
Framery Q
Two is company, four is a party – everyone fits

Framery Q är en multifunktionell, ljudisolerad mötespod för 1–4 personer. Den här podden är 
perfekt för möten, brainstorming och viktiga privata samtal utan att kontoret störs – eller att 
kontoret stör er. Poddens prisbelönta design tar upp minimalt med golvyta och passar in perfekt 
på ditt kontor.

PRODUKTER



Framery Q Meeting Maggie
Bekväm avskildhet för längre möten
Lämplig för möten, brainstorming, personliga samtal, 
fokuserat arbete och mycket mer. Meeting Maggie levereras 
med behaglig LED-belysning och två eluttag. Två Maggie-
soffor med svängt eller rakt ryggstöd och vridbart bord 
ingår alltid. 

Framery Q Meeting Maggie Premium
För gemensamma videokonferenser
Detta ljudisolerade, hybrid-mötes utrymmet kan användas av 
1–4 personer, både på plats fysiskt och online. Ett skärmfäste 
och vridbar monitorarm gör layouten optimal för videomöten. 
Justerbar belysning och ventilation gör mötesupplevelsen ännu 
bättre. Två Maggie-soffor ingår alltid och du kan välja mellan 
svängt eller rakt ryggstöd. 

Framery Q Flip n’ Fold
För enkel åtkomst
Framery Q Flip n’ Fold är ett bekvämt, flexibelt och 
tillgängligt mötesutrymme. Den är lättillgänglig med 
rullstol. En låg tröskel, automatisk dörröppnare samt 
fällbara stolar och bord möjliggör många olika slags 
mötesarrangemang. Automatisk ventilation skapar en 
fräsch och bekväm arbetsmiljö. Produkten är lätt att 
montera ner och flytta vid behov. 

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

Framery Q Flow
För fokuserat arbete
Den inre layouten i Framery Q Flow har utformats för oavbrutet 
fokuserat arbete. Enheten levereras med ett justerbart elektriskt 
bord som låter dig ändra arbetsposition från sittande till stående 
på några sekunder. Flow har gott om plats för en stol och till 
och med en extra pall, så att du kan bjuda in din kollega för ett 
samtal eller ett gemensamt videomöte. 

Storlek 222 cm x 220 cm x 120 cm (h, b, d)
87,4 tum x 86,6 tum x 47,2 tum (h, b, d)
Med hjul (movability kit) 
extra 2 cm/0,8 tums höjd

Vikt 630 kg/1389 lb (utan möbler)

Ventilationsutrymme Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation
Sidor: 5 cm/1,9 tum 
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 66 l/s, 140 CFM (237,6 m³/h) • 
I standby-läge arbetar fläktarna på 25 % av maxeffekten. 

Belysning LED-lampor på 4500 K och 300 lux

Material i exteriören Exteriör: Färgbelagd metallplåt
Glas: Laminerat ljudglas.
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 fläckbeständig matta med låg lugg för inomhusgolv.
Bord: Vitt Formica-laminat på björkplywood med lackade detaljer.

Tekniska specifikationer

Certifikat

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

Maggie Gray 
(Standard)
Canvas #154 
Kvadrat

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Green 
Select #68209 
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

Black
Black laminate with 
antifingerprint surface

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 Q Meeting Maggie

Exteriör
222 cm × 220 cm × 120 cm (höjd, bredd, djup)
87,4 in × 86,6 tum × 47,2 tum (höjd, bredd, djup)

Interiör
200 cm × 200 cm × 110 cm (höjd, bredd, djup)
78 tum × 78 tum × 43,2 tum (höjd, bredd, djup)

Dörr
86 cm bred/33,6 tum bred

Belysning
LED-lampa: 4500 K och 300 lux
Ventilationsutrymme
(Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation)
Sidor: 5 cm/1,9 tum
Över: 15 cm/5,9 tum

Energiförbrukning
20 W under användning (standardkonfiguration)
- LED-lampor: 11 W
- fläktar totalt: 8,6 W
2,1 W i standbyläge
Input: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz
Uttag standard bord
2 eluttag, USB-A+C
Tillval: Två LAN-portar

