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Enkelt men elegant. Framery O-båset är en ljudisolerad arbetsplats som är perfekt för privata 
telefonsamtal, videokonferenser och krävande uppgifter. Det reducerar ljudet från ett öppet 
kontorslandskap och förbättrar det vardagliga livet för hela organisationer genom att låta de anställda 
utnyttja hela sin potential.  Det förbättrar produktiviteten och minskar stressen, vilket i sin tur ökar de 
anställdas välmående. Tack vare den enkla monteringen kan båset enkelt placeras ut och flyttas runt 
på kontoret enligt en befintlig planlösning vilket ger personalen ett snabbt sätt att komma undan från 
störande ljud.

O 
Framery



På Framery tar vi vårt jobb på allvar och med stor glädje. Vi skapar högklassiga akustiklösningar 
som är erkända för en kompromisslös uppmärksamhet på detaljer och kvalitet. Framery O är 
ett utmärkt exempel på detta. Det breda utbudet av färger på utsidan och alla tillgängliga val av 
detaljer gör att du kan anpassa O-båset enligt ditt företags specifika behov.

GLAS
Laminerat 
ljuddämpande glas.

UTSIDA
Lackad plåt eller borstat rostfritt 
stål.

RAM
Formica-laminat på björkplywood 
med lackad kant.

MATERIAL

VALBARA FÄRGER UTSIDA OCH RAM

Utvänd-
nigt 



BORD
Bordsalternativ 
och -färg  

AKUSTIKFILT
Standard

MATTA
Standard

Invändigt 
Det är inte hur mycket vi har utan hur mycket vi trivs som leder till lycka. Välj Framery O-båsets 
invändiga möbler och material enligt dina önskemål och arbetssätt. Gör Framery O till något 
speciellt – gör det till ditt eget.

MATERIAL
SOLIDA VÄGGAR OCH TAK
Sandwich-element med plåt, 
björkplywood, återvunnen akustikfoam 
och akustikfilt. Antistatiskt och fläcktålig 
matta för offentliga utrymmen.  

BORD 
Formica-laminat på björkplywood med 
lackad kant.

BRED

MATTA BELYSNINGAKUSTIKFILT

BORD OCH TOVI-PALL 
VALBARA FÄRGER

STANDARD
BORDSKANT

BORDSALTERNATIV
STANDARD

JUSTERBAR 
TOVI-PALL 
Valbar färg



Framery O är ett resultat av flera års användarforskning och otaliga timmar av teknisk, praktisk 
produktutformning. Användarupplevelsen har fulländats med rena enkla linjer och noggrant utvalda 
högklassiga material, både på in- och utsidan. Den ergonomiska komforten har säkerställts ytterligare med den 
nya Tovi-pallen som gör att du enkelt kan justera din arbetsställning enligt dina önskemål.

Framerys design- och ingenjörsteam har gjort sitt yttersta för att se till att luften cirkulerar jämnt i båset med  
21,5 l/s, för att öka känslan av andningskomfort och välmående. Dessutom fungerar både LED-belysningen och 
det elektriska luftcirkulationssystemet automatiskt när någon går in i båset tack vare en integrerad närvarosensor. 
Eluttaget är integrerat i plywoodbordet.

Produkt-
detaljer 
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BORD 

VIKT
350 KG

Mått 
Vårt mål är inte bara att stänga ute ovälkommet ljud från arbetsplatser eller ta bort öppna kontor, vi 
vill ta itu med allt som gör människor olyckliga, och ändra på det. Det är därför det inte finns några 
tillfälligheter i Framery O, bara noggrant beräknade lösningar i varje detalj.

400 CM*

*Elkabel kan också installeras genom taket. Rekommenderat utrymme ovanför och runt båset för att luften ska cirkulera optimalt är 20 cm.

*
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Fantastiska resultat sker under fantastiska villkor. Framery Q-båset är en ljudisolerad 
arbetsstation utformad för upp till fyra personer. Det är perfekt för samarbeten såsom mindre 
möten eller intervjuer som kräver avskildhet. Det skapades för att förbättra kommunikationen 
mellan anställda, vilket resulterade i bättre resultat och ökat välbefinnande. Framery Q är lätt 
att montera och flytta vid behov. Det finns flera olika modellalternativ att välja mellan.

