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Let’s Go
BUBLIING
BUBLIING é a nossa bolha.
Um novo espaço, único e flexível.
Para pensar, criar e trabalhar. Um espaço para todos.

A filosofia do projeto BUBLIING é melhorar o ambiente
onde as pessoas trabalham, interagem e fazem aquilo
em que acreditam. A nossa missão é criar espaços
mais acolhedores, atrativos, alegres e funcionais. Ao
criar espaços confortáveis, acreditamos que as pessoas
podem fazer o seu melhor e usar todo o seu potencial.
Desenhamos e produzimos produtos de alta qualidade
para espaços contemporâneos.
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A BUBLIING é a resposta à procura constante de

O sucesso das organizações é o resultado de ter

privacidade e tranquilidade. Disponíveis em três tamanhos

pessoas satisfeitas e envolvidas na resolução de

e em infinitas combinações. Com uma gama única de

problemas e com a motivação necessária para todas as

soluções, foi projetada para se adaptar aos cenários mais

equipas atingirem os objetivos comuns.

variados e para poder ser personalizada especificamente
para si.
Um espaço acolhedor, proporciona privacidade, com o
maior conforto acústico, sem reverberação interior nem
ruído do espaço exterior.
Seja no local de trabalho, em contexto industrial ou em
espaços públicos, já pode usufruir de sossego no meio
da constante agitação - Bem-vindo à sua bolha.

A realidade nas organizações de todo o mundo,
obriga-as a inovar para alcançar um crescimento
sustentável e que proporcione melhores condições
de trabalho.
Está amplamente reconhecido que as pessoas têm formas
de trabalhar diferentes e precisam de diferentes soluções,
para que se possam concentrar sendo capazes de realizar
as atividades eficazmente sem repercussões pessoais.
Nos espaços de trabalho partilhados conseguimos um
aumento da comunicação e informação, maior interação e
interajuda, maior envolvimento das equipas de trabalho e
um melhor relacionamento pessoal. No entanto, também
perdemos a privacidade, estamos cada vez mais expostos
a distrações que nos tiram a concentração e a capacidade
de executar tarefas importantes.

Segundo a Forbes, 76% dos
funcionários apontam o facto
dos colegas falarem alto
ao telefone ou em reuniões
espontâneas como a maior
distração em escritórios de
trabalho em open-space.
Isto afeta negativamente a produtividade e a satisfação
individual de cada pessoa dentro da sua organização.
É fundamental que cada indivíduo se sinta bem
para que coletivamente possam contribuir para um

Vantagens
Isolamento

100%

Filtração

Desinfeção

acústico

português

de ar

por UVC

Personalização

Mobilidade

Eco-design

resultado de eficiência e sustentabilidade máximas.
Assim se desenvolve a qualidade de vida individual e
o sucesso empresarial.
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Os nossos
modelos
Três modelos e nove configurações
desenhadas a pensar em si e nas
necessidades do seu dia a dia.
canvas

call
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work

work plus

canvas

meet

meet

work

lesson
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A pensar no
ambiente
Queremos fazer mais pelo
nosso planeta.
Criámos a BUBLIING a partir de matérias-primas de
baixo impacte ambiental e maior longevidade.

Alumínios e vidros

Isolamento acústico

Recicláveis e provenientes da reciclagem

Materiais reciclados de alto

de peças que chegaram ao fim da sua

desempenho acústico.

vida útil.

Madeiras e
contraplacados

Pintura e
envernizamento

Recicláveis e sem resinas plásticas

Tintas e vernizes com solventes

tóxicas ou cimentos prejudiciais ao meio

aquosos.

ambiente.

Revestimentos têxteis

Embalagem

100% naturais ou de matéria-prima

Reutilização da embalagem, evitando

reciclada, como garrafas de água

o seu desperdício.

e polímeros provenientes da poluição
marítima.
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A pensar
em si
Três modelos e nove configurações
desenhadas a pensar em si e nas
necessidades do seu dia a dia.

C om bancos, sofás, mesas, quadros de escrita em vidro,
écrans, cabide, etc, as cabines acomodam entre uma a
quatro pessoas, para que, seja sozinho ou em grupo,
a tranquilidade possa ser uma constante. Se desejar,
a BUBLIING também pode ser fornecida sem qualquer
equipamento interior para que a possa utilizar e equipar
da maneira que lhe for mais conveniente.
Espaços isolados, autoportantes, totalmente equipados e

As cabines BUBLIING foram desenhadas para potenciar

com a mobilidade necessária para os utilizar noutros locais

o seu trabalho, para o ajudar a ser produtivo. São

que não o inicialmente previsto. Localizados próximo

soluções completas a diferentes níveis, eliminando os

a postos de trabalho em áreas abertas, proporcionam

entraves que nos impedem de fazer mais e melhor.

