Facility Systems - przegląd produktów Bachmann
NOWOŚĆ

VENID
Oryginalny materiał blatu można szybko i łatwo
zamontować w ramie montażowej, dzięki czemu
blat biurka i panel VENID tworzą harmonijną całość.
Pokrywa może być podnoszona w dowolnym kierunku.

CONFERENCE
Praktyczna listwa z gniazdami zasilającymi i sieciowymi. Wpuszczana w blat biurka lub stołu. Wystarczy nacisnąć by otworzyć zestaw. Dzięki sprzężynowemu zaciskowi, może pozostawać zamknięta
nawet, gdy są podłączone przewody.

TOP FRAME
Nowe rozwiązanie doprowadzenia zasilania oraz
gniazd sieciowych do stołów konferencyjnych.
Dzięki całkowicie chowającej się pokrywie otrzymujemy wygodny dostęp do gniazd z każdego miejsca
stołu.

CONI
Nieograniczony dostęp do gniazd zasilających oraz
sieciowych wprost z blatu biurka lub stołu. Wpasowane w biurko wraz z okablowaniem. Zintegrowana
osłona szczotkowa zabezpiecza przed plątaniem się
przewodów.

SYSTEMY BIUROWE / Montaż w blatach

CONI DUO
Idealne rozwiązanie dla wąskich stołów konferencyjnych i biurek. Prosty i szybki dostęp do gniazd zasilania, mediów i połączeń sieciowych z obu stron stołu.

POWER FRAME
Zintegrowane połączenie zasilania oraz gniazd sieciowych dla stanowisk roboczych. Z wszechstronną
możliwością zastosowań. Listwę zasilającą po prostu
się wpina w zabudowaną ramkę.

POWER FRAME COVER
Nowy dodatek do POWER FRAME. Elegancka i atrakN
ccyjna pokrywa aluminiowa zaprojektowana została
sspecjalnie do sal konferencyjnych oraz biur.
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KAPSA
Klasyczne, minimalistyczne linie KAPSA sprawiają,
że jest to listwa zasilająca zaprojektowana z myślą
o biurze,

kuchni i wielu innych miejscach. Mała

głębokość montażu i ciekawy wygląd charakteryzują
KAPSA i potwierdzają znane powiedzenie: mniej
znaczy więcej.
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PIX
Wyrafinowane, okrągłe gniazda i złącza, które
można używać na wiele sposobów. Pierścienie
ozdobne dostępne w różnych kolorach. Kompaktowa forma i mała głębokość montażu.

TWIST
Bardzo kompaktowa listwa zasilająca o małej
głębokości zabudowy. TWIST jest tak płaski, że nie
ma wpływu na nic co jest zamontowane pod nim.
Zdobywca wielu nagród.

ELEVATOR
Elevator jest kompaktowym zestawem zasilającym,
schowanym w blacie biurka lub stołu. Montowany
jest w otworze o standardowej średnicy 79 mm. Wystarczy nacisnąć, aby Elevator wysunął się z otworu
i był gotowy do użytku.

LIFT
Praktyczna kombinacja wysokiej klasy wzornictwa
oraz sprawnego mechanizmu. Gdy nie jest używane,
urządzenie jest schowane w blacie stołu lub biurka. Naciśnięcie na pokrywę powoduje wysunięcie
wieżyczki z gniazdami gotowymi do podłączenia
z czterech stron.

SYSTEMY BIUROWE / Montaż na biurkach
DESK 1
Idealne tam, gdzie potrzebna jest elastyczność.
Modułowe wzornictwo do indywidualnej konfiguracji gniazd zasilania i komunikacyjnych. Montaż na
stałe, lub opcja wolnostojąca.

DESK 2
Nowa generacja listew biurkowych zaprojektowanych na najwyższym poziomie. Modułowość, z której Bachmann jest znany, zapewnia dopasowanie do
przyszłych wymagań.

SYSTEMY BIUROWE / Montaż pod blatem
STEP
Elastyczny dostęp do zasilania i komunikacji IT dla
stacjonarnych stacji roboczych. Pełna modułowość
oznacza praktycznie nieskończone możliwości.

UNIVERSAL
Funkcjonalne listwy zasilające. Kompletny zestaw
z gniazdami zasilania, sieciowymi oraz sygnałami
mediów na biurka i stoły konferencyjne. Możliwa
instalacja w różnym ułożeniu i pod różnym kątem
dzięki metalowych uchwytom mocującym. W zestawie 3 m przewód zasilający.

MODUŁY INDYWIDUALNE
Moduły indywidualne systemów Bachmann mogą
być tak dobrane, aby idealnie dopasowały się do
poszczególnych wymagań połączeń audio i wideo.
Łatwe dopasowanie oraz wymiana poszczególnych
modułów.

ORGANIZERY KABLOWE
Perfekcyjne rozwiązanie instalacyjne. System zarządzania kablami pozwala na optymalne ułożenie kabli na stanowiskach pracy, między biurkami, puszką
podłogową, kanałem ściennym oraz różnymi urządzeniami.
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