
VEDLAGTE PRODUKTARK VISER

SENAB EIKELAND SINE TILBUDTE

PRODUKT.

Det er brukt lang tid for å sette sammen produkter etter

spesifikasjoner og etter vekttingsgrunnlaget miljø, kvalitet og

pris. Vi har solid erfaring, kompetanse og flere referanser fra

rammeavtaler og møblering av skoler, barnehage,

institusjoner og kontor.. Vi kjenner en trygghet i at tilbudte

produkt vil dekke de grunnleggende behovene i en

rammeavtale til NII. Presenterte produsenter har et vidt

spekter av valgmuligheter og en stor bredde i sitt

produktsortiment.

Vi håper tilbudet er tilfredsstillende, og at vi i samarbeid med

Nii, kan tilby trygge og gode produkter til sluttbrukerne.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID
KONTORSTOLER.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

NCP

R-10 AKTIV

Post 1

Kontorstol med armlener, 

regulerbar høyde, sete og 

rygg

Tilbudt med armlener og høy rygg.

R-10 er en svært behagelig komfortabel kontorstol med god komfort og sittevinkel. 

Stolen har alle nødvendige innstillinger for individuell regulering. Stolen leveres med regulerbar 

setevinkel (tilt), dybderegulering, trinnløs høydejustering med gasslift og justerbar 

korsryggstøtte/justering av rygg. Alle justeringer kan gjøres i sittende stilling. Modellen er tilbudt med 

høy rygg, men finnes også med lav rygg for bruk som lærerstol, lab eller lignende. R-10 Aktiv har 

armlener som tilbehør. Armlenene kan justeres trinnløst i høyden fra sittende stilling. Armlenene kan 

ettermonteres etter behov. Understellet består av et 5-armsfotkryss med hjul, trinset tilpasset 

underlag.

Leveres med brukermanual. Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset 

formålet med bruken. Oppfyller krav til ISO og EN. Hjul, gasslift, armlener, ryggstøtte og lignende kan 

skiftes ut ved slitasje. Trinser etter underlag og ulike høyder på lift leveres til lik pris. Det finnes 3 ulike 

høyder på lift til tilbudt stol.

Produktnavn: 

R-10 Aktiv

Produsent: 

NCP

Dimensjoner: 

Setebredde: 430 mm

Setedybde: 380- 460 mm  

Setehøyde: 400- 525 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Fotkryss i stål og polypropylen, farge svart.

Formpresset skum, trukket med tekstilet Frida fra NCP, 100% Polyolefin.

50.000 Martindale

Gniekthet  - Våt 4,5 og 4,5

Lysekthet 5

Fargevalg: Rød, svart, blå eller grå til lik pris. Kan også velges i en rekke andre 

tekstiler og farger mot tillegg i pris.

Miljø og kvalitet: 

Møbelfakta, EPD, NS-EN 1335-200 Klasse A. 

KFK-fritt materiale i sete. 

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Støvsug regelmessig med møbelbørste.

Tørkes rent med en lett fuktig klut eller tekstilsjampo.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

Post 2
Kontorstol med 
nakkestøtte, armlener, 
regulerbar høyde, sete 
og rygg

NOWYSTYL

NOWYSTYL – VIDEN PRO kontorstol

Moderne stoler med en interessant og iøynefallende design som passer perfekt til den skandinaviske stilen. 

Ergonomisk, funksjonell og komfortabel i bruk. 

Den har alle funksjonene som sikrer optimal tilpasning til brukerens individuelle behov.

Del av en større produktserie. 
Produktnavn: 

Viden Pro 25 høy rygg og nakkestøtte

Produsent: 

NowyStyl

Dimensjoner: 

RB300/425x RH680mm

SB460x SD480mm

Sittehøyde 410-540mm , Fotkryss diameter 700mm

Produktbeskrivelse og teknisk informasjon: 

Vide Pro kontorstol med regulerbar nakkestøtte som kab reguleres i høyde, 

dybde og vinkel. Leveres med regulerbare 4D armlen.

Stofftrukket i sort Xtreme fra Camira, 100% polyester, 100 000 martindale

fri flytende - synkron vipp av ryggstøtten sammen med setet. 

Ryggvinkel 22 ° synkronisert med setevinkel 11 °, rygg låsbar i 5 posisjoner. 

Rask justering av vippekraften på ryggstøtten med en hendel på høyre side av 

setet. 

Setedybdejustering - 60 mm, låsbar i 6 posisjoner.

Anti-sjokk - beskyttelse som forhindrer at ryggstøet treffer brukerens rygg etter 

at låsen er utløst. 

Negativ vinkel på setet 3˚, vippes sammen med ryggstøtten 6˚, sikrer optimal 

støtte for brukerens rygg, uansett stolenes vipping (LP11TN som et ekstra 

alternativ)

Sort kryssunderstell med høydejustering, sving og hjul

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Ramme i bøke kryssfiner med formstøpt skum.

Kan fås med mange forskjellige tekstiler, og en lang rekke farger.

Kan fås med 2D, 3D og 4D armlen.

5-fots hjulkryss i sort polyamid eller polert aluminium

Trinser tilpasset underlaget.

Tekstil: Valgfritt mellom Silvertex, Step, Step Melange

Se link for fargevalg step melange: 

https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Step-Melange/30891

Miljø og kvalitet: 

ISO 9001, ISO 14001, FSC-STD-40-004, SFC-STD-40-005

EN ISO 105-B02, EN ISO 105-X12, EN ISO 12945-2, EN 1021-1, EN 1021-2, 

BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, Oeko-Tex Standard 100 certificate

https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Step-Melange/30891


VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

RH

SUPPORT 4501

Post 3

Sadelstol fullpolstret, 

regulerbar høyde, 

sete og rygg

Kontorstol tilbudt med sadelsete og rygg.

RH Support 4501 er en aktiv flerbruksstol spesielt utviklet  til arbeidsmiljøer med behov for varierte 

sittestillinger og variasjon mellom sittende og stående arbeid. Stolen gir full støtte i alle posisjoner, slik 

at du kan sitte riktig og puste riktig. Tilbudt stol har sadelformet sete med høyde-, sete- og 

ryggvinkeljustering. Sømløs og separat justerbar sete- og ryggvinkel. Alle reguleringer kan gjøres i 

sittende stilling. Stolen kan skreddersys til nesten alle oppgaver og miljøer med seriens  store bredde 

av varianter, ryggløsninger, 5 ulike valg av seter og forskjellige tilbehør. RH Supprt kan også leveres 

som ESD-stol. Som opsjon kan stolen leveres med 3D regulerbare armlener som kan justeres 

trinnløst i høyden fra sittende stilling. Armlenene kan ettermonteres etter behov. Understellet består 

av et 5-armsfotkryss med hjul, trinset tilpasset underlag. Stolen er en del av en større produktserie 

med mange valgmuligheter. 

Leveres med brukermanual. Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset 

formålet med bruken. Oppfyller krav til ISO og EN. Hjul, gasslift, armlener, ryggstøtte og lignende kan 

skiftes ut ved slitasje. Trinser etter underlag og ulike høyder på lift leveres til lik pris. Det finnes en 

rekke ulike lift-varianter til tilbudt produkt. Produktnavn: 

RH Support 4501

Opphav: Sverige

Co2-Ekvialent: 39,3

Produsent: 

Flokk RH

Dimensjoner: 

Ryggbredde 380 mm

Rygghøyde 230 mm

Setebredde 380 mm

Setedybde 410 mm

Fotkryss diameter 590 mm

Sittehøyde standard (E) 565 – 810 mm 

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Stål, plast, skum - andel resirkulerbart materiale 90%

Understell i aluminium, farge sort eller silver til lik pris.

Trukket med tekstil Camira Xtreme leveres i 7 standard farger. Xtreme er et 

crêpe stoff laget av 100% resirkulert polyester. Slitestyrke 100 000 Martindale. 

Gniekthet  - Våt 4 og Tørr 4. Lysekthet 6.

Kan også velges i en rekke andre tekstiler og farger mot tillegg i pris.

Miljø og kvalitet: EPD, Greenguard GOLD, EUecolabel Tekstil + Oekotex

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Støvsug regelmessig med møbelbørste.

Tørkes rent med en lett fuktig klut eller tekstilsjampo.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

KONTORPULTER 

REGULERBAR HØYDE.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

EDSBYN

CONTINENTAL

T-DESK

Post 4

Enkelt bord 180 x 80 cm

Produktnavn: 

Continental T-desk

Produsent: 

Edsbyn

Dimensjoner: 

L1800 x D800 mm

Høyde 640-820 mm, manuell regulering. 

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Bordplate med kjernemateriale av 22 mm møbelspon, rett kant og støtsikker 

ABS-kantlist i samme farge som overflate. Laminat i valgfri hvit, lysgrå, eller 

mørk grå til lik pris. Andre farger som opsjon.

