
O B E R O N



2  Oberon



OBERON
Et bord, der med dets smarte konstruktion kan antage mange former. Til indivi-
duelt arbejde arbejde. Spontane samtaler. Planlagte møder. En forfriskende 
blanding af materialer og farver. Slanke bordben. Forskellige bordpladeformer. 
Høj funktionalitet. Smagfuldt design og æstetik. Og et tiltalende udtryk. Ergono-
miske tanker. Oberon hviler på et klassisk fundament. Men også på skandinavi-
ske værdier og håndværks mæssig kunnen.

TILTALENDE OG FUNKTIONEL
Oberon er vores nye bordserie. I den har vi sammenfattet vores syn på godt 
og intelligent design. Bordene er lige så ergonomiske, fleksible og funktio-
nelle, som de er tiltalende for øjet. Udførelsen er stilren med skandinavisk 
følelse. Slanke linjer og gennemført valg af materialer, former og farver. 
Rene flader. Og ergonomiske fordele. Mulighed for at variere imellem sid-
dende og stående arbejde. Der findes både arbejdsborde, mødeborde og 
caféborde at vælge imellem. Kombinér selv valget af plade og stel til den 
løsning, der passer allerbedst til jeres miljø og behov. 
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RENE LINJER
Oberons design er rent med funktion i fokus. Kvalitet og holdbarhed er i 

fokus. Bordene er slanke og lækkert udformet. De har alle sammen samme 

enkle grundlæggende formsprog men får forskellige udtryk afhængigt af 

materialerne og farverne, du vælger til bordplader og ben. Fasede kanter 

giver et svævende og stilrent udseende. Fod og konsol er designet, så de 

passer til det smalle ben. For at kompensere for eventuelle ujævnheder i 

gulvet, er der monteret en indstillelig støttefod, der ikke kan ses.
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Design: Kinnarps Studio
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ERGONOMISKE FORDELE 
Muligheden for at variere imellem at sidde og stå gør, at Oberon kan anvendes 

på forskellige måder. Og til forskellige arbejdsopgaver. Set i et ergonomisk 

perspektiv er det godt at skifte i mellem at sidde og stå. Vi ville gerne gøre det 

lettere at tilpasse højden og har derfor udviklet en ny styreboks til 

arbejdsbordene med hæve-/sænkefunktion. Her vises tydeligt i et display, 

hvilken højde bordet står i, og forskellige bordhøjder kan programmeres til 

faste indstillinger. 
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FRIHED TIL AT VARIERE



TIL FORSKELLIGE RUM OG UDTRYK
Oberon giver mange muligheder for at skabe forskellige udtryk med de 

mange forskellige bordplader og stel. Flere materialer og farver. Opstillinger 

og former. Finér eller laminat. Eg, bøg, birk eller valnød. Sort, lysegrå eller 

hvid. Med eller uden faset kant. Stel i hvid, sort, sølvfarvet eller krom. 

Kvadratiske eller runde ben. Mange valgmuligheder. Så du kan finde den 

perfekte kombination. Som passer i jeres miljø. For en tiltalende helhed.
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TILPASSET EFTER JERES BEHOV 
Oberon er en ergonomisk og funktionel bordserie, som er enkel at tilpasse 

efter jeres behov. Kombiner de mange bordpladestørrelser og -former med 

forskellige stel på uendeligt mange måder. Det giver dig fleksibel 

funktionalitet. Systemet er udviklet, for at alle skal kunne skabe deres egen 

optimale arbejdsplads eller mødeplads. Det muliggøres med det stabile stel 

med gennemgående sarg. Ved hjælp af smarte koblingsben kan to eller flere 

borde kobles sammen. Takket være konstruktionen kan borde let fjernes 

eller tilføjes, hvis behovet eller situationen ændrer sig.
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ARBEJDSBORDE
Arbejdsborde er en naturlig og central del af vores arbejdsmiljøer. Med 

