
napájecí jednotka s posuvným krytem
powerdock with sliding cover

versapad

KOMPAKTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY  COMPACT POWER SOLUTION
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versapad je kompaktní a všestranný napájecí 
systém. V provedení se standardním průměrem 
80 mm a díky posuvnému krytu je možné 
použít jak zásuvku, tak datový výstup. Pro 
vysoce flexibilní a variabilní design krytů je 
versapad vhodný do všech prostředí, jako je 
bar, kuchyň, kancelář nebo pokoje. 

versapad is a compact and versatile power 
system. Designed to fit in a standard 80 mm 
diameter hole, it allows a selective use
of the socket or data, thanks to the sliding
opening panel. The highly customizable design 
of cover makes the versapad suitable for many 
environments such as lounge bar, kitchens, 
office and rooms as well.
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versapad | napájecí jednotka s posuvným krytem • powerdock with sliding cover
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versapad | napájecí jednotka s posuvným krytem • powerdock with sliding cover
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versapad je zkonstruován pro standardní 
průměr otvoru 80 mm, což umožňuje instalaci 
na místo už ve fázi návrhu, nebo výměnu za 
průchodku či rameno monitoru.

versapad is designed to fi t a standard 
diameter of 80 mm, which allows the 
installation on work stations during the design 
phase or retro fi tted switching from a grommet 
or a monitor arm.

versapad | napájecí jednotka s posuvným krytem • powerdock with sliding cover
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PROVEDENÍ
FINISHES
Tělo • Body

 Bílá | White

 Černá matná | Matt black

Kryt • Stopper

 Chrom | Chrome

 
 Černá | Black

 Bílá | White

 Ocel/Chromovaný okraj | Steel/Chrome rim

 Černá/Chromovaný okraj | Black/Chrome rim

 Bílá/Chromovaný okraj | White/Chrome rim

TECHNICKÁ DATA
TECHNICAL DATA

versapad
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