
De voordelen van TRENDLINE in één oogopslag:

• Logische montage met prefab dak-, wand- en vloerelementen.
Wandhoogtes tot 4 meter uit één stuk,
zonder opzet-element.

• Hoogwaardige aluminium look, streepjes motief (RAL 9006),
binnenzijde egaal wit (RAL 9010)

• Profielen en vulelementen van plaatstaal, verzinkt
en gecoat.

• Systeemdeur, 60 mm. Boven grotendeels van glas.
Standaard doorgang (bxh) 0,95 x 2,46 m. Drie dimensioneel
verstelbaar. Ook tweedelig mogelijk.

• Dak van enkele etage uitvoering doorgaans met
1 kN/1 persoon begaanbaar.

• Statisch dragende wanden maken bij dubbele etage
entresolconstructie met steunen overbodig.

• Aanpassing aan wandelementen, steunen of openingen
dankzij makkelijk aan te passen sandwichvullingen
probleemloos mogelijk.

• Hoge flexibiliteit en de laagste gebruikskosten
met extreem snelle montage en grote verplaats- en
uitbreidbaarheid.

Kantoorunits TRENDLINE
Flexibele units voor productie- en opslagruimtes
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 Jungheinrich
 intralogistieke oplossingen

 Intern transportmiddelen
 Magazijnstellingen
 Entresolvloeren
 Rollenbanen en paktafels
 Werkplek inrichting

 Jungheinrich Nederland BV
 H.A. Lorentzweg 3
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 2400 AE Alphen aan den Rijn

 Telefoon 088 - 900 88 00
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 www.profishop.nl
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Het intelligente ruimte-in-een-ruimte systeem.

Met de handzame elementen zijn de units eenvoudig
verplaatsbaar. U blijft altijd flexibel. Doordat u de duurzame units
opnieuw en opnieuw kunt gebruiken, bespaart u met TRENDLINE
ook op de lange termijn veel geld.

Varianten voor alle opstellingen:

Een rustig, fraai uiterlijk en een montagevriendelijk modulair 
systeem. Dat kenmerkt TRENDLINE. In de kortst mogelijke tijd 
realiseert u kantoren, control rooms, kantine- en kleedruimtes die 
precies op uw wensen zijn afgestemd.

Wij zorgen voor alle tekeningen, de productie en de realisatie. 
Door de prefab elementen is de montagetijd tot wel 50% korter 
dan bij systemen die volledig bij u ter plaatse moeten worden 
opgebouwd. Zo profiteert u van een zeer scherpe prijs-kwaliteit 
verhouding.