Oberon får du en fleksibel og praktisk platform. Både med hensyn til design 

og funktion. Du kan kombinere stel med bordplader i forskellige former, 

størrelser og materialer. Alt sammen afhængigt af, hvor bordene skal 

placeres. Og i hvilket miljø. I åbne planløsninger, egne kontorer eller 

aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer. Baseret på det udtryk, du ønsker. Og 

individets og gruppens behov. De stabile arbejdsborde er udstyret med 

stærke bordplader og stabile ben. Med brugervenlig funktionalitet. Og smarte 

tilvalg som f.eks. kabelhåndtering, der giver rene flader. Bordene fås med 

fast højde, med siddehøjderegulering og som hæve-/sænkeborde. Kombiner 

Oberon med vores ergonomiske kontorstole som f.eks. Esencia. 
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MØDEBORDE
Møder bliver en stadigt vigtigere del af arbejdslivet. Vi har brug for funktionelt 

indrettede mødelokaler, hvor vi kan kreere og diskutere sammen. Både 

spontant og planlagt. Med Oberon-mødeborde har du flere størrelser, faconer 

og løsninger at vælge imellem. De passer både til større og mindre grupper. 

Til mødelokaler eller pauseområder. Du kan kombinere med nogle af vores 

bekvemme mødestole og opnå et indbydende og funktionelt miljø. Skabt til 

dialog og nye idéer.
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CAFÉBORDE
Cafébordene er praktiske og indbydende at samles omkring. De fås i for-

skellige faconer og højder. Perfekte borde til loungemiljøer. Normal sidde-

højde til møder og samtaler. Eller høje borde til aktive eller korte stående 

møder eller pauser. Du kan både placere stole eller høje bænke omkring dem 

afhængigt af, hvilken type mødegruppe eller samlingspunkt du vil skabe.
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FUNKTIONER OG TILVALG
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KOBLINGSBEN 
To eller flere borde kan kobles sammen ved 
hjælp af koblingsben. Forskelligartede op -
stillinger og funktionalitet skabes afhængigt af 
de bordplader, du vælger. Koblingsben anvendes 
ved længder på over 2.200 mm på bordkombina-
tioner. Fås i sølvfarvet, hvid, sort eller krom.

RUNDE BEN
Ben med runde former giver et blødere udtryk. 

KVADRATISKE BEN
Ben med kvadratiske former giver et stilrent 
udtryk. 

HÆVE-/SÆNKEBORDE (SS/SSA)
Hæve-/sænkebordene (SS runde ben/SSA  
kvadratiske ben) kan hæves eller sænkes trin-
løst ved et enkelt tryk på en knap. Bordhøjden er 
imellem 615 – 1.275 mm. Den kraftige motor 
giver hæve-/sænkebordene stor løftekraft. 

SIDDE/SIDDE INDSTILLELIGT BEN (SM/SMA)
Det manuelt indstillelige ben (SM rundt/SMA 
kvadratisk) til siddende arbejde er nemt at til-
passe til forskellige medarbejdere. Ved hjælp af 
et håndsving kan du løfte og sænke bordpladen. 
Justerbar bordhøjde er 615-835 mm. Til alle 
borde fås der også ben med fast højde 740 mm 
(SF).

SØJLEBORD MED FAST HØJDE (TPM/TPA/TPH)
Til mødeborde og caféborde fås et søjlestel med 
krydsfod og fast højde. Bordhøjde: 740 mm 
(TPM), 900 mm (TPA), 1.100 mm (TPH).
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FUNKTIONER OG TILVALG

INTELLIGENT BETJENINGSPANEL  
HÆVE/SÆNKE
Som tilvalg fås intelligent betjeningspanel med 
siddehøjderegulering. Du kan tydeligt se, hvilken 
højde (i centimeter) bordet befinder sig i. Så du 
let kan indstille til den højde, der passer til dig. 
Den smarte hukommelses funktion kan ind-
stilles til fire forskellige højder, så den passer til 
forskellige enkeltpersoner. 

JUSTERBAR FOD
Alle Oberon-borde har justerbar fod til kompen-
sering af ujævnheder i gulvet. Den justerbare fod 
er integreret i foden og giver dermed et stilrent 
indtryk.

BETJENINGSPANEL HÆVE/SÆNKE
Hæve-/sænkebordene kan hæves og sænkes 
trinløst ved et enkelt tryk på en knap på betje-
ningspanelet, der anbringes let tilgængeligt på 
bordet.

HJUL
Med letrullende og låsbare hjul på benene får du 
både fleksibilitet og mobilitet.

SLIDEFUNKTION  
Du kan som tilvalg få bordplade med slide-
funktion på arbejdsbordene. Det giver et rent og 
ryddeligt udtryk, da du nemt kan få kabler og stik 
af vejen. Træk pladen ud imod dig selv for at få 
adgang til dem. 