Q 
Framery



En storlek passar aldrig alla. Framery Q kan anpassas för att på bästa sätt representera utseendet för 
och känslan hos ditt team och på så sätt skapa välbefinnande. Det stora utbudet av olika yttre färger 
och ramalternativ gör att båset inte bara passar ditt företags behov, utan även er professionella stil.

VALBAR DÖRR
Vänster eller höger

UTSIDA
Valbar färg

VALBARA FÄRGER UTSIDA OCH RAM

GLAS
Laminerat 
ljuddämpande glas.

UTSIDA
Lackad plåt eller borstat rostfritt 
stål.

RAM
Formica-laminat på björkplywood 
med lackad kant.

MATERIAL

Utvänd-
nigt 



MATTA 
Standard

AKUSTIKFILT
Standard

KLÄDHÄNGARE
Standard

LED-BELYSNING
Standard

Välbefinnande handlar om detaljerna. Ta bort de hinder som stör ditt företags anställda från att 
må bra på sitt arbete. Välj de alternativ för insidan som du och dina medarbetare känner sig mest 
bekväma med. Arbetet kommer aldrig att bli sig likt igen.

MATERIAL 
SOLIDA VÄGGAR OCH TAK

Sandwich-element med plåt, björkplywood, 
 
återvunnen akustikfoam och akustikfilt. 
Antistatiskt och fläcktålig matta för offentliga 
utrymmen.  

BORD

Vitt Formica-laminat på björkplywood med 
lackad kant.

Framery Q är det självklara valet för äkta proffs, oavsett om du arbetar ensam eller i ett team.  
Standardalternativen för sittplatser och bord varierar beroende på vilken modell av bås du föredrar.

MATTA 3 X ELUTTAG

2 X KLÄDHÄNGARELED-BELYSNING AKUSTIKFILT

BORD LACKAD KANT

STANDARD

VALBARA STOLAR OCH BORD

BORD
Valfri modell

SKÄRM- 
KONSOL
Valfritt för Meeting 
Maggie och Working 
with PAL 90

STOLAR
Valfri modell 
och färg 

SOFFOR VALBAR FÄRG

Invändigt 



Meeting Maggie
Maggie-sofforna med låga ryggstöd kan användas för många olika syften. Den här modellen passar 
bra för möten, brainstorming och mycket mer. Det lilla bordet kan vid behov justeras i alla riktningar, 
beroende på om du behöver det för en kaffekopp eller för en bärbar dator. LED-belysningen och tre 
eluttag tar hand om dina ögon och dina enheter. Inkluderar två Maggie-soffor.

SOFFOR VALBAR FÄRG STANDARDFÄRG

STANDARD UTAN ARMSTÖD

RYGGSTÖDSALTERNATIV

BORDSALTERNATIV

Vänster och högerHöger och höger

Vänster och vänster Höger och vänster

 Vitt Formica-laminat på björkplywood med lackad kant, 3 x eluttag.

VRIDBART BORD BRETT BORD OVALT BORD

ALTERNATIV FÖR STANDARDRYGGSTÖD

Djup 53 cm, bredd 71 cm, höjd 70 cm Djup 60 cm / 20 cm, bredd 200 cm, 
höjd 70 cm

Djup 68 cm, bredd 71 cm, höjd 70 cm

2 x Maggie-soffa  



STANDARDFÄRG PALLDYNANS FÄRGERSTOLAR VALBARA FÄRGER

STOLAR: 2 x Betty-fåtöljer
BORD: Vitt Formica-laminat på björkplywood med 
lackad kant, 3 x eluttag, 46 cm x 46 cm, höjd 60 cm
BELYSNING: LED
ÖVRIGT: 2 x klädhängare

Ett högt bord och praktiska arbetspallar gör det här inredningsalternativet mycket lämpligt för 
kortare arbetssessioner. Skrivbordets utformning är lämpligt för arbete i par, för enskilt arbete 
eller för videokonferenser. Working with PAL har behaglig LED-belysning, tre eluttag och 
stilrena klädhängare.

