


Zolutions er udvalgt møbelleverandør på sKi aftale 03.13

a/s Zolutions - art & design er udvalgt møbelleverandør på sKi rammeaftale 03.13. det er vi utrolig 

stolte og glade over, og glæder os meget til at servicere dig og dit næste projekt.

Med baggrund i en ny 4 årig aftale kan vi tilbyde den offentlige sektor design og kvalitetsprodukter 

fra øverste hylde. vi har i fællesskab med danske og udenlandske producenter skabt en meget bred 

platform for dig, der som kunde skal investere i kontormøbler og plejemøbler. 

med vores kompetencer kan vi sammen med dig skabe innovative og kreative løsninger til gavn for 

trivsel og velvære på arbejdspladsen og dette helt uden at gå på kompromis med kvalitet og design. 

lad os blive din sparringspartner i dit næste projekt. vi skal med glæde vejlede og inspirere dig til 

det helt rigtige sKi valg.         
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M A K I N G  R O O M  F O R  S U C C E S S 

Montana producerer opbevaring, borde og stole til hjem og moderne kontormiljøer. Montana er designet af Peter J. Lassen. Det fleksible modulsystem og den 
inspirerende farvepalet giver frihed til at skabe sit eget rum og udtrykke sin egen stil. Montanas bord- og stoleserier er designet af Arne Jacobsen, Verner Panton, 
Stefan Wewerka, Peter J. Lassen, Joakim Lassen, schmidt hammer lassen design og Salto & Sigsgaard.

M O N T A N A . D K



Om ert elektriskt justerbara Stå & Sittbord inte fungerar tillfredsställande så genomför 
följande steg innan ni kontaktar er återförsäljare.

1.	 Kontrollera	att	spänning	finns	i	vägguttaget.
2. Om ert elektriskt justerbara Stå & Sittbord inte går att justera upp eller ned  

så	vänta	en	liten	stund	och	försök	igen.	Anledningen	kan	vara	att	bordet	justerats	
med	en	större	frekvens	än	rekommenderat	och	att	då	överbelastningsskyddet	för	
detta	trätt	in.	Vänta	ett	par	minuter	och	prova	igen.

3. Kontrollera att den maximala belastningen för ert elektriskt justerbara  
Stå	&	Sittbord	inte	överskridits(100kg)	samt	att	lasten	är	jämnt	fördelad.

4. Kontrollera att kablar är korrekt anslutna mellan motorben,  
styrenhet	och	bordskontroll.

5.	 Kontrollera	att	ingen	kabel	är	klämd	eller	att	det	finns	någon	annan	yttre	skada.

OBS! Om	någon	av	kablarna	mellan	motor	och	styrenhet	kopplas	ur/in	under	tiden	
som bordet är anslutet till elnätet så måste bordet därefter nollställas.   
OBS! Bordet kommer nu enbart att kunna justeras nedåt till sitt nedersta läge där 
nollställning skall utföras.

Nollställning av stativ

FELSÖKNING ÖVER TELEFON MED KUND:

1.	 Be	kunden	kontrollera	att	kablar	ser	korrekt	anslutna	ut	mellan	Motorben/en,	
styrenhet	och	bordskontroll	samt	att	strömkabeln	är	ansluten	till	väggkontakten.

2.	 Be	kunden	kontrollera	att	ingen	kabel	är	klämd	eller	på	något	annat	vis	skadad.

•	 Prova	att	Nollställa	stativet:	Kör	stativet	till	dess	bottenläge	med	pil	”ned”.		 
Släpp knappen! 

•	 Tryck	sedan	in	den	på	nytt	och	håll	inne	ytterligare	10	sek	till	dess	att	ni	hör	 
ett	”tickande	”ljud	från	styrenheten	eller	att	ni	ser	att	stativet	niger	lite.	 
Nu	är	stativet	nollställt!

Om	Stativet	fortfarande	inte	fungerar	efter	att	ni	och	kunden	kontrollerat	ovan	punkter,	
kontakta	er	montör	för	besök	hos	kunden.	

▌ FELSÖKNING ▐

NOLLSTÄLLNING
 

•	 Nollställning:	Kör	stativet	till	dess	 
bottenläge	med	pil	”ned”.		 
Släpp knappen! 

•	 Tryck	sedan	in	den	på	nytt	och	håll	 
inne	ytterligare	10	sek	till	dess	att	ni	 
hör	ett	”tickande	”ljud	från	styrenheten	
eller	att	ni	ser	att	stativet	niger	lite.	 
Nu	är	stativet	nollställt!
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brands på 03.13 aftalen

Det offentlige skal have samme muligheder for at indrette sig som resten af samfundet. Med 

dette i erindring har vi fundet mere end 40 brands, der med deres produkter opfylder alle de 

vigtigste normer og standarder. vores valg af både danske og udenlandske producenter ska-

ber en solid sammenhæng i vores produktportefølje, der er noget til enhver smag….. 

når du vælger, er du garanteret produkter i høj kvalitet, med tanke for design og funktionalitet 

og altid til konkurrencedygtige priser. 
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”et rums indretning har stor betydning for, 

hvordan vi lever, trives og omgås hinanden på...”

TåsTrup: 
Dybeldalsvænge 2
2630 Tåstrup
Tlf: 7070 7473
www.zolutions.dk

NæsTveD: 
åderupvej 2
4700 Næstved
Tlf: 7070 7473
www.zolutions.dk

NykøbiNg F.: 
Herningvej 36 
4800 Nykøbing F. 
Tlf: 7070 7473
www.zolutions.dk

borNHolm: 
Håndværkervej 2
3700 rønne 
Tlf: 7070 7473
www.zolutions.dk

arT & DesigN: 
Herningvej 36 - 1. sal
4800 Nykøbing F.
Tlf. 5481 7199
www.artogdesign.dk


