
MindPod
De mobiele concentratiewerkplek

De MindPod is een stiltewerkplek die bij elke organisatie

niet zou misstaan. Het slimme en moderne design past

prima in de huidige dynamische kantooromgeving.

De keuze voor veel glas, akoestische panelen en geen deuren creëert

een stille, maar toch open ruimte.

In kantoorruimtes is het advies om een minimale luchtverversing van 30m3/uur

per persoon te hanteren bij lichte fysieke inspannende werkzaamheden. In onze

MindPod halen we het dubbele van het advies (60m3/uur per persoon).

We kunnen geluidshinder op verschillende manieren ervaren. Alleen al een (te)

hoog geluidsvolume kan erg vervelend zijn. Zeker als het geluid langere tijd

aanhoudt.

Ook kan uw concentratievermogen worden verstoord wanneer gesprekken in

de omgeving verstaanbaar zijn. Onze MindPod is voorzien van akoestische

panelen. Deze geluidsabsorberende panelen kunnen de effecten van nagalm

(weerkaatsing van het geluid) beperken en daarmee ook de geluidsoverlast

inperken.

Concentratiewerkplek: mobiel & modulair

Iedere kenniswerker heeft weleens de behoefte om in een rustige en stille

omgeving geconcentreerd te werken. Niet alle kantoren en werkplekconcepten

lenen zich daarvoor. Gebrek aan privacy en omgevingsrumoer liggen op de loer.

Met de MindPod creëert BakkerElkhuizen een mobiele oplossing om in alle rust

te kunnen werken. De MindPod is de unieke oplossing als het gaat om een

eenvoudig op te zetten mobiele concentratiewerkplek.

Work Smart - Feel Good



Voordelen MindPod

Compleet

De MindPod wordt compleet uitgerust incl.

akoestische panelen, ledverlichting,

veiligheidsglas, akoestisch plafond en

ventilator.

Flexibel

Met de MindPod kunt u diverse soorten

opstellingen maken. Zo kunt u uw

kantooromgeving voorzien van een enkele,

dubbele of viervoudige MindPod opstelling.

Eenvoudig

U heeft voor deze MindPod geen gereedschap

nodig om hem op te zetten. De MindPod staat

snel.

Design

Deze concentratiewerkplek heeft een modern

en open design. Het glas in combinatie met

gematteerd staal zorgt voor een strakke, open

uitstraling.

Veiligheid

De MindPod is voorzien van veiligheidsglas en

brandwerende akoestische panelen.

Ontzorgt

De MindPod is op een dubbele pallet te

transporteren. Ook kunnen wij u volledig

ontzorgen door het regelen van het transport

en de montage.

Kenniscentrum

Geluid is overal, zowel binnen als buiten. In dit artikel

bespreken we geluidsoverlast binnen.

In gebouwen zoals kantoren, maar ook in ziekenhuizen,

restaurants en openbare ruimten ervaren we ...

Specificaties

Breedte 1880 mm

Hoogte 2250 mm

Diepte 1920 mm

Artikelnummer: BNEMP

Contact

BakkerElkhuizen

Taalstraat 151

5261 BC Vught
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email. info@bakkerelkhuizen.nl

website: www.bakkerelkhuizen.nl
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