
Framery 2Q
PRODUKT ER

Framery 2Q är utformat för 4–6 personer och är den perfekta platsen för att tillsammans skapa, 
brainstorma och träffas. Framerys överlägsna ljudisolering och utmärkta akustik garanterar att 
dina möten inte stör kontoret – och ljudet från kontoret kommer inte att störa dig.

Not only a pod, but a full-sized meeting room



Storlek 222 cm x 235 cm x 280 cm (h, b, d)
87,4 tum x 92,5 tum x 110,4 tum (h, b, d)

Vikt 950 kg/2094 lb (utan möbler)

Ventilationsutrymme Minsta rekommenderade utrymme 
för luftcirkulation
Över: 15 cm/5,9 tum

Akustik 29 dB (reducering av talets ljudnivå i enlighet 
med testmetoden i ISO 23351-1)

Luftflöde Totalt luftflöde är 121 l/s, 256 CFM (436 m³/h)
I standby-läge arbetar fläktarna på 25 % av 
maxeffekten.

Belysning LED-lampor: 4500 K och 400 lux

Material i exteriören
 

Exteriör: Färgbelagd metallplåt

Glas: Laminerat ljudglas (5 + 5 mm)

Ram: Formica-laminat på björkplywood med lackade detaljer.

Material i interiören Solida väggar och tak: Ett sandwichelement av plåt, björkplywood, återvunnet akustikskum och akustisk filt. En 
antistatisk och fläck beständig matta med låg lugg för inomhusgolv.
Bord: Vitt Formica-laminat på björkplywood med lackade detaljer.

Framery 2Q Without Furniture
Välj din egen stil
Välj Framery 2Q utan möbler om du vill inreda exakt efter 
dina egna behov. Den suveräna ljudisoleringen garanterar dig 
och ditt team total avskildhet och det justerbara luftflödet ger 
en fräsch atmosfär. Strömpelaren är en fast komponent med 3 
eluttag och dubbla USB-laddningsuttag (A+C), som också ger 
möjlighet till ett skärmsfäste eller en whiteboardtavla. Tack 
vare den låga tröskeln är Framery 2Q rullstolsanpassad.

Perfekt för dig
Vad behöver du för att kunna arbeta som bäst? Välj den invändiga layout som tillgodoser dina behov bäst.

Tekniska specifikationer

Färger

Exteriör

White Glossy 
(Standard)
RAL 9016

White Ultramatt Black
RAL 9005

Gray 
S7500-N

Navy
S 7020 - R90B

Sand 
S 2010 - Y20R

Powder Blue 
3421-R86B

Winter Moss 
S 7010-G10Y

Blush 
2728-R01B

Clint Gray 
(Standard)
Fiord 2 #151 
Kvadrat

Clint Lemon 
(Standard)
Steelcut Trio
#446 Kvadrat

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Antimicrobial 
Highland 
Graphite 954 
Panaz

Graphite 
Select #60051 
Gabriel

Dark Blue 
Select #66144 
Gabriel

Powder Blue 
Select #67098 
Gabriel

Beige 
Select #61184 
Gabriel

Mustard 
Select #62098 
Gabriel

Ram Bord

White (Standard)
F6463 Formica

Black 
F2253 Formica

White (Standard)
White laminate

Clint-soffklädsel

Framery 2Q Lounge
Ett vardagsrum på ditt kontor
Den inre layouten i Framery 2Q Lounge skapar en mer 
avslappnad miljö. Den är perfekt för avslappnade möten, en 
lugn plats att dra sig tillbaka på under arbetsdagen eller en 
yta för sociala aktiviteter. Den specialdesignade Clint-soffan, 
en stor whiteboardtavla, ett fristående Piaggio-bord och en 
vägghylla skapar en funktionell men ändå avslappnad miljö. 
Det justerbara luftflödet och belysningen skapar en behaglig 
atmosfär för arbete. Utöver det så finns det möjlighet att addera 
väggfäste för TV-skärm eller ett fäste för en bokningsplatta på 
dörren som gör det möjligt att reservera podden.

