
Creëer gescheiden ruimtes en barrières tussen werknemers of leerlingen, plaats meer-

dere droog te wissen borden bijeen voor grotere brainstormsessies, verplaats ze voor 

geïmproviseerde samenwerking of berg ze moeiteloos op om ruimte te besparen. 

PIKATSO levert Mobile Panelen : 

 éénzijdig met CeramicSteel  een glad, glasachtig oppervlak dat zeer duurzaam, 

magnetisch en eenvoudig schoon te maken is.  

 De andere zijde met is  hoogwaardige synthetische crêpeweefsels met een matte 

uitstraling en gemaakt van 100% gerecycled polyester,ideaal voor geluidsabsor-

btie  

Pikatso Modular laat zich probleemloos inpassen in elk project met de wit gecoate alu-

minium lijst en diverse textielopties .Wij leveren op maat één of tweezijdig met ceramic 

steel oppervlakte, of geluidsabsorberend oppervlakte. 

Kenmerken 

• Schrijfbord van glad, anorganisch CeramicSteel (1 of 2 zijdig) 
• Akoestische kern en textiel van gerecyclede materialen 
• Gladde zwenkwielen met vergrendeling 
• Geluidsabsorberende panelen 
• Eenvoudig te reinigen 
• Sterk magnetisch 
• Bestand tegen krassen, bacteriën, chemicaliën en vuur 
• Stevige aluminium lijst 

Pikatso Mobile Panel  



 

Technische gegevens  Pikatso Modular Panel  

Totale   hoogte :      1905 mm 

              Breedte :     1190 mm 

              Diepte:             50 mm 

      Diepte basis:  516 mm  incl wieltjes 

  

   Gewicht : 30 kg  ( 36 kg indien  beide   

     beschrijfbaar ) 

Schrijfbord kleur 



Pikatso Mobile Panel is gemaakt van hoogwaardig crêpe 

weefsel synthetische stof met een niet-glanzend uiterlijk. Deze 

akoestische paneelkern is gemaakt van gerecyclede textiel-

vezel die 100% recycleerbaar en bestand is tegen schimmel. 

Het voldoet aan brandklasse B/s1 /d0. Geluidsabsorptie (ISO 354) 

Pikatso Mobile Panels bieden de fysieke afstand en pri-

vacy die nodig zijn om u te helpen je comfortabel te 

voelen in elke ruimte, terwijl ze ook schrijfoppervlak bie-

den  - of het nu op kantoor, op school of in een zorgin-

stelling is.  

CeramicSteel is altijd bestand geweest tegen ziektekiemen. Hygienic Cera-

micSteel tilt het naar een hoger niveau door een additief van zilveren mi-

crodeeltjes te integreren dat 99% van bacteriën en virussen binnen 24 uur 

van het oppervlak elimineert; getest volgens ISO 22196:2011 en ISO 

21702:2019  
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https://polyvision.com/products/worktools-for-collaboration/textura-mobile/
https://polyvision.com/hygienic-ceramicsteel-emea
https://polyvision.com/hygienic-ceramicsteel-emea


Pikatso OFFICE PANEL 

Het  veelzijdig CeramicSteel privacypaneel 

dat elk bureau en elke tafel transformeert in een 

privéwerkplek. 

Ons Office PANEL is ontworpen voor het aangeven van persoonlijke grenzen en ver-

groten van de privacy in elke omgeving. De gladde, naadloze afwerking maakt het 

makkelijk schoon te vegen en minimaliseert de kans op overdracht van ziektekie-

men. Pikatso Office Panel is gemaakt van duurzaam, sterk presterend Ceramic-

Steel, magnetisch en bestand tegen vlekken, krassen en schrijfresten. Met een scala 

aan opties in maten, kleuren, montage en opstelling, past ons Office Panel overal, 

of het nu om een open kantoorruimte, een verpleegsterspost in een ziekenhuis of 

een bibliotheek gaat.  

Kenmerken 

• Gemaakt van duurzaam, niet-poreus CeramicSteel 

• Bestendig tegen vlekken, krassen, schrijfresten, bacteriën, chemicaliën en brand. 

• Kan worden beschreven met droog-wisbare, semi-permanente, in water oplosbare of         

permanente marker. 

• Magnetisch 

• Licht in gewicht en eenvoudig te installeren 

• Dun profiel met ronde hoeken 

      Stijlvolle randmontage-elementen in zwart en geanodiseerd aluminium 



    

Afmetingen Afmeting Gewicht* Dikte 

385 mm (h) x 585 mm (b) 0.23 m² 2.5 kg 5 mm 

385 mm (h) x 785 mm (b) 0.30 m² 3.4 kg 5 mm 

385 mm (h) x 1185 mm (b) 0.46 m² 5.1 kg 5 mm 

385 mm (h) x 1524 mm (b) 0.60 m² 6.5 kg 5 mm 

385 mm (h) x 1830 mm (b) 0.70 m² 7.8 kg 5 mm 

585 mm (h) x 585 mm (b) 0.34 m² 3.8 kg 5 mm 

585 mm (h) x 785 mm (b) 0.46 m2 5.1 kg 5 mm 

585 mm (h) x 1185 mm (b) 0.70 m² 7.8 kg 5 mm 

585 mm (h) x 1524 mm (b) 0.90 m² 10 kg 5 mm 

585 mm (h) x 1830 mm (b) 1.10 m² 11.9 kg 5 mm 



Nog nooit in ons leven lag er zo'n sterke focus op veilig blijven, vooral in de gezondheidszorg. Door de aanhoudende pandemie 
is er behoefte ontstaan aan sociale afstand, gezichtsmaskers en constante, grondige reiniging van zeer aanraakbare oppervlak-
ken in alle zorginstellingen. Oppervlakken in gebieden waar patiënten worden verzorgd, leiden tot problemen als ze niet goed 
worden gereinigd en gedesinfecteerd.  
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