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SERIE[E] ONE
Med Serie[e] one har du mange alternativer og stor valgfrihet til å skape 
din egen løsning. Serie[e] one er utvidet med enda flere bord og mer opp-
bevaring. Det gjør at du trygt kan velge serien uansett arbeidsoppgaver, 
antall ansatte og lokalenes utforming. Ved hjelp av et stort utvalg av bord-
plater og understell kan du skape en enkeltarbeidsplass eller bygge store 
kontorlandskaper – hele tiden med brukerens individuelle behov i sentrum. 
Senere kan du komplettere med mengder av tilbehør som gjør miljøet trive-
ligere og øker effektiviteten ytterligere.



RUNDE BEN
De runde bena finnes i sølv og hvitt. Med fast 
eller justerbar høyde. Dekkhylse (S), økt lengde 
(200 S) eller hjul (C) kan velges som tilbehør. 
Ben med justerbar høyde finnes også: 830 - 
1030 mm. Bordhøyde: 724 mm, S: 650 - 850 mm, 
C: 724 mm. Justeringsskrue i sølv. 

FUNKSJONER OG TILLEGG
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KONISKE BEN
De koniske bena finnes i sølv og hvitt, og har 
juster bar høyde. Velg dekkhylse (S) som tilbehør. 
ORM200: bordhøyde 650-850 mm. ORMC: bord-
høyde 680-760. Justeringsskrue i sølv.

FIRKANTEDE BEN
De firkantede benene finnes i sølv og hvitt. Med 
fast eller justerbar høyde. Dekkhylse (S) og økt 
lengde (200 S) kan velges som tilbehør. Bord-
høyde: 724 mm, S: 650 - 850 mm. Justerings-
skrue i sølv.



Serie[e] one  5

FUNKSJONER OG TILLEGG

KOBLINGSBESLAG
1COFF for sammenkobling av bord. Festes fra 
bjelke til bjelke. Sølv.

TILBEHØR
Til bordene i Serie[e]one finnes en kabelrenne 
som skal festes i rammen på bordet.

KOBLINGSBESLAG
1COFT for sammenkobling av bord. Festes fra 
bjelke til bordplate. Sølv.



ARBEIDSBORD
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SERIE[E] ONE

BORDPLATE Bordplate 23 mm, sponplate med trefiner og massiv kantlist (bøk, bjerk, eik), laminat (bøk, bjerk, eik, hvit, lys grå). UNDERSTELL Pulverlakkert stål 

BORDHØYDE Fast med runde ben (ORF) 724 mm. Justerbar med runde ben (OR200 uten hylse, OR200S med hylse) 650-850 mm. Justerbar med runde ben sitte/stå 

(ORS200 uten hylse, ORS200S med hylse) 830-1030 mm. Fast med runde ben med hjul (ORC): 724 mm. Fast med koniske ben (OAF) 724 mm. Justerbar med koniske 

ben og hylse (OA200S): 650-850 mm. Justerbar med koniske ben (ORM200) 650-850 mm. Justerbar med koniske ben med hjul (ORMC): 680-760 mm TILLEGG Paneler, 

boks for elutstyr, kabeltrekking, datatilbehør, næroppbevaring m.m. SKALA 1:100. ENHET mm.

 

X

Det omfattende utvalget av bordplater til Serie[e] innebærer mange alterna-
tiver og valgfrihet til å skape din egen løsning. Ved hjelp av et bredt utvalg av 
bordplater og understell, kan du skape en enkelt arbeidsplass eller bygge 
store kontorlandskaper – hele tiden med tanke på brukerens individuelle 
behov. Hvis du tegner din egen løsning, kan vi hjelpe deg med å skape en tre-
dimensjonal tegning av din nye arbeidsplass. En enkel måte å planlegge på.
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MØTEBORD

SØYLEBORD høyde 550 mm (EPL) MØTE-, KONFERANSEBORD høyde 724 mm (PP)

SØYLEBORD høyde 724 mm (EPM)

SØYLEBORD høyde 1 100 mm (EPH, PP)

SERIE[E] ONE

BORDPLATE Bordplate 23 mm, sponplate med trefiner og massiv kantlist (bøk, bjerk, eik), Laminat (bøk, eik, hvit, lys grå). UNDERSTELL Søyleunderstell i pulverlakkert 

stål (sølv eller hvit), fotplate i stål (mørk grå). BORDHØYDE Fast med søyle (EPL): 550 mm, (EPM): 724 mm, (EPH): 1100 mm, (PP): 1100 mm TILLEGG Boks for elutstyr 

og kabeltrekking for konferansebord SKALA 1:100. ENHET mm.

Hvis du velger Serie[e] one til konferanse- og møterom eller pause- og 
kantine miljøer, har du flere ulike løsninger og størrelser å velge mellom. 
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