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COMBINE
At kombinere. Og vælge frit. At finde det sofabord, der passer allerbedst. Både til 
rummet. Funktionen. Og udtrykket. Sammen med sofa, puf eller lænestol. Til 
gruppen eller den enkelte. Mødet eller pausen. Combine er et bord, der giver dig 
muligheder. For at variere. Sætte sammen. Fem forskellige pladeformer. Tre for-
skellige bentyper. To højder. Naturligt træ møder stærkt stål. Lige linjer og bløde 
kurver. En spændende balance mellem materiale og form. Du skaber dit eget 
bord. Din perfekte kombination.

SKAB DIT EGET BORD
Combine er et bord, hvor kombinationen er i fokus. Du sammensætter dit 
eget bord ved hjælp af forskellige stel og bordplader. Grunddesignet giver så 
mange muligheder, at du kan formgive dit sofabord helt efter dine egne 
behov. Så du kan finde den løsning og det udtryk, der passer allerbedst. Når 
det gælder udseende og design. Men også funktion og anvendelsesområde. 
Sofabordene fås i forskellige størrelser, farver, faconer, materialer og højder. 
Lige eller runde linjer. Stål eller træ. Og kan kombineres med forskellige 
sofaer, lænestole eller puffer. Bordenes mange udtryk gør, at de er fleksible 
og passer ind i forskellige typer miljøer. Til forskellige typer møder. En til-
trængt pause eller en spontan samtale. I større eller mindre grupper. 
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INDBYDER TIL MØDE
Sofabordene i Combine-familien har et let design. Den rene og enkle form bidrager til et stilfuldt udtryk 
og gør dem lette at placere sammen med forskellige siddemøbler. Ved at sætte flere mindre, runde 
borde sammen med lænestole kan du nemt skabe siddegrupper til lounge-, receptions- eller café-
arealer. Hyggelige og sociale miljøer. Med funktionelle og æstetiske fordele. Til afslapning, møde eller 
samtale. 
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AFSLAPNING. MØDE. SAMTALE.
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SAMTALE ELLER AFSLAPNING
I nutidens arbejdsmiljøer har vi brug for både dynamik, fleksibilitet og harmoni. Ved at skabe forskel-
lige typer grupperinger med sofaborde, lænestole eller sofaer indbyder vi til samtale og møder i større 
eller mindre grupper. Arealer til arbejde eller til pause. Tid til et pusterum. Fundere. Eller en let snack. 
Et levende arbejdsmiljø, hvor man trives. Combine sofaborde er designet til at fungere sammen eller 
enkeltvist. De passer både til møder i arbejdsøjemed og til sociale sammenhænge. Ved at sætte dem 
sammen med farve og form og den øvrige indretning skabes der indbydende, tiltalende miljøer.  
Kombinationen af forskellige materialer og detaljer, træ og stof, linjer og former giver harmoni og 
indbyder til socialt samvær. Bløde værdier, der er betydningsfulde for en virksomheds kultur. Som 
giver en fornemmelse af at være hjemme på arbejdet.
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  BEN TUBE BEN TAPER BEN TWIST
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STOR VALGFRIHED
Styrken i Combine ligger i valgmulighederne. At du kan sætte sammen og kombinere. Finde det 
design, du søger. Og funktion. Bordplader i forskellige størrelser. Og former. Lige eller runde hjørner. 
Med eller uden faset kant. Eg, bøg, birk eller hvid. Ben med lige linjer eller bløde former. Stål eller 
træ. To forskellige højder afhængigt af, hvor de skal placeres. Sammen med hvilken type sofa eller 
lænestol. Og hvordan de skal bruges.



HØJDER
De tre bentyper fås i to højder, 450 mm og 
550 mm. Det betyder, at du kan placere dem i 
forskellige typer miljøer og i kombination med 
forskellige sofaer eller lænestole. Opnå varie-
rede udtryk og funktionalitet. 

BORDPLADER
Der er fem forskellige bordpladeformer at vælge 
imellem. Rund, rektangulær og firkantet. Med 
eller uden afrundede hjørner. Bordpladerne  
findes i tre forskellige materialer og med for-
skellige farvemuligheder. 

FASET KANT
Du kan få bordpladen med eller uden faset kant. 
Med faset kant får sofabordet et svævende og 
stilfuldt udtryk. 

BEN 
Du kan vælge imellem tre forskellige bentyper 
afhængigt af, hvilken plade du vil kombinere 
med, og hvilket udtryk du vil have. Tube og Twist 
er i metal med runde eller lige former. Taper er 
et træben med en lige form. 
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FUNKTIONER OG TILVALG
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MATERIALER

Hvid

Krom

Sort

Sølvgrå

Hvid 

BirkBirk

Bøg

Eg

Eg

LAMINATTRÆ METAL





2014-05

Tube Twist Taper
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BORDPLADER

MDF
Laminat. Hvid, eg, bøg, birk
Samlet tykkelse 22 mm

Spånplade
Laminat. Hvid, eg, bøg, birk
Samlet tykkelse 22 mm
Lamineret liste

Massivt træ
Eg, birk
Samlet tykkelse 20 mm

COMBINE - BORDE

BORDPLADE Bordpladerne i Combine-serien fås i 5 størrelser og 3 forskellige materialer. Laminatbeklædt spånplade med en lige kantprofil. Laminatbeklædt MDF-plade 

med faset kant og rundede hjørner med 30 mm radie. Bordplader i massivt træ med faset kant og afrundede hjørner med 30 mm radie. STEL Højde: 450/550 mm. Hvid, sort, 

sølvfarvet, krom BEN Tube, Twist, Taper. BORDHØJDE: 450/550 mm FAMILIETILHØRSFORHOLD Combine ENHED mm. DESIGN The Snowroom

BEN

MDF
Spånplade
Massivt træ

600 Ø

MDF
Massivt træ

Hjørne 30 mm
600 x 600 mm

MDF
Spånplade
Massivt træ

800 Ø

MDF
Massivt træ

Hjørne 30 mm
800 x 800 mm

MDF
Massivt træ

Hjørne 30 mm
600 x 1.200

Spånplade
600 x 1.200

Spånplade
600 x 600 mm

Spånplade
800 x 800 mm
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