
Dansk stilrent neutralt design som passer
ind i ethvert kontormiljø.
Kan fås i hvid, antracitgrå samt lys eg. 
Indvendige vægge og gulv i lys grå filt. 
Udvendig overflade: Farvebestandig og 
slidstærk melamin belægning.

TELEFONBOKSEN

DIMENSIONER, FRAGT & LEVERING

UDVENDIGE DIMENSIONER FRI FRAGT

LYDDÆMPNING

NEM MONTERING

VÆGT & KAPACITET
HVILKE LANDE LEVERER VI TIL?

GARANTI
PRODUKT

Højde: 220 cm
Bredde: 100 cm
Dybde: 96 cm 
Minimum loftshøjde for opsætning af 
PhoneAlone boksen er 2,43 meter

Frit leveret til kantsten  
Omgående levering fra lager 

-30 dB

2 personer monterer boksen på 2/3 timer. 
Monteringsvejledning medfølger.

Vi leverer til hele Danmark, Tyskland, 
Sverige, Norge, Finland, Belgien, Holland, 
Frankrig, Spanien, Østrig, Italien, Schweiz, 
Polen og Storbritannien.

180 Kg samt plads til en person

To års garanti
PhoneAlone boksen er udelukkende 
produceret af gennemtestede og 
certificerede produkter og alle 
træmaterialer er FSC certificeret.

+45 30 66 93 73

“Øget fokus & produktivitet. 
Mindsker støj og stress.  
En bedre arbejdsplads”



SPECIFIKATIONER

LYDISOLERING

JUSTERBARE FØDDER

INDVENDIG FILT

STABILT ARBEJDSBORD

VENTILATION

ElFORSYNING

LED-LYS

BEVÆGELSESSENSOR

SELVLUKKENDE DØRE

SIKKERHEDSGLAS
20 mm lydabsorberende 
og brandhæmmende 
skum, sørger for at boksen 
nedsætter 
udefrakommende støj med 
30dB. Vi er dermed den 
bedst lydisolerende 
telefonboks i prisklassen.

Justerbare fødder sikrer at 
telefonboksen altid står 
stabilt og vinkelret selv på 
ujævne overflader.

3 mm brandhæmmende 
filt sørger for et slidstærkt 
og stilrent indre “look”.

Med udfræsning, så du 
kan benytte dine enheder i 
boksen.

Lydsvag ventilator sørger 
for en lufttilstrømning på 
97 m3 i timen og et lavt 
strømforbrug på 7,5 W.

Et strømstik og yderligere 
to USB-indgange holder 
dig i gang.

Varm og klimavenlig 
lyskilde, med lavt 
strømforbrug på 8 W.

Lys, ventilator samt 
elforsyning aktiveres vha. 
bevægelsescensor, 
således at energiforbruget 
minimeres.

Soft close hængslerne 
sørger for at boksdøren 
lukker automatisk bag dig.

Hærdet sikkerhedsglas, 
bestående af to lag glas 
med indlagt film 
forebygger personskade 
ved brud.