a privacidade acústica necessária sem que tenha de

São respostas físicas, estruturas que o ajudam na

se afastar muito de onde tudo acontece, favorecendo a

prática, cujo design apela não só ao lado funcional,

concentração e reduzindo as distrações.

mas também ao lado mais íntimo e emocional de cada

Com equipamentos flexíveis para suportar as diferentes

um de nós.

formas de trabalho que as pessoas realizam ao longo
do dia, permitem aos utilizadores trabalhar com toda a
privacidade, individualmente ou em colaboração.

das exigentes decisões que tomámos durante o processo
de desenvolvimento. São feitas para durar e quando

Os sistemas de desinfeção de rápida atuação permitem

deixarem de ser necessárias, não serão um mono nem

uma enorme rotatividade de utilizadores. Terá sempre

mais um produto da incessante corrida industrial que

a garantia de que o espaço para onde vai trabalhar é o

domina os tempos em que vivemos.

mais seguro e adequado possível, independentemente das
utilizações anteriores.
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Garantem a continuidade das gerações futuras através

BUBLIING, um espaço para todos, hoje e amanhã.
A SPACE FOR EVERYONE.
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S

762 mm

Pequena em tamanho, enorme
em soluções.

200 mm
DISTÂNCIA MÍNIMA
DO TETO

2035 mm
2300 mm

1150 mm

976 mm

850 mm

1006 mm
1206 mm

call

work

work plus

Sendo a mais pequena das três, é perfeita

Graças à sua estrutura autoportante e ao sistema de

para lhe dar toda a privacidade para os seus

rodas incorporadas, pode ser facilmente posicionada em

telefonemas, reuniões por videoconferência
ou outras pequenas tarefas que não exijam
muito espaço.
Pode vir equipada com um pequeno sofá para trabalhar

qualquer lugar, sem grande esforço. Com um interior
maioritariamente em tecido e madeira é um pequeno
espaço com muito conforto. O exterior tem também uma
quantidade incrível de acabamentos à escolha, vai coexistir
bem em qualquer espaço.

confortavelmente sentado, um banco alto com
amortecedor e regulação em altura para uma utilização
mais rápida, ou sem o banco para utilizações mais breves
e em pé.
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call

work

work plus

Área para trabalho em pé
ou para telefonemas

Área para trabalho
sentado numa posição
elevada

Área para trabalho sentado
numa posição mais
confortável
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M

915 mm
200 mm
DISTÂNCIA MÍNIMA
DO TETO

Flexibilidade na sua essência.

2035 mm
2300 mm

1150 mm

1576 mm

1050 mm

1206 mm
1806 mm

canvas

meet

work

Por oferecer soluções para as mais diversas

Os acabamentos exteriores são imensos e de grande

necessidades, esta cabine é a mais flexível

qualidade, será certamente um elemento decorativo no

das três, ideal para fazer pequenas reuniões

espaço onde for colocada.

a dois ou para ter um espaço de trabalho

Também construída com uma robusta estrutura

completo à sua disposição.
Pode ser um pequeno gabinete individual em que ficará
confortavelmente sentado numa cadeira da BUBLIING
ou numa cadeira que já tenha no seu escritório, ou uma
pequena sala de trabalho que pode equipar com os
confortáveis sofás BUBLIING, revestidos nos tecidos de lã
ou de fibras provenientes de materiais reciclados e com a

autoportante e com rodas incorporadas pode ser
movimentada facilmente quer esteja num escritório, num
espaço público ou numa área fabril.
Seja qual for a sua escolha inicial é sempre possível
reconfigurar a BUBLIING M.

canvas

meet

work

Área vazia, à espera da sua
criatividade

Reunião entre 2 pessoas

Posto de trabalho
completo para 1 pessoa

madeira natural de carvalho a proporcionar um ambiente
ainda mais acolhedor.
16
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L

915 mm
200 mm
DISTÂNCIA MÍNIMA
DO TETO

Todas as respostas num só lugar.

2035 mm
2300 mm

1150 mm

1776 mm

1450 mm

1606 mm
2006 mm

canvas

meet

lesson

A maior das três cabines prima pela sua versatilidade,

As cabines permitem que todos os utilizadores possam

oferece-lhe um espaço tranquilo para reunir em pequenos

tirar o proveito que necessitam para o seu trabalho,

grupos, com mobiliário funcional e material de apoio a

independentemente da maneira como interagem com

apresentações ou planeamentos estratégicos.

o meio envolvente. As cabines deste modelo podem ser

Pode mobilar esta verdadeira sala com os
sofás e as várias mesas BUBLIING para fazer
reuniões, apresentações ou ter um ecrã para uma

fornecidas com uma configuração específica que permite
a instalação de uma rampa e apoios para acesso com
cadeiras de rodas.

videoconferência. Se preferir, pode mobilá-la a seu
gosto, com um cadeirão para poder descontrair enquanto
fala ao telefone, ou um sofá para momentos de lazer e
descontração, para poder voltar ao trabalho com todas as
suas energias.
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canvas

meet

lesson

Área vazia, à espera da sua
criatividade

Reunião até 4 pessoas

Reunião para 3-4 pessoas
quadro branco ou TV
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Coleções
BUBLIING
Com mais de 5000 combinações
inteiramente personalizáveis.
Para abrir portas à criatividade e responder às
necessidades de cada pessoa, as cabines BUBLIING
encontram-se disponíveis numa vasta gama de cores
e acabamentos de requinte.