Understell. Alu.lakkert lys grå som standard. Kan også leveres i hvit eller sort 

som opsjon.

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket, Svensk Möbelfakta, EPD, Greenguard, Greenguard GOLD, ISO 

9001, ISO 14001, FSC, FTI

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.

Arbeidsbord L1800 x D800 mm. Leveres med manuell regulering, 180 mm. Enkel og intuitiv 

regulering. Bordplate med rette kanter, leveres med ABS-kantlist for beskyttelse mot støt og slag. 

Minimalistisk og slankt understell med T-Ben – sentrisk plassert søyle og inntrukket T-ben. Stillskruer 

under ben for justering mot ujevnt gulv, 10 mm reg. Beskyttelsesknott mot gulv.

Arbeidsbordet er en del av en større produktserie med mange tilbehørsvalg, utførelser og mål. 

Understell er en fleksibelsarg som er en kjempefordel ved ommøblering eller endring i behov. Med 

fleksibel sarg kan man bruke en rekke ulike platestørrelser på ett og samme understell. 

Continental T-Desk tåler mye vekt, har en solid konstruksjon og god funksjonalitet. Med et moderne 

og stilrent design passer arbeidsbordet godt inn i et hvert miljø, og skiller seg heller ikke ut i miljøer 

med Hev/senk arbeidsbord.

Bordet leveres med brukermanual. Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset 

formålet med bruken. Oppfyller krav til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering 

for deretter å settes sammen igjen uten at dette forringer produktets stabilitet. 



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

EDSBYN

CONTINENTAL

T-DESK

Post 5

Enkelt bord med hjørne 

190 x 120 x 80 cm

Produktnavn: 

Continental T-desk

Produsent: 

Edsbyn

Dimensjoner: 

L1900 x L1200 x D800 mm

Høyde 640-820 mm, manuell regulering. 

Tilbudt standard mål for enkel og kostnadsbesparende supplering og bestilling.

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Bordplate med kjernemateriale av 22 mm møbelspon, rett kant og støtsikker 

ABS-kantlist i samme farge som overflate. Laminat i valgfri hvit, lysgrå, eller 

mørk grå til lik pris. Andre farger som opsjon.

Understell. Alu.lakkert lys grå som standard. Kan også leveres i hvit eller sort 

som opsjon.

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket, Svensk Möbelfakta, EPD, Greenguard, Greenguard GOLD, ISO 

9001, ISO 14001, FSC, FTI

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.

Arbeidsbord L1900 x L1200 x D800 mm. Leveres med manuell regulering, 180 mm. Enkel og intuitiv 

regulering. Bordplate med rette kanter, leveres med ABS-kantlist for beskyttelse mot støt og slag. 

Minimalistisk og slankt understell med T-Ben – sentrisk plassert søyle og inntrukket T-ben. Stillskruer 

under ben for justering mot ujevnt gulv, 10 mm reg. Beskyttelsesknott mot gulv.

Arbeidsbordet er en del av en større produktserie med mange tilbehørsvalg, utførelser og mål. 

Understell er en fleksibelsarg som er en kjempefordel ved ommøblering eller endring i behov. Med 

fleksibel sarg kan man bruke en rekke ulike platestørrelser på ett og samme understell. 

Continental T-Desk tåler mye vekt, har en solid konstruksjon og god funksjonalitet. Med et moderne 

og stilrent design passer arbeidsbordet godt inn i et hvert miljø, og skiller seg heller ikke ut i miljøer 

med Hev/senk arbeidsbord.

Bordet leveres med brukermanual. Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset 

formålet med bruken. Oppfyller krav til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering 

for deretter å settes sammen igjen uten at dette forringer produktets stabilitet. 



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

KONTORPULTER 

ELEKTRISK HEV/SENK.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

Post 6

Enkelt bord 180 x 80 cm

Hev/senk

Produktnavn: 

Inline/Square

Opphav: Danmark/Norge

Co2-Ekvialent: Har ikke EPD

Produsent: 

Understell fra Edsbyn

Bordplate fra Haugstad

Dimensjoner: 

Bordplate: L1800 x D800 mm

Understell:

Justerbar sargbredde: 1150 - 1740 mm

Slaglengde:3-leddet,  500 mm (Høyde 650-1300 mm)

Løftekraft: Max 100 kg

Hastighet: 30 mm/sek

Standby power: 0,3W

Lydnivå: < 42 dBa

Understell kan benyttes til plate i mål:1160 - 2200 mm x 550 - 1100 mm

Ytterrør: 80x50 mm

Innerrør: 70x40 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Bordplate med kjernemateriale av 22 mm møbelspon, rett kant og støtsikker 

ABS-kantlist i samme farge som overflate. Laminat i valgfri hvit, lysgrå, eller 

mørk grå til lik pris. Andre farger som opsjon.

Understell i valgfri alu. Grå, hvit eller sort til lik pris.

Miljø og kvalitet: 

EUecolabel produkt, svanemerket, Greenguard, Greenguard GOLD, FSC

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.

Arbeidsbord L1800 x 800 mm. Leveres med 3-leddet hev/senk-understell. Enkel og intuitiv regulering 

med styringsknapp i front av bordplate. Styreenhet har lav byggehøyde med switchet teknologi helt 

uten magnetfelt. Bordplate leveres med rette kanter, leveres med ABS-kantlist for beskyttelse mot støt 

og slag. Minimalistisk og slankt understell med T-Ben – sentrisk plassert søyle og inntrukket T-ben. 

Søylene kan velges i rund (Inline) eller firkantet (Square). Kraftig motor med løftekapasitet på 100 kg. 

Stillskruer under ben for justering mot ujevnt gulv, 10 mm reg. Beskyttelsesknott mot gulv.

Arbeidsbordet er en del av en større produktserie med mange tilbehørsvalg, utførelser og mål.  

Understellet finnes også i en 2-leddet versjon  med lave slaglengde og pris.

Understell er en fleksibelsarg som er en kjempefordel ved ommøblering eller endring i behov. Med 

fleksibel sarg kan man bruke en rekke ulike platestørrelser på ett og samme understell. 

Inline/Square har en solid konstruksjon og god funksjonalitet. Med et moderne og stilrent design 

passer arbeidsbordet godt inn i et hvert miljø.

Bordet leveres med brukermanual. Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset 

formålet med bruken. Oppfyller krav til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering 

for deretter å settes sammen igjen uten at dette forringer produktets stabilitet. 

FUMAC/

HAUGSTAD

SQUARE



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

FUMAC/

HAUGSTAD

SQUARE

Post 7

Enkelt bord med hjørne 

200 x 120 x 80 cm

Hev/senk

Produktnavn: 

Inline/Square

Opphav: Danmark/Norge

Co2-Ekvialent: Har ikke EPD

Produsent: 

Understell fra Edsbyn

Bordplate fra Haugstad

Dimensjoner: 

Bordplate: L1800 x D800 mm

Understell:

Justerbar sargbredde: 1150 - 1740 mm

Slaglengde:3-leddet,  500 mm (Høyde 650-1300 mm)

Løftekraft: Max 100 kg

Hastighet: 30 mm/sek

Standby power: 0,3W

Lydnivå: < 42 dBa

Understell kan benyttes til plate i mål:1160 - 2200 mm x 550 - 1100 mm

Ytterrør: 80x50 mm

Innerrør: 70x40 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Bordplate med kjernemateriale av 22 mm møbelspon, rett kant og støtsikker 

ABS-kantlist i samme farge som overflate. Laminat i valgfri hvit, lysgrå, eller 

mørk grå til lik pris. Andre farger som opsjon.

Understell i valgfri alu. Grå, hvit eller sort til lik pris.

Miljø og kvalitet: 

EUecolabel produkt, svanemerket, Greenguard, Greenguard GOLD, FSC

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.

Arbeidsbord L2000 x L1200 x D800 mm. Leveres med hev/senk-understell. Enkel og intuitiv 

regulering med styringsknapp i front av bordplate. Styreenhet har lav byggehøyde med switchet

teknologi helt uten magnetfelt. Bordplate leveres med rette kanter, leveres med ABS-kantlist for 

beskyttelse mot støt og slag. Minimalistisk og slankt understell med T-Ben – sentrisk plassert søyle og 

inntrukket T-ben. Søylene kan velges i rund (Inline) eller firkantet (Square). Kraftig motor med 

løftekapasitet på 100 kg. Stillskruer under ben for justering mot ujevnt gulv, 10 mm reg. 

Beskyttelsesknott mot gulv. Arbeidsbordet er en del av en større produktserie med mange 

tilbehørsvalg, utførelser og mål.  Understellet finnes også i en 2-leddet versjon  med lave slaglengde 

og pris.

Understell er en fleksibelsarg som er en kjempefordel ved ommøblering eller endring i behov. Med 

fleksibel sarg kan man bruke en rekke ulike platestørrelser på ett og samme understell. 

