
Offizz
600 bredd

Offizz
800 bredd

Offizz - glas
1000 bredd

Offizz - fritt glas
1200 bredd

Höjder
1100/1500/1900 

Offizz golvskärm, skärmen som dämpar den allmänna ljudnivån och 
skärmar av i ett kontorslandskap.

Storlekar:   Bredder: 600, 800, 1000, 1200
   Svängda moduler: 90° 620x620,  45° 890x380
   Höjder: 1100, 1500, 1900
   Tjocklek skärm: 70 mm
   Längd fot: 350 mm
   Går bra att kombinera höjder och bredder.

Konstruktion:   Ramverk i folierad MDF i bok, björk, ek, vit eller grå.     
   Hel laminatskiva i bok, björk, ek, vit eller grå.
   Fyllning av stenull, utvändigt klädd med textil, alternativt laminat.
   Delningslist i MDF sitter alltid på höjd 700 mm från golv. Du väljer själv  
   fyllning nertill och upptill. Går att få med härdat glas i toppen, med eller  
   utan ram.
 
Tillbehör:  Fötter och beslag lackas i grå (RAL 9006). 

Standardtyger:   Cara från Camira Fabrics, prisklass 1
   Event och Event screen från Gabriel, prisklass 1
   Blazer Lite från Camira Fabrics, prisklass 2     
   Gaja, Twist, Fame från Gabriel, prisklass 2
   Clara från Kvadrat, prisklass 3

   www.camirafabric.com       
   www.gabriel.dk 
   www.kvadrat.dk   
   Annat tyg begär offert.

Föreskrivande text: Ex. Golvskärm Offizz från ZilenZio 1000x1900 med glas utan ram i toppen.  
   Slät skiva nertill, mittsektion i absorbent av stenull klädd med tyg Cara.



Offizz Tablescreen

Offizz bordsskärm, passar öppna kontorslandskap och kan med fördel an-
vändas på höj- och sänkbara bord.

Storlekar:   Bredder: 600/800/1000/1200/1400/1600/1800
   Höjder: 400/500/600, monteras ovanpå bord.
   Tjocklek:  70 mm

Konstruktion:   Ramverk i folierad MDF i bok, björk, ek, vit eller grå.      
   Fyllning av stenull, utvändigt klädd med textil, alternativt laminat.
   Lodräta delningslister i MDF sitter i mitten på bredd 1400/1600/1800.
 
Bordsbeslag:  Standardfäste lackas i grå (RAL 9006) 

Standardtyger:   Cara från Camira Fabrics, prisklass 1
   Event och Event screen från Gabriel, prisklass 1
   Blazer Lite från Camira Fabrics, prisklass 2      
   Gaja, Twist, Fame från Gabriel, prisklass 2
   Clara från Kvadrat, prisklass 3      
 
   www.camirafabric.com       
   www.gabriel.dk 
   www.kvadrat.dk   
   Annat tyg begär offert.        
             
Föreskrivande text: Ex. Bordsskärm Offizz från ZilenZio 1400x500. Ram i vitlack,     
   fylld med absorbent av stenull klädd med tyg Cara.


