
Framery One
PRODUKT ER

Framery One, vår första digitala ljudisolerade pod. Framery One är inte bara elegant och 
supersmart, den innehåller också senaste tekniken, ledande ljudisolerings standarder och utmärkt 
akustik. Du kan se fram emot en mycket anpassningsbar arbetsyta, där du inte blir störd av buller 
och distraktioner på utsidan utan kan njuta av klassledande design under videomötet eller när du 
fokuserar på ditt nästa projekt.

The connected one



Graphite 
(Standard)
Select #60051 
Gabriel

Dark Blue 
Select #66144 
Gabriel

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Powder Blue 
Select #67098 
Gabriel

Beige 
Select #61184 
Gabriel

Green
Selected #68209 
Gabriel

Mustard 
Select #62098 
Gabriel

Pure Gray 
(Standard)
Tonal #60123 
Gabriel

Navy 
Atlantic #66057 
Gabriel

Sand 
Tonal #61180 
Gabriel

Rouge 
Tonal #64210 
Gabriel

Light Gray 
(Standard) 
Ex-dono Quartet 
#393330 Fletco 
carpet

Dark Blue 
Zenith #T371880
Fletco carpet

Champagne 
Zenith #T371210 
Fletco carpet

Grape 
Zenith #371680 
Fletco carpet

Färger

Exteriör 

White (Standard) 
RAL 9016

Gray (Standard)
S7500-N

Black (Standard)
RAL 9005

Navy
S 7020 - R90B

Sand 
S 2010 - Y20R

Powder Blue 
3421-R86B

Winter Moss 
S 7010-G10Y

Blush 
2728-R01B

101,5 cm / 40 tum

90°

4,5 m /
177.2 tum

93 cm /
36.6 tum

225,5 cm
 / 88.8 tum

204 cm
 / 80.3 tum

Ram Bord

Black
RAL 9005

White (Standard)
White laminate

Black
Black laminate 
with anti-
fingerprint surface

Oak veneer

Möbeltyg

Interiörpaneler Matta

Size Exteriör
225,5 cm × 122 cm × 100 cm (h, b, d) 
88,8 tum × 48 tum × 39,4 tum (h, b, d)
Med hjul (Movability kit): extra 3 cm/1,18 tum i höjd
Med aktivt kolfilter:
extra 6.5 cm/2,56 tums höjd  
Interiör
204 cm × 102 cm × 93 cm (h, b, d) 
80,3 tum × 40 tum × 36,6 tum (h, b, d)
Dörr
204 cm × 101,5 cm (h, b) 
80,3 tum × 40 tum (h, b) 

Vikt 357 kg/787 lb 

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

Akustik 30 dB (reducering av talets ljudnivå i enlighet 
med testmetoden i ISO 23351-1)

Luftflöde Totalt luftflöde är 29l/s, 61 CFM (103,6 m3/h)
I standby-läge arbetar fläktarna på 25 % av maxeffekten.

Belysning Taklampa: färgtemperatur 4000 K, belysningsstyrka upp till 500 lux på bordsskivan.

Lampa i panel: färgtemperatur 4000 K, belysningsstyrka upp till 400 lux på användarens ansikte.

Material i exteriören Exteriör: Pulverlackerade djupdragna stålpaneler. 
Glas: Laminerat ljudglas (4 + 4 mm). 
Ram: Mattsvarta ramar av stål och aluminium.

Interior  
materials

Solida väggar och tak: Sandwichelement stomme, tillverkat av djupdragen plåt 
och återvunnet akustikskum. Utbytbara invändiga paneler tillverkade av PET-skivor 
som är laminerade med polyestertyg. Antistatisk och fläck beständig matta med låg 
lugg på golvet.
Bord med Formica-laminat, björkplywood och lackade detaljer.

Tekniska specifikationerPerfekt för dig
Vad behöver du för att kunna arbeta som bäst? Utforma en podd som tillgodoser dina behov.

Framery One
Framery One är en mycket anpassningsbar 
arbetsplats för en person. Den ledande 
ljudisolerings nivån och utmärkta 
akustiken håller dig skyddad från buller 
och distraktioner utifrån. Branschledande 
ventilationshastighet säkerställer bästa 
möjliga luftkvalitet inuti podden, så att du 
kan hålla dig pigg och fokuserad. Justerbar 
belysning från taklampa och lampa i 
främre panel låter dig skapa den atmosfär 
du föredrar för videomöten, fokuserat 
arbete eller annan användning. Det höj- 
och sänkbara bordet tillhandahåller ett 
generöst arbetsutrymme, stort nog för 
alla dina enheter och andra personliga 
tillhörigheter. En höjdjusterbar stol finns 
som tillval.