Pode optar por uma configuração predefinida,

escolhendo qualquer um dos modelos das 9 coleções
ou configurá-la à sua escolha através das cartas
de acabamentos.
É possível ainda responder às necessidades mais criativas
e únicas. Se pretender uma BUBLIING sem precedentes,
contacte-nos. Há duas verdades sem limites, a sua
criatividade e a nossa capacidade de resposta aos
seus desejos.
As coleções foram criadas para poder facilmente visualizar
os diferentes acabamentos e conjugações.
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TRANQUILIDADE • LUZ • SEGURANÇA • ENTENDIMENTO • SINCERIDADE • CLAREZA

LACAGEM RAL 9003

LACAGEM RAL 9003

LACAGEM RAL 9003

TECIDO OCEANIC • ABYSS

TECIDO BUREL • MESCLADA DARK GREY

TECIDO MANHATTAN • PARK

ALCATIFA COR WINE RED • 720

ALCATIFA COR DARK GREY • 724

ALCATIFA COR GREEN • 714

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

LACAGEM RAL 9003
TECIDO MANHATTAN • BRONX
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ALCATIFA COR BEIGE • 701

LACAGEM RAL 9003

LACAGEM RAL 9003

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

TECIDO OCEANIC • GULF

TECIDO BUREL • MESCLADA QUARTZ PINK

ALCATIFA COR ALUMINIUM GREY • 710

ALCATIFA COR ANTIQUE PINK • 716

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO
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MISTÉRIO • PODER • ELEGÂNCIA • REBELDIA • SOFISTICAÇÃO • INTEMPORAL

LACAGEM RAL 9005

LACAGEM RAL 9005

LACAGEM RAL 9005

TECIDO MANHATTAN • BROADWAY

TECIDO OCEANIC • SEA

TECIDO BUREL • AMBER

ALCATIFA COR DARK GREY • 724

ALCATIFA COR DARK GREY • 724

ALCATIFA COR SAND • 773

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

LACAGEM RAL 9005
TECIDO MANHATTAN • ASTOR
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ALCATIFA COR ANTHRACITE GREY • 723

LACAGEM RAL 9005

LACAGEM RAL 9005

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

TECIDO OCEANIC • AQUATIC

TECIDO BUREL • PEARL

ALCATIFA COR DARK GREY • 724

ALCATIFA COR BEIGE • 701

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO
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INTELIGÊNCIA • LIDERANÇA • RELAXAMENTO • CRIATIVIDADE • INTROSPEÇÃO • CONHECIMENTO

LACAGEM RAL 7022

LACAGEM RAL 7047

LACAGEM RAL 7044

TECIDO MANHATTAN • CHRYSLER

TECIDO BUREL • LIGHT GREY

TECIDO MANHATTAN • JACKSON

ALCATIFA COR GREY • 711

ALCATIFA COR ALUMINIUM GREY • 710

ALCATIFA COR DARK GREY • 724

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

LACAGEM RAL 7031
TECIDO OCEANIC • NEPTUNE
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ALCATIFA COR BLUE • 722

LACAGEM RAL 7036

LACAGEM RAL 7034

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

TECIDO OCEANIC • BAY

TECIDO BUREL • PINHÃO

ALCATIFA COR STONE GREY • 713

ALCATIFA COR PINION GREEN • 715

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO
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CORAGEM • AÇÃO • DETERMINAÇÃO • DINAMISMO • RESPEITO • FOCUS • SABEDORIA

LACAGEM RAL 3005

LACAGEM RAL 1006

LACAGEM RAL 7016

TECIDO OCEANIC • SEAFARER

TECIDO MANHATTAN • MURPHY

TECIDO MANHATTAN • SAKS

ALCATIFA COR ANTIQUE PINK • 716

ALCATIFA COR SAND • 773

ALCATIFA COR ANTHRACITE GREY • 723

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

LACAGEM RAL 5003
TECIDO BUREL • MIDDLE BLUE
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ALCATIFA COR ANTHRACITE GREY • 723

LACAGEM RAL 6022

LACAGEM RAL 6005

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

TECIDO OCEANIC • RIPTIDE

TECIDO BUREL • CHLOROPHYLL GREEN

ALCATIFA COR BROWN • 705

ALCATIFA COR GREEN • 714

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO
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CHARME • AUDÁCIA • SEDUÇÃO • ROMANCE • ELEGÂNCIA • LIBERDADE