Framery Q Flip n’ Fold

Exteriör
222 cm × 220 cm × 120 cm (höjd, bredd, djup)
87,4 in × 86,6 tum × 47,2 tum (höjd, bredd, djup)

Interiör
210 cm × 200 cm × 110 cm (höjd, bredd, djup)
81,6 tum × 78 tum × 43,2 tum (höjd, bredd, djup)

Vikt
700 kg/1543 lb

Dörr
Fri öppningsbredd 91,5 cm/36 in
Belysning
LED-lampa: 4500 K och 300 lux 

Ventilationsutrymme 
(Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation) 
Sidor: 5 cm/1,9 tum 
Över: 15 cm/5,9 tum 

Energiförbrukning 
23 W under användning (standardkonfiguration) 
- LED-lampor: 13,5 W 
- fläktar totalt: 8,6 W 
- 2 eluttag, USB-A+C 

Sittplatser
Svart Plywood, svart tyg 
Väggmonterade hopfällbara stolar 

Framery Q Flow
Exteriör
222 cm × 220 cm × 120 cm (höjd, bredd, djup)
87,4 in × 86,6 tum × 47,2 tum (höjd, bredd, djup)

Interiör
200 cm × 200 cm × 110 cm (höjd, bredd, djup)
78 tum × 78 tum × 43,2 tum (höjd, bredd, djup)

Dörr
86 cm bred/33,6 tum bred
Belysning
LED-lampa: 4500 K och 300 lux

Ventilationsutrymme
(Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation)
Sidor: 5 cm/1,9 tum
Över: 15 cm/5,9 tum
Energiförbrukning 
20 W under användning (standardkonfiguration) 
- LED-lampor: 11 W 
- fläktar totalt: 8,6 W 
2,1 W i standbyläge 
Input: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz 

Vridbart bord
70 cm × 71 cm × 53 cm (höjd, bredd, djup)
26,4 tum × 27,6 tum × 20,4 tum (höjd, bredd, djup)

Soff-alternativ
Maggie-soffor finns med rakt ryggstöd (standard) eller ryggstöd 
med armstöd.
Tillvalstyger finns tillgängliga, inklusive antimikrobiellt tyg.

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 
Maximal skärmstorlek 27”. Maxvikt 15 kg/33 lbs med platt 
monteringsyta i enlighet med VESA 75 × 75 eller VESA 100 × 100.
Skärm ingår ej.

Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden utanför båset är 4,5 m/176,4 tum Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden utanför båset är 4,5 m/176,4 tum

Alla elektriska komponenter kan bytas i händelse av funktionsfel. Energiförbrukningen är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från båsens 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. Energiförbrukning 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. Energiförbrukning är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från båsens 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.

Specifikationer Specifikationer

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) 

Vikbart bord 
73 cm × 70 cm (bredd, djup). 
28,7 tum × 27,5 tum (bredd, djup). 
Bordshöjd 72 cm/28,3 in

Rullstols plattform 
99 cm × 60 cm (bredd, djup) 
39 tum × 22,8 tum (bredd, djup) 
Framery Q Flip n’ Fold-funktionerna efterlever ADA 2010 
T-formad vändyta och tröskel. 

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) 
Dörr
Vänsterhängd, minsta fria öppningsbredd 91,5 cm/36 tum 
Knapp för automatisk dörröppnare (höjd 105 cm/41,3 in). 

Meeting Maggie
Det vridbara bordet gör det möjligt att visa något från en bärbar 
dator och lämnar utrymme för att ta sig in i och ut från podden. 
Maggie-soffor finns tillgängliga med olika ryggstöd, med eller  
utan armstöd.

Flip n’ Fold
Fyra hopfällbara stolar ingår i Framery Q Flip n’ Fold, tillsammans 
med ett hopfällbart bord för maximerad tillgänglighet.

