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HIGH-END.
SCANDINAVIAN
SPACES FOR
CREATIVE MINDS.
Exklusiva materialval möter funktion i nästa generations kontorsbord.
Med High-End bygger vi vidare på vårt arv som den ledande
tillverkaren av höj- och sänkbara arbetsstationer i Skandinavien.
Vi gör nu ett modigt avstamp mot framtidens arbetsplats, när vi
presenterar det nya konceptet High-End – en serie kompletta
höj- och sänkbara bord som kombinerar marknadsledande
funktionalitet med en hög designgrad.
I High-Ends möbler har ett stort fokus lagts på design och val av
material. Vi har med vår innovativa teknik och minimalistiska och
smäckert formgivna ben tagit nästa steg i formgivning av höj- och
sänkbara bord. Med lokalt producerade och omsorgsfullt utvalda
bordsskivor till varje stativ skapar High-End nästa generations
skrivbord där både funktion och form står i fokus.
Designen kännetecknas av rena former där materialen tillåts tala sitt
eget språk. Resultatet är en serie med kompletta höj- och sänkbara
bord som är lika tydligt funktionella som estetiskt tilltalande.
Designmöbler som bidrar till en bättre ergonomi och som
effektiviserar arbetsdagen – samtidigt som de främjar kreativiteten
och relationerna på arbetsplatsen.
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PLECTRUM

Plectrum är ett stilfullt höj- och sänkbart bord för de kreativa
mötena. Den triangelformade bordsskivan med rundade hörn
ger ett harmoniskt och avslappnat intryck, medan övergången
till benens kvadratiska form ger bordets design en iögonfallande
kantig twist. De raka benen i kombination med den
vitpigmenterade bordsskivan i ask ger bordet en stilfull elegans.
Plectrum är bordet som står i centrum i ett rum där du gärna
spenderar mycket tid med kollegor och vänner.
Den eleganta designen gör att Plectrum inte heller låter sig
begränsas till att vara enbart ett mötesbord, utan passar lika
bra som matbord i hemmet.
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HÖJD

680 - 1200 mm

MATERIAL PÅ BORDSSKIVA

Vitlaserad ask

FÄRGER

MÅTT (BXD)

ART. NR.

Svart

Ø 1400 mm
Ø 1650 mm

56100045G-1
56100065G-1

Vit

Ø 1400 mm
Ø 1650 mm

56100145G-1
56100165G-1
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PENTAGON
INDUSTRY

Personlighet och attityd. Arbetsbordet Pentagon
Industry har som namnet antyder en industriell design,
där stålets råhet tillåts spela huvudrollen.
Förskjutningen av den mörkgrå bordsskivan, de synliga
svetssömmarna och den matta klarlacken bidrar
ytterligare till den rustika känslan, men de avsmalnande
benen ger ändå bordet ett nätt och elegant uttryck.
Ett höj- och sänkbart bord som menar allvar, men som
samtidigt bjuder in till koncentrerat kreativt arbete.
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HÖJD

615 - 1275 mm

MATERIAL PÅ BORDSSKIVA

Grå högtryckslaminat

FÄRGER

MÅTT (BXD)

ART. NR.

Obehandlad

1600 x 800 mm

56600012G-1
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WAGON
TABLE

Wagon Table är ett höj- och sänkbart bord skapat för att ge ett
stillsamt intryck under kreativa möten. Kombinationen av tidlös
minimalism och en stor dos lekfullhet gör Wagon Table till ett bord
som omedelbart tar en självklar plats i det stora rummet.
Den ovala vitpigmenterade bordsskivan i ask har ett mjukt
formspråk som står i kontrast till de kvadratiska metallbenen i vitt
eller svart. Hjulen i trä i samma material som bordsskivan gör det
lätt att flytta runt bordet, samtidigt som det ytterligare förhöjer
den mjuka och välkomnande känslan. Ett bord du längtar efter
att återvända till.
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HÖJD

725 - 1225 mm

MATERIAL PÅ BORDSSKIVA

Vitlaserad ask

FÄRGER

MÅTT (BXD)

ART. NR.

Svart

2800 x 1500 mm
3500 x 1500 mm

56300040G-1
56300025G-1

Vit

2800 x 1500 mm
3500 x 1500 mm

56300140G-1
56300125G-1
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NARROW
/ WIDE UP
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Ett höj- och sänkbart konferensbord med många olika uttryck
och möjligheter. Det rektangulära formspråket skapar en lekfullhet
genom att använda kontrasten mellan den smala och breda
sidan på benen. Betraktade från långsidan får benen ett smalt
utseende, medan de från kortsidan ger ett bredare intryck.
Elegant och stilrent, eller mer robust och rejält? Var kreativ med
bordets placering för att skapa olika uttryck. Den rektangulära
formen samt överhänget på bordsskivan i vitpigmenterad ask, är
skapat för att framhäva benens olika former och förstärka det
minimalistiska uttrycket. Narrow / Wide Up är konferensbordet för
rum med stora ytor, där de varierande benen tillåts stå i centrum.

