TOIMISTOKALUSTEET

Muunneltava ja ajan vaatimuksiin
vastaava toimistokalustemallisto!
Vuonna 1898 perustettu Niemen Tehtaat on suomalaisista huonekaluvalmistajista vanhin sekä yksi suurimpia. Niemen Tehtaat on menestyvä
perheyritys, jonka johdossa on nyt jo neljäs yrittäjäpolvi.
Wilho Niemen aloittama pieni puusepänverstas on laajentunut merkittäväksi teollisuusyritykseksi. Tämänhetkinen kalustemallisto koostuu noin
kymmenestä erilaisesta ja tarkoin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi suunnitelluista erillisestä tuotemerkistä.
Office ByNiemi -toimistokalustemallistomme ideana on muunneltavuus
ja liikuteltavuus, sekä soveltuvuus kaiken kokoisiin työtiloihin. Sähköpöytiin on valittavissa laaja kirjo kansivaihtoehtoja, joita yhdistelemällä löytyy
jokaiseen tilaan ja tarpeeseen sopiva kokonaisuus. Kaapit ja laatikostot
liikkuvat kätevästi pyörillä. Pelkistetyllä muotoilulla ja värivalinnoilla olemme luoneet tuotteet, joita voi huoletta yhdistellä myös muiden toimistokalusteiden kanssa.

3

PÖ Y D Ä T

SÄHKÖPÖYDÄT
Kansia on saatavilla useaa eri mallia ja kokoa. Sähkösäätöisessä jalustassa
on valittavissa suora- tai kulmamalli. Suorassa mallissa on kaksi moottoria ja
kulmamallissa kolme, mikä takaa portaattoman säädettävyyden, sekä laajan
säätövälin. Työskentelyasento vaihtuu kätevästi istuvasta seisovaan. Sähköpöytään on valittavissa neljän muistipaikan säädin, joten pöytä sopii hyvin
useamman henkilön käyttöön. Valikoimassamme on myös työpöytiä putkijaloilla ilman sähkösäätöä. Kaikkiin pöytiimme saatavissa lisäosina mm. johtokori ja pistokepaikka.
MITAT:

Sähköpöytiin on saatavilla myös etulevy, leveydet 110, 130, 150 ja 170 cm.
Etulevyn korkeus on 55 cm.
VÄRIT:

Kansi: valkoinen, pyökki ja koivu.
Jalat: valkoinen tai harmaa.
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VÄRIT: valkoinen, pyökki tai koivu.
Sähköpöytiin on saatavilla myös etulevy, pituudet 110,130,150 ja 170 cm.
Etulevyn korkeus on 55 cm.

SÄHKÖPÖYDÄT
Suora malli

TYÖPÖYDÄT

SÄHKÖPÖYDÄT
KULMAPÖYTÄ

TYÖPÖYDÄT

Kulmamallisiin sähköpöytiin saatavilla
monipuolinen valikoima muotokansia,
joihin liitettävissä suora jatkokansi.
Muotokansien kätisyydet oikea ja vasen.

SÄHKÖPÖYDÄT
KULMAPÖYTÄ

VÄRIT: valkoinen, pyökki tai koivu.
Kulmapöydissä kolme moottoria, jotka
Kulmamallisiin
sähköpöytiin
saatavilla
takaavat
tasaisen
ja portaattoman
säädön.
monipuolinen valikoima muotokansia,
joihin liitettävissä suora jatkokansi.
Muotokansien kätisyydet oikea ja vasen.
Kulmamalli

VÄRIT: valkoinen, pyökki tai koivu.
Viistokulmakansi
Kulmapöydissä kolme moottoria, jotka
Viistokulmakansi
takaavat
tasaisen ja portaattoman säädön.
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Viistokulmakansi
Viistokulmakansi
Viistokulmakansi

Matala kulmakansi
Viistokulmakansi
Matala kulmakansi

Syvä
kulmakansi
Matala
kulmakansi
Syvä kulmakansi

Syvä kulmakansi
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KOKOUSPÖYDÄT

NEUVOTTELUPÖYTÄ
Neuvottelupöytään on mahdollista saada
sähkösäätöinen runko, laippa- tai putkijalat.
Sähkösäädettävä pöytä antaa vaihtelua ja energisyyttä
kokouksiin. Tuolina voi käyttää kokoustuoleja,
puolikorkeita aktiivituoleja tai palaveerata seisten.
VÄRIT: valkoinen, pyökki tai koivu.

