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SERIE[E] ONE
Med Serie[e] one har du många alternativ och stor valfrihet till att skapa 
din egen lösning. Serie[e] one har blivit utökat med ännu flera bord och 
mer förvaring. Det gör att du tryggt kan välja serien oavsett arbetsuppgifter, 
antal anställda eller lokalens utforming. Med hjälp av ett stort utbud av 
bordsskivor och underreden kan du skapa en enarbetsplats eller bygga stora 
kontorslandskap – hela tiden med användarens individuela behov i centrum. 
Därefter kan du komplettera med mängder av tillbehör som gör miljön 
trevligare och ökar effektiviteten ytterligare.



RUNDA BEN
De runda benen finns i silver och vitt. Med fast 
eller justerbar höjd. Täckhylsa (S), ökad längd 
(200 S) eller hjul (C) kan väljas som tillbehör.
Ben med justerbar höjd finns ochså: 830 - 1030 
mm. Bordshöjd: 724 mm, S: 650 - 850 mm, C: 
724 mm. Justeringsskruv i silver. 

FUNKTIONER & TILLVAL
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KONISKA BEN
De koniska benen finns i silver och vitt och har 
justerbar höjd. Välj täckhylsa (S) som tillbe-
hör. ORM200: bordshöjd 650-850 mm. ORMC: 
bordshöjd 680-760. Justeringsskruv i silver.

FYRKANTIGA BEN
De fyrkantiga benen finns i silver och vitt. Med 
fast eller justerbar höjd. Täckhylsa (S) och 
ökad längd (200 S) kan väljas som tillbehör.
Bordshöjd: 724 mm, S: 650 - 850 mm. Juste-
ringsskruv i silver.
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FUNKTIONER & TILLVAL

KOPPLINGSBESLAG
1COFF för koppling av bord. Fästs från balk till 
balk. Silver.

TILLBEHÖR
Till borden i Serie[e]one erbjuds en kabelränna 
som skall fästas i ramen på borden.

KOPPLINGSBESLAG
1COFT för koppling av bord. Fästs från balk till 
bordsskiva. Silver.



ARBETSBORD
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SERIE[E] ONE

SKIVA Skiva 23 mm, spånskiva med träfanér och massiv kantlist (bok, björk, ek), laminat (bok, björk, ek, vit, ljusgrå)  UNDERREDE Pulverlackerat stål BORDSHÖJD 

Fast med runda ben (ORF) 724 mm. Justerbar med runda ben (OR200 utan hylsa, OR200S med hylsa) 650-850 mm. Justerbar med runda ben sitt/stå (ORS200 utan 

hylsa, ORS200S med hylsa) 830-1,030 mm. Fast med runda ben med hjul (ORC): 724 mm. Fast med koniska ben (OAF) 724 mm. Justerbar med koniska ben och hylsa 

(OA200S): 650-850 mm. Justerbar med koniska ben (ORM200) 650-850 mm. Justerbar med koniska ben med hjul (ORMC): 680-760 mm TILLVAL Paneler, box för 

elutrustning, kabeldragning, datatillbehör, närförvaring m m. SKALA 1:100. ENHET mm.

 

X

Det omfattande utbud av bordsskivor Serie[e] one innebär många alternativ 
och valfrihet att skapa din egen lösning. Med hjälp av ett brett utbud av 
bordsskivor och underreden, kan du skapa en enda arbetsplats eller bygga 
stora öppna kontorslandskap - hela tiden med den enskilda användarens 
behov. När du ritar din egen lösning, har vi återförsäljare som med ett speci-
alprogram ger dig en tredimensionell ritning av din nya arbetsplats. Ett 
enkelt sätt att planera.
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MÖTESBORD

PELARBORD höjd 550 mm (EPL) MÖTES-, KONFERENSBORD höjd 724 mm (PP)

PELARBORD höjd 724 mm (EPM)

PELARBORD höjd 1 100 mm (EPH, PP)

SERIE[E] ONE

SKIVA Skiva 23 mm, spånskiva med träfanér och massiv kantlist (bok, björk, ek), Laminat (bok, björk, ek, vit, ljusgrå)  UNDERREDE Pelarunderrede i pulverlackerat stål 

(silver eller vit), fotplatta i stål (mörkgrå). BORDSHÖJD Fast med pelare (EPL): 550 mm, (EPM): 724 mm, (EPH): 1100 mm, (PP): 1100 mm TILLVAL Box för elutrustning 

och kabeldragning för konferensbord SKALA 1:100. ENHET mm.

Om du väljer Serie[e] one till konferens- och mötesrum eller paus- och res-
taurangmiljöer, har du flera olika lösningar och storlekar att välja mellan. 
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