173

CALL CENTER

CALL CENTER
ELEMENT

BIURKA CALL CENTER

WYMIARY
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NAZWA I OPIS

ŒCIANKI DZIA£OWE

Szerokoœæ cm

W ofercie dostêpne s¹ dwie wersje biurek do zabudowy typu call center:
biurka naro¿ne o krawêdziach pod k¹tem 120 stopni oraz biurka proste.
G³êbokoœæ
cm
Biurka naro¿ne mo¿na ³¹czyæ w zestawy
na zasadzie
plastra miodu,
uzyskuj¹c w ten sposób bardzo dobre wykorzystanie powierzchni
pomieszczenia. Blaty stanowisk call center wykonane z p³yt gruboœci 25
mm zaprojektowane s¹ tak, aby zapewnia³y minimum niezbêdnej
Wysokoœæ cm
powierzchni blatu roboczego dla tego typu
stanowisk. Obydwie wersje
biurek do stanowisk call center s¹ oferowane w kilku wariantach
konstrukcyjnych:
-

Objêtoœæ m

Œcianki oddzielaj¹ce stanowiska s¹ bardzo istotnym elementem
stanowisk call center. Ca³kowita wysokoœæ œcianek oferowanego
systemu wynosi 140 cm. Jest to wysokoœæ uznawana powszechnie za
optymaln¹ pod wzglêdem ograniczenia ha³asu dla tego typu stanowisk.
Elementy konstrukcyjne œcianek stanowi¹ s³upki o œrednicy 40 mm
zaopatrzone w regulatory poziomu i specjalne uchwyty do mocowania
paneli œcianek.
Panele œcianek dostêpne s¹ w czterech wariantach:
-

3

na stela¿u ramowym z nogami rurowymi o œrednicy 50 mm
jako blaty mocowane systemem k¹towników bezpoœrednio do œcianek
jako blaty wsparte jednostronnie na szafce
jako blaty wsparte obustronnie na szafkach
Szerokoœæ cm

w ca³oœci wykonane z p³yty melaminowanej
z doln¹ czêœci¹ wykonan¹ z p³yty i górn¹ z poliwêglanu
w ca³oœci tapicerowane
tapicerowane w dolnej czêœci i z górn¹ czêœci¹ z poliwêglanu

Œcianki z górn¹ czêœci¹ wykonan¹ z poliwêglanu maj¹ t¹ zaletê, ¿e nie
ograniczaj¹ dostêpu œwiat³a do stanowisk. Najlepsze w³aœciwoœci
wyg³uszaj¹ce posiadaj¹ panele tapicerowane.

Szafki do stanowisk call center wystêpuj¹ w trzech wersjach. Pierwsza to
kontenery typu ORGA TOWER, z metalowym wk³adem o pionowej
organizacji przestrzeni. Wk³ad kontenera
ORGA
G³êbokoœæ
cm TOWER posiada
zamontowany w górnej czêœci piórnik, a we wnêtrzu system uchwytów
do zawieszania plastikowych kuwet (w komplecie trzy kuwety).
Metalowa zabudowa ORGA TOWER wysuwana jest na prowadnicach
cm to w¹skie szafki
³o¿yskowych z funkcj¹ pe³nego wysuwu. Wysokoœæ
Druga wersja,
zamykane drzwiczkami, natomiast trzecia, to otwarte szafki s³u¿¹ce do
zainstalowania jednostki centralnej komputera.
Blaty opieraj¹ siê na metalowych tulejach mocowanych do szafek.
Objêtoœæ m
Wszystkie typy szafek wyposa¿one s¹ w regulatory poziomu.

KOLORYSTYKA
Elementy stanowisk call center dostêpne s¹ w takich samych wersjach
kolorystycznych jak biurka systemów Furniko.
Wzory tapicerek na elementy tapicerowane œcianek nale¿y dobieraæ wed³ug
wzornika tapicerek FURNIKO I i II grupa cenowa.
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Szerokoœæ cm

G³êbokoœæ cm

BIURKA
CALL CENTER
120°

Wysokoœæ cm

Objêtoœæ m

3

Szerokoœæ cm

120
G³êbokoœæ cm

104
120

Wysokoœæ cm

CN11

Biurko naro¿ne 120° - call center
Na stela¿u ramowym, nogi rurowe fi = 50mm.