NEUVOTTELUPÖYTÄ
Neuvottelupöytään on mahdollista saada sähkösäätöinen runko,
laippa- tai putkijalat. Sähkösäädettävä pöytä antaa vaihtelua ja
energisyyttä kokouksiin. Tuolina voi käyttää kokoustuoleja, puolikorkeita aktiivituoleja tai palaveerata seisten. Neuvottelupöytään
on myös saatavilla sähköluukku ja johtokouru.
VÄRIT:

Kansi: valkoinen, pyökki ja koivu.

NEUVOTTELUKANSI
Neuvottelukansi on suoriin jalkoihin sopiva
kansimalli. Neuvottelukannellisia pöytiä on
helppo yhdistellä erilaisiin muodostelmiin
tarpeen mukaan.

8

6

SÄIL Y T Y S

ROLLER-LAATIKOSTOT
Roller laatikosto liikkuu kevyesti pyörillä ja mahtuu työpöydän
alle. Ylimmässä laatikossa on lokero toimistotarvikkeille.
Saatavilla kolmella tai neljällä laatikolla. Harmaat uppovetimet.
Lukittavissa, kaksi avainta.
VÄRIT:

Valkoinen, pyökki ja koivu.
MITAT :

Leveys 42 cm, syvyys 58 cm, korkeus kolmella laatikolla 53 cm ja
neljällä laatikolla 67 cm.
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ROLLER-LIUKUOVIKAAPIT
Pyörälliset Roller-liukuovikaappimme antavat tilaan helppoa
muunneltavuutta ja joustoa. Kaappien taustat ovat huolitellut,
joten ne sopivat hyvin myös tilanjakajiksi. Kaappien etupyörät
saa lukittua. Hyllyvälit ovat mappikorkuisia. Roller-kaapeissa on
harmaat uppovetimet. Lukittavissa, kaksi avainta.
VÄRIT:

Valkoinen, pyökki ja koivu.

ROLLER LIUKUOVIKAAPPI 120, korkea
Leveys 120 cm, korkeus 126 cm, syvyys 42 cm.
Kaksi hyllyä, keskellä väliseinä.

ROLLER LIUKUOVIKAAPPI 120, laatikoilla
Leveys 120 cm, korkeus 126 cm, syvyys 42 cm.
Yksi hylly, keskellä väliseinä, 4 laatikkoa.

ROLLER LIUKUOVIKAAPPI 120, matala
Leveys 120 cm, korkeus 88 cm, syvyys 42 cm.
Yksi hylly, keskellä väliseinä.
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FOLDER-KAAPIT
Folder kaappisarjasta löytyy ovikaappi, avohylly, lokerokaappi,
sivukaappi sekä liukuovikaappi. Kaappien taustat ovat siistit ja
ne sopivat hyvin tilanjakajiksi. Kaapeissa on harmaa metallinen
vedin ja ne ovat lukollisia. Säätötassuilla kaapit saadaan tasattua
suoraan.
VÄRIT:

Valkoinen, pyökki ja koivu.

FOLDER OVIKAAPPI
Leveys 80 cm, syvyys 42 cm, korkeudet 120 cm, 158 cm, 204 cm

FOLDER AVOHYLLY
Leveys 80 cm, syvyys 42 cm, korkeudet 120 cm, 158 cm, 204 cm

FOLDER LOKEROKAAPPI
Leveys 80 cm, syvyys 42 cm, korkeudet 120 cm, 158 cm, 204 cm
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FOLDER SIVUKAAPPI

FOLDERSÄILYTYSKALUSTEET
LIUKUOVIKAAPPI

Sivukaappi antaa näkösuojaa työpisteen sivuun.

Kaksi kokoa:

Kätisyys oikea ja vasen, päällä kynälokerikko.

• leveys 80 cm, syvyys 42 cm, korkeus 75 cm

Leveys 43 cm, syvyys 80 cm, korkeus 120 cm.

• leveys 120 cm, syvyys 42 cm, korkeus 120 cm.

SETTLE LIUKUOVIKAAPIT

SETTLE-LIUKUOVIKAAPIT
Liukuovikaapistot työtilojen säilytystarpeisiin.

