
MYSCREEN



MARKANT MYSCREEN

In veel situaties volstaat een visuele scheiding van de omgeving, om mensen in staat te 

stellen individueel of in klein groepsverband (tijdelijke) taken uit te voeren. Soms is het 

echter zeer wenselijk om medewerkers ook akoestisch afstand te laten nemen van hun 

omgeving. MyScreen is speciaal ontwikkeld om in al deze behoeftes te voorzien.

MyScreen is verkrijgbaar voor verschillende toepassingen: gemonteerd aan het bureau, 

als (dubbele) cubicle of vrijstaand in de ruimte. Naar wens gestoffeerd, uitgevoerd in staal 

of in custom print doek en allen naar keuze met een akoestische vulling. De engineers 

van MyScreen hebben de ontwikkeling van onze schermen en panelen gebaseerd op 

3 uitgangspunten: akoestiek, MVO en personalisering.
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MYSCREEN MET STOFFEN BEKLEDING

Een rijke variatie aan kwalitatief hoogwaardige stoffen, maakt het mogelijk MyScreen van een gewenste uitstraling 

te voorzien die past bij de huisstijl van het bedrijf. Een juist kleurgebruik van de schermen geeft een extra dimensie 

aan de sfeer binnen iedere afdeling.

MYSCREEN MET CUSTOM PR INT 

Een Custom Print geeft MyScreen een persoonlijke touch, waarmee de schermen helpen de Corporate Identity extra 

gedaante te geven. Er kan gebruik gemaakt worden van één van de voorgeselelecteerde prints, maar MyScreen kan ook 

voorzien worden van eigen beeldmateriaal als merknamen, logo’s en beeldmerken.

MYSCREEN MET STALEN BEKLEDING

Een stalen bekleding geeft MyScreen een strakke zakelijke uitstraling. De stalen bekleding kan tevens gecombineerd 

wworden met eenzelfde patroon in de kastdeuren voor meer eenheid in het interieur.





BENCH SCHERMEN

In ongelimiteerde afmetingen beschikbaar.

DESK-UP SCHERMEN

Ter bevordering van de privacy op de persoonlijke werkplek.

MULTIFUNCTIONELE SCHERMEN

Voor oplossingen in de gehele werkomgeving.

VRIJSTAANDE WANDEN

Voor flexibele indeling van multifunctionele ruimtes.

1. Verrijdbare schermvoet (beschikbaar in wit en zilver)

2. Schermvoet (beschikbaar in wit en zilver)

CUBICLE SCHERMEN

Oneindig koppelbaar voor bijvoorbeeld call center opstellingen.

FLY-PAST SCHERMEN

Ter vergroting van de visuele en akoestische waarde.

MOGELIJKHEDEN

MyScreen kent diverse functionaliteiten voor toepassing op diverse type werkplekken, zoals 

het creëren van een visuele scheiding op benchopstellingen of verbetering van de akoestiek 

bij duowerkplekken. Bovendien is MyScreen door de modulaire opbouw en de universele 

bevestigingsmethoden te gebruiken op alle merken bureaus.

MyScreen is de ideale oplossing voor concentratiewerkplekken en cubicles waar privacy- en 

akoestische omstandigheden optimaal moeten zijn. Door middel van vrijstaande schermen 

(optioneel verrijdbaar) en schermen met wand- en plafondbevestiging is MyScreen ideaal 

voor het optimaliseren van de akoestiek in drukke omgevingen.
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De akoestische techniek van MyScreen is gebaseerd op het creëren van een akoestische schaduw
door middel van geluidsabsorptie en geluidsrefl ectie.

Geluid

Absorptie

Geluidsoverdracht

Refl ectie

AKOESTIEK

Flexkantoren, kantoortuinen, working showrooms. Projectmatig werken, 

in tijdelijke werkgroepen en projectteams. Smartphones, Skype en instant messaging. 

Transparante gebouwen, klimaatbeheersing en Smart routing (m2 besparing). 

Communicatie en externe omgevingsprikkels groeien en daarmee ook de kans op 

verstoring van werkzaamheden die concentratie vereisen, zowel tijdelijk als structureel. 

Bij de ontwikkeling van MyScreen is maximale akoestische bescherming altijd een van 

de uitgangspunten geweest. 

MyScreen kan standaard worden uitgevoerd met een gepatenteerde Silent Space 

akoestische vulling. Silent Space is een synthetische vezel die gefabriceerd wordt uit 

gerecyclede PET fl essen. Met een dikte van slechts 7 mm kan Silent Space onzichtbaar 

bevestigd worden achter het wandmateriaal van uw keuze met behoud van zijn unieke 

akoestische eigenschappen.



