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DEN MENNESKELIGE ARBEJDSPLADS
Vi har brug for et gennemtænkt arbejdsmiljø, hvor vi trives, så vi kan føle os godt 
tilpas og præstere bedst muligt. Space-serien har med sine forskellige enheder 
mulig hed for at fremme bevægelse og kommunikation. Serien byder på valgfrihed til 
forskellige måder at mødes og samarbejde på; sidde ved et arbejds- eller mødebord, 
tage et stående møde eller en kaffepause ved en skabsø eller slå sig ned på de lave 
skabe i en spontan dialog med en kollega. En designidé, der opfordrer til variation, 
dialog og trivsel.
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Stefan Brodbeck
Brodbeck Design

MÅLET MED SPACE VAR AT  
SKABE ET UNIVERSELT SYSTEM, 
DER PASSER TIL MANGE 
FORSKELLIGE BEHOV. EN 
FLEKSIBEL OG MODULOPBYGGET 
LØSNING MED MANGE 
TILPASNINGSMULIGHEDER. 
EN ENHED MED SPÆNDENDE 
FUNKTIONER OG VALG, SÅ MAN 
KAN SKABE FUNKTIONELLE OG 
INSPIRERENDE ARBEJDSRUM.” 

”
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NR. 1
Ved hjælp af de forskellige opbevarings-
enheder skabes der traditionel opbevaring 
med finesse. Kombinationen af åbne og 
lukkede opbevaringsmoduler samt tilføjelse 
af farvede dele skaber et både tiltalende og 
personligt udtryk.

NR. 2
Det giver et levende indtryk at kombinere 
enheder i forskellige højder. Disse kan varieres 
yderlige med mønstrede låger og egetræsben. 
Det lave opbevaringsmodul kan også 
kombineres med en siddehynde, og derved 
skabes der siddemuligheder.

NR. 3 
I denne opstilling mødes forskellige farver,  
former og materialer. Opbevaringsmodulet 
A-Frame kan placeres på lave skabe eller direkte 
på gulvet og giver et spændende udtryk. 
Arbejdsbordene fås med to forskellige bentyper: 
A-formede træben samt et metalben, der kan 
integreres i det lave opbevaringsmodul. 

SPACE – ET UDVALG
Space tilbyder uendelige muligheder for at skabe kombinationer med forskellige udtryk 
og funktionalitet. Lad dig inspirere af nogle af valgmulighederne nedenfor, og besøg 
vores hjemmeside for at se og lære mere, www.kinnarps.dk/space



9

NR. 4
Med sin fleksible og modulopbyggede grundidé 
giver Space mulighed for at lege med farver, 
former, højder, låger og greb. De åbne dele lader 
lyset slippe igennem, de lukkede dele fungerer 
som rum delere, og de forskelligfarvede bag-
klædninger skaber inspirerende kontraster. 

NR. 5
Kombination der fungerer som delvis rumdeler 
til naboarbejdspladsen men også indbyder til 
dialog. Med hylder, farver og materialer kan der 
skabes et hjemligt miljø på arbejdspladsen.

NR. 6
Den organisk formede Spine, der består af flere 
sammenkoblede lave enheder, skaber et legende 
udtryk. Med den vinklede powerboks og netværk 
har du altid strøm lige ved hånden.
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HJEMLIG STEMNING PÅ ARBEJDET
I det moderne arbejdsmiljø er det vigtigt at have arealer med et hjemligt udtryk, for at 
skabe en indbydende stemning. Ved hjælp af Space kombineres de traditionelle flader 
med løsninger, hvor farver, former og detaljer bidrager med en følelse af design og  
”hjemme på arbejdet” – alt sammen i en behagelig og inspirerende helhed.
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Bagklædning med Kinnarps Whiteboard giver en praktisk skrive flade. 

