
selva SV PSF8
Zadbaj o komfort pracy
SELVA to odpowiedź na potrzebę większego 
komfortu pracy, dzięki poprawie warunków 
akustycznych w przestrzeni biurowej typu open-
space. Zapewnia możliwość spadku odczuwalnego 
hałasu.
 
Pochłanianie dźwięków
Produkty z tej kolekcji świetnie sprawdzają się nie 
tylko pomiędzy stanowiskami pracy, lecz również 
jako uzupełnienie wnętrza w celu pochłaniania 
dźwięków wytwarzanych przez głośne sprzęty 
biurowe, czy współpracowników.

SV PSF8 / Dane techniczne ● Standard ○ Opcja

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sposób montażu KOD  

Zestaw mocowań z 4 linkami o długości 1,5m    ●

Linki montażowe o niestandardowej długości (dopłata każdy dodatkowy 1m linki powyżej 1,5m)*                        ○

*  Linki można dowolnie dociąć dla uzyskania wymaganej długości 
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SV PSF8 / Wymiary
Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy H  

szerokość gabarytowa W 

głębokość gabarytowa L  
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Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. 2/8



selva SV PSF12
Zadbaj o komfort pracy
SELVA to odpowiedź na potrzebę większego 
komfortu pracy, dzięki poprawie warunków 
akustycznych w przestrzeni biurowej typu open-
space. Zapewnia możliwość spadku odczuwalnego 
hałasu.
 
Pochłanianie dźwięków
Produkty z tej kolekcji świetnie sprawdzają się nie 
tylko pomiędzy stanowiskami pracy, lecz również 
jako uzupełnienie wnętrza w celu pochłaniania 
dźwięków wytwarzanych przez głośne sprzęty 
biurowe, czy współpracowników.

SV PSF12 / Dane techniczne ● Standard ○ Opcja

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Sposób montażu KOD  

Zestaw mocowań z 4 linkami o długości 1,5m    ●

Linki montażowe o niestandardowej długości (dopłata każdy dodatkowy 1m linki powyżej 1,5m)*                        ○

*  Linki można dowolnie dociąć dla uzyskania wymaganej długości 

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

20.10.2021

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. 3/8



SV PSF12 / Wymiary
Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy H  

szerokość gabarytowa W 

głębokość gabarytowa L  

20.10.2021

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. 4/8



selva SV PSF16
Zadbaj o komfort pracy
SELVA to odpowiedź na potrzebę większego 
komfortu pracy, dzięki poprawie warunków 
akustycznych w przestrzeni biurowej typu open-
space. Zapewnia możliwość spadku odczuwalnego 
hałasu.
 
Pochłanianie dźwięków
Produkty z tej kolekcji świetnie sprawdzają się nie 
tylko pomiędzy stanowiskami pracy, lecz również 
jako uzupełnienie wnętrza w celu pochłaniania 
dźwięków wytwarzanych przez głośne sprzęty 
biurowe, czy współpracowników.

SV PSF16 / Dane techniczne ● Standard ○ Opcja

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Sposób montażu KOD  

Zestaw mocowań z 4 linkami o długości 1,5m    ●

Linki montażowe o niestandardowej długości (dopłata każdy dodatkowy 1m linki powyżej 1,5m)*                        ○

*  Linki można dowolnie dociąć dla uzyskania wymaganej długości 

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

20.10.2021

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. 5/8



SV PSF16 / Wymiary
Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy H  

szerokość gabarytowa W 

głębokość gabarytowa L  

20.10.2021

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. 6/8



selva SV PSFD12
Zadbaj o komfort pracy
SELVA to odpowiedź na potrzebę większego 
komfortu pracy, dzięki poprawie warunków 
akustycznych w przestrzeni biurowej typu open-
space. Zapewnia możliwość spadku odczuwalnego 
hałasu.
 
Pochłanianie dźwięków
Produkty z tej kolekcji świetnie sprawdzają się nie 
tylko pomiędzy stanowiskami pracy, lecz również 
jako uzupełnienie wnętrza w celu pochłaniania 
dźwięków wytwarzanych przez głośne sprzęty 
biurowe, czy współpracowników.

SV PSFD12 / Dane techniczne ● Standard ○ Opcja

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Sposób montażu KOD  

Zestaw mocowań z 4 linkami o długości 1,5m    ●

Linki montażowe o niestandardowej długości (dopłata każdy dodatkowy 1m linki powyżej 1,5m)*                        ○

*  Linki można dowolnie dociąć dla uzyskania wymaganej długości 

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

20.10.2021

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. 7/8



SV PSFD12 / Wymiary
Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy H  

szerokość gabarytowa W 

głębokość gabarytowa L  

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

20.10.2021
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