LACAGEM RAL 5014

LACAGEM RAL 4009

LACAGEM RAL 1020

TECIDO MANHATTAN • WATTS

TECIDO BUREL • LILAC

TECIDO MANHATTAN • BRONX

ALCATIFA COR BLUE • 722

ALCATIFA COR ANTIQUE PURPLE • 718

ALCATIFA COR BEIGE • 701

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

LACAGEM RAL 3012
TECIDO OCEANIC • CORAL

30

ALCATIFA COR LIGHT PINK • 707

LACAGEM RAL 6011

LACAGEM RAL 9001

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

TECIDO OCEANIC • SEA

TECIDO BUREL • SARRUBECO CLARO

ALCATIFA COR PINION GREEN • 715

ALCATIFA COR WHITE • 700

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO
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INTENSIDADE • ENERGIA • JUVENTUDE • ALEGRIA • CRIATIVIDADE • COR

LACAGEM RAL 2004

LACAGEM RAL 3018

LACAGEM RAL 6034

TECIDO OCEANIC • AQUATIC

TECIDO BUREL • DUSK PINK

TECIDO MANHATTAN • SAKS

ALCATIFA COR ORANGE • 719

ALCATIFA COR PINK • 717

ALCATIFA COR ANTHRACITE GREY • 723

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

LACAGEM RAL 1016
TECIDO MANHATTAN • BRONX
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ALCATIFA COR BEIGE • 701

LACAGEM RAL 6037

LACAGEM RAL 5015

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

TECIDO OCEANIC • SHORE

TECIDO BUREL • AZUL ÁRTICO

ALCATIFA COR LIGHT OLIVE BROWN • 704

ALCATIFA COR ALUMINIUM GREY • 710

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO

MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO
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NATUREZA • SILÊNCIO • INSPIRAÇÃO • EQUILÍBRIO • UNIVERSAL • MEDITAÇÃO •
REINVENTAR • PAZ • FUTURO

LACAGEM RAL 6019

LACAGEM RAL 1000

LACAGEM RAL 7002

TECIDO OCEANIC • SEA

TECIDO BUREL • ARK YELLOW

TECIDO MANHATTAN • CAPITAL

ALCATIFA COR BROWN • 705

ALCATIFA COR CAMEL YELLOW • 702

ALCATIFA COR PINION GREEN • 715

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA

LACAGEM RAL 6034
TECIDO MANHATTAN • PENN
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ALCATIFA COR PINION GREEN • 715

LACAGEM RAL 7008

LACAGEM RAL 6025

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA

TECIDO OCEANIC • SHORE

TECIDO BUREL • GOLDEN

ALCATIFA COR OLIVE BROWN • 708

ALCATIFA COR GOLDEN • 703

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA
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CALOR • SENSIBILIDADE • FUNCIONAL • CONFORTO • ACONCHEGO • SOSSEGO •
BOAS VIBRAÇÕES

LACAGEM RAL 9001 / TECIDO BUREL • PEARL

LACAGEM RAL 3005 / TECIDO BUREL • CHERRY

LACAGEM RAL 1004 / TECIDO BUREL • AMBER

TECIDO BUREL • PEARL

TECIDO BUREL • CHERRY

TECIDO BUREL • AMBER

ALCATIFA COR BEIGE • 701

ALCATIFA COR VERMELHO VINHO • 720

ALCATIFA COR AREIA • 773

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA

LACAGEM RAL 8022 / TECIDO BUREL • SABURRECO
TECIDO BUREL • SABURRECO
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ALCATIFA COR DARK BROWN • 709

LACAGEM RAL 9001 / TECIDO BUREL • BAMBOO

LACAGEM RAL 5003 / TECIDO BUREL • GANGA

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA

TECIDO BUREL • BAMBOO

TECIDO BUREL • DENIM

ALCATIFA COR GREEN • 714

ALCATIFA COR ANTHRACITE GREY • 723

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA
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100% PERSONALIZÁVEL • CRIATIVIDADE • COMUNICAÇÃO • MENSAGEM

LACAGEM Pantone 7501 c/ Vinil personalizado

LACAGEM RAL 9001 • Folha Madeira de carvalho

TECIDO BUREL • BLUISH

TECIDO OCEANIC • SHORE

ALCATIFA COR DARK GREY • 724

ALCATIFA COR BROWN • 705

MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA

VIDRO BRONZE
MESA MADEIRA MACIÇA DE CARVALHO ENVERNIZADA

LACAGEM RAL 5024 c/ VINIL PERSONALIZADO
TECIDO CAMIRA EXTREME ADOBO
(tecido para impressão) com impressão personalizada
ALCATIFA COR WHITE • 700
MESA CONTRAPLACADO + HPL BRANCO
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A pensar na
qualidade
e segurança
Queremos conforto, qualidade
e segurança.
Componentes de origem natural ou com baixo
impacte ambiental.

