
42 bachmann\

DESK 2
Projektowanie spotyka 
technologię
DESK 2 jest listwa, która może być wyposażona w różne moduły komunikacyjne. 
Została zaprojektowana do elastycznego wykorzystania w biurze, salach konferen-
cyjnych czy biurach domowych. Listwa wykonana jest z aluminium i jest dostępna 
w różnych kolorach. Gniazda są przykręcane do standardowych okien modułowych                
i można je łatwo zmieniać. DESK 2 jest mocowany do pulpitu za pomocą alumini-
owych uchwytów mocujących, kable są poprowadzone z tyłu ekranu. DESK 2 zdobył 
nagrodę Red Dot Design Award 2011, IF Product Design Award 2012 i był nomi-
nowany do German Design Award 2012. Projekt jest prosty, ale użyte materiały są 
wysokiej jakości i trwałości.

• Rozwiązanie projektowe dla nowoczesnych stacji 
roboczych

• Regulowane przez użytkownika o 45° 
• Ukryte okablowanie przy krawędzi biurka lub stołu
• Niestandardowe wersje przystosowane do 

późniejszych wymagań
• Red Dot Design Award Winner 2011
• Nominowany do German Design Award 2012

Korzyści na 
pierwszy 
rzut oka
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Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję DESK 2. W zakresie technologii DESK 2 ma modułową strukturę, podobnie jak jego poprzednik DESK 
1. Podobnie jak wszystkie inne panele połączeń stacjonarnych z mediami oraz moduami danych DESK 2 jest dostosowany do indywidualnych 
potrzeb i przyszłościowych rozwiązań wykorzystujących niestandardowe moduły Bachmann.

2x pusty moduł + gniazdo zasilania Długość: ok. 282 mm
Profil aluminiowy; wejście zasilające: 0,2m H05VV-F3G1,5mm² z GST18; łącznie ze wspornikiem
902.205 · 3 gniazda zasilania typu UTE, czarne, ustawione pod kątem 35°, z zabezp. przed dziećmi

· Malowana w kolorze białym RAL 9010 

902.405 · 3 gniazda zasilania typu UTE, czarne, ustawione pod kątem 35°, z zabezp. przed dziećmi
· Malowana w kolorze stali nierdzewnej

DESK 2 Listwy zasilające, puste moduły

Nr art. Wersja

1x pusty moduł + gniazdo zasilania Długość: ok. 239 mm
Profil aluminiowy; wejście zasilające: 0,2m H05VV-F3G1,5mm² z GST18; łącznie ze wspornikiem
902.204 · 3 gniazda zasilania typu UTE, czarne, ustawione pod kątem 35°, z zabezp. przed dziećmi

· Malowana w kolorze białym RAL 9010 

902.404 · 3 gniazda zasilania typu UTE, czarne, ustawione pod kątem 35°, z zabezp. przed dziećmi
· Malowana w kolorze stali nierdzewnej

DESK 2 Listwy zasilające

Nr art. Wersja

DESK 2 z 1 x USB podwójne ładowanie (5,2V/2,15A), 1 x pusty moduł + gniazdo zasilania 
Profil aluminiowy; wejście zasilające: 0,2m H05VV-F3G1,5mm² z GST18; łącznie ze wspornikiem
902.232* · 2 gniazda zasilania typu UTE, czarne, ustawione pod kątem 35°, z zabezp. przed dziećmi

· Długość 239,2 mm
· Malowana w kolorze białym RAL 9010 

902.432* · 2 gniazda zasilania typu UTE, czarne, ustawione pod kątem 35°, z zabezp. przed dziećmi
· Długość 239,2 mm
· Malowana w kolorze stali nierdzewnej

USB CHARGERCUSTOM

DESK 2 / Listwy zasilające
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Nr art. Wersja

DESK 2 zarządzanie kablami 
Osłona kabli mocowana do spodniej krawędzi biurka lub stołu 
918.106 · Tworzywo, malowane na biały zgodny z RAL9010
918.107 · Tworzywo, malowane na stal nierdzewną 

DESK 2 podstawa samoprzylepna
Osłona kabli mocowana do spodniej krawędzi biurka lub stołu 

918.110 · 2 x samoprzylepna podstawa, tworzywo, malowane na biało zgodnie z RAL9010 2 x taśma 
  samoprzylepna TESA

· Taśma samoprzylepna TESA
918.111 · 2 x samoprzylepna podstawa, tworzywo, malowana na stal nierdzewną 

· Taśma samoprzylepna TESA

Uchwyty montażowe DESK 2 przeznaczone są do grubości blatu od 10 mm do 40 mm. Alternatywnie, standardowe uchwyty 
montażowe DESK 1 (art. no. 930.120) również mogą być wykorzystane do mocowania DESK 2. 
W takim zestawieniu listwę można monotować na blatach o grubości od 25 mm do 55 mm.