Inline/Square har en solid konstruksjon og god funksjonalitet. Med et moderne og stilrent design 

passer arbeidsbordet godt inn i et hvert miljø.

Bordet leveres med brukermanual. Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset 

formålet med bruken. Oppfyller krav til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering 

for deretter å settes sammen igjen uten at dette forringer produktets stabilitet. 



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

MØTEROMSMØBLER/

KANTINEMØBLER.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

RBM

ANA

Post 8

Stol med bevegelse i rygg, 

uten polstring

RBM Ana er stabelbar stol med 4 ben. Både seteskall og understell er laget av resirkulert materiale. 

Leveres med lakkerte ben i tilsvarende RAL-farge som seteskall. Knotter for god gli og med 

akustikkdempende effekt. RBM Ana er en populær stol som er svært enkel å rengjøre, dette gjør den 

særdeles velegnet til forsamlingshaller, kantiner, møterom og kafeteriaer. Stolen har et enkelt design, 

og er  lett av vekt, kun 3,7 kg. Den lette vekten gjør den til en svært god stabelbar stol, den kan stable 

opptil 12 stoler uten trekk. Åpning mellom sete og rygg gir et godt grep ved flytt og løft, samtidig som 

åpningen letter renhold. Stolen har god sittekomfort, med bevelgelse i ryggen, godt avrundet 

skålformet sete. Solid ramme under setet. Meget anvendelig og slitesterk skallstol i slagfast 

polypropylen. Ana kan leveres i en rekker herlige farger, men også i nøytrale farger som grå, hvit og 

sort. Stolen kan leveres med rekkekobling slik at stolene ikke blir flyttet rundt hvis den skal stå i et 

forsamlingslokale eller lignende. En allsidig stol som egner seg for mange ulike bruksbehov. Stolene 

kan leveres med tilhørende opphengsbeslag for oppheng under bord, samt stoltralle for lagring av 

stoler. RBM Ana 4340S er tilgjengelig med polstret sete som opsjon.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. 

Oppfyller krav til ISO og EN.

Produktnavn: 

RBM Ana

Opphav: Sverige

Co2-Ekvialent: 10,9

Produsent: 

Flokk RBM

Dimensjoner: 

B490 x D515 x H825 x SH430 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg:

Seteskall laget av slagfast resirkulert polypropylen. Understell laget av 

resirkulert aluminium. Stolskallet leveres i 7 flotte farger. Understellene finnes i 

de samme fargene, og kan enten matches eller mikses for å gi ulike 

designuttrykk og tilføre karakter og energi. 

Miljø og kvalitet: 

Svensk Möbelfakta, Greenguard, EPD, 100% resirkulerbar.

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold:

Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt rengjøringsmiddel.
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VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

RBM

COM

Post 9

Stol uten armlener, 

heltrukket sete og rygg

RBM Com, tilbudt med helpolstret skal, 4 ben, uten armlener. 

Knotter for god gli og med akustikkdempende effekt. 

Com er en stabelbar og prisgunstig flerbruksstol som kan leveres med mange ulike understell, finisher 

og med en rekke tilbehørvalg. Seteskall av finér gir en eksklusiv finish på stolen. Stolskallets form 

sikrer god komfort. Stolen er tilgjengelig uten polstring med seteskall belagt med mange ulike farger 

på HPL, med setepolstring, innsidepolstring og som helpolstret. Understell er tilgjengelig med 4 ben, 

meier, z-understell eller som balk. Stolen er tilgjengelig med eller uten armlener og inneholder et 

utvalg tilbehør som gjør det lettere å nummerere, stable eller lenke stoler i rader, stoltralle, viktige 

funksjoner når du organiserer store arrangementer. Stolen kan også leveres med integrert skriveflate 

eller som barstol. Com passer i mange arealer som forelesningsarealer, møterom og kafeteriaer og 

kan tilpasses et hvert miljø.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. 

Oppfyller krav til ISO og EN.

Produktnavn: RBM Com

Opphav: Polen

Co2-Ekvialent: Har ikke EPD

Produsent: Flokk RBM

Dimensjoner: B520 x D520 x H840 x SH460 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg:

Presiserer at vi har tilbudt helpolstret variant. Dette er en mer eksklusiv utgave 

av stolen, den finnes også med innsidepolstring sete/rygg. Seteskall laget av 

kryssfiner. Stolskallet er belagt med kaldskum og trukket med tekstil. Tilbudt 

tekstil er Xtreme fra Camira, 7 std fargevalg. Xtreme er et crêpe stoff laget av 

100% resirkulert polyester. Slitestyrke 100 000 Martindale. Gniekthet  - Våt 4 og 

Tørr 4. Lysekthet 6. Kan også velges i en rekke andre tekstiler og farger mot 

tillegg i pris.

Understell laget av resirkulert aluminium, valgfri farge mellom polert, mørk grå 

eller sort til lik pris.

Miljø og kvalitet: Svensk Möbelfakta, FSC, Euecolabel Tekstil + Økotex.

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Støvsug regelmessig med møbelbørste.

Tørkes rent med en lett fuktig klut eller tekstilsjampo.
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VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

RBM

COM

Post 10

Stol med armlener, 

heltrukket sete og rygg

RBM Com, tilbudt med helpolstret skal, 4 ben, med armlener. 

Knotter for god gli og med akustikkdempende effekt. Armlener har et ergonomisk og behagelig grep.

Com er en stabelbar og prisgunstig flerbruksstol som kan leveres med mange ulike understell, finisher 

og med en rekke tilbehørvalg. Seteskall av finér gir en eksklusiv finish på stolen. Stolskallets form 

sikrer god komfort. Stolen er tilgjengelig uten polstring med seteskall belagt med mange ulike farger 

på HPL, med setepolstring, innsidepolstring og som helpolstret. Understell er tilgjengelig med 4 ben, 

meier, z-understell eller som balk. Stolen er tilgjengelig med eller uten armlener og inneholder et 

utvalg tilbehør som gjør det lettere å nummerere, stable eller lenke stoler i rader, stoltralle, viktige 

funksjoner når du organiserer store arrangementer. Stolen kan også leveres med integrert skriveflate 

eller som barstol. Com passer i mange arealer som forelesningsarealer, møterom og kafeteriaer og 

kan tilpasses et hvert miljø.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. 

Oppfyller krav til ISO og EN.

Produktnavn: RBM Com

Opphav: Polen

Co2-Ekvialent: Har ikke EPD

Produsent: Flokk RBM

Dimensjoner: B520 x D520 x H840 x SH460 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg:

Presiserer at vi har tilbudt helpolstret variant. Dette er en mer eksklusiv utgave 

av stolen, den finnes også med innsidepolstring sete/rygg. Seteskall og håndtak 

på armlener er laget av kryssfiner. Stolskallet er belagt med kaldskum og 

trukket med tekstil. Tilbudt tekstil er Xtreme fra Camira, 7 std fargevalg. Xtreme 

er et crêpe stoff laget av 100% resirkulert polyester. Slitestyrke 100 000 

Martindale. Gniekthet  - Våt 4 og Tørr 4. Lysekthet 6. Kan også velges i en 

rekke andre tekstiler og farger mot tillegg i pris.

Understell laget av resirkulert aluminium, valgfri farge mellom polert, mørk grå 

eller sort til lik pris.

Miljø og kvalitet: Svensk Möbelfakta, FSC, Euecolabel Tekstil + Økotex.

Garanti: 5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning 

gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Støvsug regelmessig med møbelbørste.

Tørkes rent med en lett fuktig klut eller tekstilsjampo.
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VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

UNIKOM/

GRANDE

UNIK BORD

Post 11

Møtebord til 6 pers 

(3 på hver langside)

Produktnavn: 

Unik Møtebord

Opphav: Norge

Co2-Ekvialent: Har ikke EPD

Produsent: 

Understell fra Unikom

Bordplate fra Grande

Dimensjoner: 

L1800 x D800 x H720 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Bordplate med kjernemateriale av møbelspon, rett kant og støtsikker ABS-

kantlist i samme farge som overflate. 

Laminat i valgfri hvit eller lysgrå. Andre farger kan leveres som opsjon.

Understell i alu. Grå som standard, kan velges i valgfri RAL som opsjon.

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket, Greenguard, Greenguard GOLD, FSC

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.

Møtebord til 6 personer. Plass til 3 på hver langside og 1 på hver av kortsidene. L1800 x D800 mm. 

Bordplate leveres med rette kanter, med ABS-kantlist for beskyttelse mot støt og slag. Minimalistisk 

og slankt understell med avrundede søyler. Bordserie med svært kraftig konstruksjon. Understell med 

sveiste bein Ø 38 mm, og kraftig sarg 40 x 20 mm under bordplaten. Understekk kan også leveres i 

andre størrelser og utførelser på forespørsel. Få kontaktflater mot gulv som letter renhold. Under ben 

er det stillskruer for justering mot ujevnt underlag. Beskyttelsesknott mot gulv.

