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Acoustic Phone Pod
Prywatność rozmów telefonicznych w biurze

Hana
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Dane techniczne
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Dźwiękoszczelność
Ściany kabiny zostały wykonane

w technologii Sonic, zapewniającej 
redukcję hałasu

Wentylacja
Budka Hana wyposażona została

w 2 wentylatory wyciągowe

Automatyka
Oświetlenie LED oraz wentylatory 
uruchamiają się automatycznie

po wejściu do budki

Wieniec górny

Korpus

Gniaza elektryczne: 2 x 230V + 1 x USB + 1 x USB typu C.
Mediabox

Stelaż z płyty wiórowej oraz wypełnienie ścian wykonane w technologii 
Sonic, umożliwiającej redukcję hałasu.
Korpus obustronnie pokryty materiałem.
Możliwość wyboru dwóch różnych rodzajów wykończeń z zewnętrznej 
strony.

Zewnętrzny: tapicerowany tkaniną Synergy w kolorze czarnym.
Wewnętrzny: płyta wiórowa 12 mm, tapicerowana tkaniną Synergy
w kolorze czarnym, oświetlenie dwupunktowe, dwa ciche wentylatory, 
automatyczny włącznik światła uruchamiający wentylację.

Półka
Półka o wymiarach 1108x415x28 mm. 
Kolor: czarny.

Gałka obrotowa
Metalowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym.

Drzwi
Szkło hartowane 8 mm, bezbarwne.

Wieniec dolny
Zewnętrzny: tapicerowany tkaniną Synergy w kolorze czarnym.
Wewnętrzny - płyta wiórowa 18 mm, wykładzina w kolorze grafitowym.

EU USA Schuko UK

Plug & Play

Kompaktowość
Kształt oraz niewielka powierzchnia 

około 1 m² pozwala na łatwe 
przemiszczanie i montaż

Budkę wystarczy podłączyć
do gniazdka 230V

Przyjazna alergikom
Zastosowana tkanina Synergy spełnia 

standardy Oeko-Tex

Mix & Match
Szeroka paleta tkanin pozwala
na wybór rodzaju materiału

i zestawienia kolorów dla górnej
i dolnej części budki

Produkty uzupełniające
Dodatkowe produkty z kolekcji 

umożliwiają utrzymanie stylistycznej 
spójności
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Budka
HN01

Puf
HN02

HN03

HN04
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210 kg 50 kg

47 kg

20 kg
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Wymiary - Dane techniczne

Stołek
CL01 8 kg
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polyester 100%
510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
BS EN ISO 12947-2, 75,000 cykli Martindale
skala 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)
skala 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 
(mokre/suche (4-5/4-5)
ISO 354

BS EN 1021-1 (papieros)
BS 476 partia 7, klasa 2
Class Uno UNI 9174 - UNI 8457
CA TB 117-2013
ASTM E 84 Class I 

Dane techniczne:

Skład
Gramatura

Odporność na ścieranie
Odporność na pilling

Odporność na światło
Odporność koloru na

 ścieranie
Akustyczne pochłanianie 

dźwięku
Trudnozapalność

Tkanina Medley - II grupa cenowa

M-6800 M-68002 M-68115 M-6
Oliwka ciemna

Różowy

Beżowy

Ciemny granatowyCiemny zielony

Morski

Szary melanż Jasny szary Czarny Ciemny szary

Szary Czarny

Czarny

Oliwka jasna Zielony

Szary Czerwony

Beżowy

M-67053 
Niebieski ciemny Niebieski jasny

M-66008 M-64019 M-67006 

M-63064 M-60999

Tkanina River - II grupa cenowa

Skład
Gramatura

Odporność na ścieranie
Odporność na pilling

Odporność na światło
Odporność koloru na

ścieranie
Trudnopalność

polyester 100%
300g/m2 (+/- 5%)
100,000 cylki Martindale (EN ISO 12947-1,2)
EN ISO 12945-2 (5)
4 (EN ISO 105-B02)
Suche: 4-5, Mokre: 3 (EN ISO 105-x12)

BS 5852: Part 1,
Źródło zapłonu 0 (papieros)
BS 5852: Part 1,
Źródło zapłonu 1 (zapałka)
EN1021 - 2

Dane techniczne:

RV21 RV24 RV28 RV34

RV38 RV51 RV79RV41 

RV87 RV91 RV100

Brązowy jasny Brązowy ciemny Zielony szary

Musztardowy Pomarańczowy

Tkanina Synergy - III grupa cenowa

Skład
Gramatura

Odporność na ścieranie

Odporność na światło
Odporność koloru na

ścieranie
Trudnozapalność

95% Wełna Vierge , 5% Poliamid
400g/m2 ±5% (560 g/lin.m ±5%)
Niezależnie certyfikowany
≥100,000 cykli Martindale
5 (ISO 105 - B02)
ISO 105 - X12 - Mokre: 4, Suche: 4

EN 1021 - 1 (papieros), 
EN 1021 - 2 (zapałka), 
BS 7176 Niskie zagrożenie, 
UNI 9175 Classe 1 IM,
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Dane techniczne:

LDS88 LDS85

LDS08 LDS20 LDS27 LDS29

LDS50 LDS53 LDS60LDS57

LDS61 LDS69 LDS84 LDS86

Ciemny zielony

Śliwkowy

Oberżyna Koralowy

Granatowy Pomarańczowy Czerwony

Zielony Turkusowy Zielony butelkowy

10,243 mm

1002

Tkaniny - Dane techniczne
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Ergonomia
Jakie są właściwości akustyczne budek?