Framery 2Q Huddle
Samla er för nästa teammöte!
Framery 2Q Huddle är den perfekta lösningen för möten 
– vare sig deltagarna är på plats, deltar på distans eller 
något däremellan. Samla ditt team runt ett bord där alla 
sitter bekvämt – även med sina bärbara datorer! Detta 
rymliga bås låter alla röra sig fritt och vid behov ta in 
ytterligare stolar. Optimera mötet med ett skärmfäste och 
en whiteboard på väggen mittemot för att säkerställa att 
alla som deltar – fysiskt eller virtuellt – ser samma sak.

Certifikat

Framery O, Q 
and 2Q are UL 
GREENGUARD 
certified

Framery O, Q, 2Q 
and One shipped 
in North America 
are UL 962 listed
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Framery 2Q Lounge
Den specialdesignade Clint-soffan, en stor whiteboardtavla, ett fristående 
Piaggio-bord och en vägghylla har utformats för att skapa en funktionell men 
ändå avslappnad miljö för möten och brainstorming.

Framery 2Q Huddle

Exteriör
222 cm × 235 cm × 280 cm (höjd, bredd, djup)
87,4 tum × 92.4 tum × 109,2 tum (höjd, bredd, djup)

Interiör
210 cm × 215 cm × 267 cm (höjd, bredd, djup)
81,6 tum × 84 tum × 104,4 tum (höjd, bredd, djup)

Dörr
86 cm bred/33,6 tum bred

Belysning
LED-lampa: 4500 K och 400 lux

Ventilationsutrymme
(Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation)
Över: 15 cm/5,9 tum
Energiförbrukning
42 W under användning (standardkonfiguration)
- LED-lampor: 24 W
- fläktar totalt: 18 W
5 W i standbyläge
Input: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz

Huddle-bord
140 cm × 86 cm (längd, bredd)/ 54 tum × 33,6 tum (längd, bredd)
Arbetshöjd alternativ: 72 cm (28,3 tum) och 110 cm (43,3 tum)
Uttag
4 eluttag, USB-A+C, HDMI, tillval: LAN (ersätter 1 eluttag)

Framery 2Q Without Furniture

Exteriör
222 cm × 235 cm × 280 cm (höjd, bredd, djup)
87,4 tum × 92.4 tum × 109,2 tum (höjd, bredd, djup)

Interiör
210 cm × 215 cm × 267 cm (höjd, bredd, djup)
81,6 tum × 84 tum × 104,4 tum (höjd, bredd, djup)

Dörr
86 cm bred/33,6 tum bred
Belysning
LED-lampa: 4500 K och 400 lux 

Ventilationsutrymme 
(Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation) 
Över: 15 cm/5,9 tum 
Energiförbrukning
42 W under användning (standardkonfiguration)
- LED-lampor: 24 W
- fläktar totalt: 18 W
5 W i standbyläge
Input: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz

Uttag
3 eluttag, USB-A+C, tillval: LAN (ersätter 1 eluttag) 

Output
Output VAC (eluttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz
Output-USB (TUF) för laddning:
Maximal kombinerad output på 5 A vid 5 VDC (25 W)
Skärm specifikationer
Skärmfäste ovanför bord på akustikväggen. Möjlighet att montera 
en skärm på väggen mittemot.
Skärm ingår ej.
Skärm specifikationer:
- Maximal skärmstorlek: 50”
- Maxvikt: 30 kg/66 lbs
VESA-stöd:
100 × 100, 100 × 150, 150 × 100, 200 × 100,
100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200

Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden är 3,5m/136,8 tum

Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden är 3,5m/136,8 tum

Specifikationer

Output
Output VAC (eluttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz
Utgångs-USB (TUF) för laddning:
Maximal kombinerad uteffekt på 5 A vid 5 VDC (25 W)

Framery 2Q Lounge

Exteriör
222 cm × 235 cm × 280 cm (höjd, bredd, djup)
87,4 tum × 92.4 tum × 109,2 tum (höjd, bredd, djup)

