
CONTRACT 1

DESIGN OG FUNKTIONALITET 
I TOPKLASSE

Enkelt og funktionelt hæve-/sænkebord med 3-leddet søjlestel.  om, hvilket sikrer 
fri benplads. Stellet er justerbar i bredden, hvilket gør at de passer til bordplader i 
længde 120-240 cm. Stellet er uden tværbom, hvilket giver maksimal bevægelses-
frihed og sikrer fri benplads samtidig med at det er stabilt i alle retninger. Bordet 
opfylder alle testkrav og således kan man man forvente mange års problemfri 
benyttelse af bordet. 

Bordet er udstyret med Flexramme som kan tilpasses til borde i mange størrelser 
og er derfor sikret til ændringer i behov af bordplader over tid. Investeringen i  
anden størrelse arbejdsplads løses altså blot med en ny bordplade. 

Bordet leveres med meget lille styreboks med integreret betjeningspanel fra  
Logic Data, stor anerkendt europæisk producent af styrebokse. Den er med inte-
greret håndkontrol og kollisionssikring og styrer det simultane løftesystem som 
både sikrer maksimal stabilitet i alle niveauer samt sikrer jævn bevægelse uden 
mislyde. Kan monteres med ekstern håndkontrol med LED angivelse af vandring 
eller med flot designet håndkontrol som monteres i huller i bordpladen for topbe-
tjening. Styreboksen giver mulighed for programmering af kundetilpasset start og 
stophøjde samt kollisionssikring. Betjeningspanelet er placeret under bordpladen 
og kan nemt betjenes med en hånd.

Bordet er yderst rengøringsvenligt og tåler manuel rengøring med vand, sæbe 
samt desinfektion med desinfektionsmidler. Stellets konstruktion sikrer at støv og 
skidt ikke løber ned mellem de bevægelige dele på benene, da benene er vendt 
omvendt af det traditionelle. Denne konstruktion sikrer desuden at f.eks. montere-
de kassetter på stellet følger arbejdsstillingen.

Bordplader
• Bordpladen leveres i 19,5 mm MDF eller spånplade – FCS certificeret træ.
•  Overflader på bordplader kan leveres i bøgefinér eller  

0,5 mm laminat i farverne hvid, lysegrå, antracit eller bøg
•  Alle overflader er ensartede og lavreflekterende, hvilket sikrer en behagelig 

arbejdsplads
•  Alle kanter er affasede eller lige – hjørner er afrundede i 2 mm radius
•  Bordpladerne leveres rektangulære, med mavebue eller større blød bue
•  Mulighed for bestilling af specialtilpassede længder, bredder og former. 

Ligesom der er mulighed for mange finer, melamin og laminattyper og  
farver mod tillæg.

Stelfarver: 
Pulverlakering i alu, hvid eller sortgrå.

Fakta:
•  Vandring: 65 cm / fra 64-129 cm

•  Trinløs højdejustering i jævn lydsvag og glidende 
bevægelse ved brug af hæve-/sænkefunktion

• Lydniveauet i brug: under 50 dB

• Hastighed: 36 mm pr, sekund

• Rørdimension: 8x6 cm

•  Strømforbrug i stand by er under 0,3 watt som 
indtræder indenfor 60 sekunder efter brug.  
Ved normal driftsbrug af de 2 aktuatorer  
(i bevægelse) er forbruget meget lille.

•  Bordet er certificeret til løft på 120 kg. (ved jævn 
fordeling). Har gennemgået livscylklus test på 
mere end 50.000 bevægelser uden nedbrud.

Tilbehør:

• Kabelbakke

• CPU-holder

• Dockingstation

• Svingbar pennebakke

Overflader på bordplader
 

  Bøgefinér

  Hvid laminat, HPL 0,5 mm

  Antracit laminat, HPL 0,5 mm

  Lysegrå laminat, HPL 0,5 mm

  Bøg laminat, HPL 0,5 mm
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CONTRACT 1

TILBEHØR TIL  
HÆVE-/SÆNKEBORD

Kabelbakke
• Fast og rummelig kabelbakke

• Til montering under bordplade

• Centerhul til stik eller kabelføring

• Farve: sort

Svingbar pennebakke 
• Sort plast

•  Rum inddelt med plads til fx tape, 
post-it blok og skriveredskaber

CPU-holder
•  Monteres under bordplade

• Justerbar bredde og højde

• Farve: alu
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