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Luk døren i og 
lad dig fordybe. 

Hos ROOM skaber vi plads til mennesker 
med simple, æstetiske og bæredygtige
løsninger. Der er tænkt ud af boksen, så 
du kan udnytte tiden i den. Vi har fjernet 
alle mellemled og overflødigheder,
så du kan få den optimale oplevelse.
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09 Magnetisk dør

Plexiglas i metalramme 
med magnetisk lukning 
minimerer støj og holder 
kontorets sniksnak ude.

13 Stikkontakt

Standard 120-240V 
stikkontakt med tre meter 
strømkabel giver dig 
friheden til at navigere 
og energi til at komme i 
stødet.

11 Loftventilatorer

To ultrastille ventilatorer 
holder dig kølig under 
pres.

10 Industrielt kvalitetstæppe

100% nylon gør døren 
modstandsdygtig og 
slidstærk.

12 Justerbare fodhvilere

Justerbare fodhvilere 
sikrer, at alle medarbejde 
holder jordforbindelsen. 

01 Specialindbygget 
skrivebord 
Et skrivebord på 80 cm 
til både smartphone og 
tablet, så du samtidig 
har rigelig plads til store 
armbevægelser.

07 Lufttilstrømning

Diskret og aftageligt 
luftindtag sikrer nem 
rengøring og optimal 
lufttilstrømning. 

02 LED-lys
Den øvre LED-lysstribe 
sikrer, at de lyse idéer 
træder frem. 

04 Stikkontakter

To stikkontakter holder 
liv i udstyret, så du kan 
holde energien oppe.

05 Ethernet

CAT6 RJ45 udgangen 
sikrer, at du altid er online.

08 Støjisolerede vægge
3,8 cm lydisolerende 
vægge bestående af 
laminat, MDF, PET fra 
genbrugsplast og 100% 
åndbart uldfilt skaber 
effektiv og naturlig 
lydisolation. 

03 Magnetisk tavle 

Magnetisk tavle 
designet til at huse alt dit 
habengut, så du forbliver 
organiseret og bevarer 
overblikket. 

06 Bevægelsessensor

Smart sensor aktiverer 
ventilationen og LED 
lampen, så intet står og 
snurrer, når boksen er tom.
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Ydre
H 225,6 cm x W 105,4 cm x D 110,0 cm
H 88,8 ” x W 41,5 ” x D 43,3 ”

Indre
H 203,2 cm x W 92,7 cm x D 97,3 cm
H 80 ” x W 36,5 ” x D 38,3 ”  

Skrivebordshøjde
109,2 cm / 43 ” 

Strømkabel
304,8 cm / 10 ft  
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Boks 1 - gulv, håndtag og tilbehørj
H 110 cm x L 111,3 cm x W 20,1 cm
H 43,3 ” x L 43,8 ” x W 7,9 ”

Boks 2 - venstre væg
H 226,1 cm x L 109,2 cm x W 10,7 cm
H 89 ” x L 43 ” x W 4,2 ” 

Boks 3 - højre væg og dør
H 226,1 cm x L 109,2 cm x W 11,2 cm
H 89 ” x L 43 ” x W 4,4 ”

Boks 4 - bagvæg
H 226,1 cm x L 109,2 cm x W 10,7 cm
H 89 ” x L 43 ” x W 4,2 ”

Boks 5 - loft
H 110 cm x L 108,7 cm x W 14,2 cm
H 43,3 ” x L 42,8 ” x W 5,6 ”
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Kapacitet 
1 person 

Vægt
207,6 kg / 457,5 lb

Strømkrav
120-240V~, 8A (MAX), 50-60Hz
LED-lyset trækker 12W ved 12V 
Hver ventilator trækker 1,2W ved 12V

NIC rating
28 dB

Luftstrøm
1,7 m3/min

Ethernet
CAT6 RJ45

S
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Farvepalette

Dør

Indre

Ydre 

Nuancer

Hvid

Lysegrå

Eg

Eg

Hvid Sort

Sort

Mørkegrå

Sort eg

Eg
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Reklamationsret
Vi tilbyder to års garanti på enhver boks, du køber. 
Vi dækker alle omkostninger ved reparationer eller 
behov for udskiftninger pga. produktionsfejl. Se 
detaljer og begrænsninger for reklamationsret her:
dk.room.com/pages/warranty
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http://dk.room.com/pages/warranty


Uforpligtende prøveperiode

Test jeres første boks i 100 dage - helt 
uforpligtende. Er I ikke fuldt tilfredse, 
henter vi boksen og refunderer hele 
beløbet.

Fri fragt

Vi tilbyder gratis levering på alle ordrer, 
så I får ekstra plads i budgettet.  

Nem montage

To personer, et stykke værktøj og en 
time er alt, det kræver.

Kontakt os

London

support@room.com
+44 20 3868 7238

79-81 Borough Rd
London, UK SE1 1DN 9

Berlin

support@room.com
+49 30 567 95478

ROOM Collective Germany GmbH
Kurfuerstendamm 15
10719 Berlin

Simpelt 
hele vejen 
igennem.

Fra DKK 27.850


