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GPOD MINI DESIGNED FOR EYES AND EARS

DET PRIVATA ARBETSRUMMET

Gpod Mini erbjuder både fantastisk akustik och vacker design. Både en plats för privata telefonsamtal och 

videokonferenser, eller en plats för att arbeta ostört. En ljudisolering i världsklass gör att du inte hör något 

utifrån, och ingen kan heller höra dig. Ljudabsorptionen på insidan utgörs av vår unika Gustafs Nano-perfo-

rering som tillsammans med den supertysta ventilationen bidrar till en harmonisk miljö. En perfekt plats för 

uppgifter som kräver din koncentration eller avgörande beslut.

AKUSTIK

Gustafs produkter är 

tillverkade för alla sinnen. 

Tillsammans med designen 

är akustiken kanske den 

viktigaste upplevelsen av 

våra produkter. Installatio-

ner i flertalet världsberömda 

konserthallar är resultatet av 

det. Kunskapen från projekt 

i den stora arkitekturen har 

nu resulterat i ett litet och 

bekvämt mötesrum för ditt 

kontor.

GRÖNA 
GUSTAFS

Den vackra naturen som 

omger oss här i Dalarna, 

påminner oss även om vårt 

ansvar för miljön. Därför har 

vi på vår fabrik ett proaktivt 

miljöprogram och vi använ-

der oss enbart av förnybara 

energikällor vid produktion 

av våra produkter.

BRAND

I över flera årtionden har 

Gustafs produkter varit 

synonyma med brandsä-

kerhet. Alla våra Gpod-mo-

deller består av icke-bränn-

bara ytor, A2-s1,d0. Inga 

sprinklers behövs, allt för 

din säkerhet.

HÅLLBARHET

Gpod Mini är robust, den är 

mobil och flexibel både vad 

gäller placering och möb-

lering för alla dina framtida 

behov, vilket ger den en 

lång livslängd. Ytmateria-

len är tillverkade av 94% 

återvunnet material, varav 

17% består av återvunna 

konsumentvaror. 

GLOBALA
REFERENSER

Efter årtionden av interna-

tionella affärer har vi skaffat 

oss en gedigen kunskap 

om hur vi tar hand om hela 

processen för att skapa en 

optimal kundupplevelse. Att 

samarbeta med Gustafs är 

pålitligt.

EUROCLASS A2-s1,d0 
LEADING ACOUSTICS,

DESIGNED FOR EYES & EARS
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FUNKTIONER

FLEXIBEL MÖBLERING

Gpod Mini finns tillgänglig i två olika 

möbleringar, som du kan ändra själv när du 

vill. Båda möbleringarna levereras med en 

exklusiv träinteriör och väldesignade möb-

ler, som anpassas efter dina behov. Båda 

layouterna har höj- och sänkbara stolar och 

bord, om du vill variera din arbetsposition. 

Vi vet värdet av en god ergonomi och ett 

aktivt arbete.  

EN INTELLIGENT POD

Vår Gpod Mini är utrustad med Ochno 

Operated System som mäter närvaro, 

luftkvalitét och temperatur. Belysning och 

fläktar styrs automatiskt genom en sensor 

som anpassar sig efter hur poddarna an-

vänds. Parametrarna kan även sättas själv 

och anpassas för när ingen är i podden, när 

folk är inne eller med fördröjningar efter 

användning. Automatisk styrning åsido-

sätts enkelt genom den tillhörande mobil-

appen, eller med de eleganta dimrarna på 

poddens innerväggar. En modern pod, för 

en modern arbetsplats.

INTEGRITETSSÄKER

De ljudisolerande egenskaperna hos 

vår Gpod Mini är minst lika viktiga som 

akustiken inne i poden. I själva verket kan 

du placera Gpod Mini mitt i ett kontor och 

folk som arbetar bredvid kommer inte att 

höra samtalen som förs i poden. Gpod 

Mini är både en privat arbetsplats och ett 

rum för avgörande beslut.

DESIGN

Gpod Mini är resultatet av mer än 100 års 

arbete med skandinavisk trädesign. Desig-

nen är enkel och tidlös, samtidigt som den 

robusta träramen ger den ett unikt och 

exklusivt uttryck, som exemplifieras i över-

gången mellan träramen och glaset som 

är helt sömnlöst. Designen understryks 

genom de naturliga materialen som vi har 

använt. Vi har verkligen tillverkat alla detal-

jer med omsorg och enastående kvalitet.

FLEXIBEL PLACERING

Om den inte är mobil, är det ingen pod! 

Med de integrerade hjulen kan du enkelt 

flytta din Gpod Mini och placera den fritt 

var du vill, och på ett enkelt sätt omplacera 

den igen. El-ingången gör det möjligt att 

ansluta Gpoden från olika ställen. Det här 

gör att du inte är beroende av var du place-

rar Gpoden. Placera den var du vill!

