Hana FAQ

Ergonomia
• Czy budka ma atest akustyczny?

Tak, jest to budka wykonana w atestowanej technologii Sonic,
wykorzystywanej również w panelach akustycznych. Obecnie
pracujemy nad odrębną normą z zakresu akustyki do budek.
• Jakie są właściwości akustyczne?

Wypełnienie ścian ma najwyższą klasę akustyczności - klasę A.
Właściwości dźwiękochłonne zapewniają redukcję hałasu na
poziomie 37 dB (tzw. izolacyjność akustyczna).

Konstrukcja
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• Z jakich elementów składa się budka Hana?

Budka Hana składa się ze zmontowanych ścian, dwóch wieńców
górnych (wewnętrznego i zewnętrznego), dwóch wieńców dolnych
(wewnętrznego i zewnętrznego), półki i drzwi szklanych.
• Z jakich materiałów wykonana jest konstrukcja budki Hana?

Rama wykonana jest z MDF, HDF oraz płyty wiórowej i wypełniona
jest materiałem akustycznym. Wieniec górny i dolny wykonane są z
lakierowanej płyty MDF.
• Czy budka posiada podłogę?

Tak, podłoga pokryta jest wykładziną.
• Gdzie jest włącznik światła?

Światło działa na czujnik ruchu, który dodatkowo uruchamia
wentylację.
• Jakie są parametry wentylacji?

- 2 wentylatory – nawiewowy i wyciągowy
- Głośność 14 dB, wydajność 90m3/h

Montaż
• Jak długo trwa montaż budki?

Montaż trwa ok. 2 godzin.

• Ile osób potrzebnych jest do montażu budki?

Do montażu budki potrzebne są przynajmniej 2 osoby.
• Czy pomieszczenie, w którym nastąpi montaż musi być dużo
wyższe?

Pomieszczenie powinno mieć przynajmniej 2,5 m wysokości.
• Czy budka musi być przymocowana do podłogi?

Nie, budka jest wolnostojąca.

• Czy drzwi są uniwersalne (można je zamontować zarówno z lewej,
jak i z prawej strony)?
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Nie, drzwi można zamontować tylko z prawej strony.

• Czy do podłączenia budki potrzebny jest elektryk?

Nie, wystarczy podłączyć budkę do standardowego gniazdka.
• Gdzie znajduje się przyłącze elektryczne?

Przewód zasilający wychodzi spod wieńca dolnego.
• Czy budka jest przystosowana do napięcia 110V w USA?

Tak, automatycznie dostosuje się do takiego napięcia.

• Czy zmontowaną budkę da się w przyszłości rozkręcić i
zainstalować w innym miejscu?

Tak, możliwy jest wielokrotny montaż.
• Czy budkę Hana można przenosić?

Tak, ze względów bezpieczeństwa powinny w tym uczestniczyć
przynajmniej 4 osoby.

Transport
• Czy budka Hana dostarczana jest w całości?

Nie, budka dostarczana jest w elementach, można ją bez problemu
wnieść do każdego pomieszczenia, waga budki to 170kg.
• Jak pakowane są budki Hana?

Budki Hana pakowane są w drewniane skrzynie. Wszystkie elementy
są starannie zabezpieczone i przymocowane, aby nie przemieszczały
się podczas transportu.
• Jakie są wymiary i waga skrzyni?
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Wymiary skrzyni: 2185 × 1415 × 800 mm.
Waga: 315 kg.
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