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Framery 2Q
Neuvottelutila

Frameryn neuvottelutila 2Q on suunniteltu 4-6 hengelle. Se tarjoaa 

parhaat puitteet yhdessä työskentelylle ja kokoustamiselle. Frameryn

ensiluokkainen äänieristys takaa sen, että tilassa pidetyt kokoukset 

eivät häiritse koko toimistoa – eikä toimiston melu haittaa tilassa 
työskenteleviä̈. Tilaan on valittavissa pöytä, jonka kaksi eri 

korkeusvaihtoehtoa tarjoavat optimaalisen alustan esimerkiksi 

läppärillä työskentelylle. Tuote on saatavilla myös kokonaan ilman 

kalustusta.

Leveys

Syvyys

Korkeus

235 cm

280 cm

222 cm

Ulkopinta Maalattua metallilevyä tai harjattua ruostumatonta terästä.
Lasi Ääntä vaimentavaa laminoitua lasia.
Kehys ja pöytä Formica-laminaattia koivuvanerilla.
Kiinteät seinä ja katto Metallilevyistä, koivuvanerista, kierrätetystä
akustisesta vaahtomuovista ja akustisesta huovasta koostuva kerroksellinen
elementti. Lattiassa antistaattinen ja likaa hylkivä nukkamatto.

| Luottamuksellinen                                                                               Tuotekuva viitteellinen22/06/2021



© Isku

Materiaali

Mitat

© Isku

Framery Q
Neuvottelutila

Framery Q on täydellinen paikka pieniin kokouksiin, aivoriihiin ja 
tärkeisiin kahdenkeskisiin keskusteluihin. Neuvottelutila on suunniteltu 
1-4 hengelle ja se tarjoaa parhaat puitteet yhdessä työskentelylle ja 
kokoustamiselle. Frameryn ensiluokkainen äänieristys takaa sen, että 
tilassa pidetyt kokoukset eivät häiritse koko toimistoa – eikä toimiston 
melu haittaa tilassa työskenteleviä. Tilaan on valittavissa pöytä, 
jonka kaksi eri korkeusvaihtoehtoa tarjoavat optimaalisen alustan 
esimerkiksi läppärillä työskentelylle. Tuote on saatavilla myös 
kokonaan ilman kalustusta.

Leveys

Syvyys

Korkeus

2200 mm

1200 mm

2220 mm

Ulkopinta Maalattua metallilevyä tai harjattua ruostumatonta terästä.
Lasi Ääntä vaimentavaa laminoitua lasia.
Kehys ja pöytä Formica-laminaattia koivuvanerilla.
Kiinteät seinä ja katto Metallilevyistä, koivuvanerista, kierrätetystä
akustisesta vaahtomuovista ja akustisesta huovasta koostuva kerroksellinen
elementti. Lattiassa antistaattinen ja likaa hylkivä nukkamatto.
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Framery O
Puhelinkoppi

Framery O on äänieristetty yhden hengen työtila tai hiljainen 

puhelinkoppi, jossa on alan johtava äänieristys ja hiljainen ilmastointi. 

Framery O on täydellinen paikka tärkeille puheluille ja 

videoneuvotteluille. Tilassa on miellyttävä olla, eikä siellä kaiu.

Leveys

Syvyys

Korkeus

100 cm

100 cm

221 cm

Ulkopinta Maalattua metallilevyä tai harjattua ruostumatonta terästä.

Lasi Ääntä vaimentavaa laminoitua lasia.

Kehys ja pöytä Formica-laminaattia koivuvanerilla.

Kiinteät seinä ja katto Metallilevyistä, koivuvanerista, kierrätetystä akustisesta

vaahtomuovista ja akustisesta huovasta koostuva kerroksellinen elementti. 

Lattiassa antistaattinen ja likaa hylkivä nukkamatto.
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Framery One
Työtila ja puhelinkoppi

Framery One on maailman ensimmäinen älykäs äänieristetty työtila. 
Framery One ei ole ainoastaan tyylikäs vaan myös älykäs, sillä siinä 
yhdistyvät uusin teknologia, alansa johtava äänieristys ja kaiuton 
akustiikka. Toimiston melu ja hälinä eivät häiritse sinua tässä helposti 
mukautettavassa työtilassa, jossa voit nauttia huippuluokan 
muotoilusta samalla kun keskityt seuraavaan projektiisi. Upea 
Framery One soveltuu ihanteellisesti yhdelle henkilölle tehokkaaseen 
ja keskittymistä vaativaan työskentelyyn. Sekä tuoli että tilava pöytä 
ovat helposti säädettäviä (korkeus 70–120 cm).

Leveys

Syvyys

Korkeus

122 cm

100 cm

225,5 cm

Ulkopinta Maalattua, syvävedettyä teräspaneelia.
Lasi Ääntä vaimentavaa laminoitua lasia.
Runko Terästä ja alumiinia.
Kiinteät seinä ja katto Metallilevyistä, ja kierrätetystä akustisesta
vaahtomuovista koostuva kerroksellinen elementti.
Pöytä Formica-laminaattia koivuvanerilla.
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