
HideAway
PELARBORD MED FASTA HÖJDER

HideAway med tiltbar skiva är ett genuint och stadigt bord för fast möblering, med

fördelen att skivan kan tiltas åt sidan i händelse av att bordet behöver flyttas undan

eller lagras. När skivan är fälld tar bordet minimalt med plats. Bordet finns med

runda, fyrkantiga och assymetriska skivor i varierande storlek.

720 och 1100 mm

MODELL Pelarbord med tiltbar skiva

DETALJER – Skivor i olika form i bredder 700-900 mm, med rak kant

– Tiltbar skivan som fälls med manöver-/ bärhandtag. Justerbar

ställfot.

KONSTRUKTION Ett runt pelarben, Ø60 mm,  i stål med manöver- och bärhandtag i

zink. Assymmetrisk kryssfot med ställfötter. 22 mm bordsskiva med

kärna av spånplatta och rak kant, belagd med fanér, laminat, HPL

eller linoleum. Ytbeläggningens tjocklek varierar beroende på

materialval.

DIMENSIONER Höjd: 720/1100 mm

Bredd: 700/800/900 mm

VIKT 12 - 21 kg

TESTAD EN15372:2016 Level 2

GARANTI 5 år
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HideAway
PELARBORD MED JUSTERBAR HÖJD

HideAway med tiltbar skiva är ett genuint och stadigt bord för fast möblering, med

fördelen att skivan kan tiltas åt sidan i händelse av att bordet behöver flyttas undan

eller lagras. När skivan är fälld tar bordet minimalt med plats. Bordet finns med

runda, fyrkantiga och assymetriska skivor i varierande storlek.

Justerbar höjd 720 - 1100 mm

MODELL Pelarbord med tiltbar skiva

DETALJER – Skivor i olika form i bredder 700-900 mm, med rak kant

– Tiltbar skivan som fälls med manöver-/ bärhandtag. Justerbar

ställfot.

KONSTRUKTION Ett runt pelarben, Ø60 mm,  i stål med manöver- och bärhandtag i

zink. Assymmetrisk kryssfot med ställfötter. 22 mm bordsskiva med

kärna av spånplatta och rak kant, belagd med fanér, laminat, HPL

eller linoleum. Ytbeläggningens tjocklek varierar beroende på

materialval.

DIMENSIONER Höjd: 720-1100 mm

Bredd: 700/800/900 mm

VIKT 12 - 21 kg

TESTAD EN15372:2016 Level 2

GARANTI 5 år
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