LAVT LYDNIVEAU  
Den kraftige motor giver hæve-/sænkebordene 
stor løftekraft. Motoren er støjsvag, hvilket 
betyder, at alle justeringer sker stort set uden at 
forstyrre.
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FUNKTIONER OG TILVALG

GASSØJLE CAFÉBORDE
Søjlebord med indstillelig bordhøjde.

BORDSKÆRM
Med en bordskærm på bordet skabes privat-
sfære og et afbalanceret lydniveau omkring din 
arbejdsplads. Oberon passer f.eks. fint sammen 
med skærmene Prim og Rezon. Du kan skabe let 
tilpassede løsninger til forskellige situationer og 
arealer. Forskellige farvevalg på skærmene  
fungerer også som indretningsdetalje.

COMPUTERHOLDER - CPU-HOLDER
Det er rart at få computeren væk og frigøre plads 
på bordet. Denne CPU-holder er fremstillet i et 
sort, bredt nylonbånd, som bruges til at spænde 
computeren fast vertikalt. CPU-holderen kan 
både forskydes, roteres og justeres i højden.

FLADSKÆRMSARM
Praktisk og justerbar arm til fladskærme. Kan 
både drejes og roteres, så du opnår bedst mulige 
funktionalitet ved arbejdspladsen. Kan også 
kompletteres med en holder til iPad. 

POWERBOX
Kabelboksen har tre stikdåser, udgange til USB 
og netværk samt et kabelholder, så du slipper 
for kabelrod. God løsning, hvis bordet står op ad 
en væg, eller hvis to borde anbringes op ad  
hinanden med f.eks. en skillevæg imellem. 

FASET KANT
Bordpladerne fås med faset kant, som giver et 
let og svævende udtryk. 
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Du kan kombinere de mange bordplader i forskellige former med forskellige 
funktioner på uendeligt mange måder. To eller flere borde kan kobles 
sammen ved hjælp af koblingsben.

ARBEJDSBORDE

OBERON

PLADE 22 mm, spånplade med træfinér og kantliste i massivt træ (bøg, birk, eg) laminat (bøg, birk, eg, valnød, hvid, lysegrå, sort) STEL Pulverlakeret dobbelt 

funktions sarg med T-spor og hulbillede, som følger benenes farve (ikke krom). T-ben (hvid, sort, sølvgrå, krom bestående af pulverlakeret stål, SS/SSA 72/66/60 mm, 

SM/SMA 70/60 mm, SF/SFA 70 mm, SS/SSA elektrisk justering 615-1.275 mm, SM/SMA justering med håndsving 615-835 mm, SF/SFA 740 mm. FOD i aluminium eller 

stål (ved krom) med skjult justeringsskrue til udligning af gulvujævnheder (0-10 mm) TILVALG Paneler, boks til eludstyr, kabeltrækning, computertilbehør, 

næropbevaring, armlæn, m.m. SKALA 1:100 ENHED mm. 

ARBEJDSBORDE højde 615–835 mm (SMA), 615–1.275 mm (SS, SSA) og 740 mm (SF, SFA)
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Når det gælder bordplader til mødeborde og caféborde er der flere for-
skellige løsninger og størrelser at vælge imellem. Du kan også koble et eller 
flere borde sammen og opnå ny funktionalitet.

MØDEBORDE OG CAFÉBORDE  

OBERON

PLADE 22 mm, spånplade med træfinér og kantliste i massivt træ (bøg, birk, eg) laminat (bøg, birk, eg, valnød, hvid, lysegrå, sort) STEL Søjlestel med rundt eller 

kvadratisk, pulverlakeret stålrør 70 mm (sort, sølvgrå, krom) Fod i krydsform i aluminium eller stål (med krom, skjult stilleskrue til ujævne gulve (0-10 mm)) 

BORDHØJDE 74 cm, 90 cm eller 110 cm TILVALG Boks til eludstyr og kabeltrækning SKALA 1:100 ENHED mm.

SØJLEBORD højde 1 100 mm (TPH)

SIDEBORD højde 765-1 180 mm (TPG)

SØJLEBORD højde 740 mm (TPM) MØDEBORD højde 740 mm (TPM)

 

SØJLEBORD højde 900 mm (TPA)

Produkterne er mærket i visse udførelser.
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