Info Bord-Golv-Väggskärmar

Sitt & Ståbord för alla!
Gäller från 130901

Bordskärmar Info
Vid beställning: Välj modell och storlek på din önskade skärm. Välj sedan färg på tyg. Sedan väljer du blixlås eller söm.
Använd färgkod för tyg, söm och blixlås när du beställer. Beställ sedan fästen i önskad färg.
Höjd ovan bordskiva ca. 430 mm gällande skärm med höjd 650 mm och ca. 580 mm för skärm med höjd 800 mm.
Har du önskemål om andra tyger, mått, fästen eller annan special anpassning vänligen kontakta oss.

Bordskärm GSTD
Bordskärm (20 mm) där tyg, blixlås eller söm kan kombineras enligt önskemål.
Fast kärna klädd med skumlaminerat tyg för bra ljudabsorbtion. Komplettera
gärna med funktionslist för upphängning av tillbehör. Fäste 150cc från kant.
OBS! maxbelastning 6 kg. Finns i höjd 650 och 800 mm.

Bordskärm GA30P
Bordskärm (40 mm) där tyg, blixlås eller söm kan kombineras enligt önskemål.
Träram med ljudabsorbent, klädd med skumlaminerat tyg. Fäste 150cc från kant.
OBS! maxbelastning 6 kg. Finns i höjd 650 och 800 mm.

Bordskärm GA30P+ (Förstärkt)
Bordskärm (40 mm) där tyg, blixlås eller söm kan kombineras enligt önskemål.
Träram med ljudabsorbent, klädd med skumlaminerat tyg. Fäste 150cc från kant.
Komplettera gärna med funktionslist för upphängning av många tillbehör.
OBS! maxbelastning 25 kg. Finns i höjd 650 mm.

Bordskärm GA30S med Slide
Flexibel skjutbar skärm (40 mm) som monteras på list under bord. Skjut i sidled
för att öppna eller stänga insynen mot din arbetskompis. Övrig fakta se GA30P.
OBS! maxbelastning 6 kg. Finns i höjd 650 mm.

Bordskärm GA30P med Plexi i överdel
Bordskärm (40 mm) med söm och plexi i överkant. Träram med ljudabsorbent,
klädd med skumlaminerat tyg, höjd 800 mm (varav skärm 550 och plexi 250 mm)
Fäste sitter 150cc från kant. OBS! maxbelastning 6 kg.

Bordskärm Plexi
Plexiskärm 5 eller 8 mm tjock i transparent, frostad eller rökfärgad plexi.
tillverkad i acrylplast, höjd ovan bordskiva ca.430 mm. Fäste 150cc från kant.
Finns i höjd 650 mm.

transparent frostad

Tillbehör bordskärmar Info
Det finns olika tillbehör till bordskärmar efter respektive modell och
För funktionslist och tillbehör se katalog eller prislista.

Vägg absorbent Info
Ljudabsorberande väggtavla som enkelt monteras med upphängningslist.
Träram fylld med ljudabsorbent och klädd med skumlaminerat tyg.
Tjocklek 40 mm, glöm ej beställa upphängningslist.
Finns i höjd 650 och 800 mm.

rökfärgad

Golvskärm Info

Golvskärm GA30
Golvskärm (40mm) där tyg, blixtlås eller söm kan kombineras efter önskemål. Träram med ljudabsorbent,
klädd med skumlaminerat tyg. Finns med olika fästen. Testad och A-klassad på SP i två utföranden.
Koppla ihop flera skärmar med blixlås om du önskar. Finns som standard i flera olika bredder och höjder.
Önskar du annat tyg, mått eller anpassning vänligen kontakta oss.
Vid beställning:
Välj modell och storlek på din önskade skärm. Välj sedan färg på tyg. Sedan väljer du blixlås eller söm.
Använd färgkod för tyg, söm och blixlås när du beställer. Beställ sedan de fästen du önskar.