120°

74
104
67

Objêtoœæ m 3

Szerokoœæ cm

120
G³êbokoœæ cm

104

120

Wysokoœæ cm

120°

CN12

Blat biurka naro¿nego 120° - call center
Blat mocowany bezpoœrednio do œcianek dzia³owych, kompletny zestaw
k¹towników do monta¿u.

104
67

Objêtoœæ m 3

Szerokoœæ cm

120

Biurko naro¿ne 120° - call center

CN13-1

G³êbokoœæ cm

104
120

Wysokoœæ cm

CN13-2

120°

Prawa strona biurka spoczywa na kontenerze typu ORGA TOWER, wym. 16 x 61 x 61,
lewa strona montowana bezpoœrednio do œcianki dzia³owej za pomoc¹
k¹towników.

Biurko naro¿ne 120° - call center
Prawa strona biurka spoczywa na w¹skiej szafce zamykanej, wym. 25 x 61 x 61,
lewa strona montowana bezpoœrednio do œcianki dzia³owej za pomoc¹ k¹towników.

74
104
67

Objêtoœæ m 3

CN13-3

Biurko naro¿ne 120° - call center
Prawa strona biurka spoczywa na otwartej szafce pod CPU, wym. 25 x 61 x 61,
lewa strona montowana bezpoœrednio do œcianki dzia³owej za pomoc¹ k¹towników.

Szerokoœæ cm

CN14-1

120

Biurko naro¿ne 120° - call center
Obydwie strony biurka spoczywaj¹ na kontenerach typu ORGA TOWER,
wym. 16 x 61 x 61, przeznaczone do pracy na dwie zmiany.

G³êbokoœæ cm

104

CN14-2

120

Wysokoœæ cm

120°

Biurko naro¿ne 120° - call center
Obydwie strony biurka spoczywaj¹ na w¹skich szafkach zamykanych,
wym. 25 x 61 x 61, przeznaczone do pracy na dwie zmiany.

74
104
67

Objêtoœæ m

3

CN14-3

Biurko naro¿ne 120° - call center
Prawa strona biurka spoczywa na otwartej szafce pod CPU, wym. 25 x 61 x 61,
lewa strona spoczywa na w¹skiej szafce zamykanej, wym. 25 x 61 x 61.
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Szerokoœæ cm

BIURKA
CALL CENTER
PROSTE

Szerokoœæ cm

120
G³êbokoœæ cm

80
120

Wysokoœæ cm

CP11

Biurko proste - call center
Na stela¿u ramowym, nogi rurowe fi = 50mm.

74
80

Objêtoœæ m 3

Szerokoœæ cm

120
G³êbokoœæ cm

80
120

80

Wysokoœæ cm

CP12

Blat biurka prostego - call center
Blat mocowany bezpoœrednio do œcianek dzia³owych, kompletny zestaw
k¹towników do monta¿u.

Objêtoœæ m 3

Szerokoœæ cm

120

Biurko proste - call center

CP13-1

G³êbokoœæ cm

80
120

Wysokoœæ cm

CP13-2

Prawa strona biurka spoczywa na kontenerze typu ORGA TOWER, wym. 16 x 61 x 61,
lewa strona montowana bezpoœrednio do œcianki dzia³owej za pomoc¹
k¹towników.

Biurko proste - call center
Prawa strona biurka spoczywa na w¹skiej szafce zamykanej, wym. 25 x 61 x 61,
lewa strona montowana bezpoœrednio do œcianki dzia³owej za pomoc¹ k¹towników.

74
80

Objêtoœæ m 3

CP13-3

Biurko proste - call center
Prawa strona biurka spoczywa na otwartej szafce pod CPU, wym. 25 x 61 x 61,
lewa strona montowana bezpoœrednio do œcianki dzia³owej za pomoc¹ k¹towników.

