TIIMI-VETÄYTYMISTILA
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TEKNISET TIEDOT
Ulkomitat:
Korkeus: 2198 mm
Leveys: 3000 mm
Syvyys: 1900 mm
Lasit:
4+4 mm laminoidut lasit
MATERIAALIT
Runko: Alumiiniprofiili
Katto ja pohja: melamiinilevy
Sisäkatto ja -seinät: Akustiikkalevy (Huom! M1 päästöluokitus*)
Lattia: Muotoon leikattu matto

TEKNIIKKA
-

Valovoimainen Led-valaisin liiketunnistimella

-

2 kpl erittäin hiljaisia poistoilmapuhaltimia liiketunnistimella

LISÄVARUSTEET
-

usb- ja verkkovirtapistokkeet puhelimen ja tietokoneen lataukseen

-

Etsaukset tai teippaukset laseihin asiakkaan toivomalla kuviolla tai tekstillä

-

Pumppukärrylle sopiva korokeosa pohjan alle (lisää korkeutta 12 cm)

-

Pöytätaso (seisomakorkeus)

-

Lukollinen ovi

KUSTOMOINTI
-

Hiljaisen työskentelyn tilan voi tilata myös haluamillaan mitoilla

-

Yhden tai useamman seinän voi korvata ääntä eristävällä seinällä, jolloin yksityisyys ja sisätilan
akustiikka paranee entisestään, kun seinään lisätään akustiikkapaneeli. Vähintään 1 umpiseinä
suositeltava

-

Vakiovärit valkoinen ja tumman harmaa, mutta myös paljon muita värivaihtoehtoja
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SINGLE JA TIIMI - OMINAISUUDET
Single ja Tiimi -tuotteet kuuluvat samaan tuoteperheeseen ja jakavat saman runkoratkaisun. Tämä mahdollistaa
myös mittatilaustuotteiden valmistamisen asiakkaan tarpeiden mukaan. Se on suuri etu, kun tilankäyttö pitää
määritellä tarkasti. Single ja Tiimi -tuotteissa voidaan käyttää erilaisia seinä- ja lasiyhdistelmiä seinissä. Kaikki
seinät voidaan tehdä joko lasisina tai umpinaisina, eikä sillä ole vaikutusta tuotteen hintaan. Oven paikka
voidaan myös sijoittaa halutulle sivulle ja sen kätisyys on valittavissa tilausta tehdessä.
Isompiin kokonaisuuksiin, kuten Tiimiin voidaan esimerkiksi toteuttaa yksi seinä valkoisesta taustamaalatusta
lasista, jolloin sitä voidaan käyttää tapaamisissa myös piirtotauluna.
Tuotteissamme käytettävälle akustiikkalevyllä on M1 päästöluokitus, joka takaa puhtaan hengitysilman ja
tehokkaat, mutta hiljaiset poistoilmapuhaltimet pitävät ilman raikkaana pidemmissäkin puheluissa tai
tapaamisissa.
Single ja Tiimi on mahdollista myös toteuttaa helposti siirreltävinä yksiköinä. Tilan alle sijoitettava korokeosa
antaa tilan pumppukärryille, joten toimiston muuttuessa myös nämä tilat ovat helposti siirreltävissä paikasta
toiseen. Umpiseinien muuttaminen lasiseiniksi ja lasiseinien muuttaminen umpiseiniksi onnistuu myös
jälkikäteen. Seinien akustiikkalevyt ovat vaihdettavissa, mikäli myöhemmin niihin kaivataan uutta ilmettä tai
vain vaihtoa uusiin.
Tiimi ja Single tuotteet on mahdollista myöhemmin purkaa osiin ja siirtää uuteen osoitteeseen. Tuotteen takuu
raukeaa purkamisen yhteydessä.
Kaikki tekniikka on kätevästi piilotettu katon sisään. Asiakkaan tarvitsee vain kytkeä pistoke seinään ja alkaa
käyttää uutta tilaansa.

* Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville
materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. M1 merkki kertoo vähäpäästöisyydestä