Flip n’ Fold-funktionerna efterlever 
ADA 2010 T-formad vändyta.
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TRÖSKEL
Tröskel efterlever ADA 2010

1:2-förhållande 
1:2-förhållande 

Möbler

Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden utanför båset är 4,5 m/176,4 tum



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. Kompatibel med 
Framery Q Meeting Maggie.

Dosa för eluttag Dosa för 
eluttag Eluttaget har två ström- 
och två laddningsuttag (USB C+A 
som standard. Eldosan monteras 
på undersidan av bordet. 
Kompatibel med Framery 
Meeting Maggie och Flow. Som 
tillval finns två LAN-portar med 
två LAN-kablar samt trådlös 
laddare.

Kopparpläterat dörrhandtag
Koppar har sedan urminnes 
tider använts för hälso ändamål. 
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. Kompatibel med Framery Q 
Meeting Maggie och Flow. 
I tillvalet ingår ett kopparpläterat 
dörrhandtag.

Smartlås-kompatibelt kit med 
delar som gör att kunden kan 
installera smarta lås och nyckel. 
Kompatibel med Framery Q 
Meeting Maggie och Flow. 
I tillvalet ingår kitet som visas 
på bilden. Det smarta låset 
tillhandahålls av kunden.

Trådlös laddare Ladda din 
mobiltelefon trådlöst inuti 
din pod. Själva laddaren är 
placerad under bordet, med ett 
klistermärke på bordets ovansida 
som indikerar var du ska placera 
din telefon för att ladda den. 
Kompatibel med Framery Q 
Meeting Maggie och Flow. 
I tillvalet ingår laddaren, de kablar 
som behövs samt klistermärket.

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 både 
vänsterhängda och högerhängda 
dörrar. Kompatibel med Framery 
Q Meeting Maggie och Flow. 
I tillvalet ingår ett set med svarta 
gångjärn till dörren.

Skärmfäste finns centrerat 
på det bakre glaset och kan 
förses med en skärm på max 
27” med VESA 75 X 75- eller 100 
X 100-fäste. Kompatibel med 
Framery Q Meeting Maggie. Med 
ett skärmfäste kan du utöka 
poddens användningsmöjligheter 
och använda det under 
presentationer/videomöten. 
Tillvalet inkluderar ett skärmfäste, 
skärmen tillhandahålls av kunden.

En vridbar monitorarm gör det 
möjligt för två användare att 
sitta på ena sidan av en Framery, 
vända skärmen mot sig för att 
båda vara synliga på en kamera 
monterad på den. Kompatibel 
med Framery Q Meeting Maggie. 
Skärmfäste ingår när vridbar 
monitorarm köps som tillval. 
Skärm och kamera tillhandahålls 
av kunden.

Kontrollpanel för ventilation 
och belysning Med denna 
kontrollpanel kan du justera 
ventilation och belysning inuti 
podden. Kompatibel med Framery 
Q Meeting Maggie och Flow. 
Kontrollpanelen är ett praktiskt 
tillval eftersom antalet personer i 
större poddar kan variera. 
Den installeras på dörrkarmen. 
I tillvalet ingår kontrollpanel och 
de kablar som behövs.

Bokningsfästet är ett universaltfäste 
för en bokningsplatta med en 
plywoodyta som fästs på dörrens 
låsplatta. Två storlekar tillgängliga 
för att passa din enhet. I tillvalet 
ingår fästet och kit som krävs för 
montering. Kunden tillhandahåller 
bokningsplattan och kåpan till det 
som monteras på fästet. 

Fästets mått:
Liten 12 cm x 23 cm/4,7 tum x 9,1 tum
Stor 22 cm x 30 cm/8,7 tum x 11,8 tum

Tillvalsfunktioner

Movability kit Flexibilitet i 
kontor är en viktig faktor, och 
poddens placering kan ändras. 
Med hjul blir det enkelt att flytta 
din Framery podd. Kompatibel 
med Framery Q Meeting Maggie 
och Flow. I tillvalet ingår åtta hjul 
och fästen som kan installeras på 
poddens undersida.