Den stofbeklædte bagklædning skaber et blødt udtryk, gavner akustikken 
og er samtidig praktisk, da den kan bruges som opslagstavle. Vælg 
mellem forskellige farver.
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KINNARPS NEXT OFFICE™ 
I løbet af en arbejdsdag udfører vi mange forskellige aktiviteter. Med teknologiens hjælp kan 
vi i dag udføre disse når som helst og hvor som helst. Behovet for personlige arbejdspladser 
er derfor faldende, hvorimod det er stigende for fleksible og aktivitetsbaserede miljøer. Miljøer, 
hvor du på optimal vis kan finde en balance mellem den private og den sociale sfære, mellem 
møder og individuelt arbejde, mellem koncentration og dialog. Space passer godt ind i disse 
aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer, idet serien tilbyder variation og fleksibilitet og kan tilpasses 
efter den aktivitet, du skal udføre.
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FOKUSERET ARBEJDE
I nutidens åbne kontorlandskaber er det vigtigt også at kunne arbejde uforstyrret. 
Space giver dig plads til at arbejde fokuseret. Få ro til at samle tankerne, finde 
på idéer eller fordybe dig i nyt materiale. Separate arbejdspladser med bord og 
skærm giver mulighed for skrivearbejde. Opbevaringsenhederne kan også adskille 
arbejdspladserne, og kombineret med stofbeklædning kan de fungere som 
lyddæmpere. Med strømtilslutning lige ved hånden kan du nemt oplade din mobil 
eller bærbare pc.



DIG OG MIG
Det er, når vi arbejder sammen, deler og udveksler viden og idéer, at vi løser problemer 
og gør fremskridt. Med Space får vi den plads, vi behøver for at kunne kommunikere 
og diskutere. For eksempel med Spine med siddehynder, hvor man kan slå sig ned og 
tage en hurtig diskussion. Der er åbenhed og nærhed til de øvrige kollegaer, som nemt 
kan inviteres til at deltage i dialogen, hvis der er behov for det. Alt sammen for at skabe 
et aktivt arbejdsklima, hvor alle føler sig delagtige i processen.
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TEAMWORK
Når vi arbejder i teams, mødes vi og samarbejder i forskellige typer 
projekt- eller arbejdsgrupper. Med Space skabes der miljøer, som 
giver plads til at samarbejde og skabe noget sammen. Kreative 
arealer, som giver den nødvendige funktionalitet for at kunne udveksle 
erfaringer og dele præsentationer og vigtig viden, og sammen nå de 
fastsatte mål. 



Med et let tryk hæver du pop op-enheden 
for at få adgang til strømstik. 

AT MØDES
Møder kan opstå spontant eller være planlagt. Uanset hvordan de opstår, 
er de vigtige og ofte en forudsætning for udvikling. Med Space skabes der 
arealer til forskellige typer møder, i større eller mindre grupper, stående 
ved en skabsø eller siddende ved et mødebord, i samme rum eller online. 
Levende, indbydende miljøer, som leverer den funktionalitet, der er behov 
for, og et sted, hvor vi gerne mødes for at udvikle noget nyt eller evaluere. 



SOCIALT SAMVÆR
Vi har alle sammen brug for en pause indimellem. Tage os tid til at være 
sammen, drikke en tiltrængt kop kaffe og lade batterierne op. Vigtige 
stunder, som giver os lejlighed til at lære hinanden at kende på en 
afslappet måde, hvilket er vigtigt, eftersom vi i nutidens arbejdsmiljøer ofte 
befinder os forskellige steder. Med Space skabes en hjemlig følelse på 
arbejdspladsen med indbydende pladser, hvor vi har lyst til at slå os ned.
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S-BRIDGE
Enhed, der placeres i højden mellem opbyggede moduler.  
Fungerer som kobling til næste opbevaringsmodul.

BEN
De A-formede træben harmoniserer med træet  
i opbevaringsenhederne og skaber et ensartet  
udtryk.

Q-FRAME
Metalramme i to størrelser, der kan 
anvendes med udvalgte opbevarings-
moduler. Giver mulighed for at skabe 
luft i forskellige opstillinger.

BORDPLADE
Oberon-arbejdsbord med en organisk formet 
plade med bløde linjer. 

INTEGREREDE BEN
Bordene kan integreres i et powerbox-modul  
(via et rundt eller firkantet ben), så de bliver 
en del af Spine.

POWERBOX, LIGE ELLER VINKLET
Powerbox med eller uden eludtag. Du skaber Spine ved at placere 
det lige eller vinklede powerbox-modul mellem skabene. 