Runkoleveydet 100 cm ja 148 cm, syvyys mapeille
sopiva 45 cm, korkeus
cm. RunkoVarusteena
valkoinen,hyllyt ja
Liukuovikaapistot
työtilojen 210
säilytystarpeisiin.
liukuovet valkoinen
levy tai peili,
profiilit harmaat.
vaatetanko.
Myös muut kokoonpanot
mahdollisia.
Settle liukuoviVarusteena
hyllyt
ja
vaatetanko.
Myös
muut
kaappia on saatavilla myös akustiikka-ovilla. Akustiikkaovissa
on
kokoonpanot
mahdollisia.
levyn tilalla kangaspäällysteiset Ilmava-paneelit. Paneelin sisus on
akustoivaa luonnonkuitua sekä kierrätettyä puu- ja muovikuitua.

Settle liukuovikaappia on saatavilla myös akustiikkaovilla. Ovissa on levyn tilalla kangaspäällysteiset Ilmava
-paneelit. Paneelin sisus on akustoivaa luonnonkuitua
MITAT:
sekä kierrätettyä puu- ja muovikuitua. Kankaaseen
Runkoleveydet
cm jaeri
148
cm, Kankaaseen on myös
on saatavilla100
useita
värejä.
mahdollista
saada
kuvatuloste.
syvyys mapeille sopiva 45 cm, korkeus 210 cm.
Paneelit ovat saatavissa useissa eri väreissä tai kuvatulosteella.

VÄRIT:

Runko valkoinen, liukuovessa harmaat profiilit ja peili, valkoinen levy
tai akustiikkapaneeli.
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TYÖTUOLIT

CHEF PREMIUM TOIMISTOTUOLI
Istuinkorkeus 45–59 cm, jalkaristikon halkaisija 68 cm. Synkron
keinumekanismi, viisi lukitusasentoa. Niskatuen, keinumekanismin
jäykkyyden, ristiseläntuen, selkänojan korkeuden, istuinsyvyyden ja
istuimen negatiivisen kulman säädettävyydet. Jalkaristikko polyamidia,
musta. Pyörät matolle tai kovalle lattialle. Mustat 3D-käsinojat, joissa
korkeus- ja leveyssäätö sekä säädettävä käsinojan kulma. Verhoilu
Gabriel Event: 100 % polyesteri, hankauskesto 100 000 martindalea.
VÄRIT:

Musta, harmaa ja sininen.

CHEF PLUS TOIMISTOTUOLI
Tuolissa on istuinkorkeuden ja -syvyyden, sekä istuimen negatiivisen
kulman säätö. Istuinkorkeus 46–60 cm, jalkaristikon halkaisija 68 cm.
Säädettävä synkron keinumekanismi, viisi lukitusasentoa. Selkänojan
korkeuden säätö sekä erillinen ristiselän tuen säätö. Jalkaristikko
polyamidia, musta. Pyörät matolle tai kovalle lattialle. Mustat 3D-käsinojat, joissa korkeus- ja leveyssäätö, sekä säädettävä käsinojan kulma.
Verhoilu Gabriel Event: 100 % polyesteri, hankauskesto 100 000
martindalea.
VÄRIT:

Musta, harmaa ja sininen.
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DISTRO TOIMISTOTUOLI
Säädettävä istuinkorkeus 42-50 cm, jalkaristikon halkaisija 70 cm.
Synkron keinumekanismi, viisi lukitusasentoa. Keinumekanismin
jäykkyys säädettävissä. Jalkaristikko polyamidia, musta. Pyörät
matolle tai kovalle lattialle. Mustat 2D-käsinojat, joissa korkeus- ja
syvyyssäätö. Verhoilu Gabriel Event: 100 % polyesteri, hankauskesto
100 000 martindalea.
VÄRIT:

Musta, harmaa ja sininen.

SHADOW LOW TYÖTUOLI
Ergonominen, helposti säädettävä, matalaselkäinen työtuoli. Synkron
keinumekanismi ja säädettävä istuinsyvyys. Säädettävä selkänojan
korkeus. 3D-käsinojissa korkeuden, syvyyden ja leveyden säätö.
Säädettävä istuinkorkeus 48–57 cm, jalkaristikon halkaisija 68 cm.
VÄRIT:

Musta, vihreä ja harmaa. Musta jalusta, selkänojan tausta musta.

SHADOW TYÖTUOLI
Ergonominen ja helposti säädettävä työtuoli. Synkron keinumekanismi
ja säädettävä istuinsyvyys. Säädettävä selkänojan korkeus.
3D-käsinojissa korkeuden, syvyyden ja leveyden säätö.
Säädettävä istuinkorkeus 48–59 cm, jalkaristikon halkaisija 68 cm.
VÄRIT:

Verhoilu vihreä tai harmaa, selkänojan tausta harmaa,
jalkaristikko valkoinen maalattu alumiini.
Verhoilu musta, selkänojan tausta musta, jalkaristikko kiillotettu alumiini.