HÖJD

680 - 1180 mm

MATERIAL PÅ BORDSSKIVA

Vitlaserad ask

FÄRGER

MÅTT (BXD)

ART. NR.

Svart

2315 x 1215 mm
3015 x 1215 mm
3715 x 1215 mm

56500040G-1
56500140G-1
56500240G-1

Vit

2315 x 1215 mm
3015 x 1215 mm
3715 x 1215 mm

56500025G-1
56500125G-1
56500225G-1
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NARROW
/ WIDE DOWN

12

HÖJD

680 - 1180 mm

MATERIAL PÅ BORDSSKIVA

Vitlaserad ask

FÄRGER

MÅTT (BXD)

ART. NR.

Svart

2315 x 1215 mm
3015 x 1215 mm
3715 x 1215 mm

56400040G-1
56400140G-1
56400240G-1

Vit

2315 x 1215 mm
3015 x 1215 mm
3715 x 1215 mm

56400025G-1
56400125G-1
56400225G-1

Narrow Wide Down är ett höj- och sänkbart konferensbord för aktivitet och effektivitet vid stora möten.
Bordet är nära besläktat med Narrow Wide Up, men som
namnet antyder går benen från tjocka till smala i stället
för tvärtom. Detta gör att Narrow Wide Down i ett upphöjt läge inger en robustare känsla än Narrow Wide Up.
De raka linjerna i benen och bordsskivan för tankarna
ett traditionellt konferensbord, men de rektangulära
benen skapar en visuell lekfullhet, där bordet betraktat
från kortsidorna ger ett stabilt intryck medan det känns
nättare från långsidorna. Stativ i svart eller vitt mattlack
med bordskiva i vitlaserad ask. Narrow Wide Down är
bordet som kräver en stor yta där benens former framhävs och kommer till sin rätt.
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TETRA
SQUARE

Det lilla mötesbordet med det stora utrymmet för kreativa samtal. Den minimalistiska designen
där den mjuka övergången mellan den vitpigmenterade asken och de svarta eller vita grafiska
benen, gör att bordet får ett enhetligt uttryck. De raka linjerna hos de kvadratiska benen och
bordsskivan förstärks ytterligare genom att bordsskivans överhäng har minimerats och ligger i
kant med stativramen. Ett höj- och sänkbart bord som kombinerar intimitet och tydlighet i sin
design, och som går att använda som både arbetsbord och matbord.
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HÖJD

680 - 1200 mm

MATERIAL PÅ BORDSSKIVA

Vitlaserad ask

FÄRGER

MÅTT (BXD)

ART. NR.

Svart

1100 x 1100 mm

56200045G-1

Vit

1100 x 1100 mm

56200065G-1
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TRIANGLE
INDUSTRY
Ett arbetsbord som omedelbart drar blickar till sig.
Triangle Industry kombinerar minimalistisk elegans med
industriell känsla. Bordet har en form som upplevs som
både geometriskt stabil och lekfull, där triangelbenen av
rektangulära rör ger en perfekt övergång till stativet och
bordsskivan. Bordets råa känsla förstärks av att svetssömmar och brännmärken från svetsningen bevarats.
Stativet har därefter behandlats med klarlack för att framhäva det obehandlade stålet. Den mörkgråa bordsskivan
i kombination med den matta klarlacken ger en ren och
elegant finish, medan förskjutningen av bordsskivan skapar
en estetisk helhetskänsla. Ett höj- och sänkbart bord för
den som sätter genuint värde på rena former och design.
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HÖJD

615 - 1275 mm

MATERIAL PÅ BORDSSKIVA

Grå högtryckslaminat

FÄRGER

MÅTT (BXD)

ART. NR.

Obehandlad

1600 x 800 mm

56600112G-1

TETRA WORK
Sober minimalism när den är som allra bäst. Tetra Works
raka linjer och smala kvadratiska ben gör att det
höj- och sänkbara bordet smälter in i alla miljöer och
omedelbart blir ett tydligt inredningselement.
De raka linjerna förstärks ytterligare av att bordsskivans
överhäng minimerats och ligger i kant med stativramen –
något som ger intrycket av att bordsskivan svävar.
Den mörkgråa bordsskivan i kombination med den
matta finishen i svart eller vitt ger bordet en diskret
och mycket elegant framtoning – väsensskilt från
traditionella arbetsbord.

