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Skabe med bænk

GARDEROBESKABE

Et gennemtestet garderobeskab.
Skabene er udviklet over mange år, hvilket betyder, at de både er robuste, funktionelle, skabt til at holde og overholder de gældende 

regler fra Arbejds- tilsynet.
De praktiske ventilationshuller i skabenes top er eksempelvis ikke alene funktionelle, men indgår også som en del af løsningens 

samlede udtryk.
Lågerne er dobbeltpladede med lyddæmpning, kraftigt dørstop og skjulte hængsler. Hattehylde, bøjlestang m/kroge

Farve:
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Bænk

Barbord med firkantet bordplade



BESKRIVELSE YDERLIGERE INFORMATION

Gate Reflect-serien er designet af den danske arkitekt Thomas Pedersen.
Gate Reflect-stolen udstråler personlighed med sit organiske formsprog. Stolen er ideel til kantiner, salopstillinger, auditorieområder og mødelokaler. 
Stolen kan stables og fås i forskellige farver. Stellet fås i krom eller pulverlakeret i matchende farver. Gate Reflect-stolen er produceret med særlig om-
tanke for miljøet. Sorte og grå skaller er lavet af recirkuleret polypropylengranulat. Stellet består af 95% genbrugt stål. Alle plast- og steldele er frem-

stillet af recirkulerbare materialer. Gate Reflect-serien fås med sæde-, inderside og fuldpolstring samt armlæn og lukkede armlæn.



4 grenet drejeunderstel

4 benet understel
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AFFALDSSORTERING
Med en flot miljøstation er det let 

at skille sig af med sit affald.

Eg, lakeret Farve himmelblå
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MATRIX RAMME
Matrix ramme hvor billedet bliver spændt ud til rammens kant.

Det er nemt og hurtigt at udskifte et imagebillede til et nyt udtryk.
Matrix rammer kan være med til at dæmpe lydniveauet i rummet.

Et enkelt og flexibelt system, der sikrer stil og høj signalværdi.
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Arbejdspladser

SKYDELÅGESKABE / ÅBNE SKABE

Funktionel skydelågeskab i en opbevaringsserie, skabt til daglig brug og slidtage i et kontormiljø. 
Kan indrettes efter behov.

Lette design- og håndværksmæssige detaljer, med flotte smigsamlinger og stilrent udtryk.

Antrasit korpus, låger i eg. B160 cm - H110 cm

Bredt tilbehørsprogram:
Skuffer,Plastkassette, hængemapperamme, Lyddæmpende bagbeklædning mm.

UDTRÆKSSKABE

Udtræksskabe til placering for enden af skrivebordet,eller mellem to skriveborde,
Så skabet deles mellem 2 personer.

Skaber rum, privatsfære og virker støjdæmpende.

Udførsel:
H: 3xA4 høj, 110 cm, B: 40 x D: 90 cm Antrasit korpus, 2 hylder. fronter i eg.

Bredt tilbehørsprogram

FARVEKOMBINATIONER

Andre muligheder for flot farvespil.
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Kontorstole
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Kontorstole
Kan leveres i flere farver

Funktionalitet
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Barstole

Gate Reflect-serien er designet af den danske arkitekt Thomas Pedersen.

Gate Reflect-stolen udstråler personlighed med sit organiske formsprog. Stolen er ideel til kantiner, salopstillinger, 
fællesområder og mødelokaler. Gate Reflect 5200 kan stables (25 stole på transportvogn, 10 stole uden polstring på 

gulv og 7 stole med polstring på gulv) og fås i forskellige farver. Gate Reflect 5270 og 5280 kan også stables
 (10 stole uden polstring på gulv og 7 stole med polstring på gulv). Stellet fås i krom eller pulverlakeret i matchende 
farver. Gate Reflect-stolen er produceret med særlig omtanke for miljøet. Sorte og grå skaller er lavet af recirku-

leret polypropylengranulat. Stellet består af 95% genbrugt stål. Alle plast- og steldele er fremstillet af recirkulerbare 
materialer.

Gate Reflect 5270 og 5280 er hhv. counter- og barmodel.

Gate Reflect 5200 fås med miljømærket EU-Blomsten
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Forslag til lamper

Fåes med firkantet bordplade



Forslag til lamper
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