Interiör
210 cm × 215 cm × 267 cm (höjd, bredd, djup)
86,4 tum × 92,4 tum × 109,2 tum (höjd, bredd, djup)

Dörr
86 cm bred/33,6 tum bred

Belysning
LED-lampa: 4500 K och 400 lux

Ventilationsutrymme
(Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation)
Över: 15 cm/5,9 tum
Energiförbrukning
42 W under användning (standardkonfiguration)
- LED-lampor: 24 W
- fläktar totalt: 18 W
5 W i standbyläge
Input: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz
Lounge
2 eluttag, USB-A+C
Tillval: uttag med två LAN-portar

Lounge-vägghylla
175 cm (längd) / 68.4 in (längd)

Lounge Piaggio-bord
63 cm × 42 cm × 36 cm (höjd, bredd, djup)
24 tum × 15,6 tum × 13,2 tum (höjd, bredd, djup)

Uttag
6 eluttag, 2 USB-A+C, tillval: uttag med 2 LAN-portar

Specifikationer

Whiteboard 
240 cm × 100 cm (bredd, höjd) / 93,6 in × 38,4 in (bredd, höjd)

Output
Output VAC (eluttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz
Output-USB (TUF) för laddning:
Maximal kombinerad output på 5 A vid 5 VDC (25 W)

Skärm specifikationer (tillval)
Placeras centrerat på Lounge-whiteboarden. Skärm ingår ej.
Skärm specifikationer:
- Maximal skärmstorlek: 50”
- Maxvikt: 30 kg/66 lbs
- Lutningsvinkel: +5/-8°
VESA-stöd:
100 × 100, 100 × 150, 150 × 100, 200 × 100,
100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200

Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden är 3,5m/136,8 tum

Möbler

Framery 2Q Huddle
Standard bord ( 72cm) och ett högre bord ( 110 cm). Samla ett team på fyra 
personer runt ett rymligt bord där alla får plats, inklusive bärbara datorer. 
Det finns tillräckligt med utrymme för ytterligare stolar om fler kollegor dyker upp.

Alla elektriska komponenter kan bytas i händelse av funktionsfel. Energiförbrukningen är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från poddens interna komponenter (elektriska enheter, rörelsedetektorer, lampor 
och fläktar). Framery produkter kan anslutas till ett vägguttag. Podden har egen strömförsörjning som ger 24 V DC till lampor och 12 V DC till fläktar. Lampor och fläktar styrs av en rörelsedetektor. Inuti podden finns 
landsspecifika eluttag för laddning av mobila enheter.

Alla elektriska komponenter kan bytas i händelse av funktionsfel. Energiförbrukningen är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från poddens interna komponenter (elektriska enheter, rörelsedetektorer, lampor 
och fläktar). Framery produkter kan anslutas till ett vägguttag. Podden har egen strömförsörjning som ger 24 V DC till lampor och 12 V DC till fläktar. Lampor och fläktar styrs av en rörelsedetektor. Inuti podden finns 
landsspecifika eluttag för laddning av mobila enheter.

Alla elektriska komponenter kan bytas i händelse av funktionsfel. Energiförbrukningen är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från poddens interna komponenter (elektriska enheter, rörelsedetektorer, lampor 
och fläktar). Framery produkter kan anslutas till ett vägguttag. Podden har egen strömförsörjning som ger 24 V DC till lampor och 12 V DC till fläktar. Lampor och fläktar styrs av en rörelsedetektor. Inuti podden finns 
landsspecifika eluttag för laddning av mobila enheter.



Antimikrobiellt, giftfritt 
polyestertyg Antimikrobiellt, 
vattentätt, fläckbeständigt och 
slitstarkt polyestertyg som kan 
rengöras med blekmedel. Vårt 
giftfria material är säkert och 
testat i enlighet med 
ISO 10993-5:2009.

Eluttag i Framery 2Q Lounge 
sitter under lounge-hyllan och 
soffan. Det finns sex eluttag och 
två USB-laddningsuttag (C+A). 
LAN-portar finns som tillval.

