
DUBBEL
BOXEN

SPECIFIKATIONER 
Yttre dimensioner
Höjd: 222 cm
Bredd: 200 cm
   (svart med trälameller: 203 cm) 
Djup: 96 cm
Minimum takhöjd för uppställning
PhoneAlone boxen är 2,43 meter.

Inre dimensioner
Höjd: 203 cm
Bredd: 190,5 cm
Djup: 86 cm

Vikt & Kapacitet
370 Kg och plats till två personer. 

Ventilation
2 ljudsvaga ventilatorer.
Luftström: 400 m3 i timmen.
Energiförbruk: 2,4 W per ventilator

Justerbara fötter
Justerbara fötter ser till att boxen
alltid står stabilt och vinkelrätt
även på ojämna ytor.

Ljudisolering
20 mm ljudabsorberande och brand-
hämmande skum.

Ljuddämpning
– Upp til 30 dB.

Självstängande dörr
Soft close gångjärnen säkerställer att 
dörren stängs automatiskt bakom dig.

LED-ljus
Varm och klimatvänlig ljuskälla, med 
låg strömförbrukning på 18,7 W.

Elförsörjning
2 kontaktuttag, 4 USB-portar samt en
Ethernet-port håller dig i gång.
Boxen kan förses med AV-utrustning
för digitala möten.

Inre filt
3 mm brandskyddande filt säkerställer
en hållbar och stilren inre ”look”.

Stabilt arbetsbord
Bordshöjd: 72 cm.
Bordstorlek: 60 x 40 cm.
Bordet kan skjutas åt sidan på 
en lättmetallskena

Rörelsesensor
Ljus, fläkt och elförsörjning aktiveras
med hjälp av en rörelsesensor, så
att energiförbruket minimeras.

Säkerhetsglas
Härdat säkerhetsglas, bestående av
två lager glas med inbäddad film för-
hindrar personskada på grund av brott.

2 års
 garanti



PhoneAlones boxar är exklusivt producerad av
noggrant testade och certifierade produkter.

FRI
 LEVERANS
– Vid beställning av montering.

Omedelbar leverans från lager.

Vilka länder leverar vi till?
Vi levererar till Danmark, Sverige, 

Norge, Finland, Tyskland, 
Belgien, Holland, Frankrike,

Spanien, Österrike, Italien, Schweiz,
Polen, Storbritannien och Irland.

FLER
 FÄRGER

HITTA 
OSS HÄR

ENKEL 
MONTERING

Det är enkelt att montera våra boxar.
2 personer monterar boxen på ca. 2,5 timmar.
Monteringsanvisning medföljer.

Finns i vit, antracitgrå, grå med ljusa ek-sidor, samt svart med
trälameller i ekfaner. 
Innerväggar och golv i ljusgrå filt.
Yttre yta: Färgbeständig och hållbar melaminbeläggning.
Dansk stilren neutral design som passar in i alla kontorsmiljöer.

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

