The
CON

www.available.pl

3

The
CON

www.available.pl

Słyszysz?

Hałas... jesteśmy nim otoczeni praktycznie przez cały dzień. Szum samochodów,

rozmowy, dzwonki telefonów, dźwięk z radia – te wszystkie dźwięki nakładają się

na siebie i nas dekoncentrują, denerwują i nie pozwalają skupić się na wykonywanym zadaniu.

Jak zatem osiągnąć pożądaną ciszę i spokój?
Available to marka stworzona przez specjalistów z zakresu designu, wyposażenia

biur i akustyki. Celem firmy jest poprawa jakości środowiska pracy poprzez kreowanie produktów mających bezpośredni wpływ na samopoczucie w biurze.

Z dbałości o komfort i bezpieczeństwo klientów, nasze produkty wykonujemy tylko
z materiałów najwyższej jakości, pochodzących z udokumentowanych źródeł oraz
posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i jakości. Minimalistyczna

stylistyka, czysty i ponadczasowy design nadaje dostępny charakter każdemu naszemu projektowi.
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The Con jest budką łatwo przestawną, przenośną. Wykonany jest w sposób modułowy, dzięki czemu możliwe jest zabranie go jak każdego innego mebla także
ze sobą w przypadku zmiany biura czy nawet przeprowadzki do innego miasta.
Dla Twojego komfortu budkę The Con wyposażyliśmy w podwójne szklenie,

dzięki czemu w budce jest dużo światła i nie ma uczucia izolacji od otoczenia.

Wewnątrz znajduje się także siedzisko i stolik do pracy oraz gniazdo zasilające
230V. W standardzie The Con posiada też wentylację zapewniającą dopływ
świeżego powietrza oraz dodatkowe oświetlenie konieczne do pracy.

Wentylacja i oświetlenie włączają się automatycznie dzięki czujnikowi obecności

zamontowanemu wewnątrz budki. Do podłączenia budki wystarczy jedno gniazdko w ścianie lub w podłodze, reszta sterowana jest inteligentnym systemem
sterującym w sposób automatyczny.
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The Con to budka, która pozwala odizolować się akustycznie od warunków otoczenia

Specyfikacja

do wykonania którego potrzebny jest spokój i cisza. Budka zajmuje niewiele miejsca (1m2)

Wymiary (cm)
• zewnętrzne 100x100x220
• wewnętrzne 80x94x200

zewnętrznego i skoncentrować na ważnej rozmowie telefonicznej lub istotnym zadaniu,
i może być ustawiona w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska pracy. Akustyka jaką

zapewnia, gwarantuje, że żadne odgłosy docierające z zewnątrz nie zakłócą spokoju pracy
w skupieniu, a jednocześnie rozmowy wykonywane w budce nie będą zakłócać pracy
innym osobom.

Materiały
• wykończenie od zewnątrz – MDF oraz blacha
trapezowa, lakier z palety RAL, NCS
• wykończenie od wewnątrz - filc akustyczny,
12 kolorów do wyboru
• podłoga - wykładzina dywanowa akustyczna,
45 kolorów do wyboru
Wyposażenie podstawowe
• czujnik obecności zintegrowany z oświetleniem
• oświetlenie led
• aktywna wentylacja
• 1 x gniazdko 230V wewnętrzne
• siedzisko w tapicerce typu filc
• blat w kolorze białym
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W Available traktujemy klienta w indywidualny sposób, dajemy możliwość

wyboru kolorystki oraz materiałów wykończeniowych spośród bardzo szerokiej
palety materiałowej – do uzgodnienia na etapie opracowywania oferty.

Na życzenie istnieje także możliwość implementacji spersonalizowanej grafiki

na produkcie, dzięki czemu klient otrzymuje wysokiej jakości, zindywidualizowany
produkt z korporacyjną czy tematyczną grafiką.

14

www.available.pl