KOBLINGSBEN
Med koblingsbenet deler to enheder  
benpar, hvilket giver et stilrent udtryk.

OPBEVARINGSENHEDER 
Der er et stort udvalg af skabe og reoler at vælge 
imellem i forskellige højder, bredder og dybder.  
Fås i mange forskellige udførelser – både indvendigt  
og udvendigt.
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SPINE
Flere lave opbevaringsenheder, der er sammensat 
med powerbox (vinklet eller lige) og Oberon bord.

OPBEVARINGSØ
Flere skabe, der er forbundet med en  
topplade lavet af træ. Kan også leveres 
med integreret strøm. 

A-FRAME MODUL
Opbevaringsmodul, rumdeler og 
designelement, der placeres på 
opbevaringsmodul eller direkte 
på gulvet.

SKAB DIT ARBEJDSMILJØ 
MED SPACE
1. VÆLG MODULER, BORD OG EVT. POWERBOX
Med udgangspunkt i det arbejdsmiljø, du ønsker at 
skabe, vælger du moduler, A-frame, S-bridge, Q-frame 
osv., samt hvordan du vil placere og kombinere dem 
med borde og den øvrige indretning. Powerbox skaber 
Spine og har strømudtag og bordintegration.

2. VÆLG INDRETNING I OPBEVARINGSMODULERNE 
Du kan få forskellige indretningsalternativer såsom 
hylder, skuffer og rumdelere i forskellige 
farvevarianter.

3. VÆLG TOPPEN
Du kan vælge toppanelet i forskellige materialer og 
størrelser til øen.

4. VÆLG LÅGER
Lågerne fås i mange varianter og med forskelligt 
udseende enten i træ, glas eller forskellige farver. 
Der kan også vælges en mønstret trædør med et 
grafisk mønster.

5. VÆLG GREB
Du kan vælge mellem flere typer greb i træ, metal  
eller plast.

6. VÆLG SOKKEL
Der er flere sokler at vælge imellem både til 
opbevaringsmoduler og borde. Med koblingsben  
får du et flot og stilrent udtryk, når flere enheder 
placeres ved siden af hinanden.

7. VÆLG TILVALG OG TILBEHØR
Tilpas dit arbejdsmiljø og dine opbevaringsmoduler 
med funktionelle tilvalg såsom lås, eludtag eller 
akrylbeklædning og praktisk tilbehør som pop op- 
eludtag eller net til kabelopsamling.

Se mere på www.kinnarps.dk/space
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Skabene har skjulte hængsler, hvilket 
giver et mere stilrent udtryk. Dørene er 
forsynet med soft close.

Visse moduler kan også monteres på 
væggen. Det giver et højdetilpasset 
opbevaringsmodul og sparer gulvplads.

For at skabe et stilrent udtryk er der 
ikke lavet ekstra huller indvendigt andet 
end til den konkrete indretning. Hvis du 
ønsker flere huller, så det f.eks. er muligt 
at flytte rundt på hylder, skal det vælges 
via tilvalget ”komplet hulmønster”.

Vælg udførelse
MÅL Se side 34.
KORPUS Laminat (hvid, lysegrå, mørkegrå, gråhvid, eg, gråeg, bøg, birk, valnød, amouk)  
og finér (hvidpigmenteret ask, bejdset ask, bøg, birk, eg, eg mørkebrun).

MODULER
Der er et stort udvalg af moduler at vælge imellem i forskellige højder, bredder og dybder. Takket være seriens modul-
design i flere materialer, udførelser og forskellige tilvalg er den nem at tilpasse til forskellige miljøer samt personlige 
behov. Du kan sammensætte enheder med hinanden for at udvide i bredden eller stable dem oven på hinanden for at 
øge i højden. Du vælger selv udførelsen – både den indre og den ydre – og får dermed en velorganiseret og funktionel 
opbevaringsløsning, der samtidig har et flot design.
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SPOC (SPACE PULL OUT CABINET) 
SPOC kan anvendes som et personligt opbevaringsmodul eller deles af 
to personer (Duo). Fås i to forskellige højder (740, 1.246 mm) og dybder 
(800, 900 mm). 

