
Nieskazitelny duński design, który pasuje do każdego 
biura. 
Dostępne kolory: biały, antracyt oraz jasny dąb. 
Ściany oraz podłoga wyłożone jasnoszarym filcem. 
Powłoka zewnętrzna: wytrzymała powłoka z 
melaminy.

BUDKA AKUSTYCZNA

WYMIARY, INFORMACJE I DOSTAWA

WYMIARY DARMOWA DOSTAWA

REDUKCJA HAŁASU

ŁATWY MONTAŻ

WAGA I PRZESTRZEŃ DOSTARCZAMY DO

GWARANCJA

PRODUKT

Wysokość: 220cm 
Szerokość: 100cm 
Głębokość: 96cm 
Do zainstalowania PhoneAlone wymagane jest 
minimum 2,43m wysokości od podłogi do sufitu.

Prosto z magazynu w Polsce do 
Twojego biura

-30 dB

Montaż i instalacja budki: 2-3h pracy 2 
osób. Instrukcja dołączona do 
opakowania

Danii, Niemiec, Szwecji, Norwegii, 
Finlandii, Belgii, Holandii, Francji, 
Hiszpanii, Austrii, Włoch, Szwajcarii i 
Wielkiej Brytanii.

180 kilogramów, miejsce dla jednej osoby

2 lata gwarancji

Budka akustyczna PhoneAlone jest 
produkowana wyłącznie ze sprawdzonych 
materiałów najwyższej jakości. Drewno 
wykorzystywane w naszych produktach 
posiada certyfikat FSC.

+48 33 527 400

Poprawa skupienia i 
produktywności. Redukcja hałasu i 
stresu. Lepsze miejsce pracy.



SPECYFIKACJA

IZOLACJA DŹWIĘKU

REGULOWANE NÓŻKIOBICIE WEWNĘTRZNE

STABILNY STOLIK DO PRACY

WENTYLACJA

ZASILANIE

OŚWIATLENIE LED

CZUJNIK RUCHU

SAMOZAMYKAJĄCE 
SIĘ DRZWI

SZKŁO BEZODPRYSKOWE
20- milimetrowa, 
ogniochronna i 
dżwiękochłonna pianka 
redukuje hałas o 30dB i 
zapewnia najlepszą 
izolację dźwięku w tej 
kategorii cenowej.

Regulowane nóżki to 
gwarancja stabilności 
nawet na nierównych 
powierzchniach

3-milimetrowy, 
ognioodporny filc sprawia, 
że wnętrze budki jest 
trwałe i estetyczne.

Stolik ze specjalnym 
wgłębieniem, aby 
wszystkie Twoje 
urządzenia były 
bezpieczne.

Cichy wentylator 
zapewnia dopływ 
powietrza w ilości 97 m³ 
na godzinę przy niskim 
zużyciu energii na 
poziomie 7,5 W.

Zasilanie oraz porty USB 
pozwolą Ci stale 
pozostawać online.

Przyjazne dla klimatu 
oświetlenie LED stanowi 
źródło przyjemnego światła, 
przy poborze energii na 
poziomie zaledwie 8 W.

Zasilanie, oświetlenie oraz 
wentylacja aktywują się 
tylko wtedy, gdy ktoś jest 
w środku, co pozwala na 
znaczną redukcję zużycia 
energii.

Dzięki specjalnym 
zawiasom, drzwi pracują 
lekko i same zamkną się 
tuż za Tobą.

Hartowane 
dwuwarstwowe szkło 
bezpieczne z folią chroni 
przed urazami w 
przypadku uszkodzenia 
budki.


