
UDFØRELSE

BORDPLADER:

Fremstillet af 20 mm spånplade, med lige ABS kantli-

ste eller kryds"ner kant.

LAMINAT: Formica højtrykslaminat eller Fenix nanola-

minat, tykkelse 0,7 mm,  

STEL

Runde ben stel fremstillet af præcisionsstålrør DIN 

2394 (Ø32 mm x 2 mm). 

Udførsel:

Krom

Satin krom. 

Sortlakeret

MODELLER

TUBE Fold   Vægt

T3170  140x70 cm 24,8 kg 

T3080   80x80 cm 18,9 kg

T3120  120x80 cm  24,6 kg

T3140  140x80 cm 27,4 kg

T3180  180x80 cm 33,0 kg

T3100  Ø110 cm 25,9 kg

TUBE Fold Counter

T5240  140x60 cm, H90cm 

T5280 180x60 cm, H90cm 

TUBE Stay   

T2170 140x70 cm

T2080 80x80 cm

T2120  120x80 cm

T2140 140x80 cm

T2180 180x80 cm

T2100  Ø110 cm

TUBE
Design by Randers+Radius

TUBE er verdensklasse. Et helt enkelt funktionsbord, i en kvalitet ud over det sædvanlige. 

Tube "ndes i to versioner TUBE Fold, som er et klapbord, og TUBE Stay som er et fast bord.

Klapbordet "ndes også som et counter bord i højde 90cm. Fold og Stay er opbygget 

omkring en sarg af aluminium. Den er kernen i selve bordet, og det er her den helt nyud-

viklede klapmekanisme "ndes. TUBE Fold kan håndteres af bare én person, da klapfunkti-

onen og den tilhørende stabelvogn er meget nem at betjene.  

TUBE er bordet som løser mange forskellige indretningsopgaver og passer ind alle steder.

–Findes i 2 versioner: Fold og Stay
–Simpel betjening via udløserknap 

(Fold)
–Nutidigt elegant design 
–7 cm stabelhøjde (Fold)
–Kvalitet ud over det sædvanlige
–Mulighed for stoleophæng
–Testet ifølge EN15372
–Løser mange forskellige indretnings-

opgaver
–Pladetykkelse 20 mm
–Højde: 73 cm 
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EGENSKABER/TILBEHØR

TILBEHØR

Bordvogn til 10 borde (TU7401).

Mål bordvogn: (uden borde):

Totalhøjde 126cm (fra gulv til base: 16cm, fra base til 

håndtag: 110cm)

Bredde: 45cm, længde: 116cm

Skjulte hjul

Stoleophæng til TUBE Fold: 1 Mood, Pure stol

Stoleophæng til TUBE Stay: 1 Mood, Pure eller DRY stol

73



BORDPLADER
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Hvid laminat

NCS S500-N

Lysgrå

laminat

F 7961

Hvid Nanola-

minat Bianco 

malé KP 0029

Sort  

Nano laminat

Nero Ingo 0720

STEL

–Findes i 2 versioner: Fold og Stay
–Simpel betjening via udløserknap 

(Fold)
–Nutidigt elegant design 
–7 cm stabelhøjde (Fold)
–Kvalitet ud over det sædvanlige
–Mulighed for stoleophæng
–Testet ifølge EN15372
–Løser mange forskellige indret-

ningsopgaver
–Pladetykkelse 20 mm
–Højde: 73 cm 

TUBE
Design by Randers+Radius

Sort

Ral 9005

Krom Satin krom

Lysgrå Hvid Nanola Sort 


