CO T TAG E

Till 2018 har vi tagit fram ett system där vi inspirerats av arkitekter.
Systemet är näst intill arkitektonisk i sitt utförande. Systemet har vi
valt att kalla för Cottage.

personliga skåpen. Genom RFID-lås går det anpassa behörigheten och
arbetsplatsen får en säker förvaring.
I det större ramverket med stoppning har vi gjort god plats för vila
eller kreativa möten, om flera moduler används. Välj mellan ett stort
antal fina och slitstarka ulltyger på åtminstone 100.000 Martindale från
Camiras Synergy serie. Med den lilla kuben kan du bryta upp och skapa
mer lekfull uppdelning mellan skåpen.

Cottage bygger på tre olika förvaringsmoduler för arbetsplatsens olika
behov och två ramverk som ger rymd, flexibilitet och liv till konceptet.
Systemet har inte en tydligt definierad fram och baksida vilket gör att
den med fördel kan placeras mitt i rummet.
Vi har valt att dela upp förvaringen mellan det mindre skåpet för den
privata förvaringen och det större skåpen för gemensam förvaring
– teamskåp. Storleken på det privata skåpet är anpassat till den
personliga förvaringen av kontorets typiska nödvändigheter, så
som dator, mappar m.m. Teamskåpen ger möjlighet till förvaring av
material rörande ett projekt, en grupp, en avdelning eller något som
alla borde ha tillgång till. Teamskåpen kan även användas till förvaring
av ytterkläder, träningsväskor och andra ting som inte får plats i de
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PRODUKTINFO
STOMMAR
Samtliga moduler i Cottage-serien har stomme tillverkad i 16mm
kulör-lackerad mdf eller direktlaminerad, matt, sammetslen spånskiva (rygg i motsvarande material, 12mm).

RAMVERK/SOCKLAR
Ramverken (socklar, soff-ram och fristående ram) pulver-lackas som
standard i RAL 9003 och RAL 7043.
Socklarna har justerbara ställfötter.

DÖRRAR OCH LÅDFRONTER
Dörrar och lådfronter är innanförliggande och är tillverkade i 16mm
tjock kulör-lackad mdf.
Alla kanter på dörrar är fasade 1mm i 45 grader istället för radie för att
ge ett striktare intryck..

MONTERING
Cottage kräver viss egen-montering/sammanfogning (ihopskruvning)
av de olika modulerna på plats där delarna inte är förborrade beroende på variationsmöjligheterna.

5 ÅRS GARANTI
LÅS
Dörrarna är utrustade med cylinderlås som standard men finns med
RFID (Mifare) eller andra lås-sorter som alternativ.

DIMENSIONER

CD7/6-2
608X700X445

CD7/12-4
1200X700X445

CS700
140X700X445

CD7/17-6
1792X700X445

CD7/17-1
1792X700X445

CD3/17-1
1792X350X445

CS1400
140X1400X445

CS2100
140X2100X445

CO7/3-1
300X700X490
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