LINEACUBE
create your space at any place

®

Ik breng de transparantie
in het kantoor op een nieuw
niveau. Tegelijkertijd zorg ik
met mijn dubbele beglazing
voor optimale concentratie
en privacy.

Maars heeft de lineaCube ontwikkeld als antwoord
op de toenemende vraag naar cubes in ‘open
space’ kantoren, waar men geconcentreerd
kan werken, bellen en vergaderen. De moderne
open ruimten met veel transparantie hebben
immers consequenties voor de mate van privacy,
geluidsisolatie en geluidsabsorptie. De lineaCube
biedt alle gewenste akoestische privacy en een
ideaal werkklimaat. Naast volledig transparante
wanden zijn ook combinaties mogelijk met
lamellen, privacy glas en gesloten wanden.

Volledige transparantie
en akoestische privacy
De lineaCube van Maars is uniek door het
minimalistische design en de volledig zelfdragende
constructie met een verzonken plafond en dubbel
glas. De geluidsisolatie en –absorptie is ideaal.
De lineaCube is een autonome ruimte met eigen
luchtventilatie, akoestische isolatie en absorptie,
stroom, data, audio en verlichting geïntegreerd in
het plafond.

linea
Cube

Minimalistisch design
Door het ontbreken van verticale profielen, zelfs
op de hoeken, is de lineaCube volledig transparant.
S
 lanke profielen met hoogte van slechts 22 mm
C
 onsequent doorlopende belijning
V
 erzonken en achterliggend plafond
D
 e wanden en deuren zijn flush beglaasd

Zelfdragend

Met mijn maximale
transparantie, zonder
verticale profielen, lijk ik
te zweven in de ruimte.

Ideaal werkklimaat

Modulariteit voor maatoplossingen

De lineaCube biedt een ideaal werkklimaat dankzij

De indeling van de lineaCube is eindeloos te variëren.

de onzichtbare en volledig geïntegreerde ventilatie

Van eenpersoons kantoor tot spreekkamer met aparte

en afzuiging in het plafond. Deze zijn aan te sluiten

compartimenten. De flexibiliteit in afmetingen is groot:

op het centrale systeem in het gebouw.
O
 nbeperkt in lengte
B
 reedte tot 4 meter

Akoestische
eigenschappen

Mijn esthetiek is uniek.

De lineaCube is ook te combineren met stalen

H
 oogte tot 3 meter

panelen of één van de andere materialen uit de

Hoge geluidsisolatiewaarde tot wel 48 dB

bijna onbegrensde Maars collectie.

Zeer goede geluidsabsorptie met nagalm
van 0,5. Dit is bewezen als ideale waarde.
Akoestisch plafond.

Laagste profielen ter wereld.
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Voorbeeld boardroom.

2

Voorbeeld vergaderruimte.

3

Voorbeeld overlegruimtes.

4

Voorbeeld concentratiewerkplekken.

Opties

Verzonken plafond

Integratie van dubbel beglaasde design deur

Bij de lineaCube is het plafond verzonken aangebracht

of schuifdeur mogelijk

op het dubbele glas. De flush beglazing loopt volledig

3

Integrale ophangrail ten behoeve van

door. Dit resulteert in een strak en transparant design.

accessoires, zoals opbouwabsorbers en
schilderijen langs de plafondcontouren

M
 aximale geluidsisolatie en -absorptie

Integratie van Living Options, zoals multimedia,

G
 eïntegreerde, indirecte LED
sfeerverlichting langs plafondcontouren

sound panels, whiteboards

D
 irecte verlichting; spotjes of hangende lampen
G
 eïntegreerde sprinkler, brandmelder
en/of bewegingsmelders

4

S
 trakke, stalen Maars plafondconstructie
of plafond van derde partij
T
 oepassing van spanplafond is mogelijk
Geïntegreerde LED sfeerverlichting.

LED verlichting

Ophangrail

Ventilatie (toevoer)
Ventilatie (afvoer)

Design
it your way

Deels gesloten wand met geïntegreerd
multimedia paneel.
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Scharnierloze deur.

Whiteboard panelen.

Integrale ophangrail.
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Newtonweg 1, PO Box 1000
3840 BA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 46 52 11
F +31 (0)341 46 53 46
info@maars.nl
www.maarslivingwalls.com

Download ook onze Maars app
in de App Store en Google Play

