
support@room.com 

Open de deur 
naar een betere 
manier van 
werken.

Bij ROOM maken we ruimte voor 
mensen met eenvoudige, naadloze 
en duurzame oplossingen.  
We hebben er hard voor gewerkt 
om het gemakkelijk te maken, 
meer te doen door minder te 
gebruiken en te zorgen voor een 
eenvoudig traject, van aankoop  
tot privacy.
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09 Magnetische deur
Acryldeur met 
magneetsluiting voor 
minimaal lawaai en het 
buiten de deur houden van 
kantoorgeroezemoes.

13 Stekker
Aan de achterkant krijg je 
met een standaard 
120-240 V stekker met een 
3 meter lang snoer de 
vrijheid om ruimte te 
maken waar je deze het 
meest nodig hebt, zonder 
verdere bedrading!

11 Plafondventilatoren
Twee ultrastille ventilatoren 
houden je hoofd koel onder 
druk.

10 Tapijt van industriële 
kwaliteit
100% nylon voor hogere 
slijtageweerstand.

12 Stelvoeten
Met stelvoeten heb je geen 
problemen met oneffen 
oppervlakken, zodat 
iedereen in evenwicht blijft.

01 Op maat gemaakt bureau
Het bureau van 80 cm met 
groef, houdt je smartphone 
of tablet rechtop, zodat je 
voldoende ruimte overhoudt 
voor al je benodigdheden.

07 Luchtstroominlaat
Een discreet rooster, dat 
je weg kunt halen voor 
eenvoudige reiniging, 
optimaliseert de 
luchtstroom.

02 LED-verlichting
Een led-bovenstrip zorgt 
ervoor dat heldere ideeën 
niet in het donker blijven 
hangen.

04 Stopcontacten

Met twee stopcontacten 
heb je energie voor elke 
werksessie.

05 Ethernet-poort

De CAT6 RJ45-stekker 
zorgt ervoor dat je nooit een 
aansluiting mist. 

08 Geluidsisolerende wanden
3,8 cm geluidsisolatie van 
laminaat, MDF, PET van 
gerecyclede kunststof en 
100% ademend wolvilt 
levert effectieve en 
natuurlijke geluidsisolatie.

03 Magneetbord
Het magneetbord is 
ontworpen voor je favoriete 
accessoires, het zorgt voor 
orde en structuur.

06 Bewegingssensor
De slimme bewegingssensor 
activeert de verlichting en 
ventilatoren, waardoor je 
gemakkelijk energiezuinig 
blijft.
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Buitenkant 
B 225,6 cm X H 105,4 cm X D 110,0 cm 
H 88,8” x B 41,5” x D 43.3”
 
Binnenkant 
H 203,2 cm X B 92,7 cm X D 97,3 cm 
H 80” x B 36,5” x D 38,3”  

Bureauhoogte 
109,2 cm / 43” 

Netsnoer 
304,8 cm / 10 ft 

Box 1 - vloer, dak en overige
H 110,0 cm x L 110,0 cm x B 32,8 cm 
H 43,3” x L 43,3” x B 12,9” 

Box 2 - linkerwand 
H 228,6 cm x L 109,2 cm x B 11,4 cm 
H 90” x L 43” x B 4,5”  

Box 3 - rechterwand en deur
H 228,6 cm x L 109,2 cm x B 7,9 cm 
H 90” x L 43” x B 3,1” 

Box 4 - achterwand
H 228,6 cm x L 109,2 cm x B 11,4 cm 
H 90” x L 43” x W 4,5” 
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Capaciteit 
1 persoon 

Gewicht
203,5 kg / 448,7 lb 

Stroomvereisten
120-240 V~, 8 A (MAX), 50-60 Hz, geaard 
stopcontact
Stopcontacten ondersteunen totaal van 860 W 
LED-licht 12 W bij 12 V
Elke ventilator heeft 1,2 W bij 12 V nodig

NIC-classificatie
28 dB

Luchtstroom
1,7 m3/min

Ethernet
CAT6 RJ45
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Donkergrijs

Zwart eiken

Eiken

Garantie
Wij bieden 2 jaar beperkte garantie op elke cabine 
dat je koopt. We dekken de volledige kosten van 
reparatie of vervanging die nodig is als gevolg van 
fabricagefouten. Bekijk hier informatie over de 
garantie en beperkingen: 
https://room.com/pages/warranty

support@room.com 
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Proberen zonder verplichting 

Probeer het 100 dagen, zonder 
verplichting. Als je niet tevreden bent, 
halen we het op en krijg je al je geld 
terug. 

Geen verzendkosten 

Elke verzending is gratis, zodat je wat 
meer ruimte hebt in je budget.

Gemakkelijk in elkaar te zetten.

2 mensen, 1 inbussleutel en minder 
dan 1 uur: meer heb je niet nodig. 

Contact opnemen?

support@room.com 
+44 20 3868 7238

79-81 Borough Rd
London, UK SE1 1DN 9

Elke stap 
maken we 
eenvoudig.




