MØDEMØBLER, REOLER & ARBEJDSPLADS
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2020

1

MØDEMØBLER
1 Mødebord, rundt,
Mødebord i flot dansk design med et
moderne og enkelt udtryk.
Sort linoleumsbordplade og pladefod
med søjlestel, der sikrer god plads rundt
om bordet.
Ø 90 cm.
Sort linoleum.
Sort lakeret stel.

60,-

3 Mødestole,
Hay About a Chair 11
Mødestol der matcher bordet flot. Stolen
er en let og behagelig mødestol med en
utrolig god siddekomfort. Moderne og
indbydende i sit design.
Swivel stel. I krom.
Polstret i Remix 2 stof nr 173.
.

45,-

2

MØDEMØBLER
1 Mødebord, rektangulært
Mødebord i rektangulært design med
flotte linier og et stilfuldt udtryk.
Klassisk og holdbart med fine detaljer.
140 x 90 x 74 cm.
Sort linoleum.
Sort/antracit stel.

65,-

4 Mødestole
Hay About a Chair 11
Mødestol der matcher bordet flot. Stolen
er en let og behagelig mødestol med en
utrolig god siddekomfort. Moderne og
indbydende i sit design.
Swivel stel. I krom.
Polstret i Remix 2 stof nr 173.
.

45,-
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MØDEMØBLER
1 Mødebord, rektangulært
Mødebord i rektangulært design med
flotte linier og et stilfuldt udtryk.
Klassisk og holdbart med fine detaljer.
180 x 90 x 74 cm.
Sort linoleum.
Sort/antracit stel.
Med kabelbakke.

70,-

6 Mødestole
Hay About a Chair 11
Mødestol der matcher bordet flot. Stolen
er en let og behagelig mødestol med en
utrolig god siddekomfort. Moderne og
indbydende i sit design.
Swivel stel. I krom.
Polstret i Remix 2 stof nr 173.
.

45,-

4

ARBEJDSPLADS
Møbler
1 kontorstol
Contract stol med mellem ryg.
Stol der kan indstilles efter brugeren og
yder en god støtte – også når den bliver
brugt i mange timer af gangen.
Med ryg der kan justeres i højden og
sædehældning der kan reguleres. Med
synkronmekanisme ved sæde og ryg
samt vægtregulering indbygget.
Sort stof.
Sort stel.
Uden armlæn (armlæn kan tilkøbes)

60,-

! Skrivebord
Contract skrivebord med
hævesænke-funktion.
Med støjsvag motor og flot finish.
Holdbart og elegant.
Sort stel.
Lysegrå plade
i rektangulær facon.
160 x 80 cm.
.

100,-

5

OPBEVARING
Opbevaring

1 Udtræksmøbel.
2 rum høj udtræksreol i moderne
holdbart design til placering ved siden af
arbejdsplads.
Antracit korpus og front.
Bestil enten højre eller venstrevendt
model alt efter placering.
Med lås.

Højrevendt

Venstrevendt

.

65,-

1 Reol.
Reol i 2 rum høj med låger.
Holdbart design med mange muligheder.
Kan fås på hjul.
Antracit korpus.
Antracit front.
Med hjul og lås.

50,-
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OPBEVARING
Reol
1 Kassette
Kassette med 3 skuffer.
Antracit korpus.
På hjul.
Med lås.

40,-
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