
Möbeln är utvecklad av Dallasday i samarbete med Ricoh. 

Samarbete utan 
gränser

Huddle Concept



Vår multifunktionella arbetsyta förenklar kommunikation och 
ger möjlighet till ett kreativt samarbete mellan kollegor eller 
samarbetspartners som befinner sig på annan plats. Du kan koppla 
samman, dela och skapa nya idéer på ett enkelt och logiskt sätt. 

Kärnan i lösningen är den interaktiva skrivtavlan, IWB, från Ricoh. 
Genom att addera funktioner för video och sammankoppling 
av system blir den en komplett lösning för samarbete. Det här  
sättet att arbeta både förenklar och förstärker teamarbetet, det 
ökar också förståelsen genom förbättrad kommunikation. Med 
gemensam kreativitet utvecklas nya idéer.

Systemet är enkelt att använda. Med hand och penna har du full 
kontroll och kan fokusera på samarbete och interaktivitet. Väggen 
skapar en sladdlös miljö då den är designad för att tekniken ska 

integreras i enheten. Med trådlös bildanslutning slipper du störande 
kablage, både när den används och när den är i standbyläge. 

Med en ren, skandinavisk design och flera valmöjligheter i färg och 
material passar den in i alla typer av ytor som informella nutida 
mötesytor, öppna aktivitetsbaserade kontor samt i mindre och 
större Huddle rooms. 

Det här sättet att samarbeta är roligt, produktivt och kostnads-
effektivt.

Genom att förstärka teamarbeten
           skapas utrymme för mer feedback. En ökad förståelse

           gör det möjligt för nya ideér att utvecklas.

SAMARBETE & YTA
• Förstärker och förenklar samarbete, skapar utrymme för återkoppling, 
 förståelse och fler synvinklar.
• Möjliggör aktivt samarbete oavsett avstånd i enda delad mötesplats.
• Skapar nya mötesytor, erbjuder ett flertal val av arbetssätt och 

förstärker relationer.

SE & MÖTAS
• Den integrerade videotjänsten, med snabb anslutning via några klick 

på skärmen, är visuellt samarbete när det är som lättast.
• Levereras med IWB, kamera, högtalare och möjlighet till trådlös 

anslutning för enkelt användande.
• Med delning av den interaktiva whiteboarden till multipla skärmar 

under videomötet kan verkligt produktiva och kreativa möten med full 
interaktivitet hållas, oavsett fysiskt avstånd.

SPARA & DELA
• Lösningen uppmanar till en sladd- och papperslös miljö.
• Datan kan sparas på IWB:ns temporära minne. Med individuella PIN-

koder säkerställs att informationen förblir konfidentiell.
• Idéer och presentationer kan delas genom e-post, USB eller utskrifter 

direkt från IWB:n. 
• Med OCR-funktionen skapas sökbar text i PDF-format.
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  Alla företag har stor användning av Huddle Concept med integrerad interaktiv teknik. 
Allt som behövs i ett mötesrum. Skapar produktiva och kreativa möten fyllda av samarbete och kommunikation.

Skapa nya ytor.  Se & mötas. Spara & dela. 
 Ansikte mot ansikte, över gränser. Huddle Concept.

Upptäck nya 
sätt att arbeta
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HUDDLE PACKAGE DDHW6500X HUDDLE PACKAGE DDHW8400X 

ARTNR  DD-HW6500X

STORLEK IWB  65”

MÅTT MONTERAD 2000 x 2140 x 286 mm 

MATERIAL  Lackad MDF, melamin, laminat, lackad metall

FÖRPACKNING 1200 x 800 x 600 mm

VIKT INKL PACK 115 kg 

FÄSTPKT MOT VÄGG 12

ARTNR  DD-HW8400X

STORLEK IWB  84”

MÅTT MONTERAD 2500 x 2325 x 297 mm 

MATERIAL  Lackad MDF, melamin, laminat, lackad metall

FÖRPACKNING 1200 x 800 x 600 mm

VIKT INKL PACK 130 kg 

FÄSTPKT MOT VÄGG 12

Kärnan i lösningen är Ricohs Interaktiva whiteboard D6500, en kraftfull 65” 

touchskärm samt en HD-kamera med 90 graders betraktningsvinkel. Kabelansluten 

samt möjlighet till trådlös presentation. Lämpad för det mindre och mellanstora 

rummet eller för en kreativ öppen yta.

Kärnan i lösningen är Ricohs Interaktiva whiteboard D8400, en imponerande 84” 

touchskärm samt en 4K-kamera med hela 180 graders betraktningsvinkel via tre 

kombinerade linser. Kabelansluten samt möjlighet till trådlös presentation. Lämpad 

för rum från mellanstorlek upp till styrelserum, större öppna ytor i till exempel 

aktivitetsbaserade kontor.

Möbeln är en modulär enhet, konstruerad med ett effektivt material-
användande. Den levereras på en standard europall för enklare 
transport och mindre CO2-utsläpp. Den är förberedd med ett antal 
infästningspunkter mot vägg som gör att IWB:n kan monteras enkelt, 
stabilt och pålitligt. All hårdvara göms inuti och det finns en smidig 
servicelucka. Konstruktionen är en stomme av pulverlackat stål. 

Du kan välja lackade paneler av MDF eller skyddslackat trälaminat. 
Standardfärg är en neutral grå lack, men erbjuds även i ett antal andra 
färger och trälaminat. Skräddarsys enligt önskemål.  

R4524 
NAVARRA PINE

R4194 
BROWN SANTANA OAK

F06/166 
LONDON OAK SILVER

R4371 
DARK MOUNTAIN OAK

GRÅ LACK 
NCS S-6500-N

SVART LACK NCS 
S-9000-N

VIT LACK 
NCS S-0500-N

STANDARDFÄRG

Material, 
transport, 
montage


