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Design 
GIACOBONE + ROJ, Progetto CMR
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VERSAQ PATŘÍ DO RODINY PRODUKTŮ 
VERSALOGIC, STYLOVÉ  A DESIGNOVÉ ŘADY 
ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ S VŠESTRANNÝM 
POUŽITÍM. VERSALOGIC JE IDEÁLNÍ PRO 
MNOHO APLIKACÍ S ŠIROKOU ŠKÁLOU 
KONFIGURACÍ.

VERSAQ PATRÍ DO RODINY PRODUKTOV 
VERSALOGIC, ŠTÝLOVÉ A DESIGNOVÉ RADY 
ELEKTRICKÝCH SYSTÉMOV S VŠESTRANNÝM 
POUŽITÍM. VERSALOGIC JE IDEÁLNY PRE 
MNOHÉ APLIKÁCIE SO ŠIROKOU ŠKÁLOU 
KONFIGURÁCIE.

versaq



systémy pro psací stoly
systémy pre písacie stoly

versaq

VersaQ je nová kolekce navržená pro 
každodenní nabíjení mobilních přístrojů.
Vychází z minimalistického designu studia 
Giacobone + Roj a kombinuje funkcionalitu 
s elegancí, takže se výborně hodí do 
jakéhokoliv prostředí, ať už co-workingových 
center, manažerských kanceláří, 
konferenčních místností nebo hotelů.

VersaQ byl vyznamenán oceněním RedDot 
Awards 2020 v kategorii prvků vnitřního 
designu. 

VersaQ je nová kolekcia navrhnutá pre 
každodenné nabíjanie mobilných prístrojov. 
Vychádza z minimalistického dizajnu 
štúdia Giacobone + Roj a kombinuje 
funkcionalitus eleganciou, takže sa výborne 
hodí do akéhokoľvek prostredia, či už co-
workingových centier, manažérskych kancelárií, 
konferenčných miestností alebo hotelov. 

VersaQ bol vyznamenaný ocenením RedDot 
Awards 2020 v kategórii prvkov vnútorného 
dizajnu.
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vudis eicipitati cum eturibe ateceperes pa si 
non cus et porum es et et quae sa as aspicia 
spiciis velibea velis eium quatibusamus  

vudis eicipitati cum eturibe ateceperes pa si 
non cus et porum es et et quae sa as aspicia 
spiciis velibea velis eium quatibusamus cone 
nos sed eosam volento rehenimet quossen 
isseque peris ex estiur, si quo explam

Díky své samostatné základně lze VersaQ 
umístit kamkoliv na pracovní plochu bez 
omezení a používat elektrickou energii, kdekoliv 
je to potřeba. 

Vďaka svojej samostatnej základni možno 
VersaQ umiestniť kamkoľvek na pracovnú 
plochu bez obmedzenia a používať elektrickú 
energiu, kdekoľvek je to potrebné.
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Inovativní systém upevnění dává produktu 
velkou stabilitu. Díky kompaktní konzoli 
lze VersaQ snadno upevnit na lavici nebo 
standardní co-workingový stůl.  
VersaQ může mít i bezdrátovou nabíječku s 
technologií Qi, která funguje s většinou chytrých 
telefonů, které jsou na trhu. 

Inovatívny systém upevnenia dáva produktu 
veľkú stabilitu. Vďaka kompaktnej konzole 
možno VersaQ ľahko upevniť na lavicu alebo 
štandardný co-workingový stôl. VersaQ môže 
mať aj bezdrôtovú nabíjačku s technológiou 
Qi, ktorá funguje s väčšinou inteligentných 
telefónov, ktoré sú na trhu.
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Díky technologii USB typu C se VersaQ stává 
skutečným centrem multimédií a nabíjení. 
Jediným USB kabelem bude uživatel 
automaticky připojen k multimediálním funkcím 
během nabíjení svých zařízení, jako jsou 
notebooky, tablety atd.  

Vďaka technológii USB typu C sa VersaQ 
stáva skutočným centrom multimédií 
a nabíjania. Jediným USB káblom bude užívateľ 
automaticky pripojený k multimediálnym 
funkciám počas nabíjania svojich zariadení, ako 
sú notebooky, tablety atď.
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VersaQ lze snadno namontovat i pod stolní 
desku pro maximální využití pracovního 
prostoru bez ztráty napájení. 

versaQ možno ľahko namontovať aj pod 
dosku stola pre maximálne využitie pracovného 
priestoru bez straty napájania.
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versaQ je navržena tak, aby se jako unikátní 
napájecí řešení svou elegancí a funkčností 
hodila do jakéhokoli prostředí.

versaQ je navrhnutá tak, aby sa ako 
unikátne napájacie riešenie svojou eleganciou 
a funkčnosťou hodila do akéhokoľvek 
prostredia.
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Robustní konstrukce a malé rozměry spolu 
s bezpečným upevňovacím systémem činí 
z jednotky VersaQ dokonalé řešení pro veřejné 
prostory. 
 

Robustná konštrukcia a malé rozmery spolu 
s bezpečným upevňovacím systémom robí 
z jednotky VersaQ dokonalé riešenie pre verejné 
priestory.
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120 mm

60 m
m

70 m
m

POVRCHY

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ  | MOŽNOSTI UPEVNENIA

ROZMĚRY | ROZMERY

Plast

 Černá | Čierna

 Bílá | Biela

 

TECHNICKÁ DATA | TECHNICKÉ ÚDAJE

A B C

Konzole | Konzola Šrouby | Skrutky Volně stojící | Voľne stojace
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KONFIGURACE | KONFIGURÁCIE

PROPOJOVACÍ CENTRUM | PREPOJOVACIE CENTRUM

1 ZÁSUVKA 230 V + 1 USB (2 PORT) 1 ZÁSUVKA 230 V + 1 USB (2 PORT) + BEZDRÁTOVÉ 
NABÍJENÍ / BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE

1 ZÁSUVKA 230 V + PROPOJ. CENTRUM + BEZDRÁTOVÉ 
NABÍJENÍ / BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE

Zásuvka 230 V

Česká

USB

typ A+C

Bezdrátové nabíjení / bezdrôtové nabíjanie Bezdrátové nabíjení / bezdrôtové nabíjanie

Zásuvka 230 V

Česká

USB

typ A+C

Zásuvka 230 V

Česká

USB

typ A+C

EthernetUSB AHDMI

+

Obj. č.

06037E00004 (bílá/biela)
06037E00003 (černá/čierna)

Součástí je přívodní kabel s vidlicí 
Súčasťou je prívodný kábel s vidlicou

Součástí je přívodní kabel s vidlicí
Súčasťou je prívodný kábel s vidlicou

Součástí je přívodní kabel s vidlicí,
USB-C kabel, adaptér s kabelem 

pro napájení HUB

Súčasťou je prívodný kábel s vidlicou,
USB-C kábel, adaptér s káblom

pre napájanie HUB

Obj. č.

06037E00002 (bílá/biela)
06037E00001 (černá/čierna)

Obj. č.

06037E00006 (bílá/biela)
06037E00005 (černá/čierna)
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Art Direction
Nikolas Chachamis

Graphic Design & 3D
Archimedia

Stampa
Grafiche Martintype VersaQ - Registered Design Patent Pending





Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní dodavatel značky ASA v ČR

Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00  Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz

www.est-praha.cz

EST Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradný dodávateľ značky ASA v SR

Železničná 23, SK – 915 01  Nové Mesto nad Váhom

T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821
E: info@est-slovensko.sk

www.est-slovensko.sk