AKUSTIK I VÄRLDSKLASS

Tack vare vår unika Nano-perforering kan 

vi nu kombinera en vacker träyta med en 

enastående ljudabsorption som skapar en 

behaglig miljö för privata samtal. De fan-

tastiska ljudblockerande egenskaperna gör 

vår pod till ett rum med hög integritet, som 

tillsammans med den supertysta ventilatio-

nen skapar en total akustisk upplevelse - i 

många timmars harmoniskt arbete.
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MÖBLERING

1 WORKING | WALL

BORD MEDIUM - Höj- & sänkbart

BARSTOL - Höj- & sänkbart

BORD BRETT - Höj- & sänkbart

TILLVAL - BARSTOL Premium 
Garvat vegetabiliskt läder

BORD FULL BREDD - Höj- & sänkbart

BARSTOL - Höj- & sänkbart

TILLVAL - BARSTOL Premium 
Garvat vegetabiliskt läder

1 WORKING | WINDOW

MÖBELDIMENSIONER FINNS PÅ SIDAN 7

YTOR

RAM

ASK VALNÖT EK KÖRSBÄR

ASK SVARTVALNÖT VIT NANOPRINT LINEAREK KÖRSBÄR

VÄGG UTVÄNDIGT

UNDERTAK INVÄNDIGT

ASK VALNÖT EK KÖRSBÄR RP8

SVARTASK VIT NANOVALNÖT EK KÖRSBÄR

VÄGG INVÄNDIGT
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TILLBEHÖR & SPECIFIKATIONER

BUSINESS EDITION LUFTKVALITET & MILJÖ

INTEGRITET

TILLBEHÖR

ANSLUTNINGAR

Magnetisk stängmekanism

Fullbred glasdörr

Tröskel med rostfritt stål

Skinklätt dörrhandtag

Två LED-spots i undertak

Justerbar ventilationshastighet

Rörelsedetektor för luftkvalitet -
automatisk inställning för belysning & ventilation.

Universell höger-, vänstermodell -
dörr & ström in vänster/höger/tak

Integrerade XL-hjul för äkta mobilitet

MBF-färdig (Mobile By Forklift)

Enkel åtkomst nivelleringssystem

2 USB-C kontakter (Ström, LAN, Video m.m.)

Integrerat väggupphängningssystem. 2 nivåer, båda väggar

Bord i samma träslag som innervägg och undertak

Gpod Intelligent workspace från OCHNO connected
(kräver WiFi-åtkomst), årlig avgift, separat lincesavtal.

Supertyst luftsystem med hög kapacitet

Ytor med väldigt låg emittering

FSC-trä

Plast-fri isolering

Ljudsäkert glas

Mörkt glas med integritetsskydd

Klädhängare

Väggstativ för montage av videoskärm
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SPECIFIKATIONER

Typ     Gpod Mini med Nano akustikpanel på yttervägg eller
    Gpod Mini med Linear ribbpanel på yttervägg
    
Kapacitet   För 1 person, möblering mot höger eller vänster vägg, eller bakglaset. 
    För möblering se produktblad eller gustafs.com

Yttre dimensioner  Total golvyta: 1420x1250 mm (bxd)
    Total höjd: 2380 mm

Inre dimensioner  Inre golvyta: 990x1220 mm (bxd)
    Stå-höjd: 2010 mm

Mobilitet   Med integrerade hjul, kan rullas över tröskel på 20 mm 
    Med gaffeltruck - kan höjas 100 mm från golvet.
    Med gaffeltruck - självbärande konstruktion.

Placering   Universell placering för centralt, mot vägg, vänster- eller höger-hörn 

Vikt    490 kg

Framdörr   Fullbred glasdörr 2000x1007 mm, öppnas till 180°, full       
    bredd. Magnetisk, mjuk stängning. Ljudsäkert glas med mörktonad färg.

Glas baksida   990x1999 mm, Ljudsäkert glas med mörktonad färg.
   
Ytor    Alla fanér är äkta träfaner med arkitektonisk kvalitet. Andra träfanér än standard tillverkas  
    enbart efter förfrågan.

    Front-ram: Ask /Ek / Körsbär / Valnöt
    Bak-ram: Ask / Ek / Körsbär / Valnöt
    Ytterväggar: Ask / Ek / Körsbär / Valnöt / Vit CPL / Svart CPL
    Innerväggar: Ask / Ek / Körsbär / Valnöt / Vit CPL / Svart CPL
    Undertak insida: Ask / Ek / Körsbär / Valnöt
    Innergolv: Antracit-grå

Ytbehandling   Trippel UV-beläggning godkänd för rengöring med produkter upp till 70% alkohol / 
    Pigmenterad trippel UV-beläggning godkänd för rengöring med produkter upp till 70%  
    alkohol. Golvet är antistatiskt, smutsbeständigt och akustiskt.

Fanér-riktning   Längs längden
    
Montagesystem  För väggar och undertak används Gustafs Capax, beståendes av      
    aluminiumprofiler som fäster hela längden av sidorna på panelen och gör installationen rak  
    och jämn.

Intelligenta sensorer  Mäter ljus, luftkvalitet och rörelse. Ansluten till belysning och ventilation för automa- 
    tisering, allt genom OCHNO Operated.

