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Przemyślana modułowa konstrukcja systemu Zonit[80] stwarza 
nieskończone możliwości adaptacji do wnętrz. W skład systemu 
wchodzi moduł‚ bazowy, w którym poprowadzone jest okablowanie, 
co ułatwia modyfikacje i przestawianie górnych modułów bez 
naruszania urządzeń elektrycznych lub komputerowych. Wszystkie 
moduły występują w czterech szerokościach. Istnieje możliwość 
dopasowania linii akcesoriów do systemu ścianek – schowki, noga 
podpierająca, dodatkowe tłumienie dźwięków, ochrona antyelek-
trostatyczna oraz wiele innych. 

zonit[80] – system wolnostojących ścianek działowych 

Korpus Rama stalowa (80 mm), matowa (srebrnoszary, szary) z regulowana nogą (40 mm). Panel Tapicerowany, LaminatTM (buk, brzoza). Górny moduł 
dostępny w wersji tapicerowanej lub przeszklonej. Prowadnice do kabli Na górnej krawędzi po obydwu stronach: półka na gniazda wiel-okierunkowe i 
organizator kabli, oddzielenie wysokiego/niskiego napięcia, zacisk do przewodów, podnoszona maskownica przy podłodze. Zacisk łączący zapewniający 
ustawienie pod dowolnym kątem. Oprawa Dostępna w metalu dla kątów 36o, 45o, 54o, 60o, 90o oraz 180o. Czarna noga Podpierająca dla ekranu 
obciążonego poprzez zastosowanie dodatkowych opcji (370 mm) lub ciemnoszara noga dla ekranu nieobciążonego (300 mm). Dostępne opcje  
Ochrona antyelektrostatyczna, zestaw uziemiający, łącznik do biurek, schowki podręczne, schowki, półka na czasopisma, półka na segregatory, CD, tablica 
magnetyczna, uchwyt na długopisy, ramię do monitora, tablica informacyjna, plakietka dla gości itp. Skala 1:100. Jednostka mm Projekt Kenneth Österlin.

Moduł bazowy z dostępem do kabli z jednej lub obu stron

Moduł bazowy

Moduł górny z szybą z hartowanego szkła

Moduł górny

Zintegrowany  
system okablowania 

Zonit[80] umożliwia bezproblemowe  
podłączanie urządzeń. Wszystkie 

przewody są schowane wewnątrz 
ścianek, więc nie trzeba stosować 

stałych instalacji.

Łatwe przechowywanie. 
Zwiększ funkcjonalność. Dodaj 

akcesoria, które ułatwią Ci życie. 
Akcesoria można mocować do 

ścianek bez użycia narzędzi.

Stabilna noga podpierająca. 
Ścianki działowe będą zawsze 

stabilne dzięki regulacji  
nóg i nóżkom stabilizującym.
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