Betty-stolarna är bekväma för brainstorming, konversationer och läsning. Ett litet bord är det 
utmärkta komplementet för kaffekoppar och små tillbehör. LED-belysningen från taket skapar en 
speciell känsla. Betty’s Café har tre eluttag för att ladda telefoner och datorer med mera.

Working with PALBetty’s Cafe

PALLAR: 2 x PAL 65 cm / 80 cm, målad vit/svart, stolarna får plats 
under bordet. Sittdyna valbar.
BORD: Vitt Formica-laminat på björkplywood med lackad kant,  
3 x eluttag, djup 60 cm / 33 cm, höjd 90 cm / 110 cm, bredd 200 cm
BELYSNING: LED
ÖVRIGT: 2 x klädhängare



Ibland behöver du ett eget utrymme där du kan arbeta en längre period utan att bli störd. Det 
höj- och sänkbara bordet kan ställas in helt efter eget önskemål. Ett praktiskt bord, justerbar LED-
belysning och tre eluttag garanterar att du får en både behaglig och produktiv vistelse i båset.

MeTime

STOL: Inte inkluderad.
BORD: Vitt Formica-laminat på björkplywood med lackad kant,  
3 x eluttag, bredd 100 cm/djup 56 cm, höjd 72 cm fast bord / 
65-125 cm  inställbart bord
BELYSNING: Luxo Ninety i vitt på bordet 
ÖVRIGT: 2 x klädhängare

FÄRGER SOFFA OCH KUDDAR

Ibland är vila det mest produktiva man kan göra. Under långa, intensiva arbetsdagar blir NapQ 
räddningen. Sofforna kan enkelt omvandlas från en arbetsplats till en bekväm bädd; en plats att 
ladda batterierna på vid behov. Så släck bara ljuset, luta dig tillbaka på de mjuka kuddarna och 
kura ihop dig under den varma sköna filten.

NapQ

STOL: 2 x Maggie-soffor
BORD: Fällbart fotstöd, 3 x eluttag
BELYSNING: LED-belysning med på-/av-knapp
ÖVRIGT: 3 x kuddar och filt i 100 % ull, 2 x klädhängare

STANDARDFÄRG



De noggrant utformade detaljerna är vad som gör Framery Q till den bästa ljudisolerade arbetsstationen som 
någonsin skapats. Det har aldrig varit enklare att skapa en egen arbetsplats. Med det stora utbud av modellalternativ 
som finns tillgängligt kan du skapa ett utrymme som fungerar för dig och inte tvärtom. Skapa, förändra, ladda om 
eller arbeta tillsammans – möjligheterna är oändliga. Framery Q är en utveckling av sättet vi arbetar på.

Framery Q har förbättras till nya nivåer. Den smarta luftventilationen cirkulerar med 66 l/s, vilket är tio procent mer 
än i tidigare versioner. Det automatiska luftcirkulationssystemet och LED-belysningen som styrs av en integrerad 
rörelsesensor ger utmärkta användarupplevelser. Flera fina detaljer, till exempel två stilrena klädhängare, 
garanterar ett tyst arbetsutrymme som inte är likt något annat.

Produkt-
detaljer 



Rymligt men ändå vackert. Framery Q är utformat för att ha plats för en till fyra personer utan att 
kompromissa med båsets kompakta storlek. Varje detalj är noggrant övervägd för att skapa den 
bästa tysta arbetsstationen för flera olika användningsområden.

DÖRRÖPPNINGENS 
BREDD
88 CM

220 CM

VIKT
700 KG

400 CM**

*Elkabeln kan installeras från båda sidor om båset. Rekommenderat utrymme ovanför och runt båset för att luften ska cirkulera optimalt är 20 cm.

Mått 



Valbara
färger



WHITE
UTSIDA: GLOSSY RAL 9016
RAM: FORMICA K1009 MATT

BURNED ORANGE
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 410-5
RAM: FORMICA F2962

50’S BLUE
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 6034 
RAM: FORMICA F7879

MISTY BLUE
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 620-3 
RAM: FORMICA 1998

PETROL BLUE
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 690-6 
RAM: FORMICA BASERAD PÅ RAL 690-6

BORSTAT ROST-
FRITT STÅL
UTSIDA: ROSTFRITT STÅL
RAM: FORMICA F2253 CR

WHITE
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 9016
RAM: FORMICA K1009 MATT

LEMON
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 1012
RAM: FORMICA BASERAD PÅ RAL 1012

FOREST GREEN
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 750-4 
RAM: FORMICA F7967

PIGLET PINK
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 940-6
RAM: FORMICA BASERAD PÅ RAL 409-6

JET BLACK
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 9005
RAM: FORMICA F2253 CR

CLOUDY GRAY
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 850-2
RAM: FORMICA F0189

SPRING GREEN
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 230-6 
RAM: FORMICA BASERAD PÅ RAL 230-6

PURPLE RED
UTSIDA: ULTRAMATT RAL 3004
RAM: FORMICA F7966

UTVÄNDIGT OCH RAMFÄRGER
MIXA OCH MATCHA ALTERNATIV FÖR FRAMERY O OCH Q

Utvändnigt 
Färger säger mer än ord. Varje Framery-bås kan utformas så att det speglar företagets personlighet 
och energi.  Välj fritt bland utbudet av olika ramar och utvändiga färger och kombinera dem som 
du vill. Välj en helsvart modell för ett mer sofistikerat utseende eller mixa vita ramar med eleganta 
detaljer i borstat stål på utsidan.

STANDARD



BORDSFÄRGER
FÖR FRAMERY O

Invändigt 
Gör företagsbåsen mer individuella och lätta upp arbetsdagen med unika bordsfärger som sticker ut 
och lyser upp kontorsplatsen. Eller om du föredrar att ha ett mer traditionellt nedtonat utseende har 
vi alternativ för detta också.

CLOUDY GRAY
FORMICA
F0189

SPRING GREEN
FORMICA
BASERAD PÅ RAL 230-6

BLACK
FORMICA
F2253 CR

50’S BLUE
FORMICA
F7879

MISTY BLUE
FORMICA
1998

BURNED ORANGE
FORMICA
F2962

PURPLE RED
FORMICA
F7966

PIGLET PINK
FORMICA
BASERAD PÅ RAL 409-6

FOREST GREEN
FORMICA
F7967

PETROL BLUE
FORMICA
BASERAD PÅ RAL 690-6

LEMON
FORMICA
BASERAD PÅ RAL 1012

WHITE
FORMICA
K1009 MATT

STANDARD



KLÄDSEL 
FÖR FRAMERY O OCH Q
Utrymmen som är bekväma och harmoniska att arbeta i möjliggör bästa resultat. Välj den klädsel 
som får dina anställda att känna sig mest hemma för att se till att det bås du valt verkligen släpper 
loss deras potential.

Standard Framery NapQ levereras med tre olika kuddstorlekar 
och -färger. Den lilla kudden har klädsel i Remix2 183 (black), 
mellankudden i Remix2 123 (light grey) och den stora kudden i 
Canvas 154 (Maggie gray). Precis som för all vår klädsel kan 
kuddfärgerna anpassas med de olika tygalternativen som visas 
på sidan. NapQ-filten levereras endast i den standardfärg som 
visas på bilderna.

LIGHT GRAY
KVADRAT
REMIX 2 #123

LEMON
KVADRAT
DIVINA MELANGE 2 #421

MISTY BLUE
KVADRAT
DIVINA MELANGE 2 #731

PETROL BLUE
KVADRAT
DIVINA MD #843

MER OM FÄRGER

MAGGIE GRAY
KVADRAT
CANVAS #154

FOREST GREEN
KVADRAT
DIVINA 3 #876

PURPLE RED
KVADRAT
DIVINA MD #633

PIGLET PINK
KVADRAT
DIVINA MD #613

BLACK
KVADRAT
REMIX 2 #183

CLOUDY GRAY
KVADRAT
DIVINA MD #733

50’S BLUE
KVADRAT
DIVINA MD #813

SPRING GREEN
KVADRAT
DIVINA MELANGE 2 #971

BURNED 
ORANGE
KVADRAT
DIVINA 3 #542

STANDARD (O SEAT/ Q BETTY) STANDARD (Q MAGGIE, NAPQ SOFA)

Invändigt 



Framerys kvalitetsstyrningssystem uppfyller kraven i ISO 9001. CE-märkning är tillverkarens försäkran 
om att en produkt uppfyller kraven i relevanta EG-direktiv. EG-direktiven för Framery O och Q är: 
Lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/EG, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EG, 
Begränsning av farliga ämnen (RoHS) Direktiv 2011/65/EU och direktivet om ekodesign 2009/125/EG.