Czy właściwości akustyczne budek są potwierdzone atestem?

Wypełnienie ścian, wykonane w technologii Sonic, ma najwyższą klasę pochłaniania dźwięku, klasę A. Konstrukcja 
budki zapewnia odpowiednią ochronę przed dźwiękiem z zewnątrz oraz zapobiega zjawisku rezonansu w środku, co 
stwarza optymalne warunki prowadzenia prywatnych rozmów. Zastosowana w budce wentylacja dodatkowo wspomaga 
wygłuszenie pomieszczenia.

Tak, atest potwierdza klasę pochłaniania materiału, zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005.

Czy zastosowane materiały uwzględniają potrzeby alergików?

Czy w budce jest duszno?

Stosowana w budkach tkanina Synergy spełnia standardy Oeko-Tex. Tkaninowe ściany można czyścić w bakteriobójczej 
temperaturze do 74 stopni Celsjusza.

Czy budki akustyczne są całkowicie dźwiękoszczelne?

Nie, taka izolacja od dźwięku nie jest wskazana, byłaby wręcz niebezpieczna dla zdrowia. Nasze budki akustyczne 
zapewniają dopasowane do ich przeznaczenia optymalne wartości zarówno parametru odbicia, jak i pochłaniania 
dźwięku. Efektem jest wytłumienie na poziomie zwiększającym komfort pracy i słyszalność rozmów telefonicznych
bez niepożądanego wrażenia echa.

Nie, ponieważ w każdej z budek zastosowaliśmy wentylację proporcjonalną do jej wymiarów.

Konstrukcja budek akustycznych
Z jakich elementów składa się budka akustyczna Hana?

Z jakich materiałów wykonana jest konstrukcja budki Hana?

Budka Hana składa się ze zmontowanych ścian, dwóch wieńców górnych (wewnętrznego i zewnętrznego), dwóch 
wieńców dolnych (wewnętrznego i zewnętrznego), półki i drzwi szklanych.

Rama, wykonana z MDF, HDF oraz płyty wiórowej, wypełniona jest materiałem akustycznym. Wieniec górny i dolny 
to lakierowana płyta MDF.

FAQ

Czy można samodzielnie zmienić wysokość montażu półki?

Gdzie w budce Hana znajduje się mediabox?

Nie, wysokość montażu półki należy ustalić przy składaniu zamówienia.

Mediabox zamontowany jest nad półką.

Gdzie znajduje się włącznik światła?

Hana to biurowa budka akustyczna z wbudowanym światłem uruchamianym - podobnie jak wentylacja - czujnikiem 
ruchu.



Czy pomieszczenie, w którym nastąpi montaż, musi być dużo wyższe?

Czy budka musi być przymocowana do podłogi?

Rekomendowana wysokość pomieszczenia, w którym będą montowane budki, to około 2,5 metra.

Nie. Budki nie trzeba mocować do podłogi.

Czy drzwi można zamontować jako lewe lub prawe?

W budkach Hana drzwi montowane są zawsze z prawej strony i otwierane na zewnątrz. 

Czy budkę można przenosić?

Hana to mobilna budka akustyczna. Ze względów bezpieczeństwa w jej przenoszeniu powinny uczestniczyć przynajmniej 
4 osoby.

Czy na montaż budek potrzebne jest pozwolenie?

Jak długo trwa montaż budki?

Montaż budek nie wymaga uzyskania pozwoleń.

Montaż trwa około 2 godzin. Ważne jest, aby montować budkę zgodnie z instrukcją.

Ile osób potrzebnych jest do montażu?

Do montażu budki potrzebne są 2 osoby.
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Elektryka i wentylacja
Czy do podłączenia budek akustycznych potrzebny jest elektryk?

Gdzie znajduje się przyłącze elektryczne?

Nie, wystarczy podłączyć budkę do standardowego gniazdka.

W budkach Hana przewód zasilający wychodzi spod wieńca dolnego.

Czy budki są przystosowane do napięcia 110V w USA?

Jak działa wentylacja?

Instalacja elektryczna budek Hana automatycznie dostosuje się do napięcia 110V.

Zarówno oświetlenie, jak i wentylacja, włączają się automatycznie za sprawą czujnika ruchu. Po opuszczeniu kabiny 
wentylacja pracuje jeszcze przez pięć minut.

Montaż

FAQ



Transport
Czy budki akustyczne dostarczane są w całości?

W jaki sposób pakowane są budki?

Nie. Budki akustyczne dostarczane są w elementach, dzięki czemu można je bez problemu wnieść do pomieszczenia. 
W przypadku budek Hako zmontowane są poszczególne ściany.

Budki Hana pakowane są w drewniane skrzynie. Wszystkie elementy są starannie zabezpieczone i przymocowane, 
aby nie przemieszczały się podczas transportu.

Jakie są wymiary i waga skrzyń, w które pakowane są budki Hana?

Wymiary skrzyni to 2216×800x1520 mm., a jej waga: 340 kg. Waga samej budki Hana to 210 kg.

Inne
Gdzie mogę zobaczyć budki akustyczne Hana?

Czy budki objęte są gwarancją?

Aby dowiedzieć się, gdzie można obejrzeć i przetestować budki, skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym 
lub biurem obługi Klienta.

Tak, zgodnie z przepisami nasze produkty są objęte gwarancją.
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MDD Fabryka Mebli Biurowych
ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie

w: mdd.eu
e: info@mdd.eu

e: info@mdd.eu
w: www.mdd.eu

Wybierz swoją
lub dowiedz się więcej:


