PR-Runner

Productoverzicht

- Fotopanelen
- Fotowanden
- Walltex fotobehang
- Scheidingswanden (gebogen & mobiel)
- Deskdividers
- Plafondelementen
- LED plafonds-/wanden
- Meubilair
- Aluminium profielen & voeten

Bent u op zoek naar een leuke invulling voor op uw muur of
wand in uw wachtkamer, woonkamer of kantoor? Met de
fotopanelen van PR-Runner heeft u een creatieve en
functionele oplossing voor uw interieur / ruimte. De
doekbespanning van het fotopaneel is te bedrukken met
elke gewenste kleur/opdruk. Hierdoor kunt u in een
handomdraai uw ruimte voorzien van een persoonlijke
touch.
De fotopanelen kunnen optioneel voorzien worden van een
akoestische uitrusting waardoor zowel effectieve demping
van geluid als sfeerbeleving wordt gerealiseerd.

Specificaties
- Frame: Geanodiseerd aluminium basisframe met een
diepte van 16mm, 26mm of 45mm. Het coaten of stickeren
van het frame in gewenste kleur is mogelijk.
- Formaten: De (akoestische) fotopanelen zijn geheel op
maat verkrijgbaar en eenvoudig te monteren op iedere
wand.
- Doekbespanning: De doekbespanning bestaat uit een
polyesterstof van 210 gram dat B1 (brandveilig)
gecertificeerd is. De druktechniek bestaat uit een digitale
sublimatieprint. Het doek is voorzien van een rubberen
pees zodat het eenvoudig verwisselbaar is.

Fotopanelen
Verwissel de doekbespanning in een handomdraai!

Wilt u meer beleving creëren in een ruimte? Kies dan voor
de fotowanden van PR-Runner. Onze wanden zijn ideaal te
gebruiken als achterwand in ontvangsthallen en andere
grote interieurs, maar ook zeer geschikt om in kleine
ruimtes of kamers meer diepte te creëren. Daarnaast zorgt
de uitwisselbare doekbespanning ervoor dat uw interieur
niet alleen een smaakvolle stijl krijgt maar ook een unieke
eye-catcher wordt.
Onze fotowanden kunnen optioneel worden voorzien van
LED-verlichting, infraroodverwarming, magneetstroken
en/of akoestisch materiaal.

Specificaties
- Frame: Geanodiseerd aluminium basisframe met een
diepte van 26mm of 45mm. Het coaten of stickeren van het
frame in gewenste kleur is mogelijk.
- Formaten: De (akoestische) fotowanden zijn geheel op
maat verkrijgbaar en eenvoudig te monteren op iedere
ondergrond, muur of wand.
- Doekbespanning: De doekbespanning bestaat uit een
polyesterstof van 210 gram dat B1 (brandveilig)
gecertificeerd is. De druktechniek bestaat uit een digitale
sublimatieprint. Het doek is voorzien van een rubberen
pees zodat het eenvoudig verwisselbaar is.

Fotowand en
Verwissel de doekbespanning in een handomdraai!

Wilt u meer beleving creëren in een ruimte? Kies dan voor
naadloos walltex fotobehang van PR-Runner. Een groot
doek waarmee u uw wand in een keer kunt bekleden. De
toepasbaarheid van walltex als fotobehang is onder meer
zeer geschikt in ziekenhuizen, kinderopvang en
zorginstellingen. Daar waar hygiëne een belangrijke rol
speelt evenals een lange duurzaamheid.
Ons naadloos fotobehang is zeer stevig en scheurt en
kreukt niet. Daarbij is het materiaal waterafstotend en
daardoor afneembaar met een vochtige doek.

Specificaties
- Formaten: Het naadloos fotobehang is geheel op maat
verkrijgbaar. Er wordt een maximale afmeting gehanteerd
waarbij de kortste zijde 4000 mm mag zijn.
- Doeksoort: PVC, grijze backing, 330 grams per m2. Het
behang wordt UV-geprint waarbij elke opdruk mogelijk is.
De afwerking wordt gedaan middels het schoonsnijden van
het behang.

Fotobehang

De scheidingswanden van PR-Runner zijn gebouwd uit een
aluminium basis frame met daarin een doekbespanning
gespannen. De wanden zijn in diverse standaardformaten
verkrijgbaar, maar de wanden kunnen geheel op maat
gemaakt worden. Ook bestaat er de mogelijkheid om de
vrijstaande wanden als gebogen wand uit te voeren en u
kunt kiezen uit verschillende (verstelbare, mobiele) voeten.
Zie pagina 10 voor de verschillende opties.
Verder kunnen de scheidingswanden optioneel voorzien
worden met akoestische materiaal, infraroodverwarming
en/of magneetstroken.

Specificaties
- Frame: Geanodiseerd aluminium basisframe met een
diepte van 45mm of 90mm. Het coaten of stickeren van het
frame en/of voeten in gewenste kleur is mogelijk.
- Formaten: De (akoestische) scheidingswanden zijn
geheel op maat verkrijgbaar.
- Doekbespanning: De doekbespanning bestaat uit een
polyesterstof van 210 gram dat B1 (brandveilig) gecertificeerd is. De druktechniek bestaat uit een digitale sublimatieprint. Het doek is voorzien van een rubberen pees zodat
het eenvoudig verwisselbaar is.

Sc heidingsw a nden
Verwissel de doekbespanning in een handomdraai!

