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Motion sensor
BOW boxen bevatten een 
motion sensor. Deze sensor 
is aangesloten op LED- 
verlichting en het HULK 
ventilatiesysteem. 

Blijvend aanpasbaar
Door de modulaire opbouw 
van de BOW box is een 
reconfiguratie eenvoudig te 
realiseren (met bijbestelling 
van extra bouwstenen). 

Montage
Onze boxen hebben een korte
opbouwtijd. Daarnaast 
worden ze op de bestaande
vloer geplaatst. 

Zelfvoorzienend 
Sluit de BOW box aan met 
behulp van slecht één stekker. 

Duurzaam
Bij BOW bedoelen we met 
duurzaam dat onze producten
op opeenvolgende generaties
kantoorgebruikers afgestemd 
kunnen worden.

Ventilatie
BOW boxen worden standaard
geleverd met een ventilatie- 
systeem in het dak. 

Akoestiek
BOW boxen hebben een solide
metalen frame en worden
door ons aan de binnenkant
dubbel gestoffeerd.

Modulair
systeem

Nederlands
product 

Geluidsisolerend
(33 dB)



Door het toevoegen of weghalen
van modulaire bouwstenen
kunnen nieuwe configuraties
gerealiseerd worden van
bestaande boxen. Pas eenvoudig je
kantoor aan zonder
bouwtechnische aanpassingen en
werkverstoring. Kies voor blijvende
flexibiliteit op jouw kantoor. 

Geniet altijd van korte levertijden
bij BOW. Alle bouwstenen in de
standaardkleuren zwart en wit zijn
uit voorraad leverbaar.

Blijvend aanpasbaar, zonder bouw-
technische aanpassingen

De boxen van BOW bestaan altijd uit losse
bouwstenen. Ons modulaire systeem maakt
elke configuratie mogelijk, nu en in de
toekomst. Door eenvoudige (her)montage is
ons systeem uitermate geschikt voor
opeenvolgende gebruikscycli. De modulaire
bouwstenen van BOW maken het mogelijk de
boxen op elk moment aan te passen. Wanneer
de behoefte van jouw kantoor veranderd,
veranderen de boxen van BOW met je mee. 

Altijd verpakt in aparte dozen die je per
definite eenvoudig kunt verplaatsen, ook in
de lift. Wij voorzien elke box 'af fabriek' van
ventilatie, licht en stroom. Deze gehele
installatie is gekoppeld aan één sensor en
één stekker. 

Modulair systeem

Bouwstenen



Sociaal hart BOW 2

Sociaal hart BOW 6
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Klimaat

In samenwerking met Duco Ventilation
ontwikkelden wij onze Hulk. Een systeem
dat we uitvoerig hebben getest onder
uiteenlopende praktijk omstandigheden.
Bij gebruik van onze boxen is er nu een
CO2 concentratie van maximaal 1000 PPM
en een temperatuurstijging van niet meer
dan 1,5 graden, vergeleken met het
omringende kantoor.

Ons klimaatsysteem is uitvoerig getest en doorgemeten met Aircheq. De Hulk is optimaal
afgestemd voor elke BOW unit. Door de slimme CO2 meter van de Hulk, weet de Hulk hoeveel
personen de BOW box gebruiken op elk moment van de dag. De constante luchtverversing
wordt hier automatisch op toegepast. 

Maximaal werkcomfort in een prettig klimaat

Onze boxen worden standaard geleverd met een ventilatiesysteem in het dak. Voor langdurig
gebruik van de BOW box bieden wij een CO2 gestuurd ventilatiesysteem aan tegen meerprijs. De
kwaliteit van de lucht in onze boxen wordt in de basis door twee factoren bepaald: de concentratie
van CO2 en de temperatuur. 

AirCheq metingen

Meet the Hulk



Add-ons

Personalisatie & Branding

Tv-beugel

Green wall

Personaliseer je BOW box

Personaliseer eenvoudig je BOW configuratie
met onze Add-ons. Onze profielen en
stofferingen kunnen in elke kleur en uitvoering
geleverd worden. Tevens bieden wij diverse
mogelijkheden tot 'branding'. 

Voeg groen toe aan je kantoor met de
Green wall. Leverbaar per BOW
paneel.

Afmetingen per paneel: 130 x 232 cm: 

Tv-beugel voor binnen/buitenkant box.
Verkrijgbaar vanaf BOW Two
configuratie.

Personaliseer je box en bestel jouw configuratie in de kleuren van de organisatie. Hierbij
geen ondergrenzen qua volume en maximale BOW kwaliteit. Onze coating is slijt- en
krasvast. 