OPBEVARINGSMODUL OG RUMDELER
SPOC er nem at trække ud og har en 
stabil konstruktion. Variant i bord-
højde giver en ekstra arbejdsflade 
ved siden af arbejdsbordet og mere 
plads til dine personlige ting end et 
almindeligt skuffeelement. Ved at 
trække den høje SPOC ud kan du  
skabe dit eget rum i et åbent kontor-
landskab. 

Vælg udførelse
KORPUS Laminat (hvid, lysegrå, 
mørkegrå, gråhvid, bøg, birk,  
valnød, amouk, eg, gråeg) og finér 
(hvidpigmenteret ask, bejdset ask, 
bøg, birk, eg, eg mørkebrun).

A-FRAME MODUL
Opbevaringsmodul, rumdeler og design element, der placeres på 
opbevaringsmodul eller direkte på gulvet. Fås i én størrelse med flere 
farve- og materialealternativer. 

De to Space-enheder, Q-frame og S-bridge binder forskellige arealer sammen  
uden at skærme helt af og er samtidig et praktisk opbevaringsmodul. Ved at  
bygge opbevaringsmoduler i højden udnyttes arbejdsfladen maksimalt.

A-FRAME MODUL
A-frame modul giver dig et åbent 
opbevaringsmodul med let adgang. 
Til teamet eller projekt gruppen, så de 
altid har adgang til det, de har brug 
for, tæt ved arbejdspladsen eller 
mødebordet. 

Enheden er designet til at passe  
ind i arbejds- eller møde områder. 
Forskellig farvede bagklædninger og 
hylder skaber nye udtryk og giver en 
personlig karakter.

Q-FRAME
Metalramme i to størrelser, der 
anvendes i kombination med 
udvalgte moduler. Den giver mulig-
hed for at skabe luft i opstillingerne.

S-BRIDGE
Er en enhed, der placeres i højden 
mellem opbyggede moduler og 
fungerer som en kobling til det 
næste opbevaringsmodul. 

Vælg udførelse
METAL Samtlige metalfarver.  
Se side 28.
KORPUS Laminat (hvid, grå, lysegrå, 
mørkegrå, birk, bøg, eg, gråeg, valnød, 
amouk) og finér (hvidpigmenteret 
ask, bejdset ask, bøg, birk, eg,  
eg mørkebrun). 

Vælg udførelse
KORPUS Fås i laminat (hvid, lyse-
grå, mørkegrå, gråhvid, bøg, birk, 
valnød, amouk, eg, gråeg) og finér 
(hvidpigmenteret ask, bejdset ask, 
bøg, birk, eg, eg mørkebrun).

Vælg udførelse
METAL Samtlige metalfarver.  
Se side 28.

Q-FRAME OG S-BRIDGE
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INDRETNING
Vælg indretning i korpus efter, hvad du ønsker at opbevare, og hvordan du ønsker at opbevare det. Du kan vælge 
mellem forskellige hylder i træ eller metal eller skuffer. Ved at kombinere med rumdelere tilføres der farve, design, 
og ny funktionalitet til dit opbevaringsmodul. 

SPACER MODULE 1
Består af to rumdelere og tre faste 
hylder.

SPACER MODULE 2
Består af to rumdelere, tre hylder  
og forskellige alternativer til nær-
opbevaring (fås i tre forskellige  
ud førelser: med låger, med to  
eller tre skuffer).

SPACER MODULE 3
Består af en fast rumdeler og 
to hylder.

Vælg udførelse
Rumdelerne fås i laminat (spearmint, 
petroleumsblå, blå, grøn, orange, 
guldgul, rød, hvid, gråhvid, lysegrå, 
mørkegrå, sort, gråeg, valnød og 
amouk) samt i finér (hvidpigmenteret 
ask, bejdset ask, bøg, birk, eg,  
eg mørkebrun.

TOPPLADER
Til Ø’erne kan der vælges topplader i forskellige materialer, størrelser og farver. Det er en god måde at skabe kontraster på 
og sætte sit personlige præg på opbevaringsmodulet. Toppladen fås med huller til eksempelvis pop up el-udtag.