HÖJD

680 - 1180 mm

MATERIAL PÅ BORDSSKIVA

Grå högtryckslaminat

FÄRGER

MÅTT (BXD)

ART. NR.

Svart

1600 x 800 mm

512115-1

Vit

1600 x 800 mm

512116-1

Definitionen av mobilitet. Ett bord du enkelt flyttar runt på
arbetsplatsen eller ställer i begränsade ytor i hemmet eller skolmiljöer. Tack vare möjligheten till batteridrift behöver du inte ens
tillgång till ström utan kan rulla ut Mobile One A på terassen
eller i trädgården. Den rektangulära bordsskivan i vit- eller svartlaserad ask vilar på stilrena, rektangulära ben med mattlackerad
finish i svart eller vitt. Den vinklade foten bryter av och ger bordet
ytterligare en dimension av futuristisk elegans. Designen gör att
du enkelt kan skjuta in stolen under bordsskivan för att spara
utrymme, och de fyra hjulen kan enkelt ersättas med de
medföljande fötterna. Mobile One A passar lika bra som arbetsstation som höj- och sänkbart bord för tal och presentationer.

HÖJD

685 - 1185 mm

MATERIAL PÅ BORDSSKIVA

Vitlaserad ask
Svartlaserad ask

FÄRGER

MÅTT (BXD)

ART. NR.

Svart

800 x 700 mm

5141455E

Vit

800 x 700 mm

5141656E

Mobilitet för en eller flera. Trots sin kompakta design och sitt
nätta intryck är Mobile One Q ett mångsidigt och mobilt höjoch sänkbart bord med många möjligheter. Bordets lekfulla form
– där fot och bordskiva harmoniserar – är ett tydligt steg bort från
det traditionella arbetsbordet. Den droppformade bordsskivan i
laserad ask ger bordet symmetri och karaktär samtidigt som
formen bjuder in till kreativa möten. Den laserade asken har också
en tydlig träådring som bryter av de stilistiska svarta eller vita
benen och bidrar till att ge bordet ett mer gediget uttryck.
Mobile One Q går lika bra att använda som enskilt bord och i
grupp. Genom att använda flera bord tillsammans går det
skapa olika kombinationer efter behov. De fem hjulen kan enkelt
ersättas med medföljande fötter och möjligheten till batteridrift
gör att bordets funktionalitet går att använda överallt.

HÖJD

690 - 1190 mm

MATERIAL PÅ BORDSSKIVA

Vitlaserad ask
Svartlaserad ask

FÄRGER

MÅTT (BXD)

ART. NR.

Svart

800 x 700 mm

5140656E

Vit

800 x 700 mm

5140455E

MOBILE ONE A

MOBILE ONE Q
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TETRA RECTANGLE

Tetra Rectangle är ett stabilt och elegant höj- och
sänkbart bord för stora möten som kräver flexibilitet
och aktivitet. Växla mellan sittande och stående och
maximera energinivån och interaktionen under ett
långmöte. Med sina smala kvadratiska ben har
Tetra Rectangle ett minimalistiskt men samtidigt
inbjudande stabilt intryck. De raka linjerna förstärks
av att bordsskivans överhäng minimerats och ligger
i kant med stativramen. Stativet i svart eller vit
mattlack harmoniserar med den vitlaserade
bordsskivan i ask och skapar en känsla av ett bord
som väntar på liv och samtal.
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HÖJD

680 - 1200 mm

MATERIAL PÅ BORDSSKIVA

Vitlaserad ask

FÄRGER

MÅTT (BXD)

ART. NR.

Svart

2100 x 1100 mm
2800 x 1100 mm
3500 x 1100 mm

56200145G-1
56200245G-1
56200345G-1

Vit

2100 x 1100 mm
2800 x 1100 mm
3500 x 1100 mm

56200165G-1
56200265G-1
56200365G-1

HÖJD

600 - 1050 mm

MATERIAL PÅ BORDSSKIVA

Vit laminat/Plywood

FÄRGER

MÅTT (BXD)

ART. NR.

Svart

ø700 mm
ø500 mm

5031256
5031556

Vit

ø700 mm
ø500 mm

5031266
5031566

Silver

ø700 mm
ø500 mm

5031286
5031586

SINGLE PEDESTAL
Bordet med oändliga möjligheter. Använd Single
Pedestal som höj- och sänkbart talarbord, avlastningsbord eller fikabord – den justerbara höjden och att
bordet finns i flera olika storlekar gör att bara fantasin
sätter gränser. Trots sin storlek är det ett stabilt bord
där det kvadratiska benet i kombination med den
massiva kryssfoten ger en tydlig känsla av kvalitet.
I samklang med den vita bordsskivan med synlig
kärna av plywood får Single Pedestal ett lugnt och
harmoniskt uttryck som smälter in i alla miljöer.
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