Självstängande gångjärn kan 
användas för för att begränsa 
dörröppningen och säkerställa 
att dörren inte blockerar passage. 
De självstängande gångjärnen 
har en fjäder inbyggd. 
Tillgängliga för vänsterhängd 
dörr. Självstängande gångjärn 
ingår som standard i alla Framery 
2Q-konfigurationer. Inkluderar 
ett set med svarta gångjärn till 
dörren.

Tillvalsfunktioner

Ingår i Lounge

Ingår alltid Ingår i Huddle

Whiteboard sitter monterad på 
endera av väggarna utan glas. 
Måtten på whiteboarden är 100 
cm x 240 cm/39,4 tum x 94,5 tum 
(höjd, bredd). I tillvalet ingår 
whiteboard och korktavla.
Som ett tillval, också kompatibelt 
med Framery 2Q Huddle och 
Without Furniture.

Piaggio-bordet är ett flyttbart 
bord med måtten 36 cm x 
42 cm/14,2 tum x 16,5 tum. 
Bordshöjd: 62 cm/24,4 tum. 
Ett Piaggio-bord ingår i Framery 
2Q Lounge. Ytterligare bord 
kan väljas som tillval. Också 
kompatibelt med Framery 2Q 
Without Furniture.

Skärmfäste sitter ovanför bordet 
på akustikväggen. Det är också 
möjligt att montera fästet på 
väggen mittemot. I tillvalet ingår 
fäste för väggen och fäste för 
skärmen. Skärm ingår ej. 
Skärm specifikationer: Maximal 
skärmstorlek 50”, Maxvikt: 30 
kg/66 lbs
VESA-stöd: 100 x 100, 100 x 150, 
150 x 100, 200 x 100, 100 x 200, 
200 x 200, 300 x 200, 400 x 200. 
Som ett tillval, kompatibelt med 
Framery 2Q Lounge och Without 
Furniture.

Kontrollpanel för ventilation 
och belysning Med 
kontrollpanelen kan du justera 
ventilation och belysning 
inuti podden. Det är en 
standardfunktion som ingår med 
alla Framery 2Q-konfigurationer. 
För Framery 2Q Huddle och 
Lounge sitter kontrollpanelen 
på dörrkarmen, i Framery 
2Q Without Furniture är den 
placerad på strömpelaren vid 
bakre glaset.

Bokningsfästet är ett universalt 
fäste för en bokningsplatta med en 
plywood yta som fästs på dörrens 
låsplatta. Två storlekar tillgängliga 
för att passa din enhet. I tillvalet 
ingår fästet och det kit som krävs för 
montering. Kunden tillhandahåller 
bokningsplattan och kåpan till 
det som monteras på fästet. 
Kompatibelt med alla Framery 
2Q-konfigurationer. Fästets mått:
Litet 12 cm x 23 cm/4,7 x 9,1 tum
Stort 22 cm x 30 cm/8,7 x 11,8 tum

Funktioner

Kopparpläterat dörrhandtag
Koppar har sedan urminnes tider 
använts för hälsoändamål. Enligt 
en studie från Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) 
sönderfaller virus snabbare om 
de hamnar på ytor av koppar än 
på ytor av plast eller rostfritt stål. 
Kompatibelt med alla Framery 
2Q-konfigurationer. I tillvalet ingår 
ett kopparpläterat dörrhandtag.

Smartlås-kompatibelt kit med 
delar som gör att kunden kan 
installera smarta lås och nyckel. 
Kompatibelt med alla Framery 
2Q-konfigurationer. I tillvalet 
ingår kitet som visas på bilden. 
Det smarta låset tillhandahålls 
av kunden.

Eluttag Peak-uttag installerat på 
Huddle-bord. Det inkluderar fyra 
eluttag, två USB-laddningsuttag 
(C+A) och ett HDMI-uttag. 
LAN-portar finns tillgängliga som 
tillval (ersätter ett av eluttagen).


