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Swedstyle  
Cable Tray Conference  
/ Creative Surface

Ett kabeldike med tre olika monteringsmöjligheter som passar  

till alla Swedstyles konferensbord. Kabeldiket kan skruvas fast  

direkt i undersidan av bordsskivan, kan hängas direkt på  

ramrören i bordsstativet, eller placeras i en nedfräsning på  

bordsskivans ovansida. Kan eftermonteras. Finns i två storlekar 

400 eller 800 för att passa både stora och små konferensbord. 

Kombinera flera för att uppnå önskad längd.  

Creative Surface är en tillbehörsserie till Cable Tray Conference  

som skapar en kreativ miljö vid ditt konferensbord.  

Genom håltagning i bordskivan så kan du utnyttja kabeldiket  

till nedsänkt förvaring. Kombinera med olika "lock" för att passa 

den förvaring du önskar. Sänk ned en skål för servering eller 

plantera en växt som bidrar till trivsel vid mötesbordet.  

Varför inte placera en QI-laddare för lättåtkomlig  laddning av 

mobil eller ett ställ för pennor.

Skruvas direkt i undersidan av bordsskivan

Kan hängas direkt på ramrören i bordsstativet 

Placeras i en nedfräsning på bordsskivans ovansida 

• Stilren och praktisk förvaring av sladdar

•  Enkel åtkomst

•  Passar alla bordsskivor

•  Lätt att montera

•  Utbyggbar

•  Vinklingsbart och reglerbart i sidled

•  Kan efter monteras
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Produkt Färg Art. Nr. 

Cable Tray 400 Svart 50520145B

Vit 50520165B

Cable Tray 800 Svart 50520045B

Vit 50520065B

Side Cover  
Conference

Svart 50520845B

Vit 50520865B

Produkt Färg Art. Nr. 

Side Cover
Conference

Svart 50520845B

Vit 50520865B

Produkt Färg Art. Nr. 

Creative Surface  
780

Svart 50520745B

Vit 50520765B

Creative Surface 
780/220

Svart 50520645B

Vit 50520665B

Creative Surface 
780/80x2

Svart 50520545B

Vit 50520565B

Produkt Färg Art. Nr. 

Creative Surface  
260

Svart 50520445B

Vit 50520465B

Creative Surface 
260/220

Svart 50520345B

Vit 50520365B

Creative Surface 
269/80

Svart 50520245B

Vit 50520265B

Ger enkel åtkomst till sladdar. Håltagning i  
hörnen av kabeldiket möjliggör komplettering 

med Swedstyle Cable Management. 

Komplettera med Creative Side Cover för 
att täcka insyn i kabeldiket från sidorna.

Finns i två olika storlekar och färger med olika 
hålbilder, 220 och 80 mm som standard. 

•   Skapar en kreativ miljö

•  "Locken" är liksidiga och kan placeras  
 både i mitten och på kanterna

•  Passar alla bordsskivor
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Smart office solutions

Kontorsteknik på svenska. Teknik som är enkel att förstå och 

enkel att använda – det hittar du hos oss på Swedstyle.  

Med smarta lösningar utvecklar vi morgondagens  

arbetsplatser, på plats i Småland nära dig och din verksamhet. 

När innovativ teknik kombineras med svensk produktion  

och kvalitet blir resultatet nämligen något alldeles extra.


