
MØDE
BOKSEN

SPECIFIKATIONER
Udvendige dimensioner
Højde: 222 cm
Bredde: 195,5 cm 
   (sort med trælameller: 198,5 cm)
Dybde: 128 cm
Minimum loftshøjde for opsætning af
PhoneAlone boksen er 2,43 meter.

Indvendige dimensioner
Højde: 203 cm
Bredde: 187 cm 
Dybde: 116,5 cm

Vægt & Kapacitet
425 Kg, plads til 2 personer.

Ventilation
2 lydsvage ventilatorer.
Luftgennemstrømning: 400 m3 i timen.
Strømforbrug: 2,4 W per ventilator

Justerbare fødder
Justerbare fødder sikrer, at mødeboks-
en altid står stabilt og vinkelret selv på 
ujævne overflader.

Lydisolering
20 mm lydabsorberende og brand-
hæmmende skum:

Lyddæmpning
– Op til 30 dB.

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

LED-lys
Varm og klimavenlig lyskilde, med lavt
strømforbrug på 46 W. 

Elforsyning
2 strømstik, 4 usb-indgange, samt et 
ethernet kabel holder dig i gang.
Boksen kan monteres med AV udstyr 
til digitale møder.

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

Stabilt arbejdsbord
Bordhøjde: 72 cm.
Bordstørrelse: 100 x 60 cm.
Bordet kan skydes til siden på letme-
tals skinnen, således at boksen kan 
omdannes til et arbejdsrum.

Bevægelsessensor
Lys, ventilator samt elforsyning aktive-
res vha. bevægelsescensor, således 
at energiforbruget minimeres.

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

2 års
 garanti



PhoneAlone boksen er udelukkende produceret 
af gennemtestede og certificerede produkter.

FLERE
FARVER

FIND 
OS HER

NEM 
MONTERING

Det er nemt at montere vores bokse.
2 personer monterer boksen på 2-3 timer.
Monteringsvejledning medfølger.

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

FRI FRAGT
– ved bestilling af montage.

Omgående levering fra lager.

Hvilke lande leverer vi til?
Vi leverer til Danmark, Sverige, 

Norge, Finland, Tyskland, 
Belgien, Holland, Frankrig,

Spanien, Østrig, Italien, Schweiz,
Polen, Storbritannien og Irland.

https://phonealone.dk/
https://www.facebook.com/phonealone/?ref=py_c&__xts__
https://www.linkedin.com/company/phonealone/?originalSubdomain=dk