PERSONALISER ING

Met het groeien van de kenniseconomie wordt de ‘hunt for talent’ steeds belangrijker. 

Bedrijven willen investeren in hun medewerkers en doen veel om jonge talenten te boeien 

en te binden. Corporate identity is hierbij één van de belangrijkste tools. MyScreen biedt 

de mogelijkheid om corporate identity tot in het kleinste detail door te voeren op de 

werkplek. Naast het gebruik van huisstijl kleuren is het zelfs mogelijk om de schermen te 

voorzien van merknamen, logo’s en beeldmerken.

De ongelimiteerde mogelijkheden van MyScreen bieden bedrijven en architecten alle 

mogelijkheden om de uitstraling van het interieur naar wens aan te passen. MyScreen 

kan in iedere afmeting geleverd worden, waardoor ze ook bruikbaar zijn als wand- en 

plafondpanelen met een akoestische- en/of marketingwaarde.

De toepassing van diverse standaard stoffen met een zeer rijk kleurenpalet geeft de 

schermen een extra functie als landmark in de omgeving. 

Zo kan kleurvariatie ondersteunen bij interne routing of het onderscheiden van 

taakgerichte werkplekken. Op deze pagina vindt u een beknopt overzicht van het 

standaard kleurenpalet. De mogelijkheid tot toepassing van klantspecifieke prints is een 

fantastische innovatie in de kantooromgeving. De keuze voor een print kan essentieel zijn 

bij het creëren van de juiste atmosfeer bij de juiste afdeling. Stimuleren van creativiteit, 

verhogen van geborgenheid en privacy, waarborgen van vertrouwelijkheid, benadrukken 

van soliditeit en betrouwbaarheid, het is allemaal mogelijk door middel van de juiste 

visuele stimulans.

Op de volgende pagina’s ziet u voorbeelden van de toepassing van prints en de 

verrassende effecten daarvan. De getoonde beelden zijn standaard beschikbaar maar 

natuurlijk kunt u ook uw eigen prints aanleveren.*

* Afbeeldingen geschikt voor custom print zijn minimaal 30x40 cm en 300 DPI

KLEURINDICATIE



MYSCREEN  |  CUBICALS MET CUSTOM PRINT

Custom Print 11 Keienpad 
Abstract keienpad met aardetinten voor een aangename sfeer

Custom Print 26 Halmen
Rustgevende natuurbeelden in een zakelijke kantooromgeving

Custom Print 28 Tijdspiraal
Een tijdloos, speels design in een hedendaags kantoor

Custom Print 49 Bamboe bladeren
Rustgevend en sereen beeld voor een prettige werksfeer

Custom Print 39 Regendruppels 

Een herkenbaar natuurtafereel in een zakelijke omgeving

Custom Print 48 Brooklyn Bridge 

Brooklyn Bridge brengt de sfeer van de stad naar het kantoor

Custom Print 02 Paardenbloem 
Neutraal en ingetogen design voor een tijdloos interieur

Custom Print 47 Korenveld 

Prachtige natuurfoto creëert een aangename werksfeer

MYSCREEN  |  CUSTOM PRINT OP DE WERKPLEK



MYSCREEN  |  CUBICALS MET CUSTOM PRINT MYSCREEN  |  TOTALE TRANSFORMATIE VAN DE WERKOMGEVING

Custom Print 01 Chesterfi eld
De ultieme verpersoonlijking van de ‘home offi ce’

Custom Print 12 Kersenbloesem
Sfeervolle, prachtige kleuren van het voorjaar

Custom Print 29 Ochtenddouw
Frisse natuurlijke uitstraling voor een vitale werkomgeving

 Custom Print 16 Oud Holland *

Vertrouwde weidse vergezichten vanaf uw bureaustoel

Custom Print 14 Lijnenspel *

Abstract lijnenspel, speels maar toch neutraal

Custom Print 38 Aquarel landschap *

Totale transformatie van de werkomgeving met een prachtig geschilderd landschap

Custom Print 08 Klok
Klassieke beelden voor de trendy kantooromgeving

Custom Print 21 Vintage planken *

De keuze voor houtprint leidt tot een ludieke materiaalvervreemding

* MyScreen ook toegepast als wandpaneel op de achterwand





ALUMINIUM FRAME
Het frame wordt gefabriceerd uit secundair aluminium

AKOESTISCHE KERN
De kern van HD EPS versterkt de refl ectie akoestiek

BEKLEDING IN STOF
De wanden worden standaard geleverd met stoffen met 

Oeko-Tex label en/of Eco label Flower en zijn naar wens te 

bekleden met C2C stoffen

AKOESTISCHE L INER

De Silent Space akoestische vulling wordt gefabriceerd uit 

gerecyclede PET fl essen en versterkt de absorptie akoestiek

People 

■  Door het gebruik van aluminium zijn de MyScreen panelen licht van gewicht. 