(Akoestische) bureauschermen voor kantoor, callcenter of
een andere plaats waar veel mensen bij elkaar zitten. Met
behulp van deze schermen, ook wel bureaudividers
genoemd, kunt u ervoor zorgen dat medewerkers minder
last van elkaar hebben. Tegelijkertijd kunt u ook de
akoestiek in de ruimte aanpakken, door de
geluidsabsorberende werking van de schermen bij gebruik
van akoestisch materiaal.
De bureaudividers van PR-Runner zijn in diverse
standaardformaten verkrijgbaar, maar kunnen ook op maat
voor u worden gemaakt. Daarnaast zijn onze dividers
voorzien van een verwisselbare doekbespanning die geheel
naar uw eigen opdruk of unikleur bedrukt kan worden.

Specificaties
- Frame: Geanodiseerd aluminium basisframe met een
diepte van 45mm of 90mm. Het coaten of stickeren van het
frame en/of voeten in gewenste kleur is mogelijk.
- Formaten: De (akoestische) scheidingswanden zijn
geheel op maat verkrijgbaar.
- Doekbespanning: De doekbespanning bestaat uit een
polyesterstof van 210 gram dat B1 (brandveilig) gecertificeerd is. De druktechniek bestaat uit een digitale sublimatieprint. Het doek is voorzien van een rubberen pees zodat
het eenvoudig verwisselbaar is.

Desk divider s
Verwissel de doekbespanning in een handomdraai!

PR-Runner maakt plafondelementen van ontwerp tot
complete realisatie. Naast een optische verbetering kunnen
onze plafondelementen worden uitgevoerd met akoestisch
materiaal om de akoestiek in de ruimte te verbeteren. De
plafondelementen kunnen in iedere gewenste vorm/formaat
worden uitgerust. Ook de doekbespanning dat in het frame
gespannen wordt, kan worden bedrukt met iedere
gewenste afbeelding of uniekleur om zo de perfecte
beleving te creëren.
Ook kunnen de elementen met LED-verlichting en
infraroodverwarming gecombineerd worden.

Specificaties
- Frame: Geanodiseerd aluminium basisframe met een
diepte van 26mm, 45mm of 90mm. Het coaten of
stickeren van het frame in gewenste kleur is mogelijk.
- Formaten: De (akoestische) plafondelementen zijn
geheel op maat verkrijgbaar, in elke vorm.
- Doekbespanning: De doekbespanning bestaat uit
een polyesterstof van 210 gram dat B1 (brandveilig)
gecertificeerd is. De druktechniek bestaat uit een
digitale sublimatieprint. Het doek is voorzien van een
rubberen pees zodat het eenvoudig verwisselbaar is.

Pl a fondel em enten
Verwissel de doekbespanning in een handomdraai!

Goed licht is onmisbaar. Het bepaalt je gemoedstoestand,
je energieniveau en dus je productiviteit. Met de LEDoplossingen van PR-Runner zorgt u voor de optimale licht
en interieurbeleving in uw ruimte van de hoogste kwaliteit.
Deze lichtoplossingen zorgen ervoor dat uw visual letterlijk
en figuurlijk wordt uitgelicht.
Onze lichtwanden zijn in verschillende lichttemperaturen te
verkrijgen, exact passend bij het type werk en de gewenste
sfeer. Met armaturen in aluminium, hout, textiel en andere
materialen kunnen we ieder gewenst model en afmeting
creëren.

Specificaties
- Frame: Geanodiseerd aluminium classic frame met
een diepte van 45mm of 90mm. Het coaten of
stickeren van het frame in gewenste kleur is mogelijk.
- Formaten: De LED-wanden zijn in diverse maten
verkrijgbaar vanaf 800x900 mm +24 mm rondom
(uitbreidbaar in stappen van 300x200 mm)
- Doekbespanning: De doekbespanning bestaat uit
een dynalight polyesterstof van 210 gram dat B1
(brandveilig) gecertificeerd is. De druktechniek bestaat
uit full color UV-print. Het doek is voorzien van een
rubberen pees zodat het eenvoudig verwisselbaar is.

Onze LED-plafonds kunnen eenvoudig in uw
systeemplafond gelegd worden of aan het plafond
opgehangen worden. Deze plafonds zijn uitermate geschikt
voor zakelijke, recreatieve of medische ruimtes.

L E D- ver l ic hting
Verwissel de doekbespanning in een handomdraai!

Zoekt u een mooie decoratie voor uw bestaande
kantoorkast/archiefkast, tevens met akoestische eigenschappen? Wij bieden voor elke archief-, kantoorkast op
maat gemaakte fotopanelen met akoestisch dempende
eigenschappen.
De panelen kunnen voorzien worden van elke kleur, logo,
afbeelding en/of corporate imago zodat deze geheel in
het interieur passen van dé ideale werkomgeving.
Optioneel kunnen de panelen voorzien worden van
magneetstroken en/of infraroodverwarming.

Specificaties
- Frame: Geanodiseerd aluminium classic frame met
een diepte van 26mm of 45mm. Het coaten of
stickeren van het frame in gewenste kleur is mogelijk.
- Formaten: De refit van uw archiefkasten zijn geheel
op maat te verkrijgen.
- Doekbespanning: De doekbespanning bestaat uit
een polyesterstof van 210 gram dat B1 (brandveilig)
gecertificeerd is. De druktechniek bestaat uit een
sublimatiedruk. Het doek is voorzien van een rubberen
pees zodat het eenvoudig verwisselbaar is.

Meubil a ir
Verwissel de doekbespanning in een handomdraai!

ALUMINIUM PROFIELEN
Frame Ad Easy

Frame Ad Classic

Frame Ad Stijl

Frame Ad Classic Double

VOETEN

Standaard voet

Standaard voet
voor XL wanden*

Verstelbare voet

Mobiele voet
inclusief wieltjes
met rem

Mobiele voet
inclusief wieltjes
met rem voor
XL wanden*

Standaard hoge
voet

Verstelbare hoge
voet

Pr ofi el en / voeten
* XL mobiele wanden = vanaf
3000x2000mm of hoger dan 2200 mm

