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PROJECTEN
PRESENTATIEMEUBEL
Opdracht
Aanvraag:
Een klant heeft bij ons een aanvraag geplaatst voor
een speciale vloeroplossing, welke elektrisch in hoogte
verstelbaar dient te zijn. De eindgebruiker was op zoek
naar een chique verrijdbare oplossing voor zijn
vergaderruimtes, waarbij de randen en het merk touch
scherm, de PC en bekabeling in de behuizing werden
verborgen zijn.
Oplossing:
Op basis van het bestaande assortiment flatscreen
behuizingen, kiosken en omlijstingen heeft
SmartMetals een aantal concept ontwerpen
gemaakt. Belangrijk was om door middel van deze
ontwerpen een beter beeld te krijgen van de klant zijn
wensen. Deze schetsen zijn vervolgens met de
eindgebruiker doorgenomen en daar is een design uit
gekozen. SmartMetals probeert bij het ontwikkelen van
specials zo veel mogelijk gebruik te maken van haar
assortimentsproducten. Zo is voor dit Presentatiemeubel
de techniek van product 052.7200 gekozen; een vloerlift
voor schermen van max. 120 kg, dat 600 mm elektrisch
in hoogte versteld kan worden. De uiteindelijke
oplossing bestond uit een grote vloerplaat, zo
geconstrueerd dat de wielen nagenoeg niet zichtbaar
zijn, een stevige constructie met front en achterplaat
inclusief ventilatie gaten waarin ruimte gereserveerd
om product 052.7200, een PC en de bekabeling te
verbergen, met daarnaast een schermspecifieke
behuizing inclusief ventilatiegaten voor het touch
display. Ook het gebruiksgemak is essentieel bij dit
ontwerp; door zijn verrijdbare constructie en
handgrepen aan de achterzijde te plaatsen is dit
Presentatiemeubel gemakkelijk in te zetten voor mobiel
gebruik.
Concept:
Door de monitor en zijn toebehoren te integreren in een
multifunctioneel meubel, kan de klant op verschillende
plekken in zijn kantoorgebouw presentaties geven. De
monitoren worden via het netwerk aangestuurd wat
het een echte “plug en play” oplossing maakt. De
elektrische hoogteverstelling maakt het mogelijk per
individu de gewenste hoogte in te stellen, voor
optimaal gebruiksgemak van het touch scherm.

Technische specificaties
Kleuren:
		
Maximale belasting:
Scherm positie:
Inch bereik:
Mobiel / vast:
Interacief:
Bracket/interface:
Type bracket/interface:
Kabeldoorvoer:
Overige informatie:
Service / onderhoud:
		
Verstelbaar:
		

Witte behuizing
Aluminium geanodiseerde kolommen
120 Kg.
Landscape of portrait
70 inch - 80 inch
Mobiel
Zowel voor touch als reguliere monitor
Inclusief
Schermspecifiek
inwendig
Ruimte voor PC / player
Demontabel achterpaneel
Demontabel front
600 mm elektrisch in
hoogte verstelbaar
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