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PR-Runner akoestisch design. 
       Unieke beleving    
 en goede akoestiek.

Teveel galm in uw behandelkamer, vergaderruimte, woonkamer of op kantoor? Of 
wilt u de uitstraling van uw interieur verbeteren? Het realiseren van een aantrekkelijk 
en gezond werk- en leefklimaat begint met PR-Runner. Wij bieden functionele 
oplossingen die een ware eyecatcher en sfeerbepaler vormen in uw interieur. 

Of u nu kiest voor een wandpaneel, plafondelement, mobiele (scheidings)wand, 
gebogen element of meubilair. Samen met u creëren wij voor iedere ruimte een 
individuele meerwaarde. U bepaalt zelf het materiaal, de vorm, maat én opdruk. 
Hierdoor geeft u het product moeiteloos uw eigen stijl. Bovendien zijn onze producten 
te combineren met LED-verlichting en/of infraroodverwarming voor nóg meer werk- 
en leefcomfort. 

Heeft u al inspiratie? Wij denken graag creatief met u mee. Neem contact met ons op 
via telefoonnummer +31 (0) 544 – 398 810 of kijk op pr-runner.com.

acoustic 
solutions



PR-Runner akoestisch design. 
       Unieke beleving     
 en goede akoestiek.

Teveel galm in uw behandelkamer, vergaderruimte, woonkamer of op kantoor? Of 
wilt u de uitstraling van uw interieur verbeteren? Het realiseren van een aantrekkelijk 
en gezond werk- en leefklimaat begint met PR-Runner. Wij bieden functionele 
oplossingen die een ware eyecatcher en sfeerbepaler vormen in uw interieur. 

Of u nu kiest voor een wandpaneel, plafondelement, mobiele (scheidings)wand, 
gebogen element of meubilair. Samen met u creëren wij voor iedere ruimte een 
individuele meerwaarde. U bepaalt zelf het materiaal, de vorm, maat én opdruk. 
Hierdoor geeft u het product moeiteloos uw eigen stijl. Bovendien zijn onze producten 
te combineren met LED-verlichting en/of infraroodverwarming voor nóg meer werk- 
en leefcomfort. 

Heeft u al inspiratie? Wij denken graag creatief met u mee. Neem contact met ons op 
via telefoonnummer +31 (0) 544 – 398 810 of kijk op www.pr-runner.com.

acoustic 
solutions



PR-Runner akoestisch design. 
       Unieke beleving    
 en goede akoestiek.

Teveel galm in uw behandelkamer, vergaderruimte, woonkamer of op kantoor? Of 
wilt u de uitstraling van uw interieur verbeteren? Het realiseren van een aantrekkelijk 
en gezond werk- en leefklimaat begint met PR-Runner. Wij bieden functionele 
oplossingen die een ware eyecatcher en sfeerbepaler vormen in uw interieur. 

Of u nu kiest voor een wandpaneel, plafondelement, mobiele (scheidings)wand, 
gebogen element of meubilair. Samen met u creëren wij voor iedere ruimte een 
individuele meerwaarde. U bepaalt zelf het materiaal, de vorm, maat én opdruk. 
Hierdoor geeft u het product moeiteloos uw eigen stijl. Bovendien zijn onze producten 
te combineren met LED-verlichting en/of infraroodverwarming voor nóg meer werk- 
en leefcomfort. 

Heeft u al inspiratie? Wij denken graag creatief met u mee. Neem contact met ons op 
via telefoonnummer +31 (0) 544 – 398 810 of kijk op pr-runner.com.

acoustic 
solutions



acoustic 
solutions

   Goede akoestiek. 
Meer beleving. 

Meer comfort.
lighting 

solutions

heating
solutions

acoustic
solutions

      Functionele 
oplossingen naar 

     eigen design. 

   Because a 
comfortable   
  workspace
simply works   
        better.

+31 (0) 544 - 398 810
info@pr-runner.com
www.pr-runner.com

www.pillen.eu



acoustic 
solutions

   Goede akoestiek. 
Meer beleving. 

Meer comfort.
lighting 

solutions

heating
solutions

acoustic
solutions

      Functionele 
oplossingen naar 

     eigen design. 

   Because a 
comfortable   
  workspace
simply works   
        better.

+31 (0) 544 - 398 810
info@pr-runner.com
www.pr-runner.com

www.pillen.eu


	PILLE-50928_drieluik_PR-Runner_Spot_uv_versie13-blz1
	PILLE-50928_drieluik_PR-Runner_Spot_uv_versie13-blz2
	PILLE-50928_drieluik_PR-Runner_Spot_uv_versie13-blz3
	PILLE-50928_drieluik_PR-Runner_Spot_uv_versie13-blz4
	PILLE-50928_drieluik_PR-Runner_Spot_uv_versie13-blz5
	PILLE-50928_drieluik_PR-Runner_Spot_uv_versie13-blz6