Vergeleken met traditionele schermen en panelen is MyScreen tot 30% lichter. 

Handling door monteurs en facilitair medewerkers is hierdoor een stuk mensvriendelijker.

■  Klantspecifi eke aanpassingen maken het mogelijk iedere werknemer een

werkplek naar keuze te geven.

■  De productielocaties van MyScreen en onze toeleveranciers zijn streng geselecteerd en 

worden gecontroleerd op arbeidsomstandigheden, marktconforme beloning en zijn 

gegarandeerd vrij van kinderarbeid.

Planet

■ Het frame wordt gefabriceerd uit secundair aluminium.

■  Aan het einde van de gebruiksduur is al het aluminium 100% hoogwaardig recyclebaar.

■ De Silent Space akoestische vulling wordt gefabriceerd uit gerecyclede PET fl essen.

■  De wanden worden standaard geleverd met stoffen met Oeko-Tex label en/of Eco label 

Flower en zijn naar wens te bekleden met C2C stoffen.

■ Geen gebruik gemaakt van lijmverbindingen, dus vrij van giftige bind- en kleefstoffen.

■  Er wordt alleen gebruik gemaakt van schroefverbindingen. Dit vereenvoudigt demontage 

en maakt hoogwaardige recycling van monomaterialen mogelijk.

Profi t

■  Alle wanden zijn naar wens gemonteerd aan te leveren, dus snelle installatie en 

 minimale verstoring van werkzaamheden bij de klant.

■  Door het gebruik van aluminium is MyScreen lichtgewicht, dit leidt tot een

lagere belading van transportmiddelen en dus een lager brandstofverbruik.

■  Door de schroefverbindingen is MyScreen eenvoudig demontabel en bij verandering

van inrichting aanpasbaar en herbruikbaar.

MVO (MAATSCHAPPEL IJK  VERANTWOORD ONDERNEMEN)

 Voor sommigen een trend, voor ons een integraal onderdeel van onze bedrijfsfi losofi e en een logisch voortvloeisel van onze vooruitstrevende produktontwikkeling.

 In tegenstelling tot veel producten die zich binnen de drie-eenheid van MVO (People, Planet, Profi t) alleen ontwikkeld zijn rond de P van Planet, is MyScreen geheel in balans.



 

MYSCREEN  |  CUSTOM PRINTS MYSCREEN  |  CUSTOM PRINTS

Afbeeldingen geschikt voor custom print zijn minimaal 30x40 cm en 300 DPI
Bij aanlevering van een klantspecifieke custom print wordt eenmalig 40 euro netto per aangeleverde afbeelding in rekening gebracht.

23 Klaprozen

42 Urban art

11 Keienpad

44 Skyline

24 Zonsondergang

43 Londen

31 Bloemenpatroon

47 Graanveld

10 Kleurpotloden

30 Alfabet

46 Zeezicht

45 Parijs

14 Lijnenspel

19 Chicago

05 Bergtoppen

08 Klok

28 Tijdspiraal

48 Brooklyn Bridge 20 New York34 Nightlife

Landschap

Zwart/wit

Patroon

Zwart/wit

Skyline

Afbeeldingen op maat
Bij keuze vanuit de custom print collectie kunnen wij op aanvraag het betreffende beeld in grijswaarden omzetten met eventueel één steunkleur

(als het beeld zich hier voor leent). Voor deze bewerking wordt er eenmalig 40 euro netto per afbeelding in rekening gebracht.

Houtpatronen

Natuur

Bloemen

Overig

21 Vintage planken

26 Halmen

49 Bamboe bladeren 36  Kiezelstrand

22 Houtnerven

27 Tarweveld

37 Oceaan

04 Steigerhout

03 Gras 

38 Aquarel landschap

17 Bamboe 

29 Ochtenddauw

39 Regendruppels

25 Bamboescheuten

13 Bos

40 Wereldkaart

12 Kersenbloesem 32 Winterpracht 33 Holland 02 Paardenbloem 35 Tulpen

50  Kust 15 Hout

09 bollenvelden

01 Chesterfield41 Verfexplosie 18 kleurrijk06 Lijnenpatroon 07 Koeienhuid

16 Oud Holland
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