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AIR Arbetsplats

Höj- och sänkbart bord för butik, utbild-
ningssal, undersökningsrum, lunchrum, 
 incheckning eller som en extra mobil 
 arbetsplats. 

Bordsskivan går att få i ett flertal former  
och en mängd olika färger och material.

Finns med gasdrivet eller eldrivet stativ.  
Stativen finns i silver, svart eller vitt.  
Levereras med låsbara hjul som standard. 

Eldrivet stativ

• Kvadratisk profil

• Mått på stativfot 800×400 mm 

• Slaglängd 660 mm,  
690–1350 mm exkl. bordsskiva 

• Max belastning ca 80 kg 

Gasdrivet stativ

• Rektangulär profil

• Mått på stativfot 800×400 mm 

• Slaglängd 400 mm,  
728–1128 mm exkl. bordsskiva

• Balansvikt 12,5 kg





Specifikationer Material och kulör

Garantivillkor
Garanti 5 år – räknas från leveransmånad och avser fabri-
kationsfel vad gäller funktion, material eller annat som kan 
härledas till tillverkning under förutsättning att  produkten 
vårdas och brukas normalt och enligt produktfakta.

Reparation av fel eller utbyte av skadade delar, enligt 
garantiåtagandet, sker genom vår försorg om inte annat 
skriftligen är överenskommet.

Övrigt
FORM2 AB förbehåller sig rätten till mindre konstruktions-
ändringar utan förekommande varsel.

FORM2 AB förbehåller sig rätten till prisjusteringar i för 
tiden gällande prislista.

I övrigt hänvisas till ”Allmänna försäljningsvillkor för 
leverans er inom Sverige”.

Kontakta vår order/offertavdelning på tel. +46 340 62 74 70.

Denna produktserie finns även i andra material, färger,  
storlekar och utföranden än de som står angivna och  
offereras separat. 

FORM2 kan ej garantera att tryckta färger överensstämmer 
med verkliga färger. Vänligen kontakta oss för färgprov.

Stativ

Vitlack Svartlack Silverlack Övriga kulörer 
mot offert

+

Bordsskiva

8 Eldrivet stativ 800×400 mm

  höjd 690–1350 mm (exkl. skiva)

8G Gasdrivet stativ 800×400 mm

  höjd 728–1128 mm (exkl. skiva)

Stativ

2034 
Bordsskiva 
600×400 mm

1969 
Bordsskiva 
800×420 mm

1317 
Bordsskiva 
800×500 mm

Bordsskivor

Laminat Laminat övrigt Laminat MDF Anti fingerprint Desktop, fanér

Vit 
Ljusgrå 
Mörkgrå 
Björk 
Bok

Ek 
Svart 
Valnöt
Ask

Vit – MDF 
Ljusgrå – MDF

Anti fingerprint- 
laminat

Desktop
Fanér

Tillbehör

196 
Skärm i 5 mm tjock fiber 

420 mm hög (335 mm ovanför bordsskiva) 
Passar till bordsskiva 1317 och 1969

TILLBEHÖR SKÄRM



AIR EL
Teknisk beskrivning

• Max. belastning 800 N (per ben)

• Max. hastighet motor: 38 mm/sek. med CBD

• Standard slaglängd: SKY 650 mm

• Skyddsklass IP 20

• Låg ljudnivå

• Hallsensor (möjliggör parallelldrift med  

kontrollbox CBD)

• Temperaturområde: +10°C to +40°C

• Godkänd enligt EN60335-1 och UL 962

KONTROLLBOX (transformator)

• Nätspänning 220– 240/120/100 V AC, 50– 60 Hz

• Kompakt högeffekts toroidtransformator

• Låg strömförbrukning på endast 0.1W  

i stand-by-läge på grund av ZERO tekniken.

• Intermittensfaktor: max. 10 % ~ 6 min./tim eller 2 min. 

vid kontinuerlig användning med full belastning

• Färg: svart

• Skydd mot överbelastning (EOP), genom  

individuell strömbegränsning

• Minne (beroende på val av handkontroll)

• Styrboxen är konstruerad med en  

mjuk start- och stoppfunktion.

• Godkänd enligt EN 60335-1 och UL 962.

• Inbyggd nätfrånskiljare som frånkopplar nätspänning-

en så att det inte finns någon nätspänning i manöver-

boxen och anslutningsledning när den inte är i drift.

HANDKONTROLL standard

• Plasthölje med monteringshål

• 1.58 m kabel

• Färg: Antracitgrå RAL 7016, knappar RAL 7038

HANDKONTROLL FORM2 (art.nr 902)

• För infällning i bordsskiva (passar hål Ø 20 mm)

• Flerfärgat plastmembran infälld  

i anodiserad aluminiumring

• 1.58 m kabel
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