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COMBINE
Att kombinera. Och välja fritt. Att hitta det soffbord som passar allra bäst. Både 
för rummet. Funktionen. Och uttrycket. Placerat med soffa, pall eller fåtölj. För 
gruppen eller individen. Mötet eller pausen. Combine är ett bord som ger dig 
möjligheter. Att variera. Para ihop. Fem olika skivformer. Tre olika typer av ben. 
Två höjder. Naturligt trä möter smäckert stål. Raka linjer och mjuka kurvor. En 
tilltalande balans mellan material och form. Du skapar ditt eget bord. Din per-
fekta kombination

SKAPA DITT EGET BORD
Combine är ett bord där kombinationen är i fokus. Du bygger ditt eget bord 
genom att para ihop olika underreden och skivor. Den tilltalande grunddesig-
nen erbjuder så många möjligheter att du kan formge ditt soffbord helt efter 
dina egna behov. För att du ska hitta den lösning och det uttryck som passar 
allra bäst. När det gäller utseende och design. Men även funktion och 
användningsområde. Soffborden finns i olika storlek, färg, form, material och 
höjd. Raka eller runda linjer. Stål eller trä. Och kan kombineras med olika 
soffor, fåtöljer eller pallar. De olika uttrycken på borden gör att de är flexibla 
och passar in i olika typer av miljöer. För olika typer av möten. En välbehövlig 
paus eller ett spontant samtal. I större eller mindre grupper. 
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INBJUDER TILL MÖTE
Soffborden i Combine familjen har en tilltalande och smäcker design. Den rena och enkla formen 
inbjuder till möten mellan människor. De bidrar med ett tilldragande uttryck och placeras enkelt med 
olika typer av sittmöbler. Genom att placera flera mindre runda bord tillsammans med fåtöljer skapar 
du smidigt sittgrupper för lounge, reception eller caféytor. Trivsamma och sociala miljöer. Med funktio-
nella och estetiska fördelar. För avkoppling, möte eller samtal. 
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AVKOPPLING. MÖTE. SAMTAL.
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SAMTAL ELLER AVKOPPLING
I dagens arbetsmiljöer behöver vi både dynamik, flexibilitet och harmoni. Genom att skapa olika typer 
av grupperingar med soffbord, fåtöljer eller soffor inbjuder vi till samtal och möten i större eller min-
dre grupper. Ytor för arbete eller paus. Tid att andas. Fundera. Eller fika. En levande och trivsam 
arbetsmiljö. Combine soffbord är designade för att fungera tillsammans eller individuellt. De passar 
lika bra att mötas runt både i och utanför arbetet. Genom att föra samman dem med färg och form och 
övrig inredning skapas intressanta och tilltalande miljöer. Kombinationen av olika material och detal-
jer, trä och tyg, linjer och former ger harmoni och gemenskap. Mjuka värden som är en betydelsefull 
del av ett företags kultur. Som ger en känsla av hemma på jobbet.
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  BEN TUBE BEN TAPER BEN TWIST
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STOR VALFRIHET
Styrkan hos Combine ligger i valmöjligheterna. Att du kan sätta ihop och kombinera. Hitta den design du 
söker. Och funktion. Skivor i olika storlekar. Och former. Raka eller runda hörn. Med eller utan fasad kant. 
Ek, bok, björk eller vit. Ben med raka former eller mjuka linjer. Stål eller trä. Två olika höjder beroende på 
var de ska placeras. Tillsammans med vilken typ av soffa eller fåtölj. Och hur de ska användas.



HÖJDER
De tre bentyperna finns samtliga i två höjder,  
450 mm och 550 mm. Det gör att du kan placera 
dem i olika typer av miljöer och i kombination 
med olika soffor eller fåtöljer. För olika uttryck 
och funktionalitet.  

SKIVOR
Det finns fem olika skivformer att välja på. Runt, 
rektangulärt eller fyrkantigt. Med eller utan 
rundade hörn.  Skivorna finns i tre olika material 
och med olika färgval. Allt för att du ska hitta den 
design som passar allra bäst.

FASAD KANT
Du kan få skivan med eller utan fasad kant. Med 
fasad kant får soffborden ett svävande och tillta-
lande uttryck. 

OLIKA UNDERREDEN 
Du har tre olika bentyper att välja på beroende 
på vilken skiva du vill kombinera med och vilket 
uttryck du vill ha. Tube,och Twist är i metall med 
runda eller raka former. Taper är ett träben med 
en rak och smäcker form. 
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FUNKTIONER & TILLVAL



12  Combine



Combine  13

Vit

Krom

Svart

Silvergrå

Vit 

BjörkBjörk

Bok

Ek

Ek

LAMINATTRÄ METALL

MATERIAL



14  Combine



2014-05

Tube Twist Taper

Combine  15

COMBINE - BORD

SKIVA Skivorna i Combine serien finns i 5 storlekar och 3 olika material. Laminatbeklädd spånskiva med en rak kantprofil. Laminatbeklädd MDF skiva med fasad kant 

och hörn rundade med radie 30 mm. Skivor i massivt trä med fasad kant och hörn rundade med radie 30 mm. UNDERREDE Höjd: 450/550 mm. Vitt, svart, silver, 

krom BEN Tube, Twist, Taper. BORDSHÖJD: 450/550 mm  FAMILJETILLHÖRIGHET Combine ENHET mm. DESIGN The Snowroom

SKIVOR

BEN

MDF
Spånskiva
Solid trä

600 Ø

MDF
Solid trä

Hörn 30 mm
600 x 600 mm

MDF
Spånskiva
Solid trä

800 Ø

MDF
Solid trä

Hörn 30 mm
800 x 800 mm

MDF
Solid trä

Hörn 30 mm
600 x 1200

Spånskiva
600 x 1200

Spånskiva
600 x 600 mm

Spånskiva
800 x 800 mm

MDF
Laminat. Vit, ek, bok, björk
Total tjocklek 22 mm

Spånskiva
Laminat. Vit, ek, bok, björk
Total tjocklek 22 mm
Laminerad list

Solid trä
Ek, björk
Total tjocklek 20 mm
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