Bordet er en del av en større produktserie med mange tilbehørsvalg, utførelser og mål. Platene og 

understellet produseres i Norge, og kan lages etter ønskede mål fra kunden.

Bordet har en solid konstruksjon og god funksjonalitet. Med et moderne og stilrent design passer 

bordet godt inn i et hvert miljø.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen 

uten at dette forringer produktets stabilitet. 



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

UNIKOM/

GRANDE

UNIK BORD

Post 12

Møtebord til 8 pers 

(4 på hver langside)

Produktnavn: 

Unik Møtebord

Opphav: Norge

Co2-Ekvialent: Har ikke EPD

Produsent: 

Understell fra Unikom

Bordplate fra Grande

Dimensjoner: 

L2400 x D800 x H720 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Bordplate med kjernemateriale av møbelspon, rett kant og støtsikker ABS-

kantlist i samme farge som overflate. 

Laminat i valgfri hvit eller lysgrå. Andre farger kan leveres som opsjon.

Understell i alu. Grå som standard, kan velges i valgfri RAL som opsjon.

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket, Greenguard, Greenguard GOLD, FSC

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.

Møtebord til 8 personer. Plass til 4 på hver langside og 1 på hver av kortsidene. L2400 x D800 mm. 

Bordplate leveres med rette kanter, med ABS-kantlist for beskyttelse mot støt og slag. Minimalistisk 

og slankt understell med avrundede søyler. Bordserie med svært kraftig konstruksjon. Understell med 

sveiste bein Ø 38 mm, og kraftig sarg 40 x 20 mm under bordplaten. Understekk kan også leveres i 

andre størrelser og utførelser på forespørsel. Få kontaktflater mot gulv som letter renhold. Under ben 

er det stillskruer for justering mot ujevnt underlag. Beskyttelsesknott mot gulv.

Bordet er en del av en større produktserie med mange tilbehørsvalg, utførelser og mål. Platene og 

understellet produseres i Norge, og kan lages etter ønskede mål fra kunden.

Bordet har en solid konstruksjon og god funksjonalitet. Med et moderne og stilrent design passer 

bordet godt inn i et hvert miljø.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen 

uten at dette forringer produktets stabilitet. 



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

RBM Std. 
Klappbord

Post 13

Rektangulære 

konferansebord 120 x 45 cm

Sammenleggbart konferansebord med T-fot. Leveres med glidere mot gulv. Rektangulær bordplate 

med rette kanter og ABS-kantlist for beskyttelse mot støt og slag.

RBM Standard klappbord er ideelt for store forsamlinger. Bordet er stilig og praktisk og kan leveres 

med en rekke forskjellige utforminger av bordflaten. De sammenleggbare RBM Standard-bordene er 

justerbare og fleksible. De er enkle å legge sammen og tar liten oppbevaringsplass. Bordet har 2 

låsebeslag. RBM sitt klappbord er et godt valg for auditorier, kantiner eller forsamlingslokaler. Bordet 

kan leveres i en rekke mål, former på bordplate, med/uten hjul, sentrisk eller eksentrisk plassert søyle, 

med tilhørende bordtralle og koblingsbeslag.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen uten at 

dette forringer produktets stabilitet. 

Produktnavn: 

RBM Standard Klappbord

Opphav: Sverige

Co2-Ekvialent: 22,3

Produsent: 

Flokk RBM

Dimensjoner: 

B1200 x D450 x H745 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg:

Bordplate med kjerne av møbelplate. 

Belagt med laminat i bøk, Kan også leveres med hvit eller lys grå som opsjon. 

ABS-kantlist i tilsvarende farge som laminat. 

Understell i aluminium, 3 fargevalg – polert alu. Matt alu. Grå eller sort.

Sertifiseringer: 

Svensk Möbelfakta, FSC, Greenguard, Greenguard GOLD, EPD

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.
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VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

KONDATOR

INTEGRERT POWERDOT 
MED LUKE

Post 14

Tillegg integrert kabelluke 

(2xStrøm, 2xHDMI, 

1xNettkobling

KONDATOR – POWERDOT MED LUKE,

inneholder 2 x strøm, 2 x HDMI, 1 x Nettkobling

Kondator er en produsent som leverer det meste av tilkoblingsenheter og tekniske enheter til både 

offentlige arealer og til private hjem. Funksjonelle løsningen kan skreddersys etter behov og ønske fra 

kunden. Produktene til Kondator kan velges blant en rekke utførelser, og beviser at teknisk tilbehør 

ikke bare trenger å være funksjonelt, men også kan være et estetiske koblement til møblene.

Produktnavn: 

Powerdot med luke – 2 x Strøm, 2x HDMI, 1x NETT 

Opphav: Kina

Co2-Ekvialent: Har ikke EPD

Produsent: 

Kondator

Dimensjoner: 

L215 x B105 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Sort eller hvit matt plast

Miljø og kvalitet: 

ISO 14001

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes forsiktig av med tørr klut.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID
SKUFFESEKSJONER.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

EDSBYN

ACCESS 
STORAGE

Post 15

Skuffeseksjon med 4 skuffer, 

m/hjul

EDSBYN – ACCESS skuffeseksjon med 4 skuffer, laminat

Access skuffeseksjon er en praktisk enhet for plassering under arbeidsbord eller som et nærarkiv på 

hjul. Hjulene er låsbare. Solid konstruksjon og god funksjonalitet. Øverste skuff med pennebakke for 

småoppbevaring. Skuffeseksjonen leveres med 4 skuffer, finnes også med 3 og 2 skuffer som 

standard. Skuffene er låsbare med sentrallås. Nøkler er inkludert som standard. Seksjonen leveres  

som standard med utbyttbar sylinderlås som fås med 100 ulike låsenummere. Nøkkelen har «knekk» 

slik at den ikke stikker ut. Leveres med langt grep med enkel betjening. Topplate går over 

sidevangene, noe som gir lettere renhold da man unngår «sprekken» på toppen som samler støv, 

samt at dette sikrer god stabilitet. Rene, enkle linjer gir enkelt vedlikehold. Høyden mellom gulv og 

underside av skuffeseksjon er tilstrekkelig for enkelt renhold. Skuffeseksjonen er en del av en stor, 

gjennomarbeidet serie med mange kombinasjonsmuligheter, størrelser, tilbehør- og fargevalg. Serien 

er utviklet med fokus på funksjon og valgmuligheter. Det visuelle uttrykket er tilsvarende tilbudte bord.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen 

uten at dette forringer produktets stabilitet. 

Produktnavn: 

Access Storage, 4 skuffer

Produsent: 

Edsbyn

Dimensjoner: 

B433 cm x D600 x H640 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Skrog i 19mm, fronter i 16mm sponkjerne med laminat og ABS kantlist. 

Laminat kan velges mellom hvit eller lys grå som standard. Andre farger som 

opsjon. Skuffer på kulelager med metallekspansjon. 75% uttrekk på S/B skuff. 

Bøylehåndtak, rund profil. Håndtak kan velges fritt blant hvit, sort eller alu. Grå 

til lik pris. Som opsjon kan håndtak velges i mange ulike former og farger som 

semistandard.

Integrert sort penneholder i øverste skuff.

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket, Svensk Möbelfakta, ISO9001, ISO14001, FSC, FTI, Greenguard, 

Greenguard GOLD.

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

HYLLESEKSJONER/

REOLER.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

EDSBYN

ACCESS 
STORAGE

Post 16 

Åpen hylleseksjon 4A4

EDSBYN – ACCESS ÅPEN REOL 80, 4XA4, laminat

Topplate går over sidevangene, noe som gir lettere renhold da man unngår «sprekken» på toppen 

som samler støv, samt at dette sikrer god stabilitet. Rene, enkle linjer gir enkelt vedlikehold. Reolen 

leveres med sokkel mot gulv. Stillskruer på innsiden av sokkel for justering mot ujevnt gulv. Kantene 

er belagt med ABS-kantlist for beskyttelse mot støt og slag. Reolen er en del av en stor, 

gjennomarbeidet serie med mange kombinasjonsmuligheter, størrelser, tilbehør- og fargevalg. Serien 

er utviklet med fokus på funksjon og valgmuligheter. Oppbevaringsserien kan bygges på etter behov 

og har kan brukes for å lage ulikeromdelere med arbeidsplasser, oppbevaring, sitteenheter og 

lyddempende skjerming. Det visuelle uttrykket er tilsvarende tilbudte bord.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen 

uten at dette forringer produktets stabilitet. 

Produktnavn: 

Access Storage

Produsent: 

Edsbyn

Dimensjoner: 

B800 x D320 x H1577 mm

Sokkel: 30 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Skrog i 19mm sponkjerne med laminat med ABS kantlist. Reol kan som 

standard velges i hvit eller lysgrå. Mot tillegg kan reol også velges i en rekke 

andre overflatefarger som semi-standard.

