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Bord med hörnben är en stabil konstruktion som 
består av en spånskiva belagd med laminat eller  
fanér samt en sarg i stål som sammanbinder ben 
och skiva. Benen kan justeras i höjdled. Sarg och 
skiva är sammanfogade från fabrik, endast ben 
behöver monteras vid leverans. Ben och sarg finns i 
vit, svart eller silvergrå lack, med skivor i björk- eller 
bokfanér alternativt vit-, bok-, eller björklaminat.

Skivan består av en spånskiva  
belagd med antingen fanér eller 
laminat. Välj mellan bok- eller björk-
fanér, bok-, björk- eller vitlaminat. 

FLERA UTFÖRANDEN

Hörnbenen är manuellt justerbara 
i höjd mellan 680 - 850 mm. Benen 
är runda och finns i svart, vit eller 
silvergrå lack.

JUSTERBAR HÖJD

En sarg av stål gör konstruktionen 
stabil. Benen levereras lösa och 
monteras i sarghörnen.

SARGKONSTRUKTION
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SPECIFIKATIONER

BORDSTYPER

Borden finns i flera olika utföranden och benstativen finns 
som fristående bord, koppingsbara på en eller två sidor samt 
med ett eller två indragna ben. Här nedan finns ett urval av 
våra bordstyoer,sSe vår prislista för komplett sortiment och 
samtliga mått, artikelnummer och priser.

STATIV

Slaglängd 170 mm

Höjdjustering 680 - 850 mm

Färg Svart, silvergrå, vit

Kopplingsbart Ja

FÄRGER

Svart (1) Vit (3) Silvergrå (4)

STATIVFÄRG (X)

Björk (5) Vit (7)Bok (4)

LAMINAT (Z)

Björk (3)Bok (1)

FANÉR (Z)

L-FORM L-FORM / INDRAGET BEN YXAN-FORM

FRISTÅENDE KOPPLAT 1 SIDA KOPPLAT 2 SIDOR MAGURTAG

1 INDRAGET BEN 2 INDRAGNA BEN KOPPLAT / INDRAGET BEN MAGURTAG

FRISTÅENDE FRISTÅENDE FRISTÅENDE FRISTÅENDE

FRISTÅENDE RUND KOPPLAT 1 SIDA FRISTÅENDE HALVRUND MASKINBORD / VINKELBORD
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