  De WoodCube te voorzien verlichting (hanglamp of armatuur) 
 
Vloerafwerking: 
•  De WoodCube te voorzien van vloerafwerking (bijvoorbeeld tapijttegels) 
 
Meubels: 
• De WoodCube te voorzien van b.v. één of meerdere  bureaus, een vergadertafel, 
 stoelen e.d.) 
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