SeFlex
SePlan
Flex

Datorkapslingar
offentlig miljö
och industri
Eventus tillverkar kapslingsklassade skåp och
pulpeter för krävande miljöer där datortillgänglighet ska finnas.

SeFlex-serien
Datorskåp i golv-/bord-/väggutförande, 42”/52”
monitorskåp och skrivarkapslingar utvecklade för att
uppfylla högt ställda krav inom industri och kliniska
miljöer. Enligt kapslingsklass IP55.

SePlan-serien
Datorpulpetbord för arbetsstationer som utnyttjas

Flex Mini

av många användare. Tack vare den stilrena formen
smälter SePlan in i de flesta miljöer.

• Maximal datortillgänglighet på minimal yta
• Egenutvecklad och svensktillverkad

Flex-serien

• Försedd med IP klassad utrustning

Datorpulpet utformad för att passa in i de flesta mil-

• Enkel väggmontering - passar de flesta miljöer

jöer. Flex i golvutförande skräddarsys enkelt genom

• Kan utnyttjas av många användare

möjligheten till egna färgval. Pulpeten har dessutom

• Robust konstruktion med ventilerat hölje

gott om ytor för exponering av egna budskap.

SeFlex
Säker datorhantering i industrimiljö
SeFlex finns som golvskåp eller i bords-/vägghängt utförande, skrivarkapslingar
och som 42” - 52” monitorskåp. SeFlex tillverkas i lackerad plåt eller helt i
rostfritt stål. Datorskåpet rymmer dator, skrivare och bildskärm 15-21” och är
utrustat med tre invändiga eluttag samt kabel för anslutning till 220 V. Alla fläktar
är kullagrade och alla insug försedda med dammfilter. Datorskåpet har även
tre invändiga flyttbara hyllplan samt tangentbordshylla med handledsstöd och
utskjutbar musmatta av rågummi som standard. Kapslingsklass IP 55. Dator,
skärm och tangentbord/mus är tillbehör.

SePlan
Datorpulpeten som är lika mycket möbel som
arbetsplats
SePlan datorpulpet har ett ventilerat och robust datorskåp som är låsbart.
Seplan finns även i utförande förberedd för skrivare. Toppskivan finns i flera
storlekar och träslag. SePlan levereras i standardfärgerna - antracit, blå, vit
eller vinröd. Dator, skärm och tangentbord ingår ej.

Flex
Datorpulpet med obegränsade möjligheter
Flex som golvmodell har egenskapen att den enkelt kan anpassas till
vilken grafisk profil som helst. Förutom många färgval kan den stora glasskivan förses med logotype eller annat budskap. Flex Mini för väggmontage gör det möjligt att få datortillgänglighet även där det är ont om plats .
Tangentbord i borstad aluminium och 19” TFT-skärm ingår som standard.
Dator ingår ej.

IP-klassade tangentbord och möss
Tillbehörsprogram för högt ställda krav
Våra IP 68 klassade tangentbord och möss ger dig fullständigt skydd
mot smuts och väta. Produkterna är enkla att rengöra och tål desinficering.
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Vill du veta mer om våra produkter, tillbehör och kundanpassningar, kontakta oss eller besök www.eventus.se.