As cabines BUBLIING foram cuidadosamente

desenhadas para garantir conforto, qualidade e
segurança a quem as usa.
Optámos por usar o maior número de componentes
de origem natural ou com baixo impacte ambiental.
Os componentes em madeira são unicamente de
contraplacado de bétula e não utilizamos nenhum
aglomerado ou mdf. Alguns componentes do mobiliário
são mesmo em madeira maciça de carvalho e conferem
um aspeto e conforto extraordinários.

40
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A robusta estrutura com os cantos redondos é
proporcionada pela base e topo em contraplacado de
bétula de 30 mm e pelos 4 pilares de alumínio. O seu
desenho com os cantos arredondados, combinado com os
vidros colados aos aros de alumínio da porta, da parede
vidrada oposta à porta e com os painéis opacos faceados
pelos pilares de alumínio, proporcionam um desenho
limpo sem reentrâncias, em que todos os elementos ficam
alinhados e com folgas mínimas. Numa das coleções da
BUBLIING podemos ter a cabine toda revestida por fora
com tecido, exceto nos vidros, que além do seu incrível
design confere uma superfície adicional de absorção
sonora aos ruídos normais duma zona de trabalho,
melhorando o ambiente sonoro geral do seu escritório.
No seu interior temos a combinação entre a madeira e os
tecidos que envolvem os painéis acústicos. Todos os nossos
tecidos têm origens eticamente responsáveis. Lã 100%
natural, 100% provenientes de plásticos reciclados ou

Desinfeção
A cabine pode ainda
ser equipada com um
filtro HEPA certificado,
que retém até 99,9%
de vírus e germes,
inclusivamente de
SARS-CoV-2.
A saída de ar é controlada por forma
a termos o interior das cabines
ligeiramente pressurizado, funcionando
como um espaço verdadeiramente
limpo e seguro.

50% em plásticos reciclados e 50% em lixo recolhido

Para complementar o sistema de filtros

dos oceanos.

Hepa foi também desenvolvido, em

O pavimento é revestido em alcatifa de lã 100% natural.

parceria com o IteCons, um sistema de

Todos os sistemas elétricos e eletrónicos estão instalados
no teto e piso técnico e o seu acesso é possível pelo

desinfeção interior que utiliza lâmpadas
certificadas UVC.

interior para manutenção ou substituição de filtros.
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O seu desenho com os cantos arredondados, combinados

O sistema de desinfeção BUBLIING é ativado após cada

com os vidros colados aos aros de alumínio da porta e da parede

utilização e desinfeta todo o espaço interior, ar e superfícies,

vidrada posterior e com os painéis opacos faceados pelos pilares

em apenas 3 minutos, deixando a cabine perfeitamente segura

de alumínio, proporcionam um desenho limpo sem interrupções,

para que o próximo utilizador possa estar mais confortável a usufruir

no qual todos os elementos ficam alinhados.

da BUBLIING sem ter que se preocupar com eventuais contágios.

43

www.bubliing.com

Iluminação LED
A iluminação LED liga automaticamente quando alguém
entra e tem uma luz agradável em branco neutro de

Mobilidade e fixação

4000K. Como opcional pode ser fornecido outro tipo de
led noutras temperaturas luminosas. Também tem à sua
disposição um interruptor para regular a intensidade da luz.

Todas as cabines têm pés niveladores com ajuste

Como opcional a cabine pode ser fornecida com um

a partir do interior e bolhas de nível embutidas no

sistema que permite a fixação ao pavimento.

tabuleiro inferior tornando a sua instalação muito simples.
Estão também equipadas com rodízios de alta capacidade
de carga, para que possa facilmente movimentá-las e
colocá-las no melhor local do seu espaço de trabalho,
respondendo rapidamente às necessidades do momento.

Ventilação
O sistema de ventilação foi desenvolvido em colaboração
com o IteCons com uma capacidade máxima de
movimentação de ar de 22 litros por segundo garantindo
também a insonorização da cabine. Embora o ar interior

Energia
As cabines BUBLIING são ligadas a uma simples tomada
de energia através de um cabo de corrente e estão prontas
a funcionar.
No seu interior vêm sempre equipadas com uma

seja sempre o que está no espaço envolvente, a Unidade
de Ventilação BUBLIING inclui de série um filtro de

Independentemente das restantes formas de
movimentação, as cabines podem sempre ser
movimentadas com o auxílio de um porta paletes ou
empilhador.

Acústica
Para criar um ambiente sossegado e privado que potencie
a concentração, as cabines BUBLIING foram projetados
para proporcionarem conforto e privacidade.
A capacidade acústica permite que o ruído exterior
não o incomode nem a sua conversa seja percebida

partículas para que o interior da cabine esteja

fora da cabine.

mais protegido.

