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SERIE[E] ONE
Med Serie[e] one har du mange alternativer og stor valgfrihed til at skabe 
din egen løsning. Serie[e] one er blevet udvidet med endnu flere borde og 
opbevaringsmoduler. Det gør, at du kan vælge serien uafhængigt af arbejds-
opgaverne, antallet af medarbejdere og lokalernes udformning. Takket være 
det store udvalg af bordplader og stel kan du skabe en individuel arbejds-
plads eller kontorlandskaber – altid med brugerens individuelle behov i  
centrum. Derefter kan du supplere med tilbehør, der gør miljøet hyggeligere 
og øger effektiviteten yderligere.



RUNDE BEN
De runde ben fås i sølv og hvid. Med fast eller 
indstillelig højde. Dækkappe (S), øget længde 
(200 S) eller hjul (C) kan vælges som tilbehør. 
Der fås også ben med indstillelig højde: 830-
1.030 mm. Bordhøjde: 724 mm, S: 650-850 mm, 
C: 724 mm. Indstillingsskrue i sølv. 

FUNKTIONER OG TILVALG
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KEGLEFORMEDE BEN
De kegleformede ben fås i sølv og hvid og har 
indstillelig højde. Vælg dækkappe (S) som til-
behør. ORM200: bordhøjde 650-850 mm. ORMC: 
bordhøjde 680-760. Indstillingsskrue i sølv.

FIRKANTEDE BEN
De firkantede ben fås i sølv og hvid. Med fast eller 
indstillelig højde. Dækkappe (S) og øget længde 
(200 S) kan vælges som tilbehør. Bordhøjde: 
724 mm, S: 650-850 mm. Indstillingsskrue i sølv.
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FUNKTIONER OG TILVALG

KOBLINGSBESLAG
1COFF til sammenkobling af borde. Fastgøres 
fra sarg til sarg. Sølvfarvet.

TILBEHØR
Til bordene i Serie[e] one tilbydes der en kabel-
rende, der fastgøres i rammen på bordene.

KOBLINGSBESLAG
1COFT til sammenkobling af borde. Fastgøres 
fra sarg til bordplade. Sølvfarvet.



ARBEJDSBORDE
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SERIE[E] ONE

PLADE Plade 23 mm, spånplade med træfiner og kantliste af massivt træ (bøg, birk, eg), laminat (bøg, birk, eg, hvid, lysegrå) STEL Pulverlakeret stål. BORDHØJDE Fast 

med runde ben (ORF) 724 mm. Indstillelig med runde ben (OR200 uden muffe, OR200S med muffe), 650-850 mm. Indstillelig med runde ben, hæve-/sænkefunktion 

(ORS200 uden muffe, ORS200S med muffe), 830-1.030 mm. Fast med runde ben med hjul (ORC): 724 mm. Fast med kegleformede ben (OAF) 724 mm. Indstillelig med 

kegleformede ben og muffe (OA200S): 650-850 mm. Indstillelig med kegleformede ben (ORM200) 650-850 mm. Indstillelig med kegleformede ben med hjul (ORMC): 

680-760 mm. TILVALG Frontpaneler, boks til eludstyr, kabelføring, computertilbehør, næropbevaring mv. SKALA 1:100. ENHED mm.

 

X

Det store udvalg af Serie[e] one-bordplader giver mange alternativer og valg-
frihed til at skabe din egen løsning. Takket være det store udvalg af bord-
plader og stel kan du skabe en enkelt arbejdsplads eller kontorlandskaber 
– altid med brugerens individuelle behov i centrum. Når du tegner din egen 
løsning, kan vi lave en tredimensionel tegning af din nye arbejdsplads ved 
hjælp af et specialprogram. En nem måde at planlægge på.
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MØDEBORDE

SØJLEBORD højde 550 mm (EPL) MØDE-, KONFERENCEBORD højde 724 mm (PP)

SØJLEBORD højde 724 mm (EPM)

SØJLEBORD højde 1.100 mm (EPH, PP)

SERIE[E] ONE

PLADE Plade 23 mm spånplade med træfiner og kantliste af massivt træ (bøg, birk, eg), laminat (bøg, birk, eg, hvid, lysegrå). STEL Søjleunderstel i pulverlakeret stål 

(sølv eller hvid), fodplade i stål (mørkegrå). BORDHØJDE Fast med søjle (EPL): 550 mm, (EPM): 724 mm, (EPH): 1.100 mm, (PP): 1.100 mm TILVALG Boks til eludstyr og 

kabelføring til konferencebord SKALA 1:100. ENHED mm.

Hvis du vælger Serie[e] one til konference- og møderum eller pause- og 
restaurantmiljøer, har du flere forskellige løsninger og størrelser at vælge 
imellem. 
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