SKYLINE TYÖTUOLI
Selkänoja hengittävää verkkoa. Selkänoja on muotoiltu tukemaan selän
luonnollista kaarta. Säädettävä synkron keinumekanismi, säädettävä
istuinsyvyys ja -korkeus. 3D- käsinojissa korkeuden, syvyyden ja leveyden
säätö. Istuinkorkeus 46–57 cm, jalkaristikon halkaisija 68 cm.
VÄRIT:

Musta istuin / musta verkkoselkänoja / jalkaristikko kiillotettu alumiini.
Harmaa istuin / vihreä, harmaa tai oranssi verkkoselkänoja / jalkaristikko
valkoinen maalattu alumiini.
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SATULA- &
AKTIIVITUOLIT

FROSTI SATULATUOLI
Frosti satulatuoliin kuuluu jalkatuki vakiona, säädettävä istuinkorkeus 61–81cm ja säädettävä jalkatuen korkeus 24–41cm.
Jalkaristikon halkaisija 68 cm. Istuinkulma säädettävissä.
Istuimen verhoilu mustaa keinonahkaa. Jalkaristikko muovia.

VINDI BASIC / VINDI LOW BACK
SATULATUOLI
Säädettävä istuinkorkeus 57–77 cm ja säädettävä istuinkulma.
Hengittävä kangasverhoilu Gabriel Step, yhdistelmä musta/
harmaa. Istuimen leveys 36 cm ja syvyys 40 cm. Vindi Low Back
tuolissa korkeussäädettävä selkänoja, Basic tuoli ilman selkänojaa.
Jalkaristikko on mustaa muovia, pyörällinen, halkaisija 68 cm.
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FUUGA I SATULATUOLI
Säädettävä istuinkorkeus 55–73 cm. Jalkaristikon halkaisija 56 cm.
Säädettävä istuinkulma. Istuin mustaa nahkaa, keskiosa
hengittävää rei’itettyä nahkaa. Jalkaristikko alumiinia, pyörät.

FUUGA II SATULATUOLI
Säädettävä istuinkorkeus 62–86 cm. Jalkaristikon halkaisija 62 cm.
Säädettävä istuinkulma. Istuin mustaa nahkaa, keskiosa hengittävää rei’itettyä nahkaa. Jalkaristikko alumiinia, pyörät, korkeussäädettävä jalkatuki. Satulatuoli sopii hyvin sähköpöytien pariksi!

BACKAPP AKTIIVITUOLI
Backapp tuolilla aktivoidaan keskivartalon syviä lihaksia. Istuminen
perustuu tasapainon hakemiseen ja ylläpitämiseen. Tuolin liikkuvuutta säädetään alaosan pallosta. Säädettävä istuinkorkeus.
Istuimen verhoilu helposti puhdistettavaa alcantaraa. Saatavilla myös
pyörällinen jalusta. Istuinkorkeus 59–81 cm. Jalustan halkaisija 60 cm,
pyörällinen malli 78 cm.
VÄRIT:

Musta, harmaa, sininen ja punainen.

15

CLOUD AKTIIVINOJAIN
Cloud tarjoaa tukea ja mahdollistaa kehon liikkeen. Painollinen
kupera jalusta, muotoiltu istuin. Istuinkorkeus 66–90 cm. Paino 15 kg.

JOJO SADDLE TASAPAINOISTUIN
Joustava varsi ja säädettävä istuinkorkeus 62–87 cm. Muotoiltu
satulan mallinen istuin, leveys 41,5 cm, syvyys 34 cm. Istuin mustaa nahkaa, keskiosa hengittävää rei’itettyä nahkaa. Paino 15,4 kg.
Soft seisontamatto leveällä etureunalla (90 x 90 cm) on muotoiltu
yhteensopivaksi Jojo ja Jojo Saddle aktiivituolien kanssa.

LINDY TASAPAINOISTUIN
Joustava varsi, liike 360 astetta, säädettävä istuinkorkeus 55–80 cm.
Pyöreä istuin, halkaisija 36 cm. Istuin vettä hylkivää kangasta. Paino
14,1 kg. Soft seisontamatto kapealla etureunalla (90 x 85 cm) on
muotoiltu sopivaksi Lindy aktiivituolin kanssa.
VÄRIT:

Oranssi, musta, vihreä ja harmaa.