TOPPLADE I LAMINAT/FINÉR
Vælg mellem forskellige farver og 
varianter af laminat eller finér til top-
pladen. En god måde at finde netop 
det udtryk, der passer bedst til jeres 
arbejdsmiljø. 

Vælg udførelse
LAMINAT hvid, lysegrå, mørkegrå, 
gråhvid, bøg, birk, valnød, amouk, 
eg, gråeg. FINÉR Hvidpigmenteret 
ask, bejdset ask, bøg, birk, eg,  
eg mørkebrun.
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LÅGER
Du kan vælge mellem flere forskellige låger. De har alle deres eget udtryk og funktionalitet og kan kombineres med forskellige 
greb. Skjulte hængsler med soft close er standard. 

GLAT DØR
Den glatte dør, som også fås som 
glasdør, giver et stilrent udtryk. 
Vælg mellem forskellige materialer, 
farver og greb. Kan også kombineres 
med en lås.

JALOUSI
LODRET OG VANDRET
Jalousi i forskellige materialer og 
farver. Farven på grebet er den samme 
som den, du vælger på jalousiet. 
Kommer med låsefunktion men fås 
også som tilvalg uden lås.

SKYDEDØR
Skydedøren er pladsbesparende, da 
den ikke åbner udad. Vælg mellem 
forskellige materialer, farver og 
greb. Kan også kombineres med en 
lås. Visse varianter af skydedøre fås 
med mønstret dør.

Vælg udførelse
Alt laminat og finér (se side 28)  
og også glasdøre (klarglas). 

Vælg udførelse
Alt laminat og finér (se side 28). 

Vælg udførelse
LAMINAT (hvid, lysegrå, mørkegrå, 
sort, rød, blå, grøn, guldgul, spear-
mint, petroleumsblå, orange).

Vælg udførelse
PLAST (hvid, lysegrå, mørkegrå) 
og finér (bøg, birk, eg).

GREB
Kombiner dit valg af låger med greb. Du kan vælge mellem forskellige udførelser, farver og materialer.

NR. 4
Indfældet plastgreb. 
Sølv, hvid eller sort.

NR. 8
Metalgreb. Sølv, 
hvid, sort eller krom.

NR. 6
Plastgreb.  
Sølv, hvid eller sort.

NR. 7
Metalgreb. Sølv, 
hvid, sort eller krom.

NR. 5
Metalhåndtag i sølv 
med greb af træ i 
eg, bøg eller birk.

NR. 9
Metalgreb.
Sølv, hvid, sort  
eller krom.

MØNSTRET DØR
Trædør med et indfræset grafisk 
mønster. Vælg mellem forskellige 
farver og greb. Kan også kombineres 
med en lås.
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STEL
Du kan tilpasse valget af stel efter, hvilken type gulv du har, og hvilken funktionalitet du har behov for. Du kan vælge mellem 
ben, sokkel eller hjul. Med koblingsben deler to enheder benpar, hvilket betyder færre ben og giver et stilrent udtryk.

METALBEN
Benstel i metal, fås som 
rundt eller firkantet. Kan 
suppleres med koblings-
ben (hvis flere enheder 
kobles sammen) for at 
reducere antallet af ben. 
Justérbar støttefod.

TRÆBEN
Stilrent firkantet benstel 
i træ.  
Kan suppleres med 
koblingsben (hvis flere 
enheder kobles sammen) 
for at reducere antallet af 
ben. Justérbar støttefod.

TRÆSOKKEL
Sokkel af træ.  
Højdejusterbar stilleskrue.

Vælg udførelse
Finér og bejdset træ:
Hvidpigmenteret ask,  
bejdset ask, bøg, birk,  
eg, eg mørkebrun.
Laminat Hvid

HJUL
Mobilt understel, hvis du 
har behov for at kunne 
flytte rundt på opbeva-
ringsmodulet. 

Vælg udførelse
Sort, hvid, sølv, krom.

Vælg udførelse
Bøg, birk, eg. 

Vælg udførelse
Sort, hvid, sølv.

SEAT CUSHION
Spine kan udstyres med en flot siddehynde beklædt med stof i forskellige farver. Siddehynderne kan monteres på 
opbevaringsmodulet. De skaber siddepladser og et levende udtryk til arbejdsmiljøet.

