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BORDE 

SKYDE BORD 

Bord løsning med stål ramme. Specielt egnet til podier 
med begrænset trindybde. Skydebordet passer ned i 
træ kassetten og har stor anvendelighed. 

- Ramme: 4 mm Stål, pulverlakeret I ønsket RAL farve 
- Bord: 400 x 400 x 10 mm, birke finer. Fineret eller lamineret 

overflade  
- Leveres også fuld lamineret 
- Kan leveres i tykkelserne: 12 and 15 mm 

 

FOLD-UD BORD 

Et bord der bliver dobbelt så bredt. Egner sig specielt 
godt til renoverings projekter med begrænset 
trindybde, og hvor der ønskes en fast bordløsning. 

- Bord: 18 mm birke finer. Fineret eller lamineret overflade 
- Monteres på bagside af stoleryg med et pulverlakeret stål 

beslag.  

 

FAST BORD 

Det faste bord har den største bordflade, men det 
kræver god trindybde for optimal funktion. Desuden 
velegnet til buede rækker.  

- Bord: 19 mm mdf. Fineret eller lamineret overflade med 
massive kant lister. 

- Monteres på bagside af stoleryg med et pulverlakeret 
vinkelbeslag.  

 

ARMLÆNS BORD 

Når bordet ikke bruges, foldes det ind under 
armlænet. Er udstyret med gasfjeder "anti-panik" 
funktion, der sikrer fri flugtvej. 

- Bord: størrelse som et A4-paper, 12 mm birke finer. Fineret 
eller lamineret overflade. 

- Ramme: Stål ramme integreret i ben konstruktion.  
- Gas fjeder 160 Nm 
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SAKSE BORD 

Næsten lydløst bord system. Fineret/lamineret bord, 
der foldes parallelt ned langs stoleryggen den 
monteres på. Velegnet til begrænset trindybde.  

- Folde mekanisme: Pulverlakeret stål, 3 mm  
- Bord: mål 400 x 320 x 20 mm, 19 mm mdf. Fineret eller 

lamineret overflade med massive kantliste.  

  

 

 

FOLDE BORD I TRÆ KASSETTE 

Et bord der foldes ned i træ kassetten. Velegnet til 
begrænset trindybde.  

- Kassette: masiv træ/finer, mål: 440 x 426 x 48 mm 
- Bord: mål 400 x 350 x 12 mm birke finer. Fineret eller 

lamineret overflade med massiv kantliste.  

 

 

 

NoteWB 

En løsning der kan bruges, når bordet ikke kan 
monteres på stolens ryglæn - for eksempel ved ekstra 
stor trin højde. 

- Ramme og ben: pulverlakeret stål. Mulighed for integreret 
stikkontakt og/eller LAN. 

- Kasse: massiv træ / finer og krydsfiner 
- Bord: 12mm birk krydsfiner. Fineret eller lamineret overflade, 

med kantliste. 

 

 