Szerokoœæ cm

CP14-1

120

Biurko proste - call center
Obydwie strony biurka spoczywaj¹ na kontenerach typu ORGA TOWER,
wym. 16 x 61 x 61, przeznaczone do pracy na dwie zmiany.

G³êbokoœæ cm

80
120

CP14-2
Wysokoœæ cm

Biurko proste - call center
Obydwie strony biurka spoczywaj¹ na w¹skich szafkach zamykanych,
wym. 25 x 61 x 61, przeznaczone do pracy na dwie zmiany.

74
80

Objêtoœæ m

3

CP14-3

Biurko proste - call center
Prawa strona biurka spoczywa na otwartej szafce pod CPU, wym. 25 x 61 x 61,
lewa strona spoczywa na w¹skiej szafce zamykanej wym. 25 x 61 x 61.
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Wysokoœæ cm
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3

Szerokoœæ cm

4

CS01

Jednostronny s³upek œcianki fi = 40mm

CS02

Dwustronny s³upek œcianki 120 stopni fi = 40 mm

CS03

Trzystronny s³upek œcianki 120 stopni fi = 40mm

CS11

Jednostronny s³upek œcianki fi = 40mm

CS12

Dwustronny s³upek œcianki 90 stopni fi = 40mm

CS13

Trzystronny s³upek œcianki fi = 40mm

CS14

Czterostronny s³upek œcianki fi = 40mm

CZ01

L = 66,6cm œcianka wykonana z p³yty
melaminowanej - do biurek naro¿nych 120 stopni

CZ02

L = 79cm œcianka wykonana z p³yty
melaminowanej - do biurek prostych

CZ03

L = 118 cm œcianka wykonana z p³yty
melaminowanej - do biurek prostych

CZ11

L = 66,6 cm dolna czêœæ œcianki wykonana z p³yty
melaminowanej do wysokoœci 94 cm, góra z poliwêglanu
- do biurek naro¿nych 120 stopni

CZ12

L = 79 cm dolna czêœæ œcianki wykonana z p³yty
melaminowanej do wysokoœci 94 cm, góra z poliwêglanu
- do biurek prostych

CZ13

L = 118 cm dolna czêœæ œcianki wykonana z p³yty
melaminowanej do wysokoœci 94 cm, góra z poliwêglanu
- do biurek prostych

Przeznaczony do biurek naro¿nych 120 stopni

G³êbokoœæ cm

4
Wysokoœæ cm

Przeznaczony do biurek naro¿nych 120 stopni

140
Objêtoœæ m 3

Szerokoœæ cm

4
G³êbokoœæ cm

4
Wysokoœæ cm

140
Objêtoœæ m 3

Przeznaczony do biurek naro¿nych 120 stopni

Przeznaczony do biurek prostych

Przeznaczony do biurek prostych

Przeznaczony do biurek prostych

Przeznaczony do biurek prostych

Szerokoœæ cm

L
G³êbokoœæ cm

2
Wysokoœæ cm

127
Objêtoœæ m 3

Szerokoœæ cm

L
G³êbokoœæ cm

2
Wysokoœæ cm

127
Objêtoœæ m

3
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Szerokoœæ cm

L

CZ21

L = 66,6 cm œcianka tapicerowana w ramce
aluminiowej - do biurek naro¿nych 120 stopni

CZ22

L = 79 cm œcianka tapicerowana w ramce
aluminiowej - do biurek prostych

CZ23

L = 118 cm œcianka tapicerowana w ramce
aluminiowej - do biurek prostych

CZ31

L = 66,6 cm dolna czêœæ œcianki tapicerowana do wysokoœci
94 cm, góra z poliwêglanu - do biurek naro¿nych 120 stopni

CZ32

L = 79 cm dolna czêœæ œcianki tapicerowana do wysokoœci
94 cm, góra z poliwêglanu - do biurek prostych

CZ33

L = 118 cm dolna czêœæ œcianki tapicerowana do wysokoœci
94 cm, góra z poliwêglanu - do biurek prostych

G³êbokoœæ cm

2
Wysokoœæ cm

127
Objêtoœæ m

3

Szerokoœæ cm

L
G³êbokoœæ cm

2
Wysokoœæ cm

127
Objêtoœæ m 3
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