O seu interior é composto por painéis de absorção sonora

Após cada utilização a cabine aumenta a velocidade do
ventilador para que o ar seja rapidamente renovado,

que proporcionam um ambiente sem reverberação e o
máximo de conforto.

de modo a que o próximo ocupante tenha a melhor

As paredes têm no seu interior espumas acústicas

experiência possível.

recicladas de alto desempenho e eficácia.

possível acrescentar ou alterar estas entradas de energia,

Após a última utilização a cabine fica em pausa, mas a

Todos os sistemas foram testados e certificados

colocando por exemplo HDMI ou Ethernet.

ventilação fica sempre a funcionar na velocidade mínima,

por entidades acreditadas.

tomada normal SCHUKO e duas entradas USB. Com
soluções adaptadas a cada tipo de utilização e modelo, é

assegurando um ar sempre limpo e fresco no seu interior.
44
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Configure a
sua BUBLIING
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acabamentos

STANDARD

Devido às diferentes configurações de monitores e

Esta lista geral de acabamentos não dispensa a consulta à

OPCIONAL

impressoras, a aparência dos acabamentos poderá apresentar

BUBLIING da disponibilidade de acabamentos para cada

algumas variações em relação ao acabamento real.

produto específico.

ESTOFO INTERIOR • OCEANIC (CAMIRA)

EXTERIOR LACADO

Beige Green
RAL 1000 Matte

Golden Yeallow
RAL 1004 Matte

Corn Yellow
RAL 1006 Matte

Sulfur Yellow
RAL 1016 Matte

Olive
RAL 1020 Matte

Strong Orange
RAL 2004 Matte

Red Wine
RAL 3005 Matte

Red Beige
RAL 3012 Matte

Strawberry Red
RAL 3018 Matte

Pastel Violet
RAL 4009 Matte

Sapphire Blue
RAL 5003 Matte

Dove Blue
RAL 5014 Matte

Sky Blue
RAL 5015 Matte

Moss Green
RAL 6005 Matte

Reseda Green
RAL 6011 Matte

White Green
RAL 6019 Matte

Olive Brown
RAL 6022 Matte

Light Moss Green
RAL 6025 Matte

Pastel Turquoise
RAL 6034 Matte

Green
RAL 6037 Matte

Olive Grey
RAL 7002 Matte

Brown Grey
RAL 7008 Matte

Anthracite Grey
RAL 7016 Matte

Steel Grey
RAL 7022 Matte

Blue Grey
RAL 7031 Matte

Yellow Grey
RAL 7034 Matte

Platinum Grey
RAL 7030 Matte

Silk Grey
RAL 7044 Matte

Aluminium Grey
RAL 7047 Matte

Dark Brown
RAL 8022 Matte

Beige
RAL 9001 Matte

White
RAL 9003 Matte

Black
RAL 9005 Matte

ABYSS

NEPTUNE

AQUATIC

PADDLE

ATOLL

RIPTIDE

BARRIER

SEA

BAY

SEAFARER

COAST

CORAL

FLOTSAM

GULF

JETSAM

SHORE

ESTOFO INTERIOR • BUREL
Cores Naturais

BROWN

TAMPOS

PEARL

Bordado 3D

LIGHT SARRUBECO

SARRUBECO

AZULEJO

TERMOLAMINADO

CARVALHO NATURAL

EXTRA CLARO

BRONZE

OVELHA

Dentro das cabines, os bordados só serão aplicados nos painéis acústicos verticais,
os painéis do teto e os móveis serão estofados em lã sem bordado e na mesma
cor escolhida.

CINZA

ALCATIFA • TEIDE (ROLS)

WARM GREY

HONEY

CAMEL

DARK AUBERGINE

ARK YELLOW

PUMPKIN

ORANGE

STRONG ORANGE

POPPY RED

RED

SAND
773

CAMEL YELLOW
702

GOLDEN
703

ANTIQUE BEIGE
712

BEIGE
701

LIGHT PINK
707

OLIVE BROWN
708

LIGHT OLIVE BROWN
704

BROWN
705

DARK BROWN
709

BORDEUX

CERISE

LIGHT PURPLE

DUSK PINK

PURPLE

AUBERGINE

VIOLET

DARK PURPLE

BLACK

BLUISH

GREEN
714

PINION GREEN
715

ANTIQUE PINK
716

PINK
717

ANTIQUE PURPLE
718

ORANGE
719

RED
787

WINE RED
720

WHITE
700

STONE GREY
713

LILAC

CANARY YELLOW

NEON GREEN

LIGHT GREEN

LIME GREEN

CHLOROPHYLL GREEN

ARMY GREEN

DARK GREEN

BIO GREEN

PETROL BLUE

LIGHT STONE GREY
721

ALUMINIUM GREY
710

BLUE
722

ANTHRACITE GREY
723

GREY
711

DARK GREY
724

BLACK
736

SEA BLUE

TURQUOISE BLUE

COBALT BLUE

ELECTRIC BLUE

NAVY

MIDDLE BLUE

SKY BLUE

ARTIC BLUE

ICE BLUE

Cores Mescladas

ESTOFO INTERIOR • MANHATTAN (CAMIRA)
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ORIGAMI

Os padrões de bordado 3D podem ser solicitados em qualquer cor da coleção Burel.
(naturais, sólidos e mesclados) *