Tyger och koder (Bord-Golv Skärmar, Väggabsorbent och pall)
EVENT SCREEN

färgkod:01
(60000)

färgkod:02
(61008)

färgkod:03
(61011)

färgkod:04
(60004)

färgkod:05
(60002)

färgkod:06
(60021)

färgkod:07
(60999)

färgkod:08
(62004)

färgkod:09
(63012)

färgkod:10
(64028)

färgkod:11
(64029)

färgkod:12
(61015)

färgkod:13
(66031)

färgkod:14
(66030)

färgkod:15
(66032)

färgkod:16
(66006)

färgkod:17
(66015)

färgkod:18
(67015)

färgkod:19
(67016)

färgkod:20
(67017)

färgkod:308
(13-sahara)

färgkod:309
(1700-blue turquo)

NOBLE Lux (Moccaegenskaper. Nyansskiftningar vid beröring)

färgkod:300
(03-ivory)

färgkod:301
(752-sand)

färgkod:302
(210-espresso)

färgkod:303
(601-dark terra)

färgkod:304
(845-loud red)

färgkod:305
(846-bright pink)

färgkod:306
(90-clove)

färgkod:307
(432-woodruff)

EU ecolabel

färgkod:310
(515-navy blue)

färgkod:311
(09-blue)

färgkod:312
(709-argent)

färgkod:314
(17-black)

CARA

JUTE

färgkod:90

färgkod:313
(46-anthracite)

färgkod:91

färgkod:92

färgkod:370
(spray ej033)

färgkod:371
(dolphin ej105)

färgkod:372
(lead ej104)

färgkod:373
(Merrick ej048)

BLEND
EU ecolabel

färgkod:380
(325-blend)

BLAZER

färgkod:381
(324-blend)

färgkod:382
(357-blend)

färgkod:383
(355-blend)

färgkod:384
(373-blend)

färgkod:385
(381-blend)

färgkod:386
(378-blend)

färgkod:387
(375-blend)

färgkod:388
(377-blend)

färgkod:389
(371-blend)

färgkod:42
(CUZ08)

färgkod:46
(CUZ34)

färgkod:47
(CUZ23)

färgkod:50
(CUZ06)

färgkod:51
(CUZ02)

EU ecolabel

färgkod:30
(CUZ28)

färgkod:32
(CUZ29)

färgkod:34
(CUZ01)

färgkod:35
(CUZ30)

färgkod:36
(CUZ18)

färgkod:52
(CUZ14)

färgkod:60
(CUZ49)

färgkod:61
(CUZ32)

färgkod:62
(CUZ56)

färgkod:63
(CUZ51)

OBS! Tänk på att färgavikelser kan förekomma

Tyger och koder (Bord-Golv Skärmar, Väggabsorbent och pall)
TWILIGHT

färgkod:400
(231)

färgkod:401
(291)

REMIX

färgkod:350
(163)

EU ecolabel

färgkod:402
(283)

färgkod:403
(277)

färgkod:404
(268)

färgkod:405
(256)

färgkod:352
(123)

färgkod:353
(173)

färgkod:354
(773)

färgkod:355
(233)

färgkod:406
(267)

färgkod:407
(254)

färgkod:408
(225)

färgkod:409
(257)

EU ecolabel

färgkod:351
(183)

Blixtlås och söm (Bord-Golv Skärmar, Väggabsorbent och pall)
SÖM

BLIXTLÅS

färgkod blixtlås: 100 (vit)

färgkod blixtlås: 101 (svart)

färgkod söm: 200 (vit)

färgkod söm: 201 (svart)

BLIXTLÅS

färgkod blixtlås: 107 (fiskben svart/vit)

färgkod blixtlås: 108 (fiskben svart/svart)

färgkod söm: 202 (orange)

färgkod blixtlås: 109 (fiskben svart/röd)

färgkod söm: 203 (grön)

färgkod blixtlås: 110 (fiskben svart/gul)

färgkod blixtlås: 104 (lila)

färgkod söm: 204 (lila)

färgkod blixtlås: 111 (fiskben svart/lila)

färgkod blixtlås: 105 (röd)

färgkod söm: 205 (röd)

färgkod blixtlås: 112 (fiskben vit/svart)

färgkod blixtlås: 102 (orange)

färgkod blixtlås: 103 (grön)

färgkod blixtlås: 106 (silver)

färgkod blixtlås: 113 (fiskben silvergrå/brun)

färgkod blixtlås: 114 (svart/ silvermetall) OBS! extra tillägg 245 sek per skärm.

färgkod blixtlås: 115 (brun/ guldmetall) OBS! extra tillägg 245 sek per skärm.

färgkod söm: 206 (samma som tygfärg)

Information gällande screentryck på skärmar och vägg absorbenter
Är du intresserad av screentryck till din skärm eller väggabsorbent kontakta oss för information och priser. Tel. 0612-22435 eller info@holmbergsbordet.se

OBS! Tänk på att färgavikelser kan förekomma

Holmbergsbordet Interior, Borgargatan 21, 870 52 Nyland
Tel. 0612-224 35, Fax 0612-222 12
info@holmbergsbordet.se, www.holmbergsbordet.se