JOJO TASAPAINOISTUIN
Joustava varsi ja säädettävä istuinkorkeus 61–85 cm. Muotoiltu,
kallistettu ja edestä kapeneva istuin. Istuin vettä hylkivää kangasta.
Paino 14,8 kg. Soft seisontamatto leveällä etureunalla (90 x 90 cm)
on muotoiltu yhteensopivaksi Jojo ja Jojo Saddle aktiivituolien kanssa.
VÄRIT:

Oranssi, musta, vihreä ja harmaa.
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NELLI TASAPAINOJAKKARA NELLI PYÖRÄJAKKARA
Kevyt siirreltävä jakkara, kupera alapinta

Kevyt pyörällinen jakkara.

mahdollistaa nojailun.
VÄRIT:
VÄRIT:

Vaaleansininen, sininen, punainen, oranssi ja

Vaaleansininen, sininen, punainen, oranssi ja

vaaleanvihreä. Istuimen pinta harmaa.

vaaleanvihreä. Istuimen pinta harmaa.
MITAT:
MITAT:

Istuinkorkeus: 45–60 cm

Istuinkorkeus: 40–55 cm

Istuimen halkaisija: 30 cm

Halkaisija: 30 cm

Ristikon halkaisija: 52 cm

NELLI TYÖTASO
Kätevä, kevyt ja pieneen tilaan varastoitava ergonominen
työtaso vaihteleviin tarpeisiin.
VÄRIT:

Vaaleansininen, sininen, punainen, oranssi ja vaaleanvihreä.
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KOKOUS- &
ASIAKASTUOLIT

BE MY GUEST
Ympäriverhoiltu linjakas asiakastuoli. Lenkkijalat kromattua
terästä. Pinottava. Saatavilla myös rivikytkennällä ja käsinojilla.
Verhoilu Gabriel Event, 100 % polyesteri, hankauskesto 100 000
martindalea.
VÄRIT:

Musta, harmaa ja sininen.
MITAT:

Leveys 50 cm, syvyys 52 cm, korkeus 83 cm,
istuinkorkeus 49 cm.

BE MY GUEST PRO
Ympäriverhoiltu linjakas kokoustuoli. Runko kromattua terästä,
pyörät. Säädettävä istuinkorkeus, käsinojat. Verhoilu Gabriel
Event,100 % polyesteri, hankauskesto 100 000 martindalea.
VÄRIT:

Musta, harmaa ja sininen.
MITAT:

Leveys ja syvyys 68 cm, korkeus 83–96 cm,
istuinkorkeus 50–63 cm.
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SOHVAT &
NOJATUOLIT

JAZON SOHVA JA NOJATUOLI
Office ByNiemi -malliston kolmen istuttava sohva ja nojatuoli
sopivat aulaan, odotushuoneeseen tai toimiston oleskelutiloihin.
Vakiokangas Maya, saatavilla useita eri värejä. Hankauskesto
100 000 martindalea, 100 % Trevira CS. Saatavilla myös muilla
kankailla.
MATERIAALI:

Kangasverhoilu, jalat metallia.
MITAT:

NOJATUOLI:
Leveys 75 cm, syvyys 78 cm,
korkeus 85 cm, istuinkorkeus 47 cm.
SOHVA:
Leveys 192 cm, syvyys 78 cm,
korkeus 85 cm, istuinkorkeus 47 cm.
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SÄKKITUO L IT

SÄKKITUOLIT
Hyvin vartaloon mukautuvana täytteenä on Styrox-rakeita.
Täytteen määrää voi vähentää tai lisätä. Kuusi raikasta värivaihtoehtoa. Irrotettava ja vaihdettava päällinen.
Erillinen sisäpussi. Saatavilla kahta kokoa.
MITAT:

Iso L110 x K150 cm, 220 litraa
Pieni L80 x K100 cm, 70 litraa
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L-SÄKKITUOLI
Istuimessa kantokahva ja tasku. Hyvin vartaloon mukautuvana
täytteenä on Styrox-rakeita. Kuusi raikasta värivaihtoehtoa.
Erillinen sisäpussi.
MATERIAALIT:

Kangas kestävä (100 000 martindale) ja vettä hylkivä.
Sisällä Styrox-rakeita.
MITAT:

Iso L90 x K115 cm, istumakorkeus 50 cm, 600 litraa
Pieni L75 x K90 cm, istumakorkeus 36 cm, 220 litraa

RAHI
Rahi sopii mainiosti L-säkkituolin kaveriksi. Saatavilla kahta kokoa.
Kuusi värivaihtoehtoa. Erillinen sisäpussi.
MATERIAALIT:

Kangas kestävä (100 000 martindale) ja vettä hylkivä.
Sisällä Styrox-rakeita.
MITAT:

Iso Ø 70 cm K50 cm, 180 litraa
Pieni Ø 60 cm K35 cm, 60 litraa
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SER MIT &
AKUST IIKKA

AKUSTOIVAT TILANJAKAJAT
MATERIAALIT:

Runsaasti kangas- ja värivaihtoehtoja. Useita kiinnitysmahdollisuuksia pöytiin, myös lattiamalleja. Paljon kokoja pienistä pöytämalleista suuriin lattiasermeihin.

22

SERMIT JA AKUSTIIKKATUOTTEET
Yeseco Ilmava -sermit vaimentavat tehokkaasti häiritsevää ääntä ja
kaikua. Malleja saatavilla pöydän reunaan tai pöydälle, lattiasermi tai
katosta riippuva sermi, joita voidaan yhdistellä eri kokonaisuuksiksi.
Sermit on valmistettu luonnonkuidusta sekä kierrätetystä puu- ja muovikuidusta. Materiaalit ovat sisäilma-ja paloturvallisia.
MITAT:

Ilmava lattiasermi: leveys 80 cm, korkeus 120 cm.
Ilmava pöytäsermit: leveys 120 cm, korkeudet 80 cm,
70 cm ja 45 cm. Leveys 80 cm, korkeudet 80 cm, 70 cm ja 45 cm.
Ilmava ripustettavat sermit: 80 x 32 cm, 80 x 80 cm, 120 x 40 cm,
120 x 45 cm, 120 x 60 cm, 120 x 80 cm.

L ISÄ TARVIKKEET

TEAM LEHTIÖTAULU
Pyörällinen jalusta, pyörät lukittavat, magneettinen kirjoitustaulu,
kynäkaukalo.

SOFT SEISONTAMATTO
Seisontamatto vaimentaa jalkoihin ja niveliin kohdistuvaa rasitusta
seisomatyöskentelyssä. Matto antaa myös pitoa aktiivituolia käytettäessä. Matot ovat helposti puhdistettavaa ja joustavaa PU-muovia.
Väri musta. Mattojen reunat viistetty. Kolme eri mallia.

EDESTÄ LEVENEVÄ MALLI
Suunniteltu käytettäväksi erityisesti yhdessä Jojo ja Jojo Saddle
aktiivituolien kanssa.
MITAT:

Leveys 85 cm, syvyys 90 cm, paksuus 2 cm.

EDESTÄ KAPENEVA MALLI
Suunniteltu käytettäväsi erityisesti yhdessä Lindy aktiivituolin kanssa.
MITAT:

Leveys 90 cm, syvyys 90 cm, paksuus 2 cm.

SUORA MALLI
Sopii hyvin käytettäväksi yksinään sähkötyöpisteen kanssa.
MITAT:

Leveys 88 cm, syvyys 51 cm, paksuus 2 cm.
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SÄILÖ KYNÄLAATIKKO
Työpisteen alapintaan asennettava kääntyvä kynälaatikko.
Kääntyy 360 astetta. Säilössä on oma paikka kynille, teippirullalle
ja post-it -lapuille. Matala korkeus mahdollistaa asennuksen
kapeisiinkin työpisteisiin.
MITAT:

Leveys 35 cm, syvyys 21 cm, korkeus 3,5 cm.
VÄRIT:

Valkoinen ja harmaa.

OFFICE JOHTOKORI
Johtokori pitää työpisteen johdot kurissa. Työpisteen ympäristö säilyy
siistimpänä ja myös siivous helpottuu. Korimainen rakenne ei kerää
pölyä.
MITAT:

Pituus 72 cm, syvyys 15 cm ja korkeus 10 cm.
VÄRIT:

Valkoinen ja harmaa.

COLLECTOR JOHTOSUKKA
Johtosukka kerää johdot siististi yhteen nippuun. Putkimainen rakenne
on helppo avata ja sulkea. Väri harmaa.
MITAT:

Sukan halkaisija 2,5 cm.

POWERI SÄHKÖLUUKKU
Sähköluukun kansi on maalattua metallia, valkoinen tai harmaa.
Kansi avautuu molemmilta sivuilta. Kolme pistokepaikkaa.
MITAT:

Seinäjohdon pituus 2 metriä. Pituus 31 cm, leveys 15 cm.
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