
Pro meetingy ve dvou je ideální MICROOFICE 
QUADRIO I, oceníte ji především ve chvílich, kdy 
potřebujete k rozhovoru dostatek soukromí a klidu.
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1317

vnější rozměry

vnitřní rozměry

váha

rozměry dveří

světlé rozměry  
dveřního otvoru

otevírání dveří

skleněné dveře

skleněné stěny

plné stěny 

střecha 

podlaha 
 

rám prosklených  
stěn a dveřní madlo

akustický útlum

ventilace 

osvětlení 

spotřeba  
elektrické energie

napájení pro 
MICROOFFICE

vybavení v ceně 

nadstandardní  
vybavení

variabilita barev  
čalounění

certifikace

2520 × 1317 × 2285 mm

2246 × 1196 × 2128 mm

625 kg

793 × 2143 mm

777 × 2127 mm 

levé

protihlukové sklo

protihlukové sklo

sendvičový panel s akustickou výplní  
s vysokou pohltivostí zvuku

sendvičový panel s akustickou výplní  
s vysokou pohltivostí zvuku

sendvičový panel s akustickou  
výplní s vysokou pohltivostí zvuku,  
koberec (antracitová šedá)

masiv dub (přírodní/černá) 

rozdíl hladin D = 34 dB *1

automatická*2/manuální s ovládacím  
panelem průtok vzduchu 292 m3/h*3

LED 
teplota chromatičnosti 4 200 K

spotřeba za provozu 30 W 
spotřeba ve standby režimu 1 W

220–240 V, 50/60 Hz, 10 A 

elektrická zásvuka (2x), čidlo pohybu,  
stoleček, LED osvětlení, ventilace

možnosti dle platného ceníku 

dekorativní látka dle vzorníku 

TECHNICKÉ 
 INFORMACE

Veškerá práva duševního vlastnictví („Práva“), ať už registrovaná či nikoliv, týkající se jakéhokoliv obsahu, textů, fotografií, obrázků, log, návodů, designů, technických řešení apod. („Obsah“), jsou 
vlastnictvím SilentLab s.r.o. („Vlastník“) a jakýkoliv zásah do těchto Práv k jakémukoliv Obsahu či jeho části bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Vlastníka se nepřipouští.

Za porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka se považuje jakékoliv předem výslovně písemně nepovolené využití Obsahu, a to s výjimkou  
interního a nekomerčního využití nepozměněného Obsahu pro účely vlastní objednávky produktů Vlastníka. Zejména (nikoliv výlučně) se zakazuje  

jakákoliv reprodukce, změna, doplnění, sloučení či jiná modifikace Obsahu bez předchozího výslovného písemného schválení Vlastníkem.

*1  Běžný rozdíl hladin v celém zvukovém spektru 6,3–20 000 Hz, který nejlépe odpovídá lidskému vnímání zvuku. Měření je provedeno pro celý produkt, nikoliv  
pro dílčí konstrukci (nejedná se o neprůzvučnost).

*2  Otáčky ventilátoru jsou automaticky regulovány v závislosti na rozdílu teploty uvnitř a vně MICROOFFICE.
*3  Z důvodu optimální cirkulace vzduchu je minimální doporučený volný prostor nad MICROOFFICE 30 cm a na levém boku MICROOFFICE 15 cm  

(při pohledu zepředu). Na levém boku je umístěn hlavní přívod vzduchu.

Finální provedení produktů se může lišit od uvedených variant na fotografiích. 
SilentLab®, MICROOFFICE® a jejich loga jsou registrované ochranné známky společnosti SilentLab s.r.o.



Ideálním prostorem pro sdílení či nerušenou schůzku 
týmu je MICROOFICE QUADRIO II. Nabízí komfortní 
řešení pro setkání čtyř osob.

MICROOFFICE
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1944972
972

vnější rozměry

vnitřní rozměry

váha

rozměry dveří

světlé rozměry  
dveřního otvoru

otevírání dveří

skleněné dveře

skleněné stěny

plné stěny 

střecha 

podlaha 
 

rám prosklených  
stěn a dveřní madlo

akustický útlum

ventilace 

osvětlení 

spotřeba  
elektrické energie

napájení pro 
MICROOFFICE

vybavení v ceně 

nadstandardní  
vybavení

variabilita barev  
čalounění

certifikace

2522 × 1944 × 2285 mm

2246 × 1824 × 2128 mm

750 kg

793 × 2143 mm

777 × 2127 mm 

levé

protihlukové sklo

protihlukové sklo

sendvičový panel s akustickou výplní  
s vysokou pohltivostí zvuku

sendvičový panel s akustickou výplní  
s vysokou pohltivostí zvuku

sendvičový panel s akustickou  
výplní s vysokou pohltivostí zvuku,  
koberec (antracitová šedá)

masiv dub (přírodní/černá) 