SLÅ DIG NED
En siddehynde skaber en sidde plads, 
hvor man kan slå sig ned – til et 
hurtigt møde, en status på projektet 
eller til en kop kaffe med en kollega. 

Brug siddehynder i forskellige farver og stoffer til Spine, og få derved flere farver 
og former ind i arbejdsmiljøet.

Vælg udførelse
Vælg stof ud fra Kinnarps Colour Studio.

METALLSOKKEL
Sokkel af metal.  
Højdejusterbar stilleskrue.

Vælg udførelse
Sort, hvid, sølv, krom.
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POWERBOX
En Space-powerbox er grundstenen i Spine. Du skaber Spine ved at placere den lige eller vinklede powerbox 
mellem skabsmodulerne. Du kan også integrere bordben (Oberon) i powerboxen for at kombinere  
og sammensætte bord og opbevaringsmodul.

POWERBOX, LIGE
Powerbox (metal) i lige udformning. 
Vælg med eller uden el-udtag/USB-
oplader og med eller uden  
benintegration.

POWERBOX, VINKLET
Powerbox (metal) i vinklet 
udformning. Vælg med eller uden  
el-udtag/USB-oplader og med eller 
uden benintegration.

Vælg udførelse
METAL Samtlige metalfarver.  
Se side 28. 

Vælg udførelse
METAL Samtlige metalfarver.  
Se side 28. 

BORDPLADE OG BEN
Kombiner Space med arbejds- og mødeborde i Oberon-serien, hvor du kan vælge mellem flere forskellige plader og stel. 
Bordene kan også integreres med en powerbox (via rundt eller firkantet ben), så de bliver en del af Spine. De fritstående 
borde kan fås med elektrisk hæve-sænkestel.

ORGANISK FORM
Den organisk formede plade har 
bløde linjer. De A-formede træben 
harmoniserer med træet i 
opbevaringsmodullerne og 
formmæssigt med rammen i A-frame 
unit, hvilket skaber et ensartet udtryk.

Vælg samme materiale på bordene som på de øvrige Space-enheder, eller bryd 
med en anden farve for at skabe kontrast. 

Vælg udførelse
BORDPLADE Finér (ask hvidpigmen-
teret, bejdset ask, bøg, eg, birk,  
eg mørkebrun) eller laminat (hvid, 
lysegrå, mørkegrå, gråhvid,  birk,  
bøg, eg, valnød, amouk,  grå eg)

BEN Træ (hvidpigmenteret ask,  
eg, bøg, birk, sort, hvid).

Powerboxe i kreative accentfarver er et blikfang i arbejdsmiljøet. Hvis du vælger 
el-udtag, får du endnu nemmere adgang til strøm.
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2.13
 

The Better Effect Index
The Better Effect Index er Kinnarps’ måde at forenkle  

og tydeliggøre bæredygtighedsarbejdet i indretningsprojekter 

på. Dette er produktets bæredygtighedskarakter baseret  

på seks forskellige områder og tolv forskellige indikationer. 

Kinnarps.dk/thebettereffectindex



LAMINAT- ELLER FINÉRBAGKLÆDNING 
Du kan vælge finérbagklædning (hvidpigmenteret 
ask, eg, bøg eller birk) eller laminat i trælignende 
udførelse eller en af vores kontrastfarver. 

KOMPLET HULMØNSTER
Hvis du ønsker flere huller, så det er muligt at 
flytte rundt på hylder, skal det vælges via tilvalget 
”komplet hulmønster”. Indersiden af korpusserne 
forsynes da med huller hele vejen ned.

TILVALG

BAGKLÆDNING MED KINNARPS WHITEBOARD 
Bagklædning med whiteboard (hvid) – en god og 
lettilgængelig flade til at skrive notater på. 

STOFBAGKLÆDNING
En stofbeklædt bagklædning skaber ro og kan 
samtidig bruges som opslagstavle. Stoffet fås i 
forskellige farver.

