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Acumen meubilair

Functionaliteit en gebruik
De Acumen collectie is speciaal ontwikkeld voor toepassing 
in uitdagende omgevingen waar meubilair aan destructief 
gebruik kan worden blootgesteld. In alle aspecten van 
het ontwerp zijn keuzes gemaakt om verwondingen en 
beschadigingen door gebruik van de meubels te voorkomen. 
Denk bijvoorbeeld aan vlakke scharnieren, geïntegreerde 
handgrepen en extra verzwaringen. Ook is er in de 
kledingkast bijvoorbeeld een plank met groef gebruikt in 
plaats van een ophan8grail. Planken zijn bovendien stevig 
bevestigd op een vaste positie. Zo kunnen onderdelen niet 
worden losgehaald en worden gebruikt voor ongewenste 
doeleinden.

De lades van het meubilair zijn robuust en kunnen veel 
gewicht dragen. De lades en andere onderdelen van de 
meubels zijn zo ontworpen dat er geen ruimtes overblijven 
om spullen te verstoppen.

Uniek aan het Acumen meubilair is dat het een huiselijke 
uitstraling heeft en tegelijkertijd geschikt is voor gebruik 
in veel verschillende soorten gesloten instellingen en 
zorginstellingen.

Materiaalgebruik
De karkassen van het Acumen meubilair zijn gemaakt van 
1,8 cm dikke melamine platen. Voor bovenplaten zoals 
tafelbladen zijn platen met een dikte van 2,8 cm gebruikt. 
De melamine platen zijn brandvertragend en erg sterk. De 
meubels beschikken allemaal over een sterke plugconstructie 
met gelijmde houten pluggen, zodat de meubels zo lang 
mogelijk meegaan.

De meubels zijn verkrijgbaar in een walnoothouten en licht 
notenhouten afwerking. Eventuele deurtjes en frontjes 
kunnen worden geleverd met geïntegreerde handgrepen, 
zodat er geen uitstekende delen zijn.   

Levering en garantie
Het Acumen meubilair heeft een levertijd van 6 weken. Op de 
Acumen collectie geldt een garantie van 5 jaar.

Kenmerken in het kort:
Molestbestendig meubilair met huiselijke 
uitstraling
Speciaal ontworpen zodat er geen spullen 
in kunnen worden verborgen
Sterke constructie waardoor het meubilair 
zich goed leent voor gebruik door mensen 
met gedragsproblemen
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeren en 
zowel open als gesloten
Verzwaard om misbruik van het meubilair 
te voorkomen

De Acumen collectie is verkrijgbaar in verschillende standaardmaten. De meubels zijn uitvoerbaar in een Walnotenhouten of 
Licht notenhouten afwerking, eventueel met witte of lichtgrijze deurtjes en frontjes.

Artikelnummer Product Afmeting Gewicht
R00MB23060 Acumen bed 200,2 x 99,8 x 44,5 cm 95 kg
R00MB23063 Acumen kledingkast 92,5 x 63,5 x 180 cm 100 kg
R00MB23062 Acumen bureau met lades 108,5 x 48,5 x 73,5 cm 79 kg
R00MB23061 Acumen nachtkastje 45 x 48 x 59,5 cm 36,5 kg


