
COMPACT WORK

Ett litet nätt och smidigt höj- och sänkbart  
arbetsbord som är anpassat för hemmet.

• Steglös höjdjustering

• Ergonomiskt

• Stilren design

Beroende på behov eller funktion så finns möjlig-

heten att välja bord som är elektriskt motordrivet 

eller manuellt med vev. Oavsett vilket produktval 

man väljer så kan det enkelt skapas en justerbar och 

ergonomisk arbetsmiljö. Höjden kan regleras från 

730 till 1210 mm.  

Den A-formade foten är utformad för att möjliggöra 

fritt benutrymme. Designen gör dessutom att du 

enkelt kan skjuta in stolen under bordsskivan för att 

spara utrymme när arbetsdagen är slut. 

Stativen är vita och levereras med en bordsskiva 

(780x580x19.5 mm) i ljus, varmtonad laminat.  

För att bryta av den vita helheten på bordet så  

har bordsskivan fått ett naturligt inslag av en 

plywoodliknande kant. 

Bordsskivans storlek är anpassat för att få plats  

med en laptop, anteckningsblock, datamus och en 

bordslampa. Allt du behöver för en god arbetsmiljö.

Compact Work M 514116-1G Vit

Compact Work C 514116C-1G Vit
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Compact Work M Compact Work C 
Antal ben 1 1

Ställbar höjd Ja Ja

Drivs av Elektricitet Vev

Slaglängd 480 mm (720 - 1200 mm ± 5 mm) 480 mm (720 - 1200 mm ± 5 mm)

Lyftkraft Max 30 kg Max 30 kg

Hastighet 28 mm/sek -

Elförbrukning i vänteläge 0,3 W -

Ljudnivå < 42 dBa -

Mått på bordsskiva 780 x 580 mm (B x D) 780 x 580 mm (B x D)

Intermittent drift 10 %, 1 min 9 min paus. Max 2 min/18 min -

Böjmoment i ben Max 150 Nm -

Livslängd Min 10 000 cykler -

Vikt 22 kg 22 kg

Lackering Pulverlackering Pulverlackering

Användningsområde Inomhus Inomhus

Omgivningstemperatur +5° to +30 °c +5° to +30 °c

Omivningsfukt 5 – 85 % 5 – 85 %

Prestanda för styrhenhet Låg bygghöjd
Bygger på switchad teknologi helt utan magnetfält
Inbyggt överlastningsskydd
Inbyggt temperaturskydd

-

Tekniska specifikationer: 

Tillbehör:

Stilrent kabeldike - Komplettera ditt Compact Work med 

ett elegant kabeldike i filt. Göm kablarna snyggt och  

prydligt och skapa en komplett och fungerande arbets-

plats. Enkel montering på stativet med krokar. 

Flyttbart med hjul - För ytterligare rörelsefrihet kan  

ställtassarna ersättas av hjul som kan köpas till som extra 

tillbehör. Detta gör att bordet blir ännu mer lättillgängligt. 


