PRODUKTER

Framery One
The connected one

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.

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.

Framery One
FÄRGER
Utsida

Framery Connect
Upptaget-indikator
Trådlös laddare
Filter med aktivt kol
LAN-port
Mobilitetssats
Seismiska ankarfästen

Grå (Standard)
S7500-N

Powder Blue
3421-R86B

Blush
2728-R01B

Svart (Standard)
RAL 9005

Navy
S 7020 – R90B

Sand
S 2010 – Y20R

Winter Moss
S 7010 – G10Y

Ljusgrå (Standard)
Ex-dono Quartet #393330 Fletcomattor

Champagne
Zenith #T371210
Fletco-mattor

Mörkblå
Zenith #T371880
Fletco-mattor

Grape
Zenith #371680
Fletco-mattor

Inre paneler

Funktioner och alternativ för Framery One
•
•
•
•
•
•
•

Vit (Standard)
RAL 9016

Matta

Pure Gray (Standard)
Tonal #60123 Gabriel

Sand
Tonal #61180 Gabriel

Navy
Atlantic #66057 Gabriel

Rouge
Tonal #64210 Gabriel

Bord

Ram
White (Standard)
Vitt laminat

Svart
Svart laminat med
fingeravtryckssäker yta

Ekfanér

Svart
RAL 9005

Grafit (Standard)
Select #60051 Gabriel

Powder Blue
Select #67098 Gabriel

Senapsfärgad
Select #62098 Gabriel

Rose
Select #65117 Gabriel

Dark Blue
Select #66144 Gabriel

Beige
Select #61184 Gabriel

Grape
Select #61190 Gabriel

Grön
Select #68209 Gabriel

Stoltextiler

MATERIAL
Utsida
Pulverbelagda djupgjutna stålpaneler
Inre paneler
Utbytbara inre paneler skapade från PET-skivor laminerade med
polyesterväv

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 kalender-bokningar och båsunderhåll till
uppdateringar och aviseringar.

102 cm
3,3 ft

Matta
Antistatisk och fläcktålig matta med låg luv för golvet

204 cm
6,7 ft

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.

Bänkskiva
Formica-laminat på björkplywood med lackad kant
Vit/svart (fingeravtryckssäker)/ekfanér
Väggar och tak
Ett chassis i sandwich-konstruktion gjort i djupgjuten plåt
och återvunnet akustiskt skum.
Ramar
Halvmatta svarta ramar i stål och aluminium
Glas
Laminerat, ljuddämpande glas (4 + 4 mm)

4,5 m
14,8 ft
90°
Strömsladden kan ledas ut från det nedre hörnet av båset eller från taket.
Sladdens längd utanför båsen är 4,5 m

MÅTT
Utsida
223 cm × 122 cm × 100 cm (höjd, bredd, djup)
7,4 ft × 4 ft × 3,3 ft (höjd, bredd, djup)

122 cm
4 ft

223 cm
7,4 ft

Dörröppning
204 cm × 101,5 cm (höjd, bredd)
Bord
76 cm × 45 cm (bredd, djup)/justeringshöjd 70 cm–120 cm
2,5 ft × 1,5 ft (bredd, djup)/justeringshöjd 1,95 ft–2,8 ft
Justerbart säte
59 cm–85 cm/1,9 ft–2,7 ft
Vikt
357 kg

Dörrens hängning kan ändras på begäran med enkla
verktyg genom att vända på den främre ramen.

Ventilationsutrymme
(Minsta rekommenderade utrymme för att luften ska kunna cirkulera)
Ovanför: 20 cm/8 tum

EFFEKT
Strömförbrukning
30 W i användning (standardkonfiguration)
– LED-belysning: 19 W
– Fläktar totalt: 7 W
– Övriga komponenter: 4 W
6 W i standby-läge
Märkeffekt: 100–240 VAC, 10,0 A, 50–60 Hz
Uttag
Strömuttag, USB-C
Valfritt: Trådlös laddare och LAN-port

ÖVRIGT
Ventilation
Max luftflöde är 29 l/s, 61 CFM
I standby-läge går fläktarna med 25 %
av maxeffekt.
Akustik
Dämpning av talnivå (DS,A) enligt
testmetoden ISO 23351-1: >30 dB
Belysning
LED-belysning: 4000 K och 500 lux

Valfritt flyttbarhetskit
Inkluderar hjul som monteras under ett bås för att flytta det.

Utdatavärden
Uteffekt (strömuttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz
Uteffekt USB C-laddare: 18 W
Uteffekt Qi trådlös laddare: 10 W

Radionätverk
LTE-FDD:
LTE-TDD:
WCDMA:
GSM:
BLE

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/ B19/B20/B25/B26/B28
B38/B39/B40/B41
B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
B2/B3/B5/B8

Uteffekter
BLE 10 dBm, LTE 23 dBm, GSM 850/900 33 dBm,
GSM 1800/1900 30 dBm, WCDMA 24 dBm

100 cm
3,3 ft

Insida
204 cm × 102 cm × 93 cm (höjd, bredd, djup)
6,7 ft × 3,3 ft × 3 ft (höjd, bredd, djup)

