Nordisk Furniture – Brochure møbler

ORGANIC BY NSF
ORGANIZER SKABE
Organizer skabe med hjul og op til tre skillerum giver et utal af indretninger, til forskellige behov.
Alle skabene har samme højde og kan sættes sammen med årgange på tværs. Hjulene er skjulte.
Når skabene sættes sammen kan de nruges som stående arbejdsbord, f.eks. til arbejde med flex tavler.

ORGANIZER

FARVER

Organizer skabet kommer med 1-2-3 skillerum. Skabet kan indrettes med
hylder og/eller skuffer i forskellige størrelser. Skabene bruges som rum
opdeler, elevskab, til skoletasker, lærerskab, stående arbejdsplads med
mere.
Alle Organizer skabe er produceret med forstærket jernramme, og har
skjulte sikkerheds hjul der gør til at man ikke kan få fødderne i klemme.
Organizer skabe er udført i 19 mm plader med ABS kantlister.

Mål: 140 x 90 x 50 cm.
1 skillerum, 2 skillerum eller 3 skillerum
Lille hylde
32,3 x 43,0 cm
Mellem hylde
66,5 x 43,0 cm
Stor hylde
100,7 x 43,0 cm
Mellem plastskuffe
7,5 cm
Stor plastskuffe
15 cm
Skydelåger Cylinderlås
Test: TÜV
Garanti: 5 år
Overholder DIN EN 1729-1:2006-09, DIN EN 1729-2: 04.12, AfPS GS
2014:01
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Nordisk Furniture – Brochure møbler

ORGANIC BY NSF
Organizer er et fleksibelt skoleskab på hjul, med
forstærkede jernrammer. Skabene kan sættes sammen
og anvendes på mange forskellige måder.
Her vise eksempler på hvordan Organizer skabene kan
sammensættes.
De kan både indrettes som lærerskab med skydelåger
og cylinderlås.
Skabene er også populære som elev- og materiale
skabe. F.eks. til skoletasker, skuffer, hylder m.m.
Vi hjælper gerne med indretningen af skabene, så
funktionen er optimal.

ORGANIZER / SKYDELÅGER
Her er skabet vist med én rumdeler, to hylder og
skydelåger med lås.
Mål: 140 x 47,5 x 90 cm.

ORGANIZER / 1 SKILLERUM

ORGANIZER / 3 SKILLERUM

Her er skabet vist med én rumdeler, to store hylder og
syv skuffer i venstre side.
Mål: 140 x 47,5 x 90 cm.

Her er skabet vist med tre rumdelere og fyldt med 28
skuffer i hele skabet.
Mål: 140 x 47,5 x 90,5 cm.

ORGANIZER / 3 SKILLERUM

ORGANIZER / 3 SKILLERUM

Her er skabet vist med tre rumdelerer med rum til
skoletasker og 8 skuffer (2 skuffer pr. elev).
Mål: 140 x 47,5 x 90 cm.

Her er skabet vist med tre rumdelere og 4 hylder, hvilket
skaber plads til otte skoletasker.
Mål: 140x47,5x90 cm
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