Hieman mielikuvitusta.
Paljon enemmän tehokkuutta.
Unica System+
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Vastaa modernin
työpaikan haasteisiin
Tämän päivän toimisto ei ole vain rivi huonosti valaistuja huoneita
täynnä työpisteitä toisistaan erottavia sermejä. Nykyajan toimistossa
on yhteistyöhön rohkaisevia avoimia tiloja, tarkkaavaisuutta ja
keskittymistä edistäviä neuvotteluhuoneita, alueita, joissa voi
ottaa rennosti sekä hyvinvointia lisääviä sisäpuutarhoja.
Jotta toimistotilat olisivat näin moninaisia ja joustavia, tulee
myös sähkö- ja latausratkaisuissa olla ripaus mielikuvitusta.
Ratkaisu on Unica System+ -sarja, jolla virtaa tuodaan
joustavasti ja luotettavasti toimiston joka kolkkaan.
Modulaariset, nopeasti asennettavat ja helposti uudelleen
järjesteltävät Unica System+ -laitteet tuovat ennen näkemätöntä
joustavuutta ja hienoa estetiikkaa, joka täydentää modernin
työtilan dynamiikkaa ja tyyliä. Tulos? Toimistotyöntekijät saavat
vapauden tehdä työskennellä juuri niinkuin haluavat.
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Premium-tason
ulkoasu ja tunnelma
moderneihin sisätiloihin
Työtilojen ratkaisuissa paneuduttiin ennen enimmäkseen toimivuuteen. Estetiikalle ei asetettu paljon
arvoa. Unica System+ -tuotesarja muuttaa tämän.
Schneider Electricin Design Labin asiantuntijoiden luomassa tuotesarjassa yhdistyvät nokkeluus
ja kauneus. Laitteiden pehmeät, ergonomiset muodot ovat tyylikkäitä ja minimalistisia, ja fiksut
yksityiskohdat kuten kaapelien pitimet, ergonomiset kahvat ja luistamattomat kuvioinnit tuovat
parempaa käytettävyyttä.
Unica System+ -laitteita on saatavilla eri värisinä ja erilaisin viimeistelyin, esimerkiksi laadukkaalla
Kvadrat-kangaspinnalla. Toimistotilojen sisustuksen suunnitteluun jää siis paljon valinnanvaraa.
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Kankaan taide
Kvadrat, tunnettu tanskalainen yritys, on
tekstiilisuunnittelun johtaja jo vuodesta
1968. Arkkitehdit, taiteilijat, suunnittelijat
ja huonekalujen valmistajat arvostavat
sen ratkaisuja. Kvadratia on käytetty mm.
Guggenheimin museossa Berliinissä sekä
Walt Disneyn konserttisalissa New Yorkissa.
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Valta sinulle, aina
ja joka paikassa
Nykyaikaisen työtilan jokaiselta neliömetriltä vaaditaan
maksimaalista toimivuutta. Siksi suunnittelimme Unica
System+ -järjestelmästä modulaarisen.
Modulaarisuuden avulla voidaan sekoittaa ja yhdistellä valtavasti
toimintoja ja luoda yksilöllisesti räätälöityjä laitteita, jotka on tarvittaessa
helppo vaihtaa uudempiin. Eri kokoisina saatavia moduuleita voidaan
käyttää erikseen tai liittää yhteen käytettävissä olevan tilan mukaan.
Järjestelmäkokonaisuuden asentaminen on nopeaa, helppoa
ja intuitiivista, ja kiinnitystavoissa riittää vaihtoehtoja jopa
”mahdottomiin” paikkoihin.
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Vapauttavaa
joustavuutta
Mikään ei kestä ikuisesti varsinkaan
modernissa toimistoympäristössä, jossa
arvostetaan joustavuutta. Nykyisessä
nopeasti muuttuvassa maailmassa toimiston
pitää pystyä mukautumaan yrityksen ja sen
työntekijöiden tarpeisiin.
Unica System+-tuotesarjaa suunnitellessa
joustavuus on pidetty tiukasti mielessä.
Kaikki laitteet on helppo asentaa ja irrottaa.
Myös lattiapylväiden ja pistorasiapylväiden
siirtäminen käy vaivatta.
Unica System+ -sarjan tuotteet ovat myös
päivitettävissä muuttuviin tarpeisiin, sillä
niihin voi lisätä hyödyllisiä toimintoja ja
käteviä varusteita, kuten puhelintelineen ja
langattoman laturin.
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Täydellisellä
järjestelmällä
enemmän
mukavuutta ja
kätevyyttä
Sijaitsipa toimisto sitten missä tahansa – yksiössä tai pilvenpiirtäjän
ylimmässä kerroksessa – Unica System+ auttaa parantamaan
työkokemusta lattiasta kattoon.
•
•
•
•