Lav, tett sokkel mot gulv er standard lysgrå. Justeringsskruer mot gulv

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket,  Svensk Møbelfakta, ISO9001, ISO14001, FSC, FTI

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

EDSBYN

ACCESS 
STORAGE

Post 17 

Åpen hylleseksjon 5A4

EDSBYN – ACCESS ÅPEN REOL 80, 5XA4, laminat

Topplate går over sidevangene, noe som gir lettere renhold da man unngår «sprekken» på toppen 

som samler støv, samt at dette sikrer god stabilitet. Rene, enkle linjer gir enkelt vedlikehold. Reolen 

leveres med sokkel mot gulv. Stillskruer på innsiden av sokkel for justering mot ujevnt gulv. Kantene 

er belagt med ABS-kantlist for beskyttelse mot støt og slag. Reolen er en del av en stor, 

gjennomarbeidet serie med mange kombinasjonsmuligheter, størrelser, tilbehør- og fargevalg. Serien 

er utviklet med fokus på funksjon og valgmuligheter. Oppbevaringsserien kan bygges på etter behov 

og har kan brukes for å lage ulikeromdelere med arbeidsplasser, oppbevaring, sitteenheter og 

lyddempende skjerming. Det visuelle uttrykket er tilsvarende tilbudte bord.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen 

uten at dette forringer produktets stabilitet. 

Produktnavn: 

Access Storage

Produsent: 

Edsbyn

Dimensjoner: 

B800 x D320 x H1961 mm

Sokkel: 30 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Skrog i 19mm sponkjerne med laminat med ABS kantlist. Reol kan som 

standard velges i hvit eller lysgrå. Mot tillegg kan reol også velges i en rekke 

andre overflatefarger som semi-standard.

Lav, tett sokkel mot gulv er standard lysgrå. Justeringsskruer mot gulv

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket,  Svensk Møbelfakta, ISO9001, ISO14001, FSC, FTI

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

EDSBYN

ACCESS 
STORAGE

Post 18

Låsbart skap 4A4 Reol med slagdører, låsbare. Nøkler er inkludert som standard. Skapene leveres  som standard med 

utbyttbar sylinderlås som fås med 100 ulike låsenummere. Nøkkelen har «knekk» slik at den ikke 

stikker ut. Leveres med langt grep med enkel betjening. Kraftige og solide hengsler. Topplate går over 

sidevangene, noe som gir lettere renhold da man unngår «sprekken» på toppen som samler støv, 

samt at dette sikrer god stabilitet. Rene, enkle linjer gir enkelt vedlikehold. Reolen leveres med sokkel 

mot gulv. Stillskruer på innsiden av sokkel for justering mot ujevnt gulv. Kantene er belagt med ABS-

kantlist for beskyttelse mot støt og slag. Reolen er en del av en stor, gjennomarbeidet serie med 

mange kombinasjonsmuligheter, størrelser, tilbehør- og fargevalg. Serien er utviklet med fokus på 

funksjon og valgmuligheter. Oppbevaringsserien kan bygges på etter behov og har kan brukes for å 

lage ulikeromdelere med arbeidsplasser, oppbevaring, sitteenheter og lyddempende skjerming. Det 

visuelle uttrykket er tilsvarende tilbudte bord.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen 

uten at dette forringer produktets stabilitet. 

Produktnavn: 

Access Storage

Produsent: 

Edsbyn

Dimensjoner: 

B800 x D320 x H1577 mm

Sokkel: 30 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Skrog i 16 mm og dører i 19mm sponkjerne med laminat med ABS kantlist. 

Reol kan som standard velges i hvit eller lysgrå. Mot tillegg kan reol også 

velges i en rekke andre overflatefarger som semi-standard.

Lav, tett sokkel mot gulv er standard lysgrå. Justeringsskruer mot gulv.

Bøylehåndtak, rund profil. Håndtak kan velges fritt blant hvit, sort eller alu. Grå 

til lik pris. Som opsjon kan håndtak velges i mange ulike former og farger som 

semistandard.

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket,  Svensk Møbelfakta, ISO9001, ISO14001, FSC, FTI

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.

EDSBYN – ACCESS SKAP MED SLAGDØRER, 80, 4XA4, laminat



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

EDSBYN

ACCESS 
STORAGE

Post 19

Låsbart skap 5A4 Reol med slagdører, låsbare. Nøkler er inkludert som standard. Skapene leveres  som standard med 

utbyttbar sylinderlås som fås med 100 ulike låsenummere. Nøkkelen har «knekk» slik at den ikke 

stikker ut. Leveres med langt grep med enkel betjening. Kraftige og solide hengsler. Topplate går over 

sidevangene, noe som gir lettere renhold da man unngår «sprekken» på toppen som samler støv, 

samt at dette sikrer god stabilitet. Rene, enkle linjer gir enkelt vedlikehold. Reolen leveres med sokkel 

mot gulv. Stillskruer på innsiden av sokkel for justering mot ujevnt gulv. Kantene er belagt med ABS-

kantlist for beskyttelse mot støt og slag. Reolen er en del av en stor, gjennomarbeidet serie med 

mange kombinasjonsmuligheter, størrelser, tilbehør- og fargevalg. Serien er utviklet med fokus på 

funksjon og valgmuligheter. Oppbevaringsserien kan bygges på etter behov og har kan brukes for å 

lage ulikeromdelere med arbeidsplasser, oppbevaring, sitteenheter og lyddempende skjerming. Det 

visuelle uttrykket er tilsvarende tilbudte bord.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen 

uten at dette forringer produktets stabilitet. 

Produktnavn: 

Access Storage

Produsent: 

Edsbyn

Dimensjoner: 

B800 x D320 x H1961 mm

Sokkel: 30 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Skrog i 16 mm og dører i 19mm sponkjerne med laminat med ABS kantlist. 

Reol kan som standard velges i hvit eller lysgrå. Mot tillegg kan reol også 

velges i en rekke andre overflatefarger som semi-standard.

Lav, tett sokkel mot gulv er standard lysgrå. Justeringsskruer mot gulv.

Bøylehåndtak, rund profil. Håndtak kan velges fritt blant hvit, sort eller alu. Grå 

til lik pris. Som opsjon kan håndtak velges i mange ulike former og farger som 

semistandard.

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket,  Svensk Møbelfakta, ISO9001, ISO14001, FSC, FTI

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.

EDSBYN – ACCESS SKAP MED SLAGDØRER, 80, 5XA4, laminat



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

EDSBYN

ACCESS 
STORAGE

Post 20

Kombinert skap 5A4, 

Låsbart skap nederst og 

åpen del øverst.

Reol med slagdører nede (3A4), åpen reol øverst (2A4). Låsbare dører. Nøkler er inkludert som 

standard. Skapene leveres  som standard med utbyttbar sylinderlås som fås med 100 ulike 

låsenummere. Nøkkelen har «knekk» slik at den ikke stikker ut. Leveres med langt grep med enkel 

betjening. Kraftige og solide hengsler. Topplate går over sidevangene, noe som gir lettere renhold da 

man unngår «sprekken» på toppen som samler støv, samt at dette sikrer god stabilitet. Rene, enkle 

linjer gir enkelt vedlikehold. Reolen leveres med sokkel mot gulv. Stillskruer på innsiden av sokkel for 

justering mot ujevnt gulv. Kantene er belagt med ABS-kantlist for beskyttelse mot støt og slag. Reolen 

er en del av en stor, gjennomarbeidet serie med mange kombinasjonsmuligheter, størrelser, tilbehør-

og fargevalg. Serien er utviklet med fokus på funksjon og valgmuligheter. Oppbevaringsserien kan 

bygges på etter behov og har kan brukes for å lage ulikeromdelere med arbeidsplasser, oppbevaring, 

sitteenheter og lyddempende skjerming. Det visuelle uttrykket er tilsvarende tilbudte bord.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen 

uten at dette forringer produktets stabilitet. 

Produktnavn: 

Access Storage

Produsent: 

Edsbyn

Dimensjoner: 

B800 x D320 x H1961 mm

Sokkel: 30 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Skrog i 16 mm og dører i 19mm sponkjerne med laminat med ABS kantlist. 

Reol kan som standard velges i hvit eller lysgrå. Mot tillegg kan reol også 

velges i en rekke andre overflatefarger som semi-standard.

Lav, tett sokkel mot gulv er standard lysgrå. Justeringsskruer mot gulv.

Bøylehåndtak, rund profil. Håndtak kan velges fritt blant hvit, sort eller alu. Grå 

til lik pris. Som opsjon kan håndtak velges i mange ulike former og farger som 

semistandard.

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket,  Svensk Møbelfakta, ISO9001, ISO14001, FSC, FTI

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.

