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VENID
Wizualna harmonia
Jako część nowoczesnej sali konferencyjnej panel VENID oferuje wyjątkową 
konstrukcję i dużą funkcjonalność. Oryginalny materiał blatu można szybko i łatwo 
zamontować w ramie montażowej, dzięki czemu blat biurka i panel VENID tworzą 
harmonijną jednostkę.
Doskonale zintegrowany z powierzchnią VENID nie tylko wygląda elegancko, ale 
również oferuje praktyczne zalety, ponieważ niezbędne kable można umieścić             
w biurku. Pokrywa może być podniesiona w dowolnym kierunku. W podblatowym 
pojemniku VENID mogą być zintegrowane dwie zasilające listwy wielofunkcyjne, 
każda wyposażone osobno. Pokrywa i pojemnik są dostępne oddzielnie, dzięki cze-
mu VENID można stwosować w stołach z już istniejącymi listwami zasilającymi.

• Harmonija powierznia blatu dzięki delikatnej wizualnej integracji
• Dostęp do listew zasilających z obu stron
•  Praktyczne korzyści z opcjonalnego pojemnika na kable i listwy zasilające
• Elastyczne opcje wyposażenia listew zasilających

Korzyści 
na pierwszy

rzut oka
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Nr art. Wersja

VENID: rama montażowa

935.000 · Czarne aluminium (anodowane E6/EV6) dostęp do listew zasilających z obu stron
· Oryginalny materiał blatu umieszczamy w ramie montażowej; max. grubość blatu do 25 mm

VENID: kaseta

935.100 · Blacha stalowa proszkowana na czarno, klip w ramie montażowej, dojście do dwóch listew  
· W kasecie mogą być  zintegrowane dwie listwy zasilające, wyposażone osobno

Nr art. Wersja

VENID : listwy zasilajace

Anodowany profil aluminiowy, wejście zasilające: kabel 0,2m i wtyczka GST18i3;  włącznie ze wspornikiem, 
szerokość 229 mm

936.004 · 1 gniazdo zasilające typu UTE, ustawione pod kątem 35˚, podwójna ładowarka USB  
  (5,2V/2,15A) , 2 puste moduły

936.008 · 2 gniazda zasilające typu UTE, ustawione pod kątem 35˚, 2 puste moduły

936.010 · 3 gniazda zasilające typu UTE, ustawione pod kątem 35˚, 1 pusty moduł

936.002 · 2 gniazda zasilające typu UTE, ustawione pod kątem 35˚, podwójna ładowarka USB  
  (5,2V/2,15A), 1 pusty moduł


