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STAMP
HERE

PROFESSIONAL
TELECONFERENCING
Silensen tuotteilla saavutat
tavoittelemasi hyödyt niin
työtehokkuuden,
tilatehokkuuden kuin
henkilöstön viihtyvyyden
osalta.
Teams ja Skype ovat tätä päivää
toimistoissa. Työskentely vaatii
tiloilta yksityisyyttä ja
keskittymistä. Tarjoamme sinun
yrityksellesi kilpailuetua ja
mahdollisuuden olla kehityksen
kärjessä.
Ota yhteyttä ja kysy lisää,
kuinka voisimme yhdessä
parantaa sinun toimistoasi!

YHTEYDENOTOT
Ota yhteyttä
Silense Oy
GSM 045 140 7974
asiakaspalvelu@silense.fi
www.silense.fi

SILENSE
TUOTTEET
Teemme toimistoista parempia
paikkoja työskennellä. Luomme
muutosta kohti viihtyisämpiä ja
tuottavampia toimistoympäristöjä.
Mahdollistamme ammattilaisten
virtuaalisen yhteydenpidon
maailmanlaajuisesti. Vähennämme
tarvetta matkustamiselle ja
parannamme toimistotilojen
tilatehokkuutta.
Tuotteistamme hyötyvät työnantajat ja
työntekijät parempana tuottavuutena
ja työtyytyväisyytenä.

Silense Block™

Varusteet

SILENSE BLOCK™ tarjoaa tilan luottamuksellisten
puhelin- tai videopalaverien ammattimaiseen
hoitamiseen.

Tarjoamme käyttöösi vakiona kattavan varustelun,
jotta tuotteen käyttö on mahdollisimman vaivatonta
ja tehokasta.

Erinomaisen ääneneristävyyden ansiosta viereisissä
työpisteissä ei ole mahdollista seurata keskustelun
kulkua.

•

LED High Performance –valaistus (2 x LED)

•

Thermo –ilmanvaihto, kaksi tuuletinta (8 l/s)

•

Ergofit –pöytätaso

•

Stay in Power –pöytäpistorasia (230V + 2 x USB)

•

Alumiiniovi ikkunalla (R’w 41 dB)

•

Silense Block -seinärakenne

•

Sisätilan akustiikkaelementti (1 kpl)

•

Oven lukitusmahdollisuus (2 kpl avain)

Silense palvelee sinua viimeistelemällä asennuksen
täysin käyttökuntoon. Asiakkaan tulee huolehtia
ainoastaan tarvittavasta sähköliitännästä, osaavat
asentajamme hoitavat lopun.

Ominaisuudet
•

Erinomainen ääneneristävyys, kaiuton sisätila

•

Ympäristöystävällisempi ratkaisu kuin kiinteät tilat

•

Korkealuokkaiset alumiiniovet ja -ikkunat

•

Ulkomitat: 1200 mm (lev.), 1200 mm (syv.), 2280
mm (kork.), paino noin 330 kg

•

Asiakkaat
Asiakkaitamme ovat muun muassa:
•

Yritykset, jotka tarjoavat henkilökuntansa
käyttöön ammattimaiset tilat tuottavuuden ja
työtyytyväisyyden maksimoimiseksi

•

Artistit ja muusikot, joiden käyttöön tuote
soveltuu studiotilana

Lisävarusteet
•

Seisomatuoli (1 kpl)

•

RJ45 liitäntä

Tarvittava tilan asennuskorkeus ≥ 2400 mm

•

Ulkopuolen erikoisväri

•

Sähköliitäntä: 230 V 50 Hz

•

Muuta

•

2 h asennusaika

•

Kysy myös räätälöityjä vaihtoehtoja!

Hinnoittelu
Saat vastauksen tarjouspyyntöösi tavallisesti 24
tunnin sisällä. Tarjoamme alennuksen jo kahden
tuotteen yhteistilauksista!