rozdíl hladin D = 36 dB *1

automatická*2/manuální s ovládacím  
panelem průtok vzduchu 347 m3/h*3

LED 
teplota chromatičnosti 4 200 K

spotřeba za provozu 40 W 
spotřeba ve standby režimu 1 W

220–240 V, 50/60 Hz, 10 A 

elektrická zásvuka (3x), čidlo pohybu,  
stoleček, LED osvětlení, ventilace

možnosti dle platného ceníku 

dekorativní látka dle vzorníku 

TECHNICKÉ 
 INFORMACE

Veškerá práva duševního vlastnictví („Práva“), ať už registrovaná či nikoliv, týkající se jakéhokoliv obsahu, textů, fotografií, obrázků, log, návodů, designů, technických řešení apod. („Obsah“), jsou 
vlastnictvím SilentLab s.r.o. („Vlastník“) a jakýkoliv zásah do těchto Práv k jakémukoliv Obsahu či jeho části bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Vlastníka se nepřipouští.

Za porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka se považuje jakékoliv předem výslovně písemně nepovolené využití Obsahu, a to s výjimkou  
interního a nekomerčního využití nepozměněného Obsahu pro účely vlastní objednávky produktů Vlastníka. Zejména (nikoliv výlučně) se zakazuje  

jakákoliv reprodukce, změna, doplnění, sloučení či jiná modifikace Obsahu bez předchozího výslovného písemného schválení Vlastníkem.

*1  Běžný rozdíl hladin v celém zvukovém spektru 6,3–20 000 Hz, který nejlépe odpovídá lidskému vnímání zvuku. Měření je provedeno pro celý produkt, nikoliv  
pro dílčí konstrukci (nejedná se o neprůzvučnost).

*2  Otáčky ventilátoru jsou automaticky regulovány v závislosti na rozdílu teploty uvnitř a vně MICROOFFICE.
*3  Z důvodu optimální cirkulace vzduchu je minimální doporučený volný prostor nad MICROOFFICE 30 cm a na levém boku MICROOFFICE 15 cm  

(při pohledu zepředu). Na levém boku je umístěn hlavní přívod vzduchu.

Finální provedení produktů se může lišit od uvedených variant na fotografiích. 
SilentLab®, MICROOFFICE® a jejich loga jsou registrované ochranné známky společnosti SilentLab s.r.o.



Variabilní MICROOFICE QUADRIO III nabízí prostor  
až pro šest osob. Díky možnosti částěčně proskleného  
stropu, pronikne do uzavřeného prostoru přirozené 
světlo a vy se budete cítit příjemně i při delší jednáních.

MICROOFFICE
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2856
972

912
972

vnější rozměry

vnitřní rozměry

váha

rozměry dveří

světlé rozměry  
dveřního otvoru

otevírání dveří

skleněné dveře

skleněné stěny

plné stěny 

střecha 

podlaha 
 

rám prosklených  
stěn a dveřní madlo

akustický útlum

ventilace 

osvětlení 

spotřeba  
elektrické energie

napájení pro 
MICROOFFICE

vybavení v ceně 

nadstandardní  
vybavení

variabilita barev  
čalounění

certifikace

2522 × 2856 × 2285 mm

2245 × 2736 × 2128 mm

950 kg

793 × 2143 mm

777 × 2127 mm 

levé

protihlukové sklo

protihlukové sklo

sendvičový panel s akustickou výplní  
s vysokou pohltivostí zvuku

sendvičový panel s akustickou výplní  
s vysokou pohltivostí zvuku

sendvičový panel s akustickou  
výplní s vysokou pohltivostí zvuku,  
koberec (antracitová šedá)

masiv dub (přírodní/černá) 

rozdíl hladin D = 37 dB *1

automatická*2/manuální s ovládacím  
panelem průtok vzduchu 433 m3/h*3

LED 
teplota chromatičnosti 4 200 K

spotřeba za provozu 66 W 
spotřeba ve standby režimu 1 W

220–240 V, 50/60 Hz, 10 A 

elektrická zásvuka (3x), čidlo pohybu,  
stoleček, LED osvětlení, ventilace

možnosti dle platného ceníku 

dekorativní látka dle vzorníku 

TECHNICKÉ 
 INFORMACE

Veškerá práva duševního vlastnictví („Práva“), ať už registrovaná či nikoliv, týkající se jakéhokoliv obsahu, textů, fotografií, obrázků, log, návodů, designů, technických řešení apod. („Obsah“), jsou 
vlastnictvím SilentLab s.r.o. („Vlastník“) a jakýkoliv zásah do těchto Práv k jakémukoliv Obsahu či jeho části bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Vlastníka se nepřipouští.

