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Takket være den smarte modulopbygning kan Zonit[80] tilpasses 

i det uendelige. Serien, der omfatter et gulvmodul til al kabelgen-

nemføring, gør det også let at ændre og variere med topmoduler 

uden at komme i kontakt med el- og computerstik. Alle moduler 

fås i fire bredder. Der findes en række tilbehør til optimering af dine 

skærmvægge til kontoret – opbevaring, støttefod, ekstra lydabsor-

bering, antistatisk effekt og meget mere.

zonit[80] – fritstående skærmvæg

Korpus Stel i stål (80 mm), pulverlakeret (sølvgrå, grå), med justerbar fod (40 mm). Panel Beklædt med stod, LamineTM (bøg, birk) Der findes et topmodul 
med ekstra lydabsorbering eller i glas. Kabelgennemføring Kabellåge i øverste kant på 0-2 sider: stikdåsehylde, kabelslange, adskillelse af høj/lav spænding, 
kabelklemme, løfteflap ved gulvet. Koblingsbeslag Krampe, der tillader fri vinkel. Afdækning fås i plademetal til 36o, 45o, 54o, 60o, 90o och 180o. Støttefod 
Sort støttefod til skærm under belastning (370 mm) eller mørkegrå støttefod til skærm uden belastning (300 mm). Tilvalg Antistatisk design, jordingssæt, 
bordkobling, næropbevaring, opbevaring, tidskriftshylde, boghylde, cd-hylde, magnetisk tavle, blyantsholder, skærmarm, opslagstavle, besøgsplade, nav-
neskilt etc. Skala 1:100. Enhed mm. Design Kenneth Österlin. 

Gulvmodul med kabellåge på 1 eller 2 sider 

Gulvmodul

Topmodul med hærdet glas

Topmodul

Integreret kabelgennemføring 
Med Zonit[80] er alle kabler skjult 

i skærmvæggen og der kræves 
ingen faste installationer. 

Let at samle opbevaringssystem
Øg funktionaliteten. Tilføj tilbehør,  
som monteres direkte på skærm-

væggen uden brug af værktøj. 

Stabil støttefod
Du kan skabe en komplet  

arbejdsplads med Zonit[80].  
Med en ekstra støttefod og de 
indstillelige fødder vil skærm- 

væggen altid stå stabilt.
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