
Detta erbjudande gäller dig som deltog under Varbergs Morgon
28 november 2019. 

Vi firar Black Friday under helgen och erbjuder just nu ett kanonpris på 
höj- och sänkbar arbetsplats.

Erbjudandet gäller tom. söndag den 1 december klockan 23.59 
eller så långt lagret räcker.

Fyll i nedstående information och maila denna beställningsblankett till 
order@form2.se.

Företagsnamn

Kontaktperson

Leveransadress

FakturaadressTelefon

E-post

Superpris på höj- och sänkbar 
arbetsplats från

2. Välj tillval

Powerdot
El, Data, USB-laddare för infällning i bordsskivan.
* Borras med dosfräs. Kontakta oss för utlåning

Montering på plats (Mot o�ert)
Vi kör ut och monterar din nya arbetsplats på plats

Hämtas på FORM2 lager (0 kr)
Hämta din nya arbetsplats på vårt lager i Varberg
* Levereras omonterad

Utkörning (Mot o�ert)
Vi kör ut din nya arbetsplats
* Levereras omonterad

Leverans & Montering

Monitorarm
Flexibel monitorarm på gas. Svart. 
VESA standard. Kan användas som klämfäste
eller genomgående stolpe. 

Trådkabeldike
Luftig kabelränna i silverlackad metall. 
Längd 790 mm1. Välj arbetsplats

3. Fyll i kontaktuppgifterna

149 kr Spara 60 kr
89 kr

1 940 kr Spara 1 380 kr
560 kr

595 kr Spara 300 kr
295 krBordsskiva i storlek L1400 x B800 mm

Fyll i antal och storlek

Bordsskiva i storlek L1600 x B800 mm

Bordsskiva i storlek L1800 x B800 mm

4 295 kr Spara 1 393 kr
2 902 kr

4 418 kr Spara 1 442 kr
2 976 kr

4 593 kr Spara 1 512 kr
3 081 kr

Elektriskt arbetsbord inkl. bordsskiva.
Stabil, flexibel modell för rak bordsskiva med höj- och sänkbar funktion 
som skapar varje användares optimala arbetsmiljö.

Bordsskiva i vitlaminat, elstativ i silverlack (grå).

Qi-laddare för infällning
Qi-laddare för infällning av trådlös laddning 
till telefon. Diam 80 mm. Vit/aluminium kant.
* Borras med dosfräs. Kontakta oss för utlåning

598 kr Spara 428 kr
350 kr

* Alla priser är exkl. moms


