
Finally a box that opens
up the space around you

...in total silence

SILENCING SPACES
WITH THE BOX.
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MÅL.
YDRE MÅL
H: 2300mm, B: 1050mm, D: 1050mm

INDRE MÅL
H: 2100mm, B: 950mm, D:950mm

HYLDE
B: 800mm, D: 250mm, T: 2mm

GLAS.
DØR
40DB lydglas

GLAS SIDER
40DB lydglas

BAGVÆG.
FYLD
Akustikpaneler fra Woodupp
m/ rustik grå eg.

ELEKTRONIK.
UDTAG
1 x USB, 1 x 220V stik.

ANDET
Specialdesignet lyskilde
Lydløs ventilation
Sensor til automatisk lyd og
ventilation.

 

FACTS.THE BOX.

Kontakt os på: salg@combiwall.com eller 22993851 for mere information.

Vi har alle brug for steder på arbejdspladsen, hvor vi fra tid til anden kan være 
alene og øge effektiviteten, uden vi derved mister den unikke energi, enhver 
arbejdsplads indeholder. Med sit lette udtryk og ”åbne” rammer skaber vores 
box et sted, hvor man både kan føle sig alene og uforstyrret – og samtidig være 
sammen med andre.

Alle boksens aspekter er udviklet til at være yderst funktionelle og behagelige. 
Ventilation, akustik, møblering, elektronik og muligheden for individuel tilpasning 
sikrer de bedst mulige forhold til online-møde eller telefonopkald. 

Kommunikationsbureauet Oxymoron har gennem det seneste år haft glæde af 
vores boks på deres unikke kontor i Pakhuset på Østerbro. 

”Vores boks fra Combiwall har helt sikkert gjort livet 
nemmere for os på kontoret. Vi er en virksomhed på 
vej frem, hvor der ofte kan være rift om mødelokalerne. 
Der har telefonboksen ofte kommet os til gavn. Det er 
så nemt at sætte sig i den i stedet for at optage et helt 
lokale. 

Derfor er det også sjældent, den står tom. Derudover 
var det faktisk designet af boksen, der overbeviste os. 
Når man kommer tæt på, er det tydligt, at den er lavet 
af kvalitetsmaterialer. Den passer perfekt til vores 
behov og klæder rent faktisk omgivelserne på vores 
kontor,” 

PR-chef Louise Helstrup Guldager 
fra Oxymoron. 
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