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E-LINESMART
Donatılabilir Bürotik Priz Blokları

E-LINESMART

Serisi

E-LINESMART
Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak modüler
tip enerji ve zayıf akım prizleri ile donatılabilen esnek yapı
sayesinde yüksek kullanım kolaylığı sağlar.
2 farklı tip ve 6 farklı boyda, üniversal ve modüler yapıda
her marka priz kullanımına uygundur.

SM LUX

Mobil veya ofis masa ve mobilyaları üzerinde masa başı
çalışmalar için; enerji (şebeke), ups, data, telefon ve
multimedya ihtiyaçlarına esnek ve kesin çözüm sunar.

MASA ÜSTÜ SABİT KULLANIM (SM-LUX II)

E-LINE SMART
SM-LUX I

SM-LUX I (Serbest Tip)
8, 10, 12, 14, 16 ve 18 modül kapasite seçeneği ile standart üretim.

SM-LUX II (Ayaklı Tip)
İsteğe bağlı olarak, farklı kapasitelerde ve farklı priz yerleşimleri ile
özel üretim.

E-LINESMART
Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak modüler
tip enerji ve zayıf akım prizleri ile donatılabilen esnek yapı
sayesinde yüksek kullanım kolaylığı sağlar.
2 farklı tip ve 6 farklı boyda, üniversal ve modüler yapıda
her marka priz kullanımına uygundur. İhtiyaca uygun
olarak masa üstü veya masa altı kullanımına uygundur.

SM STD

Mobil veya ofis masa ve mobilyaları üzerinde masa başı
çalışmalar için; enerji (şebeke), ups, data, telefon ve
multimedya ihtiyaçlarına esnek ve kesin çözüm sunar.

E-LINE SMART
SM-STD I

MASA ÜSTÜ KULLANIMI (SM-STD I / SM-STD II)

E-LINE SMART
SM-STD II
SM-STD I (Serbest Tip)
8, 10, 12, 14, 16 ve 18 modül kapasite seçeneği ile standart üretim.

SM-STD II (Ayaklı Tip)
İsteğe bağlı olarak, farklı kapasitelerde ve farklı priz yerleşimleri ile
özel üretim.

E-LINESMART
Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak
modüler tip enerji ve zayıf akım prizleri ile donatılabilen
esnek yapı sayesinde yüksek kullanım kolaylığı sağlar.
Tek tip ve 6 farklı boyda, üniversal ve modüler yapıda
her marka priz kullanımına uygundur.

Sm IN i

Mobil veya ofis masa ve mobilyaları üzerinde masa
başı çalışmalar için; enerji (şebeke), ups, data, telefon
ve multimedya ihtiyaçlarına esnek ve kesin çözüm
sunar.

MASAYA GÖMME (SM-IN I)

E-LINE SMART
SM-IN I
SM-IN I (Dikdörtgen Tip)
8, 10, 12, 14, 16 ve 18 modül kapasite seçeneği ile standart üretim.

İsteğe bağlı olarak, farklı kapasitelerde ve farklı priz yerleşimleri ile
özel üretim.

E-LINESMART
Güvenlik, konfor ve estetiğin birleştiği teknoloji...
Gömme tip silindirik yapı ile sunulan altarnetifler;
Prizler
Şebeke
Data
Telefon
USB Şarj
VGA Adaptor
HDMI Adaptor
USB Adaptor
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SİLİNDİRİK GÖMME(SM-IN II)

SM-IN II (S l nd r k T p)
6,8 ve 10 modül kapas te seçeneğ le standart üret m.

3 farklı kapas te ve 6 farklı çer k yapısıyla zeng n standart üret m.

E-LINESMART
E-LINE SMART Serisi ile;
KONFOR, ESTETİK ve PERFORMANS...

►

Yeni yaşam ve çalışma ortamı ürünleri ile kullanıcılara konfor ve estetik ile birlikte işlevsellik de
sağlayan E-Line Smart serisi;
Donatılmış veya donatılabilir bürotik priz blokları,
Ofis, toplantı odaları, özel çalışma alanları ve açık ofislerde her türlü masa ve mobilya ile uyumlu
yapısı,
Günümüz ofis ihtiyaçları için enerji ve zayıf akım pizlerinin kullanılabileceği isteğe bağlı zengin
kablo sonlandırma seçeneği,
Alüminyum eloksal gövde ve polikarbon kapaklar ile modüler yapı ve yenilikçi tasarım,
8, 10, 12, 14, 16 ve 18 modül kapasiteli standart üretim, isteğe bağlı olarak farklı boylarda özel üretim
imkanı ile konforlu, estetik ve yüksek performanslı ürünler.

E-LINESMART SM-FLEX

Renk Seçenekleri;

Beyaz

►

Aliminyum
Eloksal

Siyah

Ürün Seçenekleri;
1 SM- LUX I (Serbest T p)
2 SM- LUX II (Ayaklı T p)

1 SM- STD I (Serbest T p)
2 SM- STD II (Ayaklı T p)

Kablo toplama sistemi (Organizer)
“Omurga Kanal”
Döşemeden çıkan kuvvetli ve zayıf akım kablolarının
masaya ulaştırılması için;
Esnek ve estetik çözüm.
Halogen free özellik.

accessories

1 SM- IN I (Gömme D kdörtgen T p)
2 SM- IN II (Gömme S l nd r k T p)
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