PRODUKTER

Framery One
The connected one

När du stiger in i båset tänds Framery Ones röda lampa som visar att båset är
upptaget. Lampan syns i 360° så att hela kontoret kan se att båset är upptaget.
Med båsets pekskärm kan användaren justera luftflödet och belysningens
ljusstyrka enligt egna önskemål. Tack vare Framery Ones integrerade 4G-modul
är användaren alltid uppkopplad. Båset har också en integrerad kalender där
användaren kan boka båset från sin laptop och sömlös anslutning mellan båset,
användaren och Framery. Allt kan hanteras på distans och digitalt – från nya
funktioner och kalenderfrågor till uppdateringar och underhåll.

Färgalternativ
Utsida
White Standard

Black Standard

Gray Standard

Navy

Powder Blue

Sand

Blush

Winter Moss

RAL 9016
Ultramatt

RAL 9005
Ultramatt

S7500-N
Ultramatt

NCS S 7020 - R90B
Ultramatt

NCS 3421-R86B
Ultramatt

NCS S 2010 - Y20R
Ultramatt

NCS 2728-R01B
Ultramatt

S 7010-G10Y
Ultramatt

Bord

Inre paneler
Pure Gray Standard

Navy

Sand

Rouge

White Standard

Black

Oak

Tonal #60123 Gabriel

Atlantic #66057 Gabriel

Tonal #61180 Gabriel

Tonal #64210 Gabriel

White laminate

Black laminate with anti-fingerprint surface

Oak veneer

Matta

Framery One är vårt första digitala ljudisolerade bås. Framery One är inte bara snyggt och supersmart,
det innehåller även den senaste tekniken, branschledande ljudisolering och ekofri akustik. Du kan se
fram emot en anpassningsbar arbetsyta där du inte blir störd av ljud eller distraktioner utifrån och kan
njuta av en design som är bäst i klassen medan du fokuserar på ditt nästa projekt.

Light Gray Standard

Ramar
Dark Blue

Ex-dono Quartet #393330 Zenith #T371880
Fletco Carpets
Fletco Carpets

Champagne

Grape

Black

Zenith #T371210
Fletco Carpets

Zenith #371680
Fletco Carpets

RAL 9005

Sätestyg
Graphite Standard

Dark Blue

Powder Blue

Beige

Mustard

Grape

Rose

Green

Select #60051 Gabriel

Select #66144 Gabriel

Select #67098 Gabriel

Select #61184 Gabriel

Select #62098 Gabriel

Select #61190 Gabriel

Select #65117 Gabriel

Select #68209 Gabriel

Tekniska specifikationer

Funktioner

Funktioner och alternativ för Framery
One

225,5 cm

•

•
•
•
•
•
•
•

Färger
• 8 färger för ytterpanelen
• 4 färger för innerpanelen
• 8 färger för sätestyg
• 4 mattfärger
• 3 bordsfärger
Framery Connect
Upptaget-indikator
Trådlös laddare
Filter med aktivt kol
LAN-port
Mobilitetssats
Seismiska ankarfästen

Den justerbara arbetsytan ger gott om
utrymme för laptops, personliga enheter
och andra arbetsverktyg. Bordet med
elektriskt justerbar höjd kan positioneras
vertikalt mellan 70 och 120 cm för varierad
arbetsposition och ökad komfort för alla
användare.

Utsida

Paneler av pulverlackerat djupdraget stål

Insida

Utbytbara inre paneler av PET-skivor laminerade med polyestertyg

Glas

Laminerat, ljuddämpande glas

Ramar

Halvblanka svarta ramar av stål och aluminium

Fasta väggar och golv

En sandwich-elementstomme av djupdraget stål och återvunnet akustikskum.
Inre paneler med tyg och en antistatisk och fläcktålig matta för det invändiga golvet.

Bordsskiva

Formica-laminat på björkplywood med lackad kant

Vikt

357 kg

Luftflöde

Max. luftflöde är 29 l/s.
(Minsta rekommenderade avstånd för att luften ska kunna cirkulera är 5 cm runtom och 20 cm ovanför båset.)

Akustik

Sänkt ljudnivå för tal (DS,A) i enlighet med ISO 23351-1-testmetod: >30 dB

Effekt

Strömförbrukning

30 W i bruk (Standard)
LED-belysning: 19 W
Fläktar totalt: 7 W
Övriga komponenter: 4 W
6 W strömförbrukning i standby
Fläktarna arbetar på 25 % av maxkapacitet

Max. strömförbrukning:
80 W totalt
LED-belysning: 24 W
Fläktar totalt: 9 W
USB C-laddare: 21 W
Trådlös laddare: 12 W
Övriga komponenter: 14 W
Ineffekt: 100–240 V AC, 10,0 A, 50–60 Hz

Uttag

Ingår alltid
Strömuttag + USB-C

Alternativ
Trådlös laddare och LAN-port

Uteffektsvärden

Uteffekt V AC (strömuttag): 100–240 V AC, 6,6 A, 50–60 Hz
Uttag för USB C-laddare: 18 W
Uttag för trådlös Qi-laddare: 10 W

10
0c
m

122 cm

Mindre än 4 fot

204 cm

Mått – cm
Utsida

225,5 cm x 122 cm x 100 cm (höjd, bredd, djup)

Insida

204 cm x 102 cm x 93 cm (höjd, bredd, djup)

Dörr (vänster- och
högerhängd)

102 cm

Dörröppning 204 cm x 101,5 cm (höjd, bredd)
42 cm

204 cm

Bord

76 cm x 45 cm (bredd, djup)
Justerbar höjd 70–120 cm

Justerbar säteshöjd

59–85 cm

225,5 cm

27 cm

Dörrhängningen kan ändras vid behov med enkla verktyg genom att vända på frontramen.
Inga extrakomponenter krävs om kunden vill att dörren ska öppnas åt höger istället för åt vänster.

59-85 cm
47 cm

Kontrollpanel
Högupplöst pekskärm

Uttag
1 strömuttag + USB C-uttag + LAN som tillval (mot extra kostnad)

Du kan justera luftflödet och belysningens ljusstyrka på pekskärmen enligt egna önskemål. Du kan också se om båset är ledigt och/eller boka det (med den
inbyggda kalendern som finns som tillval) från din laptop eller mobil. Som alternativ kan du bara gå in i båset så bokas det automatiskt. Den integrerade
4G-modulen möjliggör trevägskommunikation mellan dig, båset och Framery. Allt som rör Famery One-båset kan hanteras på distans (digitalt) – från kalenderbokningar och båsunderhåll till uppdateringar och aviseringar.

25 cm

29 cm

93 cm

90°