MS-BREVINDKAST
Brevindkast i plast (åbningsmål: 265 x 25 mm), 
som kan placeres i skabslågen. Praktisk post-
håndtering til den enkelte med arbejder eller af-
delingen. Kan også kombineres med en kodelås.

LÅS
Udstyr opbevaringsmodulet med en lås af høj 
kvalitet med henblik på sikker opbevaring. Vælg 
mellem cylinderlås med nøgle, lås, beslag til 
hænge- eller kodelås.

EL-UDTAG
Sort el-udtag til placering i powerbox (på begge 
sider) eller ”Island”, så har du strøm og USB-
udtag lige ved hånden. 

HÆNGEMAPPEUDTRÆK
Udtræk til opbevaring af hængemapper.  
Fås i forskellige størrelser.
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TILBEHØR

METALHYLDE
Solid og robust hylde i sort metal.

TRÆHYLDE MED FORSTÆRKNING
Hylde af træ med ekstra forstærkning, så den  
kan klare en større belastning. 

TRÆHYLDE 
Vælg det antal hylder til dit opbevaringsmodul, 
som du har brug for. Hylden er af træ og fås i 
laminat eller finér. 

LATERALHYLDE
Lateralhylde i sort pulverlakeret metal. Denne  
hylde fungerer fint sammen med lateralmapper,  
der hænges under selve hylden.

POSTFAG
Postfag til opbevaring af post, brochurer og 
lign. Fås i mørkegrå eller laminat (spearmint, 
petroleums blå, blå, grøn, orange, guldgul, rød, sort).

NÆROPBEVARING – TO SKUFFER
Opbevaringsløsning med to skuffer til fleksibel 
opbevaring. Korpusset er hvidt, og lågerne fås i 
laminat i alle træ- og standardfarver samt finér.

NET TIL KABELOPSAMLING
Kabelnet (sort mesh), der er klikket fast under 
skabet. Holder kabler og kontakter på plads, så 
intet hænger ned på gulvet og er i vejen.

KASSETTE TIL BLANKETTER
Plastkassette med syv bakker til blanketter i 
A4-format, som kan placeres i eller oven på 
skab. Har sort yderhylster og lysegrå bakker. 

POP OP EL-UDTAG
Med et let tryk hæver du pop op-enheden for at 
få adgang til eludtag. Tryk den ned, når den ikke 
anvendes for at få et rent og ryddeligt areal.
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HÆNGEMAPPESTATIV
Hængemappestativ (sort) til hængende  
A4-mapper. Med udtræk. 

HÆNGEMAPPESKUFFE INKLUSIVE RUMDELER
Hængemappeskuffe i metal (sort), som placeres 
i skab til opbevaring af mapper eller som 
opbevaringsboks. 

BOGSTØTTE
Stabil ringbinds- eller bogstøtte i sortlakeret 
metal. Støtten sættes fast om hyldens forkant.

NÆROPBEVARINGSSKUFFE
Lille svingbar skuffe til opbevaring af skrivegrej 
m.m. 

RE:FILL-BOKS
Bæredygtig opbevaringsboks fremstillet af 
genvundet re:fill-materiale. Kan anvendes  
i skab eller frit.

HÆNGEMAPPER
Klassiske hængemapper i A4-format i kraftigt 
karton med stålskinne. Er rummelig med foldet 
bund.

KNAGE
Knage i metal med tre kroge til ophængning af 
jakker eller tasker. Monteres indvendigt under 
skabets topplade.

KABELKANAL
Praktisk kabelkanal (i aluminium) til placering på 
gulvet. Saml elkabler på en sikker måde mellem 
vægudtag og møbler. 
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MÅL OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODULER

988
inkl. topplade

Dybde 400 Dybde 330 Dybde 600

* Disse moduler i bredderne 400, 800, 1.000 og 1.200 kan også hænges på væggen.
Dette opslag indeholder en oversigt over eksisterende enheder og mål. 
Kontakt dit lokale salgskontor for at få oplyst nøjagtige konfigurationsmuligheder.

Disse moduler er kompatible i højden med det 
nuværende Serie[e]-opbevaringsmodul. Kontakt 
dit lokale salgskontor for at få oplyst nøjagtige 
konfigurationsmuligheder.

