Hana FAQ

1. Czy budkę Hana można przenosić?

Tak, ale zalecane do tego są co najmniej 4 osoby
2. Jaka jest akustyczność?

Stosujemy wypełnienie ścian, które ma najwyższą klasę
akustyczności - klasę A
3. Ilu montażystów potrzeba do złożenia budki?

Zalecamy przynajmniej 2 osoby

4. Ile czasu zajmuje złożenie budki?

Montaż zajmuje ok 2h

5. Z jakich elementów składa się budka Hana?
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Budka Hana składa się ze zmontowanych ścian, 2 wieńców górnych
(wewnętrznego i zewnętrznego), 2 wieńców dolnych (wewnętrznego
i zewnętrznego), blatu oraz drzwi szklanych
6. Czy pomieszczenie w którym nastąpi montaż musi być duże
wyższe?

Zalecana wysokość pomieszczenia to przynajmniej 3m
7. Z jakiego materiału wykonana jest konstrukcja?

Jest to rama wykonana z MDF, płyty wiórowej oraz HDF – całość
wypełniona materiałem akustycznym. Wieńce: górny i dolny – MDF
lakierowany
8. Czy budka posiada podłogę?

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

Światło działa na czujkę ruchu, która załącza oświetlenie i wentylację
10. Jakie są parametry wentylacji?

Budka Hana posiada 2 wentylatory o parametrach głośność 14dB,
wydajność 90m3/h

11. Czy muszę zamówić elektryka do podłączania budki?

Nie, wystarczy podłączyć budkę do standardowego gniazdka
12. Czy budka jest przystosowana do napięcia 110V w USA?

Tak, automatycznie dostosuje się do takiego napięcia
13. Gdzie znajduje się przyłącze elektryczne?

Przyłącze prądu jest na dachu, kabel zasilający wychodzi z wieńca
dolnego
14. Czy budka musi być montowana do podłogi?

Nie, nie jest montowana do podłogi, jest wolnostojąca
15. Czy drzwi są uniwersalne i można montować je jako
lewostronnie lub prawostronnie?
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Nie, drzwi nie są uniwersalne

16. Czy zmontowaną budkę da się w przyszłości rozkręcić i
zmontować w innym miejscu?

Tak, możliwy jest wielokrotny montaż
17. Czy budka HANA jest w całości?

Nie, nie jest w całości, składa się z elementów i da się ją wnieść do
każdego pomieszczenia
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