Lattiarasiat
Stand-alone Pöytäyksiköt
Modulaariset pöytäyksiköt
Pistorasiapylväät ja lattiapylväät

Tutustu
Unica System+ -sarjaan
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Vie toimivuus lattiatasolle
Unica System+ -järjestelmän lattiapistorasiat

Lattiapistorasiat XS
Näitä yksiosaisia pistorasioita on saatavana kahden
muotoisina: pyöreinä ja neliskulmaisina.
Betonilattioilla lattiapistorasiat asennetaan upotettuihin
rasioihin. Korotetuilla lattioilla lattiapistorasiat asennetaan
erityisesti sitä varten oleviin lattiarasioihin.
180 astetta kääntyvä avattava kansi helpottaa pistorasian
käyttöä, ja rasia on helppo avata ergonomisella kahvalla.
Unica System+ -järjestelmän XS-lattiapistorasiat on
valmistettu harjatusta ruostumattomasta teräksestä, joka
kestää rajua käsittelyä. Tuotteilla on myös IP44-sertifiointi.

Lattiarasiat M, L, XL
Lattiarasioista M, L ja XL on saatavana erilaisia kehyskokoja eri tarpeisiin.
Niistä on sekä muovi- että metalliversiot erityyppisille lattioille.
Käteviä ominaisuuksia:
• Kuminen johtoläpivienti, tyylikäs ja joustava
• Lujarakenteinen, potkuja kestävä ja irrotettava kansi,
jossa vahvistettu sarana
• Kannessa ergonominen kahva
Laitteiden kytkeminen lattiarasioiden sisälle ei ole ollut koskaan
näin helppoa säädettävien kehysten ansiosta (kolme tasoa
erikorkuisille lattioille) ja lukitusmekanismi, joka varmistaa,
että laitteet pysyvät paikoillaan.
Unica System+ -järjestelmän lattiarasiat M, L ja XL ovat
yhteensopivia Unica-asennuskalusteiden kanssa.
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Tuo kätevyys
käden ulottuville
Unica System+ -pöytäyksiköt
Esteettisillä, ergonomisilla ja helposti asennettavilla Unica System+
pöytäyksiköillä luot parempaa kätevyyttä ja kytkettävyyttä
kaikille pöydille.

Pöytäyksiköt XS
Pienimmistä XS-pöytäyksiköistä on saatavana erilaisia toimintokokonaisuuksia:
schuko, USB-A ja USB-C ja langaton lataus. Laitteet asennetaan pöytiin
60 mm:n reikiin. Saatavana on asennusta helpottava poralaite. Jokaisessa
laitteessa on lukitusrengas, joka pitää sen tiiviisti paikoillaan. Laitteissa on
myös esiasennettuna kahden metrin kaapeli schuko-pistokkeella.
Lisävarusteena on saatavana myös läpinäkyvä 180 astetta avautuva kansi,
joka suoraa esimerkiksi roiskeilta keittiössä. XS-pöytäyksiköitä on saatavana
kahta väriä: antrasiitti ja valkoinen.

Pöytäyksiköt S
Innovatiivisen ja kompaktin rakenteen ja ilman työkaluja tapahtuvan
kiinnityksen ansiosta pienet S-pöytäyksiköt tarjoavat käyttäjilleen paljon
joustavuutta ja liikkuvuutta.
Integroidulla kumipintaisella kiinnikkeellä pöytään tai mihin tahansa
muuhun pintaan kiinnitettäviä laitteita on helppo käyttää, ja sähkövirtaa on
käytettävissä missä tahansa sitä tarvitaan. Mukana on schuko-pistorasia
ja USB-liittimet (A ja C).
S-pöytäyksiköt ovat saatavana päällystettynä ensiluokkaisella kvadratkankaalla.

