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OD PŘÍRODY  
K TECHNOLOGII...

Vždy se snažíme dělat věci jinak a být nejlepší. Takový je  
i přístup k našemu novému a revolučnímu systému OASIS®. 
Naší vizí je vytvářet lepší budovy pro lidi i přírodu, a proto 
jsme vyvinuli skutečně jedinečné nové řešení modulárních 
kancelářských prostor. 

Postavili jsme jej na třech klíčových prvcích: organickém 
designu, inovativní technologii a výjimečné akustice. Oáza ticha 
a krásy, která nabízí nejlepší možnosti tvorby a spolupráce  
na jakémkoli rušném pracovišti. 

Technologie budoucnosti pro vaši kancelář již dnes.

MOHLI JSTE VIDĚT NA:

VENTILACE:

• Automatická ventilace integrovaná do stropu
• 2 větráky pro adekvátní distribuci (1650 rpm)
• Manuální ovládání: Mobilní aplikace nebo 2 dotykové displeje
• Kapacita ventilátoru: Minimální rychlost obnovy vzduchu 

je 100m3 (2 osoby / hodina při 40% kapacity)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

• Akustika:: až 43 dB
• Maximální šířka a délka: 4 000 x 6 000 mm
• Maximální výška: 3 000 mm
• Samonosná konstrukce
• Nezbytný zdroj napájení: Standardní zásvuka 220v
• Barevné možnosti: jakákoliv RAL barva 

Energie 
[%]

Příkon 
[W]

Otáčky 
[min-1]

Úroveň 
hluku 
[db(A)]

Ventilace 
p.p. 
[m3/h]

Intenzita 
ventilace 
[x/h]

Doba 
výměny 
vzduchu 
[min]

Obsaze-
nost 
[osoby]

Vstupní 
signál 
[V]

HIGH 30 2090 49 200 8 8 - 8,8

MID 20 1650 35 150 6 11 4 6,4

LOW 14 1180 19 100 4 16 2 4

TECHNICKÁ 
SPECIFIKACE:
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Když jsme se rozhodli přepracovat ideu zasedací místnosti a přiblížit 
ji budoucnosti, rozhodli jsme se vytvořit nadčasový organický design, 
který vytváří příjemný a přívětivý pocit.

Prostor, který vás zve, abyste přišli a pracovali. 

Oázu ticha, která vám nabídne všechny špičkové technologie k tomu 
abyste byli ještě produktivnější a zároveň zůstali soustředění a klidní.

PRACUJTE V KLIDU

Oasis kombinuje to nejlepší, co svět chytrých technologií nabízí. 
Nejde však jen o propojení technologií. 

Vyvinuli jsme jednoduché uživatelské prostředí vycházející z našeho 
vlastního výzkumu a zjištění o tom, co většině moderních zasedacích 
místností chybí.

ODEMKNĚTE PLNÝ POTENCIÁL

Tradiční české sklářství má staletou tradici a je proslulé svým 
designem a řemeslnou zručností. 

Spojením našich 30letých zkušeností s moderními skleněnými 
příčkami a české historie vznikla první chytrá skleněná bezrámová 
zasedací místnost na světě se zaoblenými rohy. Jedinečný vnější 
vzhled doplňují ručně vyráběná křišťálová světla uvnitř.

TRADICE SE SNOUBÍ S BUDOUCNOSTÍ

PŘIZPŮSOBTE JEJ
SVÝM POTŘEBÁM...

TAKÉ K DISPOZICI: OASIS® SQUARE

OASIS® je modulární řešení, které lze 
nakonfigurovat podle vašich představ.
Toto jsou Vaše možnosti:

Minimalistická verze s ostrými rohy a bez dalších technologií je ideálním  
a jednoduchým řešením pro vaše schůzky nebo soustředěnou práci.

Všechny možnosti můžete také probrat s našimi specialisty.

DESIGNED BY:

BEZPROBLÉMOVÝ ZÁŽITEK 
ŘÍZENÝ TECHNOLOGIÍ

SVĚTOZNÁMÉ ČESKÉ 
SKLO TROCHU JINAK

OÁZA TICHA 
S ORGANICKÝM DESIGNEM

BEZKLÍČOVÉ ODEMYKÁNÍ

REZERVAČNÍ PANEL 
INTEGROVANÝ DO DVEŘÍ

OBOUSTRANNÝ LED 
INDIKÁTOR STAVU

ANALYTIKA PROSTŘEDÍ  
A OBSAZENOSTI OD SPACETI

ALWAYS-ON INTERAKTIVNÍ 
SYSTÉM SMART-I-WALL®

DIGITÁLNÍ ASISTENT

AUTOMATICKÉ OSVĚTLENÍ 
& TICHÉ VĚTRÁNÍ

DIGITÁLNÍ ŽALUZIE 
LIKO-GLASS®

AKUSTIKA AŽ 43 DB

DOTYKOVÁ GESTA PRO 
OVLÁDÁNÍ SPÍNAČŮ
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