EDSBYN – ACCESS SKAP MED SLAGDØRER OG ÅPEN DEL, 5XA4, laminat
Bilder viser 4A4-

reol, tilbudt 

modell er 5A4



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

EDSBYN

ACCESS 
STORAGE

Post 21

Garasjeskap 3A4, skillevegg, 

oppheng. Høyre/Venstre

EDSBYN – ACCESS UTTREKKSREOL 3A4 MED GARDEROBE

Access Uttrekksskap er en praktisk oppbevaringsenhet  til arbeidsbord. Uttrekk med solide hjul. 

Låsbart med sylinderlås. Nøkler er inkludert som standard. Leveres som standard med utbyttbar 

sylinderlås som fås med 100 ulike låsenummere. Nøkkelen har «knekk» slik at den ikke stikker ut. 

Leveres med langt grep med enkel betjening. Reolen er på innsiden praktisk innredet med 3 hyller for 

oppbevaring av permer, skillevegg og oppheng for jakker og skjerf. Valgfri venstre eller høyre uttrekk. 

Reolen har mange innredningsvalg og kan derfor tilpasses hvert enkelt behov/prosjekt. Topplate går 

over sidevangene, noe som gir lettere renhold da man unngår «sprekken» på toppen som samler 

støv, samt at dette sikrer god stabilitet. Rene, enkle linjer gir enkelt vedlikehold. Reolen er en del av 

en stor, gjennomarbeidet serie med mange kombinasjonsmuligheter, størrelser, tilbehør- og 

fargevalg. Serien er utviklet med fokus på funksjon og valgmuligheter. Det visuelle uttrykket er 

tilsvarende tilbudte bord.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen 

uten at dette forringer produktets stabilitet. 

Produktnavn: 

Access Storage

Produsent: 

Edsbyn

Dimensjoner: 

B435 cm x D800 x H1250 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Skrog i 19mm, fronter i 16mm sponkjerne med laminat og ABS kantlist. 

Laminat kan velges mellom hvit eller lys grå som standard. Andre farger som 

opsjon. Skuffer på kulelager med metallekspansjon. Bøylehåndtak, rund profil. 

Håndtak kan velges fritt blant hvit, sort eller alu. Grå til lik pris. Som opsjon kan 

håndtak velges i mange ulike former og farger som semistandard.

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket, Svensk Möbelfakta, ISO9001, ISO14001, FSC, FTI, Greenguard, 

Greenguard GOLD.

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID
GARDEROBE.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

Post 22
Garderobeskap singel 
m/klesstang, hylle, for hengelås 
og lufting. Robust min. høyde 
1,7 m, min bredde 0,3

ESKOLEIA

MODELL 1000

Tilbudt garderobeskap singel med rett tak og skapdør i stål. Leveres med hasp for hengelås eller sylinderlås 

inkl. 2 nøkler som standard. Praktisk innredet med hattehylle, klesstang med 2 ankerkroker og håndkleknagg i 

sideplate. Skapet har ventilasjon mellom sokkel og skrog for god lufting.

Solide skap for garderober, treningssentre, idrettshaller, badeanlegg og skoler. Alle skap leveres med kraftige 

hengsler for lang holdbarhet. Garderobeskapene leveres i flere bredder som gjør at du kan sette sammen 

kombinasjoner etter behov. Kan leveres i seksjoner med 1-2-3-4 rom i bredden. Standard dybde er 550 mm. 

Garderobene kan leveres med rett eller skrått tak. Dører kan leveres med MDF og laminat eller i stål.

Ben, sokkel eller sittebenk kan leveres til alle skapkombinasjoner. 

Eskoleia har et bredt spekter av garderobeskap som kan tilpasses behov og ønske. Skapet kan også leveres 

med plassbesparende Z-dører som gir dobbelt opp med garderober. Eskoleia tilbyr også en rekke låser som 

RFID, kodelås, sylinder og hasp.

Eskoleia produserer selv garderobeskapene på sin fabrikk i Norge. I samarbeid med Eskoleia designer vi også 

egne løsninger til prosjekt med andre behov enn Eskoleia sine standard-produkter. 

Produktnavn: 

Garderobeskap Singel, Modell 1000

Produsent: 

Eskoleia

Opphav: Norge

Dimensjoner: 

B300 x D550 x H1750 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Stålskrog i standard lysgrå, RAL 9002

Skapdører i stål kan lakkeres 23 standard RAL-farger 

til samme pris. Mix dørfarger etter ønske.

Miljø og kvalitet: 

Svensk Möbelfakta (Har fått godkjent og venter på sertifikat, vedlagt ligger 

skriftlig erklæring. Sertifikat vil komme i mars og kan fremvises på 

forespørsel), ISO9001, ISO14001

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

Post 23
Garderobeskap trippel 
m/klesstang, hylle, for hengelås 
og lufting. Robust min. høyde 
1,7 m, min bredde 0,9

ESKOLEIA

MODELL 1000

Tilbudt garderobeskap Trippel med rett tak og skapdører i stål. Leveres med hasp for hengelås eller sylinderlås 

inkl. 2 nøkler som standard. Praktisk innredet med hattehylle, klesstang med 2 ankerkroker og håndkleknagg i 

sideplate pr skaprom. Skapet har ventilasjon mellom sokkel og skrog for god lufting.

Solide skap for garderober, treningssentre, idrettshaller, badeanlegg og skoler. Alle skap leveres med kraftige 

hengsler for lang holdbarhet. Garderobeskapene leveres i flere bredder som gjør at du kan sette sammen 

kombinasjoner etter behov. Kan leveres i seksjoner med 1-2-3-4 rom i bredden. Standard dybde er 550 mm. 

Garderobene kan leveres med rett eller skrått tak. Dører kan leveres med MDF og laminat eller i stål.

Ben, sokkel eller sittebenk kan leveres til alle skapkombinasjoner. 

Eskoleia har et bredt spekter av garderobeskap som kan tilpasses behov og ønske. Skapet kan også leveres 

med plassbesparende Z-dører som gir dobbelt opp med garderober. Eskoleia tilbyr også en rekke låser som 

RFID, kodelås, sylinder og hasp.

Eskoleia produserer selv garderobeskapene på sin fabrikk i Norge. I samarbeid med Eskoleia designer vi også 

egne løsninger til prosjekt med andre behov enn Eskoleia sine standard-produkter. 

Produktnavn: 

Garderobeskap Trippel, Modell 1000

Produsent: 

Eskoleia

Opphav: Norge

Dimensjoner: 

B900 x D550 x H1750 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Stålskrog i standard lysgrå, RAL 9002

Skapdører i stål kan lakkeres 23 standard RAL-farger 

til samme pris. Mix dørfarger etter ønske.

Miljø og kvalitet: 

Svensk Möbelfakta (Har fått godkjent og venter på sertifikat, vedlagt ligger 

skriftlig erklæring. Sertifikat vil komme i mars og kan fremvises på 

forespørsel), ISO9001, ISO14001

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

Post 24
Knaggrekke m/hylle min. 0,6 m

ESKOLEIA

HATTEHYLLE 
M/ANKERKROKER

Tilbudt hattehylle for innfestning til vegg. Helsveiset konstruksjon med lange festebeslag for solid innfestning til 

vegg. Hattehyllen har hylleriller som forhindrer at støv og smuss blir liggende oppå hyllen. Leveres med 12 stk 

ankerkroker med 3 hekter pr krok. Hattehyllen kan bygges ut i lengden med skjøtefag etter behov. Hattehyllen 

er spesielt utviklet for offentlig arealer og egner seg godt i garderober, på treningssenteret, svømmehaller og 

skoler. Som tilbehør kan hattehyllen også leveres med klesstang som vist i bilde til høyre.

Eskoleia produserer selv garderobeskap og stålprodukter på sin fabrikk i Norge. I samarbeid med Eskoleia 

designer vi også egne løsninger til prosjekt med andre behov enn Eskoleia sine standard-produkter. 

Produktnavn: 

Garderobeskap Trippel, Modell 1000

Produsent: 

Eskoleia

Opphav: Norge

Dimensjoner: 

B1000 x D360 x H200 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Helsveiset stål, farge RAL 9002 lys grå som standard. Kan leveres i andre 

RAL-farger på forespørsel.

Miljø og kvalitet: 

Svensk Möbelfakta (Har fått godkjent og venter på sertifikat, vedlagt ligger 

skriftlig erklæring. Sertifikat vil komme i mars og kan fremvises på 

forespørsel), ISO9001, ISO14001

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt 

rengjøringsmiddel.
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EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

RBM

ANA

Post 25

Solide stoler som er lette å 

rengjøre/tørke av

RBM Ana er stabelbar stol med 4 ben. Både seteskall og understell er laget av resirkulert materiale. 