Za porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka se považuje jakékoliv předem výslovně písemně nepovolené využití Obsahu, a to s výjimkou  
interního a nekomerčního využití nepozměněného Obsahu pro účely vlastní objednávky produktů Vlastníka. Zejména (nikoliv výlučně) se zakazuje  

jakákoliv reprodukce, změna, doplnění, sloučení či jiná modifikace Obsahu bez předchozího výslovného písemného schválení Vlastníkem.

*1  Běžný rozdíl hladin v celém zvukovém spektru 6,3–20 000 Hz, který nejlépe odpovídá lidskému vnímání zvuku. Měření je provedeno pro celý produkt, nikoliv  
pro dílčí konstrukci (nejedná se o neprůzvučnost).

*2  Otáčky ventilátoru jsou automaticky regulovány v závislosti na rozdílu teploty uvnitř a vně MICROOFFICE.
*3  Z důvodu optimální cirkulace vzduchu je minimální doporučený volný prostor nad MICROOFFICE 30 cm a na levém boku MICROOFFICE 15 cm  

(při pohledu zepředu). Na levém boku je umístěn hlavní přívod vzduchu.

Finální provedení produktů se může lišit od uvedených variant na fotografiích. 
SilentLab®, MICROOFFICE® a jejich loga jsou registrované ochranné známky společnosti SilentLab s.r.o.



Nový prostor pro setkávání až osmi osob vytvoří 
MICROOFICE QUADRIO IV. Získáte zcela novou 
zasedací místnost rychle a pohodlně bez nutnosti 
stavebních úprav.

MICROOFFICE
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3768

972
912

912
972

vnější rozměry

vnitřní rozměry

váha

rozměry dveří

světlé rozměry  
dveřního otvoru

otevírání dveří

skleněné dveře

skleněné stěny

plné stěny 

střecha 

podlaha 
 

rám prosklených  
stěn a dveřní madlo

akustický útlum

ventilace 

osvětlení 

spotřeba  
elektrické energie

napájení pro 
MICROOFFICE

vybavení v ceně 

nadstandardní  
vybavení

variabilita barev  
čalounění

certifikace

2522 × 3768 × 2285 mm

2245 × 3648 × 2128 mm

1 150 kg

793 × 2143 mm

777 × 2127 mm 

levé

protihlukové sklo

protihlukové sklo

sendvičový panel s akustickou výplní  
s vysokou pohltivostí zvuku

sendvičový panel s akustickou výplní  
s vysokou pohltivostí zvuku

sendvičový panel s akustickou  
výplní s vysokou pohltivostí zvuku,  
koberec (antracitová šedá)

masiv dub (přírodní/černá) 

rozdíl hladin D = 37 dB *1

automatická*2/manuální s ovládacím  
panelem průtok vzduchu 582 m3/h*3

LED 
teplota chromatičnosti 4 200 K

spotřeba za provozu 78 W 
spotřeba ve standby režimu 1 W

220–240 V, 50/60 Hz, 10 A 

elektrická zásvuka (3x), čidlo pohybu,  
stoleček, LED osvětlení, ventilace

možnosti dle platného ceníku 

dekorativní látka dle vzorníku 

TECHNICKÉ 
 INFORMACE

Veškerá práva duševního vlastnictví („Práva“), ať už registrovaná či nikoliv, týkající se jakéhokoliv obsahu, textů, fotografií, obrázků, log, návodů, designů, technických řešení apod. („Obsah“), jsou 
vlastnictvím SilentLab s.r.o. („Vlastník“) a jakýkoliv zásah do těchto Práv k jakémukoliv Obsahu či jeho části bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Vlastníka se nepřipouští.

Za porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka se považuje jakékoliv předem výslovně písemně nepovolené využití Obsahu, a to s výjimkou  
interního a nekomerčního využití nepozměněného Obsahu pro účely vlastní objednávky produktů Vlastníka. Zejména (nikoliv výlučně) se zakazuje  

jakákoliv reprodukce, změna, doplnění, sloučení či jiná modifikace Obsahu bez předchozího výslovného písemného schválení Vlastníkem.

*1  Běžný rozdíl hladin v celém zvukovém spektru 6,3–20 000 Hz, který nejlépe odpovídá lidskému vnímání zvuku. Měření je provedeno pro celý produkt, nikoliv  
pro dílčí konstrukci (nejedná se o neprůzvučnost).

*2  Otáčky ventilátoru jsou automaticky regulovány v závislosti na rozdílu teploty uvnitř a vně MICROOFFICE.
*3  Z důvodu optimální cirkulace vzduchu je minimální doporučený volný prostor nad MICROOFFICE 30 cm a na levém boku MICROOFFICE 15 cm  

(při pohledu zepředu). Na levém boku je umístěn hlavní přívod vzduchu.

Finální provedení produktů se může lišit od uvedených variant na fotografiích. 
SilentLab®, MICROOFFICE® a jejich loga jsou registrované ochranné známky společnosti SilentLab s.r.o.