BRANDSÄKERHET
Inga brandfarliga material används i Framerys produkter. Brandsäkerheten för alla produkters ytmaterial, 
klädsel och akustikmaterial testas och klassificeras enligt antingen nationell eller internationell standard. 
De utvändiga plåtpanelerna och det laminerade ljuddämpade glaset på Framery O och Q är av sådan kvalitet 
att de kan stoppa värme och brand. Utvändiga ramar med laminerad yta är IMO-certifierade (franska 
sjöfartsmyndigheterna). Använt akustikfoam uppfyller kraven i B-s1, d0, EN 13501-1, akustiskfilt EN 13501-1 
och golvmatta Cfl-s1, EN 13501-1.

Det formgjutna skum som används i Tovi-pallens sits uppfyller kraven i CA TB 117:2013. Använt tyg uppfyller 
prestandakraven i BS EN 1021-1 och 1 021-2.

Enligt Inspecta, ett EU-ackrediterat kontrollorgan, behöver man inte installera sprinklers i Framery O eller Q. 

SEISMISK SÄKERHET
I Framerys fall refererar seismiska krav i allmänhet till produktens förmåga att stanna i upprätt position 
i händelse av jordbävning. Vid behov kan produkterna fixeras till golvet med förankringsbultar via 
nivelleringsskenornas skruvhål i golvmodulerna. Instruktioner finns tillgängliga på begäran.

LUFTKVALITET OCH -FLÖDE
Luftkvaliteten inomhus för alla produkterna testas av ett ackrediterat testlaboratorium, teknologiska 
forskningscentralen VTT i Finland, och har visats befinna sig väl inom gränserna för M1-utsläppsklassificering. 
Totalt luftflöde i Framery O-båset är 21,5 l/s. Totalt luftflöde i år 2018-års uppdaterade Framery-bås är 66l/s.

MILJÖVÄNLIGHET
Framery-produkter tillverkas främsta av björkplywood. All använd plywood tillverkas antingen i Finland 
eller i grannländerna, och alla leverantörer är skyldiga att ha FSC- eller PEFC-certifiering. En majoritet 
av materialen som används återvinns eller är återvinningsbara. Akustikfoamet och -filten på insidan som 
använts i produkterna är upp till 60–70% återvunna. En betydande del av allt stål, aluminium och glas 
återvinns i deras respektive tillverkningsprocesser. Både Framery O och Q är mycket energieffektiva. När 
produkterna är i bruk är Framery O:s standardenergiförbrukning på 4,82 W medan Framery Q använder 
strax under 12 W. Så tio Framery O använder mindre energi än en 60W glödlampa.

SERVICE
Framery:s slitdelar (inklusive gasliftar, nivelleringsskenor, LED-belysning, elektriska delar, gångjärn och 
lås) har garanti. Ett rigoröst underhåll ökar livslängden väsentligt i varje enskilt bås. Underhåll omfattar 
regelbunden service på enheten (dra åt skruvar, justera gångjärn o.s.v.) och byte av slitdelar.

Du hittar mer information om produktegenskaper och specifikationer på: www.frameryacoustics.com

EFFEKT
Framery O: Märkeffekt: 100–240 VAC, 6,0 A, 50–60 Hz / 
Uteffekt (eluttag bord): 100–240 VAC, 5,6 A, 50–60 Hz
Framery Q: Märkeffekt: 100–240 VAC, 6,0 A, 50–60 Hz / 
Uteffekt (eluttag bord): 100–240 VAC, 5,6 A, 50–60 Hz
Valbar USB-laddning: Dubbel USB-snabbladdare (TUF) maximal kombinerad uteffekt på 5A vid 5V DC.

CERTIFIKAT

Allmän 
produktinformation

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Designa ditt eget bås på:
configurator.frameryacoustics.com


