
Joustavia toimintoja 
nykyaikaisen työpaikan 
tarpeisiin

Nykyaikainen työympäristö muuttuu 
nopeassa tahdissa. Toimistotyöntekijät 
etsivät yhä joustavampia ja kätevämpiä 
ratkaisuja, ja tämän päivän toimistot 
muuntuvat dynaamisiksi, verkottuneiksi 
työpaikoiksi. 
Unica System+ on Schneider Electricin 
uusi tuotemallisto, joka tarjoaa fiksuja, 
verkkoyhteyksin varustettuja ja joustavia 
ratkaisuja nykyisten ja tulevien toimisto-
jen tarpeisiin.

Unica System+ on kokonaisratkaisu, joka muuntaa 
toimistosi tai kotitoimistosi hyvin järjestetyksi työpai-
kaksi. Sen avulla voit vetää johdot näppärästi pitkin 
toimiston lattiaa ja järjestää työpöydän johdot siististi 
ja vaivattomasti.

Unica System+

Huippuluokan 
työpaikkaratkaisut
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Tuotelistaus

Pöytäyksiköt ja lisävarusteet

Tuote Snro

Pöytäyksikkö XS Schuko valkoinen 14 580 76

Pöytäyksikkö XS Schuko antrasiitti 14 580 77

Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A valkoinen 14 580 80

Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A antrasiitti 14 580 81

Pöytäyksikkö XS USB A ja C valkoinen 14 580 84

Pöytäyksikkö XS USB A ja C antrasiitti 14 580 85

Reikäsaha 60mm Pöytäyksikölle XS 14 580 86

Pöytäyksikkö XS kansi läpinäkyvä 14 580 87



Fiksu lisävaruste
Voidaan varustaa läpinäkyvällä kannella, joka suojaa 
Desk Unit XS -liitintä pölyltä ja nesteiltä.

Tehoa ja toimivuutta 
työpöydälle

Unica System+ -työpöytäyksiköillä tuot  
verkkoyhteydet ja virransyötön työpöydällesi. 
Joustavia, tyylikkäitä ratkaisuja, jotka sopivat 
kaikkiin toimisto- tai kotiympäristöihin.

Tähän innovatiiviseen tuotemallistoon kuuluu yksipis-
torasiaisia liittimiä, USB-laturilla varustettuja pistor-
asioita sekä USB-A- ja C-laturien yhdistelmiä.
Nämä valkoisina tai antrasiitin värisinä saatavat 
valmiiksi johdotetut ratkaisut ovat todella helppoja 
asentaa, ja ne sopivat loistavasti kaikkiin työtiloihin.

Pistorasia Pistorasia ja USB A USB A- ja C-laturi

Asennus on helppoa

Unica System+ -työpöytäyksiköt ovat  
valmiiksi johdotettuja, joten ne on helppo 
asentaa. Lukitusrenkaiden uritettu pinta 
varmistaa, että työpöytäyksikkö pysyy  
varmasti kiinni pöydässä.

Helppo asentaa
Asennukseen tarvitaan vain kolme  
helppoa vaihetta:
1. Poraa 60 mm:n reikä.
2. Asenna Desk Unit XS
3. Kiristä lukitusrengas ja kytke pistoke.

Valmiiksi johdotettu
Asennus on helppoa ja nopeaa

Lukitusrenkaan 
uritettu pinta 
Työpöytäyksikkö  
pysyy kiinni  
pöydässä

Unica System+ 
toimistoissa
Uudet Unica System+ -tuotteet tuovat järjestystä ja 
liitäntöjä työpaikalle. Nämä joustaviksi suunnitellut 
tuotteet mukautuvat työpaikan muutoksiin.

Unica System+ kotona
Unica System+ on täydellinen ratkaisu kotitoimiston 
tarpeisiin. Sen fiksut ja tyylikkäästi muotoillut tuotteet 
sopivat tyyliltään myös muihin kuin toimistokalustei-
siin, esimerkiksi yöpöydälle. Nyt voit ladata älylaitet-
tasi mukavasti samalla kun käytät sitä.


