
EFG012371

EFG Tab
EFG Tab er en lydabsorberende bordskjerm med enkel design og rene linjer. EFG Tab gir deg

mulighet til å forme arbeidsplassen etter dine behov og aktiviter. Den praktiske

funksjonslisten med tilbehør eller produktene i EFG Add sortimentet hjelper deg med å skape

en arbeidsplass der funksjon og prestasjon blandes med design.
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Produktfakta
EFG Tab bordskjermer er stoffkledde og passer til alle bord uten sarger. Skjermene er både innsynsbeskyttende og

lydabsorberende og passer utmerket som avdelere i kontorlandskap.

• Akustisk bordskjerm i tre varianter; ensfarget, tofarget og ensfarget med søm i kontrasfarge. På den tofargete

benyttes samme tekstil. På den ensfargete med kontrastsøm velges sømfargen fra stoffkolleksjonen Palermo.

• Bordskjermen finnes både med og uten funksjonslist lakkert i hvit eller sølv. Denne kan kompletteres med et stort

utvalg av tilbehør.

• Festes under bordplaten med vinkelbeslag; 2 alt. 3 stk. inngår uavhengig av skjermens lengde og er lakkert i grå

struktur (26).

• Bordskjerm med høyde 600 mm: Forborete hull med fast plassering, høyde 400 og 450 mm over bordplaten.

• Bordskjerm med høyde 750 mm: Forborete hull med fast plassering, høyde 550 og 600 mm over bordplaten.

• Bordskjerm med høyde 750 mm fri plassering: Ingen forborete hull, dvs. fri plassering av vinkelbeslagene, men

maks. høyde over bordplaten er 600 mm.

• Skjermene passer både på bordenes lang- og kortsider, men vær oppmerksom på at på bordet EFG Izi kan

skjermene bare plasseres på bordets langside.

• Bordskjermene finnes i 8 bredder: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 og 2000 mm.

• Tykkelse: +/- 35 mm, avhengig av tykkelsen på valgt tekstil.

• Bordskjermen består av 166 mm sponplate med 10 mm stopping på hver side.

• Stoffmedgang pr. skjerm: 800 mm: 1,1 m, 900 mm: 1,2 m, 1000 mm: 1,32 m, 1200 mm: 1,37 m, 1400 mm: 1,53 m,

1600 mm: 1,68 m, 1800 mm: 1,88 m, 2000 mm: 2,3 m.

• Garanti: 5 år mot material- og produksjonsfeil.

• EFG Tab passer på langsiden på samtlige EFGs arbeidsbord med unntak av Team Pro, samt som sideskjerm på

bordets kortside på samtlige EFGs arbeidsbord med unntak av Team Pro og EFG Izi.

EFG012372 EFG012542 EFG012374

EFG Tab med funksjonslist EFG Tab bordskjerm med EFG Add

tilbehør

EFG Tab

EFG012003 EFG012349

EFG012347

EFG Tab variasjoner Funksjonslist, lakkert i hvit eller sølv A29H25, sølv. (A29H15, hvit). Hyllesett

3xC4, tilbehør til funksjonslist

Tilbehør til Arbeidsbord og Arbeidsbord sitt/stå EFG Tab 13/04/2015

EFG HOV+DOKKA AS, www.efg.no



EFG012340

EFG012338

EFG012341

A29H11, hvit. (A29H21, sølv). Hylle C4,

tilbehør til funksjonslist

A29H20, sølv. (A29H10, hvit).

Penneholder, tilbehør til funksjonslist

A29H17, hvit. Lampe, tilbehør til

funksjonslist

EFG012360

EFG012330

EFG012343

A29H16, hvit. Lampefeste, tilbehør til

funksjonslist

A29H12. Whiteboardtavle, tilbehør til

funksjonslist

A29H13, hvit. (A29H23, sølv).

Skjermarm, tilbehør til funksjonslist

EFG012384 EFG012344

A29H28, sølv. (A29H18, hvit).

Glideskinne til skjermarm (A29H13,

hvit), (A29H23, sølv), tillbehør til

funksjonslist

A29H14, hvit. (A29H24, sølv).

Skjermarm, tilbehør til funksjonslist
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