
HLJÓÐVISTAR- & NÆÐISKLEFAR
Falleg hönnun & notendavæn upplifun
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Í verslun A4 í Skeifunni eru söluráðgjafar okkar alla virka daga frá 9 - 17. 
Við hlökkum til að þjónusta þig og skapa með þér þitt vinnuumhverfi.



SÍMA- OG NÆÐISRÝMI

sshhh 1 er tilvalinn sem símaklefi, næðisrými og einstaklega góður 
fyrir fjarfundi.  Kemur tilbúinn til notkunar, er á hjólum svo auðvelt er 
að færa hann til. Í klefanum er felliborð, lýsing, rafmagnsinnstunga og 
2 USB tengi.  Góð loftræsting sem endurnýjar loft einu sinni á mínútu.
Klefinn vegur aðeins 130 kg og passar inn um flest hurðaop og í lyftur.

Mikið úrval
áklæða 
og lita



sshhh 2, 
fundarrými 
fyrir einn 

til tvo

sshhh 2 kemur á 2 pallettum og það tekur aðeins 
10 – 15 mínútur að gera hann tilbúinn til notkunar. 
Hann er nettur, á hjólum og vegur aðeins 220kg



SÍMA- OG NÆÐISRÝMI
sshhh 4 er frábær fundarklefi fyrir 
allt að fjóra. Auðveldur í sam- 
setningu og er tilbúinn til notkunar 
á aðeins 10 – 15 mínútum.  Gott 
loftræstikerfi, lýsing og þær teng- 
ingar sem þarf til að halda góða 
fundi. Þyngd 440kg     

Einstakur stóll sem er fullkominn 
fyrir næði í almenningsrými eins 
og t.d. í flugstöðvum, verslunar- 
miðstöðvum og opnum svæðum.
Hægt er að fá stólinn tauklæddan 
eða leðurklæddan, með hleðslu- 
tæki fyrir síma, USB tengi og 
rafmagni. Einnig er hægt að fá 
borð fyrir tölvu eða spjaldtölvu 
og innbyggða hátalara. 



sshhh 11, 
símaklefi eða 
næðisrými 
fyrir einn

sshhh 11 er nettur símaklefi á hjólum sem passar 
inn um flest hurðagöt og í lyftu.  Led lýsing, 
rafmagn, USB og gott vinnuborð er innbyggt í 
þessum netta klefa sem vegur aðeins 130kg



HLJÓÐVISTARLAUSNIR
Fjölbreyttar

Við verjum að jafnaði einum þriðja dagsins á vinnustaðnum og því er rétt hljóðvist þar 
lykilatriði þegar kemur að heilsu og vellíðan starfsfólks.

A4 býður upp á mikið úrval af hljóðvistarlausnum sem auðveldar að skapa góða 
hljóðvist. Í opnum vinnurýmum þarf að skipuleggja rýmin þannig að hægt sé að taka 
símtöl í friði, eiga stutt samtöl við vinnufélaga eða taka sér stundarhvíld án þess að 
vinnufriði sér stefnt í hættu. Margar tegundir af skilrúmum og næðisklefum sem 
auðvelda að búa til góða hljóðvist og veita sveigjanleika til að breyta vinnuumhverfinu 
auðveldlega og aðlagast mismunandi aðstæðum, verkefnum og áskorunum hverju 
sinni. Hægt er að panta úr úrvali úr efnum til að passa að efnisvalið passi við aðrar 
innréttingar og hægt er að fá hljóðvistarlausnir sem hægt er að hengja í loft og veggi 
eða panela sem standa á gólfi og geta skapað næði.





FÁÐU GÓÐA RÁÐGJÖF
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frá starfsfólki okkar
Starfsfólk húsgagnadeildar A4 býr yfir sérþekkingu og 
veitir persónulega og faglega ráðgjöf þegar kemur að 
því að finna bestu lausnirnar fyrir fyrirtæki af öllum  
stærðum og gerðum. 

Í verslun A4 í Skeifunni 
eru söluráðgjafar okkar 
alla virka daga frá 9 - 17. 

Við hlökkum til að sjá þig 
og aðstoða við að skapa 

þitt vinnuumhverfi

Húsgögnin eru 

í Skeifunni 17