Leveres med lakkerte ben i tilsvarende RAL-farge som seteskall. Knotter for god gli og med 

akustikkdempende effekt. RBM Ana er en populær stol som er svært enkel å rengjøre, dette gjør den 

særdeles velegnet til forsamlingshaller, kantiner, møterom og kafeteriaer. Stolen har et enkelt design, 

og er  lett av vekt, kun 3,7 kg. Den lette vekten gjør den til en svært god stabelbar stol, den kan stable 

opptil 12 stoler uten trekk. Åpning mellom sete og rygg gir et godt grep ved flytt og løft, samtidig som 

åpningen letter renhold. Stolen har god sittekomfort, med bevelgelse i ryggen, godt avrundet 

skålformet sete. Solid ramme under setet. Meget anvendelig og slitesterk skallstol i slagfast 

polypropylen. Ana kan leveres i en rekker herlige farger, men også i nøytrale farger som grå, hvit og 

sort. Stolen kan leveres med rekkekobling slik at stolene ikke blir flyttet rundt hvis den skal stå i et 

forsamlingslokale eller lignende. En allsidig stol som egner seg for mange ulike bruksbehov. Stolene 

kan leveres med tilhørende opphengsbeslag for oppheng under bord, samt stoltralle for lagring av 

stoler. RBM Ana 4340S er tilgjengelig med polstret sete som opsjon.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. 

Oppfyller krav til ISO og EN.

Produktnavn: 

RBM Ana

Opphav: Sverige

Co2-Ekvialent: 10,9

Produsent: 

Flokk RBM

Dimensjoner: 

B490 x D515 x H825 x SH430 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg:

Seteskall laget av slagfast resirkulert polypropylen. Understell laget av 

resirkulert aluminium. Stolskallet leveres i 7 flotte farger. Understellene finnes i 

de samme fargene, og kan enten matches eller mikses for å gi ulike 

designuttrykk og tilføre karakter og energi. 

Miljø og kvalitet: 

Svensk Möbelfakta, Greenguard, EPD, 100% resirkulerbar.

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold:

Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt rengjøringsmiddel.
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VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

FUMAC

LOUNGEBORD

Post 26

Bord som passer til stolene

Produktnavn: 

Loungebord

Opphav: Danmark

Co2-Ekvialent: Har ikke EPD

Produsent: 

Fumac

Dimensjoner: 

Ø450 x H450 mm

Produktbeskrivelse og teknisk informasjon: 

Bordplate i 19mm MDF med faset lakkert kant. 

Overflate i høytrykkslaminat.

3 koniske ben Ø: 2,2-4cm i heltre.

Høyde under bordplate gir god plass for renhold.

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Bordplate: hvit, lysgrå, bjørk, bøk, eik, sort eller antrasitt

Malt, lakkert kant i samme farge som bordplate eller uavhengig av plate.

Ben: Sortlakkert bøk, ubehandlet eller massiv eik.

Miljø og kvalitet: 

Godkjent etter krav iht. Møbelfakta, ISO9001, ISO14001, FSC, Greenguard, 

Greenguard GOLD

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold:

Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt rengjøringsmiddel.

Tørk alltid av med ren og tørr klut etterpå.

Tilbudt rundt bord til venteareal, Ø450 mm. 3 ben i massivt tre, glidere mot gulv. Minimalistisk 

kaffebord med solid konstruksjon og god funksjonalitet. Stødige ben i massiv bjørk, solid innfestning 

mellom plate og ben. Leveres med 3 ben, noe skråstilt. Materialkombinasjonen og de avrundede bena 

gir bordet et smekkert uttrykk som egner seg godt i et hvert miljø.

FUMACs små elegante salongbord kan brukes individuelt eller som et sett - avhengig av 

bruksmønster og stil. Runde eller tallerkenformede bord. Høy eller lav. Svarte lakkerte ben, 

ubehandlede eller oljede ben i massiv eik. Kanskje en spesiallakkert bordkant som prikken over i’en? 

Mulighetene er mange. De små salongbordene er spesielt nyttige i resepsjonen, foajéen, kantinen, på 

hovedkontoret, i koselige kroker eller bare til pynt for å gi det offentlige arealet er hjemmekoselig og 

uformelt utseende.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen uten at 

dette forringer produktets stabilitet. 



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

RBM

VANCOUVER 
LITE

Produktnavn: Vancouver Lite, 3-seter

Opphav: Polen

Co2-Ekvialent: Har ikke EPD

Produsent: Flokk RBM

Dimensjoner: 

B1780 x D680 x H710 x SH440 mm. 

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Stamme av kryssfiner. Sete og rygg i formpresset og formskåret PUR-skum. 

Understell i aluminium, farge sort, alu. Grå eller polert. Trukket med Valencia fra 

Spradling, et kunstskinn som er lett å tørke av/rengjøre. Et slitesterkt kunstskinn 

med 300 000 Martindale. Tekstilet har hele 66 farger man kan velge mellom. 

Tekstilet ligger i produsentens prisgruppe 3, man kan derfor få en rekke andre 

tekstiler til lavere eller lik pris. 

For mer informasjon om tekstil og fargevalg, se link: 

https://www.spradling.eu/collections/valencia

Sertifiseringer: Svensk Möbelfakta, FSC

Garanti: 5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning 

gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold: Støvsug regelmessig med møbelbørste.

Tørkes rent med en lett fuktig klut eller tekstilsjampo.

3-seter sofa med lav rygg og sidevange, tilbudt med 4 ben som gir få  kontaktflater og enkel rengjlring. 

Et fleksibelt, slitesterk og stødig modulbasert sofasystem. Serien fås i et stort antall moduler med 

kubiske former, utviklet for offentlige arealer. Med sitt minimalistiske og stramme utsende passer 

modulsystemet godt inn i et hvert miljø. Slette og rene linjer forhindrer smuss og støv i å samle deg 

mellom sømmer. Sittehøyden på modulene gjør at man ivaretar krav til universell utforming og egner 

seg derfor godt i spisearealer, ventesoner, stillerom og i fellesarealer. Med flere valg av understell kan 

man tilpasse produktet til prosjektet. Understellet leveres med filtglidere eller gummiglidere som gir 

lyddempende effekt og  beskyttelse mot gulv. Serien kan leveres som puff, 1-seter, 2-seter, 2,5-seter, 

3-seter. Vancouver Lite er et genialt modulsystem som øker levetiden ved at man kan bygge på/endre 

modulen etter behov. Modulene er tilgjengelig med variant hvor man kan ettermontere høye vegger 

eller etterbygge produktet som en alkoveløsning. Alkove-løsning er ypperlig for bruk til gruppearbeid, 

spisearealer eller som fleksible møterom og kan leveres med en rekke tilbehør som arbeidsbord, 

oppheng for skjerm og ulike tilkoblingsmuligheter. Sofaen med høy rygg er ypperlig for arealer hvor 

man ønsker å gi rom for å trekke seg tilbake, for soneinndeling, eller for å dempe lyd. Som tilvalg kan 

sofaen leveres med integrert EL-stikk, HDMI eller USB. Møblet er konstruert og montert slik at de tåler 

hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav til ISO og EN. 
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Post 27

3-Seter sofa som er lett 

rengjøre/tørke av

https://www.spradling.eu/collections/valencia
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SKOLE- OG BARNEHAGEMØBLER.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

NCP

Rio Z

Post 28

Elevstol uten regulering, 

mulighet for å henge på 

bord/pult

Ergonomisk og lett elevstol med multifunksjonelt og komfortabelt design for ulike 

undervisningssituasjoner. Stolen tilhører en stolserie med forskjellige understell, størrelser og 

tilbehørsvalg slik at den kan tilpasses bruker og behov. Rio Z har et ergonomisk og slankt utformet 

seteskall, formet etter kroppen. Seteskallet i polypropylen med friksjonsmønster på sitteflate. 2 

gripehull i rygg gjør det enkelt å håndtere stolen. Tilbudt understell leveres med Z-form i lakkert 

aluminium. Understellets form gir god svikt når stolen er i bruk og hindrer støy ved flytt og løft. 

Varianten med Z-understell stabler mange stoler i høyden, og kan enkelt henges opp på bordplate 

med ved hjelp av integrerte beskyttelsesknotter under seteskall. Dette gir fri tilgang på gulv som letter 

renhold. Understellet leveres med myke gummiglidere mot gulv. NCP Rio er en svært solid stol med 

sterke og kraftige beslag beregnet for tøff håndtering på undervisningsarealer. Stolen kan leveres 

med Z-understell, 4 ben, fotkryss, med hjul eller glidere, med 3D-mekanisme med tilt for forsterket 

ergonomi, fotring, fotbrett på samba junior, med integrert skriveplate, polstring i sete, varianten 

Samba er tilgjengelig i 2 ulike høyder (Fotkryss).

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. 

Oppfyller krav til ISO og EN.

Produktnavn: 

Rio Z

Opphav: Norge

Co2-Ekvialent: 20

Produsent: 

NCP

Dimensjoner: 

B450 x D465 x H810 mm 

SH: 450 mm

Vekt: 4,5 kg

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Skall i polypropylen, valgfri farge mellom blå, turkis, rød, grå, hvit, grønn, gul og 

svart. Lakkert Z-understell i aluminium i farge silver som standard, andre farger 

kan leveres på forespørsel.