VIDROS
Cores Lisas

CONTRAPLACADO
BÉTULA

FOLHOS

BRONX

MURPHY

LEXINGTON

HUDSON

HOUSTON

MONROE

SOHO

SHERIDAN

CAPITAL

STATEN

RUBIN

ASTOR

WATTS

SAKS

LEROY

PENN

ELLIS

PARK

JACKSON

VARICK

BROADWAY

CHRYSLER

MACYS

LIGHT GREY 1/3

MEDIUM GREY 1/5

GREY

DARK GREY

EBONY

CHERRY

MAHOGANY

JASPER

RUST

GOLDEN

AMBER

CORALLINE

IMPERIAL PINK

QUARTZ PINK

RAISA PINK

SERENITY BLUE

MOONSTONE

DENIM

ONYX GREEN

TOURMALINE

BAMBOO

AVOCADO

MOSS
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2 tamanhos de mesa

Banco ajustável em altura

Sofás para duas pessoas com mesa de apoio e mesa central

As mesas para a BUBLIING S estão disponíveis com 300mm
ou 450mm, podendo ser em contraplacado com revestimento
superior em termo-laminado branco ou totalmente em madeira
maciça de carvalho.

O banco com amortecedor é ajustável em altura e a sua base
é em contraplacado. A espuma é reciclada e o tecido pode ser
escolhido em qualquer cor da carta de acabamentos.

Os sofás BUBLIING são inteiramente construídos em
contraplacado e os pés e o tampo de apoio são em madeira
maciça de carvalho. A mesa tem um conjunto de tomadas e pode
ser em contraplacado revestido a termo-laminado branco ou em
madeira maciça de carvalho.

Quadro para apresentações ou apoio de TV
O quadro de apresentações é em vidro branco e o conjunto de
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Sofás para uma pessoa com mesa de apoio e mesa
para reuniões

Secretária longa com ligações à corrente e usb, com
cadeira de escritório

Os sofás BUBLIING são inteiramente construídos em
contraplacado e os pés e o tampo de apoio são em madeira
maciça de carvalho. A mesa tem um conjunto de tomadas e pode
ser em contraplacado revestido a termo-laminado ou em madeira
maciça de carvalho.

O tampo da mesa longa é em contraplacado de bétula
revestido a termo-laminado branco e pode ser em madeira
maciça de carvalho como opcional. O conjunto de tomadas
está sempre incluído.

tomadas está incluído. Um suporte de ecrã pode ser fornecido como
opcional para poder colocar um monitor e ligar o seu computador.
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componentes funcionais

Fechadura Cilindro Europeu

Fechadura de cartão magnético

www.bubliing.com

Fechadura de código numérico.

Segurança e acesso
De série, todas as cabines BUBLIING vêm equipadas

Também há opções para equipá-la com uma fechadura

com um sistema de fechadura com cilindro europeu.

com cartão magnético ou outra com código numérico.

Caso precise de várias unidades no mesmo espaço, pode

Na versão standard, o puxador é lacado com as mesmas

Mola de fecho de porta

Alcatifa 100% lã

encomendar as cabines preparadas para terem uma

cores do exterior. Os puxadores opcionais só podem ser

chave mestra.

adquiridos em acabamentos de aço inoxidável.

Mola de fecho de porta

Alcatifa de lã

Caso seja importante para si, existe a possibilidade de

O pavimento das cabines BUBLIING vem revestido com

equipar as cabines com uma mola oculta para fecho

uma alcatifa de lã 100% natural muito confortável, com

automático da porta.

27 cores à escolha e de alta resistência. Esta alcatifa pode

Elas são ajustáveis em força e velocidade e será fornecida
com uma configuração padrão.
Devido ao aumento de pressão que é criado dentro

ser retirada em qualquer momento para limpeza ou para
obter acesso aos mecanismos abaixo dela, como o pés
de nivelamento.

da cabine quando a porta fecha, a mola vai conseguir
encostar a porta, mas não a conseguirá fechar totalmente,
para isso terá de puxar a porta manualmente.
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Unidade de ventilação standard

Indicador de presença

Unidade de ventilação standard

Indicador de presença

De série, as cabines S vêm equipadas com duas unidades

Ao entrar, uma luz vermelha de cada lado, na parte

de ventilação com filtro de partículas. Os modelos M e L

superior da cabine irá acender para que o escritório veja

são equipados com quatro dessas unidades.

que está ocupada. A visibilidade é de 360º.
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Após a montagem de qualquer
BUBLIING, para a poder utilizar
basta apenas ligá-la a uma tomada
normal e todos os sistemas estão
prontos a funcionar para o receber.

sempre fresco, estando a cabine pronta para o receber a

O ventilador inicia na velocidade mínima o processo de

preparadas para abrir com uma única chave mestra.

constante renovação do ar interior.

