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HOOGTE 219CM X BREEDTE 136CM  ·  KLEUR GRAFIET

DE ULTIEME RUIMTEVERDELER

VELE VERSCHILLENDE AFMETINGEN

Het vrijstaande kamerscherm Facet is perfect om ruimtes op te 
delen. Dat doe je met Facet op een heel stijlvolle manier, door 
te spelen met licht. De individuele geometrische ruiten kun je 
onafhankelijk van elkaar draaien, waardoor je een prachtig patroon 
van licht en schaduw creëert. Je kunt zelf allerlei fantastische 
patronen ontwerpen. Je keert de ruiten zó dat ze het licht vangen, 
of juist horizontaal voor meer transparantie. Een geweldig ontwerp 
dat er niet alleen prachtig uitziet, maar ook nog eens de ruimte 
stijlvol en elegant opdeelt. Het Facet vrijstaande kamerscherm 
is ideaal voor thuis, commerciële of openbare ruimtes, hotels, 
restaurants, kantoren, showrooms, winkels of ontvangstruimtes.

Het Facet vrijstaande kamerscherm 
is een modulair systeem en is in 30 
verschillende afmetingen verkrijgbaar. 
De omlijsting bestaat uit hoogwaardige, 
slanke driehoekige profielen van slechts 
7cm breed. Dankzij deze vorm is het 
scherm zowel elegant als robuust.

Het scherm rust op een aluminium 
onderstel van slechts 3mm dik. Dit 
onderstel is verkrijgbaar in twee 
afmetingen: 68cm en 102cm, afhankelijk 
van de grootte van je kamerscherm. De 
breedste Facet kamerschermen hebben 
twee onderstellen.

DETAIL VAN HET ONDERSTEL  ·  KLEUR GRAFIET

7CM



NCS INDICATIVE  S 0300-N

NCS INDICATIVE  S 2002-R

NCS INDICATIVE  S 2030-G90Y

NCS INDICATIVE  S 8000-N

NCS INDICATIVE  S 1510-R80B

NCS INDICATIVE  S 6030-Y70R
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WIT

PARELGRIJS

DIJON

GRAFIET

LICHTBLAUW

KASTANJE

COLLECTIE SCHERMKLEUREN

PATRONEN

Facet is verkrijgbaar in een reeks moderne, subtiele kleuren. De facetten van de geometrische ruiten vangen 
het licht vanuit verschillende hoeken en weerkaatsen de kleur van het scherm in allerlei prachtige nuances.

Dankzij het unieke, verstelbare ontwerp van de Facet kun je de look van het scherm aanpassen aan de 
ruimte. Met het Facet vrijstaande kamerscherm kun je naar hartenlust allerlei prachtige patronen maken. 
Je kunt de ruiten keren, zodat ze het licht vangen of ze juist horizontaal draaien, voor meer transparantie. 
Helemaal zoals jij wil. De individuele geometrische ruiten kunnen onafhankelijk van elkaar worden gedraaid 
en zorgen zo voor een prachtig patroon van licht en schaduw. Zelfs een kleine verandering van de hoek van 
de ruiten zorgt al voor unieke patronen en effecten. Je bepaalt zelf hoeveel er zichtbaar is door het scherm 
en hoeveel licht er doorheen valt. 

DETAIL  ·  KLEUR WIT
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HOOGTE 219CM X BREEDTE 136CM  ·  KLEUR WIT

“ Een geweldig 
ontwerp dat er niet 
alleen prachtig 
uitziet, maar ook 
nog eens de ruimte 
stijlvol en elegant 
opdeelt. “
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DUURZAME EN 
ROBUUSTE 
MATERIALEN

GRATIS 
VERZENDING

INSTALLATIE KORTE 
DOORLOOPTIJD

Facet is een duurzaam product. Het scherm is 
gemaakt van hoogwaardige, sterke en robuuste 
materialen in spuitgietwerk, zodat je lang plezier 
van je kamerscherm hebt.  Door het slimme 
kliksysteem kan het scherm niet alleen gemakkelijk 
in elkaar worden gezet, maar ook moeiteloos 
weer uit elkaar gehaald. Facet kan volledig worden 
gerecycled, is brandvertragend, UV-bestendig en 
antistatisch.  

De producten van Bloomming zijn wereldwijd 
verkrijgbaar en worden gratis verzonden. Onze 
partner FedEx levert je kamerscherm volledig 
verzekerd af bij je thuis of op je projectlocatie.

Prijs  € 0

Het Facet vrijstaande kamerscherm kan overal in 
de ruimte worden geplaatst. Het wordt geleverd 
met een duidelijke installatiehandleiding die 
bestaat uit 6 simpele stappen. Dankzij het slimme 
modulaire systeem kan Facet eenvoudig in elkaar 
worden gezet en geïnstalleerd.

We streven ernaar onze doorlooptijden zo kort 
mogelijk te houden. Tenzij anders vermeld, 
ontvang je je Facet vrijstaande kamerscherm (waar 
ook ter wereld) binnen 4 weken na bestelling.

Doorlooptijd 4 weken

HOOGTE 219CM X BREEDTE 136CM  ·  KLEUR PARELGRIJS DETAIL VAN HET ONDERSTEL  ·  KLEUR PARELGRIJS
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EXTRA OPTIES

FAVORIETE HANGPLEK!
Als je ons Facet kamerscherm mooi vindt, maar het nog 
mooier zou vinden als je het zou kunnen ophangen, bekijk dan 
hier ons Facet hangende kamerscherm:
www.bloomming.com

AANGEPASTE KLEUR 
Als onze standaardkleuren niet aan je eisen voldoen, kun je het 
scherm ook in nagenoeg alle NCS- of RAL-kleuren bestellen.
Doorlooptijd     9 weken  
Prijs      € 690 voor elke kleur

GROTERE WANDEN 
De schermen zijn leverbaar tot 
258cm hoog en 238cm breed. 
Als je een nog grotere wand 
wil creëren, kun je meerdere 
schermen aan elkaar koppelen.

BEVESTIGING AAN DE VLOER 
Als je het scherm liever direct aan de vloer bevestigt zonder 
gebruik te maken van een onderstel, vermeld dit dan bij je 
bestelling, zodat we dat vooraf voor je kunnen regelen.

HOOGTE 258CM X BREEDTE 170CM  ·  KLEUR GRAFIET

https://www.bloomming.com/product/hanging-room-divider-facet/?utm_source=brochure&utm_medium=file&utm_campaign=facet
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