STATION
Ökat fokus på kontoret med Silento Pod™
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STATION
Silento Pod™ Station är avsedd för möten med upp till fyra
personer. Trots att rummet är relativt stort går det smidigt
att flytta genom att skruva upp stödbenen och rulla det på
plats.
För vår Station-modell finns möjlighet att anpassa den
exteriöra färgen efter inredningen på ditt kontor. Du kan
också välja mellan åtta olika tyger på sittmöblerna för
att få din pod ännu mer personlig.
Med akustikskum och ljudisolerande gummi
i väggarna kan du ha möten helt ostört och
utan att störa andra.

VÄLUTRUSTAD FÖR FULLT FOKUS
I poddarna finns bra ventilation, uttag för el och nätverk
och självklart dimbar belysning.

MÖBLER INGÅR
Station levereras helt möblerad. Designa din pod efter
egna behov med olika exteriöra färger och tygval.

LÄTT ATT FLYTTA
Silento Pod™ Station är försedd med kraftiga hjul och
därmed enkel att flytta. Skruva upp stödbenen och
rulla den på plats. Vem vet var den ska stå imorgon?

UTFÖRANDE

ART.NR

Silento Pod™ Station inkl. möbler

62220XX-YYY

När du väljer färg och material på din Pod
– välj först exteriörfärg (XX) sedan textilfärg (YYY).

Exteriörfärg (XX)

Grön
(18)

Cremevit
(13)

Tygfärg (YYY)

Mörkröd
(03)

Antracitgrå
(21)

Orange
(08)

Brun
(680)

Orange
(687)

Röd
(684)

Turkos
(689)

Blå
(682)

Vinröd
(688)

Mörkgrå
(685)

Svart
(686)

STATION
TEKNISK INFORMATION
KONSTRUKTION
Silento Pod har en stabil konstruktion med en stålbalk som stärker sidorna. I väggarna
finns flera ljudisolerande material som gör att rummet blir avskärmat från kontorsbuller
eller industriljud. Podens inre väggar är täckta med tålig akustisk filt med ljudabsorberande
egenskaper.
Utrustad med kraftiga hjul som gör det enkelt att flytta Silento Pod, när väl på plats skruva
ner de vibrationsdämpande och stabiliserande stödbenen.
Luftkanaler för friskluft på sidopanelen och i taket.
ELEKTRISKA INSTALLATIONER
Tre meter lång nätsladd för enkel anslutning.
Nätuttag med huvudströmbrytare och säkring.
30 mAh jordfelsrelä som automatiskt stänger av elen i Silento Pod vid elektriskt läckage.
Två eluttag, ett nätverksuttag, ett telefonuttag och två usb-laddningsuttag.
BELYSNING
Silento Pod™ Station har 8 st 9W dimbara LED-spotlights.
VENTILATION
Två tystgående ventilationsfläktar med luftflöde på 74 m³/h
LJUDISOLERING
Vid mätningar gjorda enligt ISO 23351-1 uppmättes tal till 32 dB vid en frekvens av 8000 Hz.
VIKT
520 kg
MONTERING
3–4 timmar

MÅTT
Bredd yttre
Djup yttre
Höjd yttre
Bredd inre
Djup inre
Höjd inre

2 200 mm
2 000 mm
2 340 mm
2 036 mm
1 824 mm
2 100 mm