Framery One Premium
Få ut maximalt av Framery One med 
Premium paketet. Framery One’s 
imponerande interiör och exteriör 
levereras i en rad olika kulörer som vårt 
designteam har tagit fram så att du kan 
anpassa podden efter företagets stil. Både 
akustikpanel, matta, bord och sittplats är 
anpassningsbar i olika tyger och kulörer.
Och behöver du en superflexibel lösning 
kan du bara lägga till hjul. Både sitsen 
och det generösa bordet har designats 
för att vara lätta att justera, med fotstöd 
fäst i golv samt i sitsens stativ så kan du 
sitta bekvämt under längre perioder. Ett 
aktivt kolfilter säkerställer att luften inuti 
podden alltid är fräsch, ren och fri från 
lukt. 

Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden utanför båset är 4,5 m/177,6 tum 
Dörrhandtagets position kan ändras på begäran med enkla verktyg genom att vända främre ramen. 

100 cm
 / 39.4 tum

122 cm / 48 tum

Ström

Energiförbrukning
34,5 W under användning (standardkonfiguration) 
- LED-lampor: 23,5 W
- Fläktar totalt: 7 W
- Andra komponenter: 4 W
6 W i standbyläge
Input: 100–240 V AC, 10,0 A, 50–60 Hz

Uttag
Eluttag, USB-C-laddare
Tillval: Trådlös laddare och LAN-port

Output
Output VAC (eluttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz 
Output USB C laddare: 18 W
Output Trådlös Qi-laddare: 10 W

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

Radionätverk
LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/ B19/B20/B25/B26/B28
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
GSM: B2/B3/B5/B8
BLE

Certifikat 

Framery 
One is UL 
GREENGUARD 
GOLD certified

Framery O, Q, 2Q 
and One shipped 
in North America 
are UL 962 listed



Framery Connect Registrera dig för 
Framery Connect, vår revolutionerande 
digitala tjänst som hjälper dig säkerställa 
att du alltid har bästa möjliga versionen 
av Framery One. Möjliggör framtida 
programuppdateringar genom att aktivera 
din Framery One i Framery Connect. 
Kontrollera båsets tillgänglighet och gör 
bokningar via Googles och Microsofts 
kalendersystem med Bookable Pods-
funktionen. När podden är ledig kan det 
också skapas en automatisk kalender 
reservation när du går in. Du kan även 
förlänga din nuvarande bokning med en 
knapptryckning direkt på UI panelen. 
Håll dig uppdaterad med alla kommande 
funktioner från Framery Connect!

New 
picture 
coming

Höjdjusterbart bord
Det höjdjusterbara bordet ger komfort 
för alla användare. Bordet kan justeras 
vertikalt mellan 74–116 cm (29,1–45,7 
tum). Bordets stora yta (76 cm bredd & 
46 cm djup/30 tum x 18 tum) ger plats för 
bärbara datorer, personliga enheter och 
andra arbetsredskap.

Möbler

Funktioner

UI panel/kontrollpanel Från UI panelen 
kan du justera poddens belysning och 
ventilation utifrån dina personliga 
preferenser. Välj mellan förinställda 
belysningsnivåer för eget arbete eller 
videomöte, eller justera ljusstyrkan för båda 
lamporna individuellt. Integrerat 4G gör 
det möjligt att se poddens tillgänglighet 
och göra bokningar direkt med Bookable 
Pods-funktionen på skärmen. Ladda dina 
enheter via eluttag (1 eluttag, USB C-uttag, 
LAN som tillval) på UI panelen.

Aktivt kolfilter Håll luften inuti Framery 
One extra fräsch, ren och luktfri med ett 
aktivt kolfilter. Filtret tar bort föroreningar 
från luften genom en absorptionsprocess.

Panelbelysning En dimbar LED-panel 
infälld i Framery Ones tekniska vägg 
förbättrar upplevelsen vid videomöten. 
Varmt ljus lyser på användarens ansikte 
med en bred spridning och utmärkt 
färgåtergivning kapacitet (90CRI), vilket 
ger fantastisk belysning utan att störa. 
Färgtemperaturen på 4000 K garanterar 
ett naturligt utseende och känsla med 
optimerad användarkomfort. Justeringar 
av både panelbelysning och taklampa kan 
enkelt göras via UI panelen. 

Närvaro lampa När du kliver in i podden 
kommer Framery Ones närvaro lampor 
att lysa rött med 360° synlighet så att hela 
kontoret vet att podden används. 

Höjdjusterbar sits
Den höjdjusterbara sitsen inkluderar även 
två fotstöd för bekvämt arbete. Höjden kan 
justeras vertikalt mellan 59 cm–85 cm  
(23,2 tum x 33,5 tum).

LAN-port Det är möjligt att lägga till en 
LAN-port till UI panelen. Detta tillval 
inkluderar en LAN-kabel.

Trådlös laddare Ladda din mobiltelefon 
snabbt och trådlöst inuti våra bås! Själva 
laddaren är placerad under bordet, med 
ett klistermärke på bordets ovansida som 
indikerar var du ska placera din telefon för 
att ladda den. 

Movability kit Framery One kan enkelt 
flyttas utan att monteras isär genom att 
dess justeringsfötter lyfts upp och podden 
sänks ner på hjulen. Hjulen i polyuretan 
har hög lastkapacitet och är både slitstarka 
och smidiga. Antal hjul: 4. 