Prijs op aanvraag

Logo en foto 
bedrukking mogelijk

Meer dan 100 RAL 
kleuren beschikbaar



Wit (grijs vilt) Klassiek eiken 
(zwart vilt)

Klassiek eiken 
(grijs vilt)

Rustiek natuurlijk
 eiken

Rustiek bruin 
eiken

Walnoot

Rustiek gerookt
eiken

Houtskool Black ash Blauw oxide Koper oxide Wit oxide

Add-on: Akupaneel
Akupaneel - Wood upp

Het Akupaneel is geluiddempend en verwijdert
nagalm in een drukke kantoortuin. Deze is zowel
binnen als buiten de box te gebruiken als
bekleding. Het akoestische vilt is gemaakt van
gerecycled plastic en de lamellen van MDF met
fineer oppervlak. Het gebruikte hout is afkomstig
uit duurzame bosbouw. 

Afmetingen per paneel: 130 x 232 cm

Wij bieden een ruim assortiment aan add-ons
voor maximale personalisatie van de BOW box.
Om de eindklant zo goed mogelijk te voorzien
van een passende oplossing is het mogelijk
kleurstalen aan te vragen voor Akupanelen. 

Ontvang kleurstalen



Add-on: Stoffering

Waarom kiezen voor vilt?

Vilt is een puur en duurzaam product. De
eigenschappen van dit product maken het
geschikt voor langdurig en intensief gebruik.
Het is kleurvast, isolerend en water- en vuil
afstotend. Bovendien is het materiaal
geluiddempend, elastisch en vlambestendig. 

Binnen- en buitenbekleding

Onze boxen kunnen zowel van de binnen als
buitenkant bekleed worden. Wij hebben hierbij
de keuze uit drie hoogwaardige stofgroepen. De
afwerking met vilt is duurzaam en antistatisch.
Ons assortiment biedt een scala van kleuren en
afwerkingen. 

Kies voor een dubbele bekleding voor maximaal
geluidsdempend resultaat. 

Stofferen buitenkant per paneel 130 x 232 cm: op aanvraag

Standaard vilt

Naaldvilt 'Superflex' wordt uit voorraad geleverd in de kleur 'Antraciet' voor alle standaard
configuraties BOW One t/m Twelve. Op aanvraag kunnen een van de andere kleuren uit
Stofgroep 1 zonder meerprijs worden geleverd. 

Door het natuurlijke wolvet in het
materiaal, heeft de vilt afwerking weinig
onderhoud nodig. Dit maakt het uitermate
geschikt om toe te passen in kantoren. 

Geluids- 
absorberend

Slijtvast Onderhoudsvrij Duurzaam Decoratief

Stofgroep 1

Lichtgrijs Grijs Blauw Beige Antraciet Zwart



Blue 006

Grey 001

White 001

Purple 001

Orange 001

Blue 007

White 002

Multi 001

Purple 003

Orange 002

Blue 003

Red 001

Grey 002

Green 002

Purple 004

Red 002

Blue 001

Green 003

Brown 002

Purple 002

Blue 005

Grey 003

Pink 001

Green 001

Pink 002

Grey 004

Black 001

Brown 001

Stofgroep 2

100% Gerecycled PET vilt - Féline Fabrics

Deze lijn staat voor hergebruiken van
grondstoffen en milieubescherming. Het vilt van
Féline Fabrics wordt duurzaam geproduceerd van
gerecyclede plastic flessen. Bij het viltproces
wordt er geen gebruik gemaakt van water of
droogmachines.

Dakpaneel 120 x 120 cm

Onderpaneel 70 x 120 cm

Bovenpaneel 148 x 120 cm op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Meerprijs



Stofgroep 3

0260

0120

0567

0467

0647

0277

0677

0571

0147

0471

0170

0280

0517

0687

0581

0180

0527

0367

0731

0547

0617

0427

0747

0227

0620

0237

0757

0557

0457

0597

100% nieuw wol - Kvadrat Divina Melange 3

Deze levendige lijn bestaat uit een stukgeverfde
wollen stof, die is getransformeerd naar een
zacht en uniform oppervlak. Duurzaamheid: EU
Ecolabel, Greenguard Gold, HPD, EPD

0777 0787 0821 0871 0917 0937

Dakpaneel 120 x 120 cm

Onderpaneel 70 x 120 cm

Bovenpaneel 148 x 120 cm

Meerprijs

0967 0977

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag



Heb je vragen met betrekking tot add-ons of branding?

Wij helpen je graag verder!

Neem vrijblijvend contact op voor een offerte op maat.

E marvin@kantoorspecialist.nl

T 0318 730716



www.bowfitout.com
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