
HideTech
BORD MED METALLBEN

HideTech är en bordsfamilj utvecklad för den moderna arbetsplatsen där allt större

del av arbetet sker i form av möten. Hidetech är tillgänglig med teknologi gömd

inuti bordet som enkelt nås från bordsytan via nästa generations kabelhantering.

Bord med metallstativ, med eller utan integrerad kabellucka.

MODELL Bord med metallben

VARIANTER – Slät skiva

– Kabellucka

TILLVAL – El- och kabelhantering

DETALJER – Bordsfamiljen innehåller allt från enplelarbord med kryssfot till

långa konferensbord med kopplade skivor.

KONSTRUKTION Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF. Bordsskiva

med rak kant har 22 mm kärna i träfibermaterial. Ytbeläggning

0,2-2 mm beroende på materialval. Borden finns med släta skivor

eller med integrerade kabellock. De släta skivorna kan utrustas

med infällda eluttag. Borden har en 200 mm bred och 140 mm

djup kabelbox i anpassade längder med kabellock med magnetisk

låsning. I boxen finns möjlighet till uttag för olika former av

uppkopplingar. Kablar dras genom benet på stativet. Undersidan

av bordet täcks av återvunnen polyesterfiberduk som förhindrar

resonans från bordsskiva och golv (gäller ej bord med pelarstativ).

DIMENSIONER Höjd: 720 mm

Längd: 1400 - 2800 mm

Bredd: 900/1200 mm

VIKT 40 - 70 kg

TESTAD Testad enl.  EN 15372:2016 nivå 2,  EN 1730:2012.



GARANTI 5 år
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HideTech
BORD MED METALLBEN

HideTech är en bordsfamilj utvecklad för den moderna arbetsplatsen där allt större

del av arbetet sker i form av möten. Hidetech är tillgänglig med teknologi gömd

inuti bordet som enkelt nås från bordsytan via nästa generations kabelhantering.

Bord med metallstativ, med eller utan integrerad kabellucka.

MODELL Bord med metallben

VARIANTER – Slät skiva

– Kabellucka

TILLVAL – El- och kabelhantering

DETALJER – Bordsfamiljen innehåller allt från enplelarbord med kryssfot till

långa konferensbord med kopplade skivor.

KONSTRUKTION Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF. Bordsskiva

med rak kant har 22 mm kärna i träfibermaterial. Ytbeläggning

0,2-2 mm beroende på materialval. Borden finns med släta skivor

eller med integrerade kabellock. De släta skivorna kan utrustas

med infällda eluttag. Borden har en 200 mm bred och 140 mm

djup kabelbox i anpassade längder med kabellock med magnetisk

låsning. I boxen finns möjlighet till uttag för olika former av

uppkopplingar. Kablar dras genom benet på stativet. Undersidan

av bordet täcks av återvunnen polyesterfiberduk som förhindrar

resonans från bordsskiva och golv (gäller ej bord med pelarstativ).

DIMENSIONER Höjd: 720 mm

Längd: 3600 - 4600 mm

Bredd: 900/1200 mm

VIKT 100 - 112 kg

TESTAD Testad enl.  EN 15372:2016 nivå 2,  EN 1730:2012.



GARANTI 5 år
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HideTech
BORD MED METALLBEN

HideTech är en bordsfamilj utvecklad för den moderna arbetsplatsen där allt större

del av arbetet sker i form av möten. Hidetech är tillgänglig med teknologi gömd

inuti bordet som enkelt nås från bordsytan via nästa generations kabelhantering.

Bord med metallstativ, med eller utan integrerad kabellucka.

MODELL Bord med metallben

VARIANTER – Slät skiva

– Kabellucka

TILLVAL – El- och kabelhantering

DETALJER – Bordsfamiljen innehåller allt från enplelarbord med kryssfot till

långa konferensbord med kopplade skivor.

KONSTRUKTION Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF. Bordsskiva

med rak kant har 22 mm kärna i träfibermaterial. Ytbeläggning

0,2-2 mm beroende på materialval. Borden finns med släta skivor

eller med integrerade kabellock. De släta skivorna kan utrustas

med infällda eluttag. Borden har en 200 mm bred och 140 mm

djup kabelbox i anpassade längder med kabellock med magnetisk

låsning. I boxen finns möjlighet till uttag för olika former av

uppkopplingar. Kablar dras genom benet på stativet. Undersidan

av bordet täcks av återvunnen polyesterfiberduk som förhindrar

resonans från bordsskiva och golv (gäller ej bord med pelarstativ).

DIMENSIONER Höjd: 720 mm

Längd: 5400 mm

Bredd: 1200 mm

VIKT 133 kg

TESTAD Testad enl.  EN 15372:2016 nivå 2,  EN 1730:2012.



GARANTI 5 år
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