Pöytäyksiköt L
L-koon pöytäyksiköissä on kaksi moduulia, jotka asennetaan pöydän päälle ja
alle. Fiksun kiinnitystavan ansiosta asennus käy käden käänteessä.
Pöydän alle tuleva moduuli on tarkoitettu jatkuvasti kytkettynä oleville laitteille,
kun taas pöydän päällä oleva moduuli on tarkoitettu laitteille, jotka ladataan
tarpeen mukaan.
Kokoonpanoja on kaksi:
• 2 schuko-pistorasiaa + 2 USB-liitintä (pöydän päällä), 2 schukopistorasiaa + RJ45 (pöydän alla)
• 2 schuko-pistorasiaa + 2 USB-liitintä (pöydän päällä), 2 schukopistorasiaa + 2 USB-liitintä (pöydän alla)
Pöydän päällä oleviin moduuleihin voidaan lisätä toimintoja. Saatavana
on kaksi värivaihtoehtoa: antrasiitti ja valkoinen, molemmat tyylikkäällä
kvadrat-kangasverhoilulla.
Life is On | Schneider Electric
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Jokaisen työpisteen voi
räätälöidä yksilöllisesti
Unica System+ -moduulit
Unica System+ -järjestelmän moduuliset yksiköt antavat täyden vapauden niin
toimivuuden kuin estetiikankin kannalta. Laitteet voi asentaa vaaka- tai pystysuoraan
asentoon ja käyttää sekä pöydillä (pöytäyksikkö M) että pylväissä.
Modulaarisen Unica System+ -yksikön suunnittelun ensimmäinen vaihe on moduulin
koon ja tyylin valinta. Yhdestä kappaleesta valmistetut moduulit ovat saatavilla neljällä
viimeistelyvaihtoehdolla: valkoinen, valkoinen kangas, antrasiitti ja harmaa kangas.
Unica-asennuskalusteisiin kiinnitetään alumiinimoduuliin napsauttamalla.
Peruskomponentteja ovat schuko-pistorasiat, suojatut schuko-pistorasiat,
A- ja C-tyypin USB-liittimet ja johdonsuojakatkaisijat. Muita komponentteja
ovat RJ45, HDMI ja muut multimedialiittimet sekä langattomat laturit.
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Unica System+ -yksiköitä voi käyttää erikseen, tai niitä on helppo yhdistää toisiinsa miniWIELAND-liittimillä. Kun yksikkö on valmis, laitteet voi kiinnittää pöytään tai pylväisiin.
Moduuliyksiköt on suunniteltu aikaa kestäviksi, täysin joustaviksi ja helposti päivitettäviksi.

Lisää käteviä lisäosia

Muutokset
ovat
helppoja
Unica System+ tarjoaa
keinot toimistotilojen
muunteluun!

Moduuliyksiköitä voi myöhemmin täydentää kätevillä toimistotarvikkeilla:
•
•
•
•

Langattomat laturit (pöydille)
Lappujen pidikkeet (pöydille, pylväisiin)
Puhelintelineet (pöydille)
Säilytyspaikat (pöydille)

Life is On | Schneider Electric

17

18 Life is On | Schneider Electric

Tavoittele tasokkuutta
Unica System+ -pylväät

Tyylikkäille, liikuteltaville ja muunneltaville sekä erilaisin toiminnoin ja
varustein varustelluille Unica System+ -pylväille ei nyrpistellä vaan niitä
ihaillaan.
Alumiiniprofiileihin perustuva, kumisin johdonsuojuksin varustettu
innovatiivinen rakenne takaa siistin ulkonäön – johtoja ei ole näkyvillä ja
ne voi helposti pujottaa pylvääseen aina tarpeen mukaan.
Mitä toimivuuteen tulee, pylväät ovat täysin modulaarisia. Tavallisten
toimintojen osalta ne ovat yhteensopivia modulaaristen pöytäyksiköiden
kanssa, ja niihin on mahdollista lisätä muita varusteita.

Pistorasiapylväät
•
•
•
•

Rakennuksiin, joissa sähköinfra on asennettu kattoon
Modulaarisia ja kustomoitavia
Turvallisuutta parantamaan voidaan lisätä suojakatkaisin Acti9
Lisävarusteita: pöytä, vaateripustin, kaapeliläpivienti

Lattiapylväät
•
•
•
•
•

Kiinteistöihin, joissa sähköinfra on asennettu lattian alle
Modulaarisia ja kustomoitavia
Kaksi vaihtoehtoa: pöydällä tai kahvalla
Kaksi väriä: antrasiitti ja valkoinen
Lisävarusteita: kahva, pöytä, pöytää varten johdotettu jalka
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Unica System+ antaa
kilpailuetua
Ehosta minkä tahansa työpisteen tyyliä, toimivuutta ja joustavuutta markkinoiden kattavimmalla
järjestelmällä. Tarjoa asiakkaillesi tyylikästä, moderniin sisustukseen sopivaa suunnittelua, ja
älykkäitä toimintoja, jotka kytkevät ihmiset toisiinsa rakennuksen kaikista kolkista.
Unica System+ -tuotesarjan laadukkaiden ja innovatiivisten ominaisuuksien ansiosta voit
erottautua joukosta, ja luoda raikkaita ja toiminnallisia toimistotiloja, joissa on helppo viihtyä!
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Lisää tietoja Unica System+ -järjestelmästä:
www.se.com/fi/fi/work/products/product-launch/unica-system-plus
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