SERIE-E-KOMPATIBLE MODULER (HØJDE)

Dybde 400

Disse moduler er tilpasset åbne opbevarings-
moduler uden dør. Toppladen flugter derfor med 
bunden og siderne og skaber derved et stilrent 
udtryk.

KORPUS TIL ÅBENT OPBEVARINGSMODUL

Dybde 400

* Disse moduler i bredderne 400 og 800 kan 
også hænges på væggen.

Højde: Højde:

Højde:
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SPACE
KORPUS Bund/topplade: 19 mm – spånplade med laminat (kantliste i plast) eller finér (kantliste i træ). Sider: 16 mm – spånplade med laminat (kantliste i plast) eller 
finér (kantliste i træ). Bagklædning: 8 mm – spånplade med hvidt laminat (standardudførelse). Andre bagklædningsalternativer fås som tilvalg. MODULSYSTEM P 
(portrait) optimal til stående A4, L (landscape) optimal til liggende A4. S-BRIDGE Bund/blad: 19 mm – spånplade med laminat eller finér. Sider/mellemsider: 16 mm 
– spånplade med laminat eller finér. A-FRAME Fremstillet af metaltråd, 12 mm i diameter. Q-FRAME Svejset konstruktion, firkantsprofil (15 x 15 mm). POWERBOX 
Boks i metal til vinklet (22,5°) eller lige sammenkobling af opbevaringsmoduler i en Spine. Powerboxen fås med eller uden bordintegration. Med eludtag på en eller 
to sider, alternativt ingen el-udtag. LÅGER 16 mm – spånplade eller MDF med laminat (kantliste i plast eller træ) eller finér (kantliste i træ). HÆNGSLER Skjulte 
hængsler med soft close og en åbningsvinkel på 110°. Fås også med en åbningsvinkel på 270° (ikke skjulte). STEL Sokkel med integreret justerbar støttefod 
(20 mm). Sokkel (PLBA) i metal (sort, hvid, sølv, krom). Benstel i metal, fås som rundt eller firkantet (sort, hvid, sølv, krom). Justerbar støttefod 20 mm. Benstel i træ, 
fås som firkantet (bøg, birk, eg). Justerbar støttefod 10 mm. Koblingsben, to skabe deler benpar, hvilket reducerer antallet af ben på gulvet. Mobilt metalstel (MOB) 
i sort, hvid, sølv eller krom. Låsbare hjul i matchende farver (hvid – hvidt hjul med grå hjulbane, grå – gråt hjul med sort hjulbane, sort – sort hjul med grå hjulbane, 
krom – hjul i krom med grå hjulbane. BORDPLADE 23 mm – spånplade med laminat (kantliste i plast) eller finér (kantliste i træ). TILVALG Dør med soft close på 
skyde dør (SDI) og låge med hængemappeskuffe (FF). Komplet hulmønster, bagklædning i kontrastmaterialer (finér, laminat, akryl, stof eller med whiteboard- 
funktion), brevindkast, hængemappeudtræk, eludtag, lås (standardlås, lås, kombinationslås eller hængelåsbeslag). TILBEHØR Træhylde med forstærkning, 
metalhylde, lateralhylde, næropbevaring (to skuffer), postfag, net til kabelopsamling, pop op el-udtag, plastkassette, bogstøtte, hængemappeskuffe, hængemappe-
stativ, næropbevaringsskuffe, hængemapper, re:fill-skuffe, plastskuffe, knage. SKALA 1:100. ENHED mm. DESIGN Stefan Brodbeck, Brodbeck Design.

DESIGNMODULER

Q-FRAME RUMDELERS-BRIDGE A-FRAME UNIT SPACE BOX UNIT

* Space Box Unit kan også hænges på væggen.
** A-frame unit består af 2 SBU (Space Box Unit) samt en A-ramme.

Dybde 400Dybde 400 Dybde 400 Dybde 400 Dybde 298/315

STEL

SOKKEL

Dybde 330 Dybde 400 Dybde 600

BENSTEL

Dybde 330 Dybde 400 Dybde 600

Højde:

Højde:

Højde:

Højde:

MOBILT UNDERSTEL

Dybde 400

Maks. belastning 75 kg/hjul.
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