Miljø og kvalitet: 

EPD, Godkjent etter krav iht. Møbelfakta, EN1619, EN1022, EN1335, EN1335-

3, EN1728

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold:

Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt rengjøringsmiddel.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

NCP

SAMBA

Post 29

Elevstol med gasslift, hjul og 

opphengsbeslag

Ergonomisk og lett elevstol med multifunksjonelt og komfortabelt design for ulike 

undervisningssituasjoner. Stolen tilhører en stolserie med forskjellige understell, størrelser og 

tilbehørsvalg slik at den kan tilpasses bruker og behov. Samba har et ergonomisk og slankt utformet 

seteskall, formet etter kroppen. Seteskallet i polypropylen med friksjonsmønster på sitteflate. 2 

gripehull i rygg gjør det enkelt å håndtere stolen. Tilbudt understell leveres med søyle og et solid 5-

arms hjulkryss i sort nylon. Regulerbar gasslift med intuitiv og enkel regulering. Tilbudt med solide hjul 

mot gulv, finnes også med glidere. Stolen har opphengsbeslag integrert i stolskallet slik at den enkelt 

kan henges opp på bordplate når den ikke er i bruk. Dette gir fri tilgang på gulv som letter renhold. 

NCP Samba er en svært solid stol med sterke og kraftige beslag beregnet for tøff håndtering på 

undervisningsarealer. Stolen kan leveres med Z-understell, 4 ben, fotkryss, med hjul eller glidere, 

med 3D-mekanisme med tilt for forsterket ergonomi, fotring, fotbrett på samba junior, med integrert 

skriveplate, polstring i sete, tilgjengelig i 2 ulike høyder.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. 

Oppfyller krav til ISO og EN.

Produktnavn: 

Samba

Produsent: 

NCP

Dimensjoner: 

B425 x D450 x H970-1230 mm 

SH: 400-530 mm

Vekt: 6,5 kg

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Skall i polypropylen, valgfri farge mellom blå, turkis, rød, grå, hvit, grønn, gul og 

svart. Fotkryss i nylon, farge sort.

Miljø og kvalitet: 

EPD, Godkjent etter krav iht. Møbelfakta, EN1619, EN1022, EN1335, EN1335-

3, EN1728

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold:

Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt rengjøringsmiddel.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

UNIKOM/

GRANDE

UNIK ELEVBORD

Post 30

Skolepult laminert plate og 

stålben 70 x 60 cm

Produktnavn: 

Unik elevbord

Opphav: Norge

Co2-Ekvialent: Har ikke EPD

Produsent: 

Understell fra Unikom

Bordplate fra Grande

Dimensjoner: 

L700 x D600 x H720 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Bordplate med kjernemateriale av møbelspon, rett kant og støtsikker ABS-

kantlist i samme farge som overflate. 

Laminat i valgfri hvit eller lysgrå. Andre farger kan leveres som opsjon.

Understell i alu. Grå som standard, kan velges i valgfri RAL som opsjon.

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket, Greenguard, Greenguard GOLD, FSC

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold:

Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt rengjøringsmiddel.

Elevbord til 1 person. Bordplate leveres med rette kanter, med ABS-kantlist for beskyttelse mot støt 

og slag. Minimalistisk og slankt understell med avrundede søyler. Bordserie med svært kraftig, 

helsveiset konstruksjon. Understell med sveiste bein Ø 38 mm, og kraftig sarg 40 x 20 mm under 

bordplaten. Understell kan også leveres i andre størrelser, høyder og utførelser på forespørsel. Få 

kontaktflater mot gulv som letter renhold. Under ben er det stillskruer for justering mot ujevnt 

underlag. Beskyttelsesknott mot gulv. Bordet er en del av en større produktserie med mange 

tilbehørsvalg, utførelser og mål. Platene og understellet produseres i Norge, og kan lages etter 

ønskede mål fra kunden.

Bordet har en solid konstruksjon og god funksjonalitet. Med et moderne og stilrent design passer 

bordet godt inn i et hvert miljø.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen 

uten at dette forringer produktets stabilitet. 



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

ROBA

SIT UP 

Post 31

Solid barnehagestol (med 

mulighet for å justere sete 

og fotstøtte, samt montere 

bøyle og seler)

Høy barnestol i massivt tre. Leveres med bøyle. Roba 'Sit Up' er en trygg og fleksibel barnestol som 

vokser med barnet og garanterer god brukervennlighet i mange år. Brukes fra 6 mnd. helt til  opp til 

ungdom. 

Barnestolen er designet slik at barnet fra 6 måneder kan sitte trygt med den beste rygg- og fotstøtten. 

Dette er også en komfortabel sitteplass for større barn både for bespisning og lesing, stolen er 

beregnet til vekt opp til 50 kg og gir god støtte gjennom hele vekstfasen. Stolen passer til ulike 

bordhøyder fra spisebord til barnebord. Leveres med trygg og sikker utformet sikkerhetsbøyle og 3-

punkts beltesystem som kan tas på eller av etter behov. Barnestolen har justerbart sete og fotbret

som enkelt kan justeres i høyde og dybde for ergonomisk og korrekt tilpasning, uten bruk av verktøy. 

Solid og vippesikker konstruksjon i kryssfiner. Stolen har avrundede hjørner og forsterket rygg. 

Gummiglidere under ben gir lyddempende effekt ved flytt og løft. Stolen kan leveres i flere ulike farger 

og tilbehør som Oekotex-sertifisert sitte- og ryggpute eller bord.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. 

Oppfyller krav til ISO og EN.

Produktnavn: 

Sit Up Maxi

Produsent: 

Roba

Dimensjoner: 

B445 x D540 x H800 mm 

SH: 425-550 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Heltre, kryssfiner og metall.

Tilbudt i bjørk natur, tilgjengelig i brunbeiset, hvit/natur, svart og hvit.

Miljø og kvalitet: 

FSC, Blue Angel

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold:

Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt rengjøringsmiddel.



VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID

EDSBYN ACCESS AERO ONE mobil talerstol

Elektrisk justerbart stativ med utmerket ytelse til tross for det kompakte designet.

Stilige ben i rektangulært design med det største røret øverst.

Den vinklede foten gir bordet karakter.

Stativet er basert på den nyeste teknologien innen høydekontroll for pålitelig og komfortabel drift.

Leveres med 4 hjul, som om ønskelig kan byttes ut med de medfølgende justerbare føttene.

Bordplaten kan maks være 800x700mm og fås i et stort antall utførelser.

For ekstra bevegelsesfrihet kan bordet suppleres med batteridrift.

Understellet er tilgjengelig i sort eller hvitt.

UNIKOM/

GRANDE

UNIK BORD

Post 32

Spise- og aktivitetsbord 

250 x 100 cm

Produktnavn: 

Unik aktivitetsbord

Produsent: 

Understell fra Unikom

Bordplate fra Grande

Dimensjoner: 

L250 x D100 x H720 mm

Materialer og tilgjengelige fargevalg: 

Bordplate med kjernemateriale av møbelspon, rett kant og støtsikker ABS-

kantlist i samme farge som overflate. 

Laminat i valgfri hvit eller lysgrå. Andre farger kan leveres som opsjon.

Understell i alu. Grå som standard, kan velges i valgfri RAL som opsjon.

Miljø og kvalitet: 

Svanemerket, Greenguard, Greenguard GOLD, FSC

Garanti: 

5 års garant – over dette er produsentens egen garantiordning gjeldene.

Rengjøring og vedlikehold:

Tørkes av med lett fuktet klut, evt. tilsatt mildt rengjøringsmiddel.

Spise- og aktivitetsbord. Bordplate leveres med rette kanter, med ABS-kantlist for beskyttelse mot støt 

og slag. Minimalistisk og slankt understell med avrundede søyler. Bordserie med svært kraftig, 

helsveiset konstruksjon. Understell med sveiste bein Ø 38 mm, og kraftig sarg 40 x 20 mm under 

bordplaten. Understell kan også leveres i andre størrelser, høyder og utførelser på forespørsel. Få 

kontaktflater mot gulv som letter renhold. Under ben er det stillskruer for justering mot ujevnt 

underlag. Beskyttelsesknott mot gulv. Bordet er en del av en større produktserie med mange 

tilbehørsvalg, utførelser og mål. Platene og understellet produseres i Norge, og kan lages etter 

ønskede mål fra kunden.

Bordet har en solid konstruksjon og god funksjonalitet. Med et moderne og stilrent design passer 

bordet godt inn i et hvert miljø.

Møblet er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk tilpasset formålet med bruken. Oppfyller krav 

til ISO og EN. Sammensetningen i produktet tåler demontering for deretter å settes sammen igjen 

uten at dette forringer produktets stabilitet. 


