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+ Verbeterd akoestiek

+ Compact en ruimtebesparend

+ Beschikbaar in 2 en 4
   persoonsopstelling

+ Bied privacy

+ Grotendeels circulair

+ Alternatieve vergaderruimte

+ Elektrificatie

+ Multifunctioneel inzetbaar



 Waar toepasbaar
Deze fraaie overleg- en werkruimte is bijzonder ge-
schikt voor brainstormsessies, korte vergaderingen, 
stiltewerkplek en lunchoverleg. Het is toepasbaar in 
bij voorbeeld kantoren, scholen, universiteiten, hore-
cagelegenheden en verder.

De TrainSeat is in een twee- en vierpersoonsuitvoe-
ring leverbaar en het is oneindig te koppelen in de 
breedte. Ook is het in de diepte met een TrainSeat 
te koppelen. In geval van een enkele diepte, maar 
met meerdere Trainseats in de breedte, kunnen de 
openingen van de TrainSeats gespiegeld geplaatst 
worden. 

De akoestische waarde van dit meubel is zeer hoog. 
Het wordt door gebruikers ervaren als een afgezon-
derde ruimte. Gaat u liever voor meer transparantie, 
dan is de TrainSeat Springy aan te bevelen.

Waarom TrainSeat

De TrainSeat van As Personal is een compacte en 
ruimtebesparende overleg- en werkruimte voor kan-
toren, scholen, universiteiten, et cetera.

Het akoestisch materiaal in de overlegruimte zorgt 
ervoor dat er prettig gewerkt en vergaderd kan wor-
den.

De achterwand is uitgevoerd met whiteboard (een 
beschrijfbare HPL) wat de praktische toepassing van 
deze akoestische ruimte vergroot.

Afmetingen (bxdxh) - 2350x1600x2250mm

U kunt de TrainSeat bestellen op www.aspersonal.nl

 Materiaalkeuze

Personaliseer de TrainSeat van As Personal in de 
unieke 3D configurator geheel naar eigen voorkeur 
en stijl, zodat uw TrainSeat goed past in uw eigen 
omgeving.

De wanden aan binnenzijde en het plafond hebben 
als akoestische toplaag een design stof van Verotex. 
De buitenzijde en het tafelblad kunnen uitgevoerd 
worden in vele patronen en kleuren van hout. 

De TrainSeat is voorzien van comfortabele zitbanken 
die eveneens uitgevoerd zijn in een stoffering van 
Verotex.

De gehele achterwand is vervaardigd van white-
board en maakt de ruimte geschikt voor effectieve 
overleggen.

+ Compact en ruimtebesparend

+ Beschikbaar in 2 en 4
   persoonsopstelling

+ Alternatieve vergaderruimte
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Maakt overleggen, samenwerken en lunchen succesvol.

Trainseat