Podemos ainda equipar a BUBLIING com um puxador de

Ao entrar a iluminação LED é automaticamente ativada
e o ventilador aumenta para a velocidade normal de
funcionamento. As tomadas schuko e entradas USB estão
sempre ligadas e disponíveis.
Quando sai da cabine o ventilador aumenta para a
velocidade rápida e após 180 segundos o sistema é
colocado em pausa, mantendo-se sempre o ventilador na

qualquer instante.
As portas das cabines BUBLIING são em vidro temperado
de 6mm colado a um aro de alumínio, podem ser

1

de um pano e detergente não abrasivo, nunca utilizar

A garantia de uma longa vida útil dos produtos é obtida
com uma regular e cuidada manutenção. Nas cabines
BUBLIING para que o seu rendimento seja sempre

equipadas apenas com puxador ou com fechadura e

o mais alto é necessário que cuide delas como elas

chave. Para o caso de várias unidades no mesmo local,

cuidam de si e das suas equipas.

existe ainda a possibilidade das fechaduras serem

abertura da fechadura com código numérico ou com um

ser desinfetadas com desinfetantes de superfícies
convencionais.

sistema de leitor de cartão magnético, garantindo que

Para um processo de limpeza completo este deve ser

apenas quem está autorizado a pode utilizar, por exemplo,

iniciado com aspiração de todas as superfícies a uma

em espaços públicos.

intensidade baixa-média. Os painéis acústicos, mobiliário,

No seu exterior existe um indicador de presença em LED
vermelho que indica se a cabine está livre ou ocupada

teto e alcatifas devem ser limpos com o auxílio de panos
ligeiramente humedecidos a água morna e não devem ser
esfregados com muita intensidade de modo a prevenir

podendo ser visto de qualquer parte do seu espaço.

danos e desgaste das superfícies. No caso de serem
manchados devem ser limpos de imediato com a utilização

2

BUBLIING à espera

A cabine no modo à espera, o que significa
que apenas o sistema de ventilação está
ativo na velocidade mínima, para garantir
que o ar está sempre novo e pronta para
receber alguém a qualquer momento.

Detetada a presença
de alguém

3

Os sensores detetarão se alguém abriu a
porta e entrou. Quando isso acontece, a
ventilação e as luzes do teto acendem com
a intensidade normal de funcionamento.

Detetada a saída de
alguém

4

Assim que o ocupante sai da cabine, esta
espera por um breve momento antes de
iniciar o próximo processo. Para garantir
que a última etapa está totalmente concluída.

detergentes com bases em lixívia. Os tecidos não devem
ser retirados e lavados em máquinas.
As superfícies em vidro podem ser limpas com detergentes
limpa vidros convencionais e as restantes superfícies
exteriores, pilares estruturais e paredes opacas, podem
ser limpas com detergentes limpa superfícies neutros.

Todas as superfícies internas e externas podem

velocidade mínima, assegurando que o ar interno será

Legenda

Manutenção

Utilizando em todos os casos panos limpos e macios, para
não riscar nem danificar os materiais.
Será também necessário substituir os filtros que equipam
as cabines, tanto o de partículas como o HEPA pois
mediante a sua utilização vão perdendo a eficácia e
rendimento. Para esse efeito, e para assegurar a qualidade
e segurança das cabines, este serviço deve ser feito
por profissionais certificados. Nesta situação, consulte
assistência pós-venda da BUBLIING, trataremos
de tudo.

5

Renovação do ar

Assim que tiver a certeza que a cabine
está vazia, a ventilação funcionará na sua
capacidade máxima para renovar o ar
interior. Se a cabine estiver equipada com
o sistema de desinfeção, o sistema UVC
liga para desinfetar as superfícies.

Volta à posição de espera

Quando termina o processo de renovação
de ar e desinfeção (opcional), a cabine
reinicializa para o modo em espera. Agora
está novamente pronta para receber o
próximo ocupante.

INDICADOR DE PRESENÇA

LUZ DO TETO

ocupante
detetado

detetada
saída de
ocupante

15 seg.

180 seg.

SISTEMA UVC

VELOCIDADE DE VENTILAÇÂO
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Zona Industrial de Oiã, Lote B 10
Rua do Laranjo
3770-059 Oiã

T.: (+351) 234 728 065
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