Ventilation   Luftflöde of 45,1 l/s (162,4 m3/h), uppnås med 3 låghastighetsfläktar.    
    Automatisk/manuell rpm-kontroll och ljudsäkra el-anslutningar.

Luftintag   Lättillgängligt oavsett Gpodens placering, för rengöring och underhåll.

Ströminmatning  230 V, ingång från vänster, höger eller från taket. Det här kan ändras när som helst.
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Uttag, utgång   2 x USB-C

Belysning   2 x LED spotlight, automatisk/manuell kontroll, dimbar.

Hjul    4 st, diameter 125 mm.

Ställfötter   4 st, justerbara från 20 – 100 mm höjd, åtkomst från insidan.

Reaction to Fire  Upp till A2-s1,d0 (EN 13501-1)
    (Gäller för både in- och utsidebeklädnaden, inklusive montagesystemet,    
    den fanérade ytan och ytbehandlingen.)

Resistance to Fire  Upp till K1-10/K2-10 (EN 13501-2)

Akustisk absorption  Yttervägg och vägg insida: Gustafs Nano  w 0,85-B  NRC 0,9
    Yttervägg: Gustafs Linear    w 0,70-B  NRC 0,8
    Golv: Ljudabsorberande matta   w 0,30-D  NRC 0,45

Ljudsäker    Ljudisoleringen i vår Gpod Mini är fantastisk och den placeras bredvid arbetsplatser mitt i  
    ett kontor och människor som arbetar bredvid poden kan inte uppfatta samtalen   
    som pågår på insidan. Konversationer i poden förblir 100% diskreta.

    Vi föredrar att inte publicera resultaten på mätningarna av ljudisoleringen som har genom- 
    förts på våra produkter. I dagsläget finns inget standardiserat test för mätningar av små,  
    stängda utrymmen som en Gpod Mini. Ljudisoleringen varierar även beroende på om det  
    är ljud som kommer in, eller ljud som kommer ut från poden. Och det finns inget test som  
      är standardiserat för den här företeelsen. Därför är inte nuvarande akustiska specifikationer  
    en tillräckligt bra måttstock av upplevelsen av en Gpod Mini. Vi rekommenderar därför att  
    du provar en av våra Gpodar för att själv bedöma huruvida våra produkter lever upp till  
    dina förväntningar och behov.

DoP    Tillgängligt

LEED    TVOC   Godkända utsläpp (EN ISO 16000-9)
    Formaldehyd   Godkända utsläpp (EN 717-1)
       Inget tillsatt urea-formaldehyd
    Återvunnet material Väggmaterial 17% återvunna konsumentvaror
    Certifierat trä  FSC tillgängligt, Cerifieringskod: SCS-COC-005137
    EPD   Tillgängligt
    Produktionsplats  ort: Gustafs / land: Sweden
    Livslängd  förväntad > 50 år
    

BREEAM   TVOC   Godkända utsläpp (EN ISO 16000-9)
    Formaldehyde   Godkända utsläpp (EN 717-1)
       Inget tillsatt urea-formaldehyd
    Återvunnet material Väggmaterial 17% återvunna konsumentvaror
    Certifierat trä  FSC tillgängligt, Cerifieringskod: SCS-COC-005137
    EPD   Tillgängligt
    Produktionsplats  ort: Gustafs / land: Sweden
    Livslängd  förväntad > 50 år

SPECIFIKATIONER
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BORD
Väggupphängt bord  För 1 person, 400x700 mm, mot sidoväggen.
Medium   Justerbar höjd: 760 mm för stol eller 1020 mm för stående eller barstol,
    bordet kan användas både på den högra och vänstra väggen.
    Bordsyta: Ask / Ek / Körsbär / Valnöt / Vit CPL / Svart CPL
    Bordsstöd: Svart

Väggupphängt bord  För 1 person, 400x900 mm, mot sidoväggen.
Brett    Justerbar höjd:  760 mm för stol eller 1020 mm för stående eller barstol,
    bordet kan användas både på den högra och vänstra väggen.
    Bordsyta: Ask / Ek / Körsbär / Valnöt / Vit CPL / Svart CPL
    Bordsstöd: Svart

Väggupphängt bord  För 1 person, 450x990 mm, mot bakglaset.
Vänd mot bakglas  Justerbar höjd: 760 mm för stol eller 1020 mm för stående eller barstol,
    Bordsyta: Ask / Ek / Körsbär / Valnöt / Vit CPL / Svart CPL
    Bordsstöd: Svart

BARSTOL

Barstol    Svartbelagd stålkonstruktion med ergonomiska lädersäten, diameter 380 mm. Vridbar  
    360°.
    Sitt-höjd:  Justerbart mellan 600 till 800 mm.
    Fotstöd inkluderat.
    
    Totalt djup:  450 mm
    Total bredd:  380 mm
    Vikt:   8,9 kg

Gustafs Scandinavia AB
Stationsvägen 1
SE-781 60
Gustafs, Sweden

Tel: +46 (0)243 79 20 20
Email: info@gustafs.com
www.gustafs.com

DESIGNED FOR EYES AND EARS

SPECIFIKATIONER


