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1001/235
væg unit, 
7 væg plader, H310mm

inkluderet
- 2x stillesko M10
- 3x bolt M6x70
- 3x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 2350mm
B 1040mm

D 50mm

14,30kg

type nr / beskrivelse

VÆG  UNIT  /  bredde 1040mm

1002/136
væg unit, 
4 væg plader, H310mm

inkluderet
- 2x stillesko M10
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 1360mm
B 1040mm

D 50mm

8,00kg

type nr / beskrivelse
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fastgøres let til væg ved hjælp
af 4 holdere.

uendelige muligheder med denne væg unit!

nøglehuller for ophæng
af vægplader

skjul ledninger og rod bagved pladerne!
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1002/136/GS
væg unit, dobbelt-sidet, 
smal. 
8 væg plader, H310mm

inkluderet
- 2x stillesko M10
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 1360mm
 B 1040mm

D 50mm

13,50kg

type nr / beskrivelse

VÆG  UNIT  DOBBELT-SIDET, SMAL  /  bredde 1040mm og 520mm

1002-52/136/GS
væg unit, 
smal. 
8 væg plader, H310mm

inkluderet
- 2x stillesko M10
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

dobbelt-sidet, 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
mørk grå metallic

H 1360mm
B 520mm
D 50mm

6,70kg

type nr / beskrivelse
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VÆG  UNIT  MED  AFTAGELIGE  VANGER  /  bredde 1040mm

side 5

1001/DT/235
væg unit, 
for aftagelige vanger

inkluderet
- 2x stillesko M10
- 3x bolt M6x70
- 3x møtrik M6

1001/DT-104
vange for væg unit, 
1001/DT/235

inkluderet
- 4x bolt M6x20

materiale         

materiale         

dimensioner / vægt

dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 2350mm
B 1040mm

D 50mm

00,00kg

H 110mm
B 990mm
D 50mm

00,00kg

type nr / beskrivelse

type nr / beskrivelse
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1001-52/235
væg unit, 
7 væg plader, H310mm

inkluderet
- 2x stillesko M10
- 3x bolt M6x70
- 3x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 2350mm
B 520mm
D 50mm

8,90kg

type nr / beskrivelse

VÆG  UNIT  /  bredde 520mm

1002-52/136
væg unit, 
4 væg plader, H310mm

inkluderet
- 2x stillesko M10
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 1360mm
B 520mm
D 50mm

4,50kg

type nr / beskrivelse
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1001/EX/68
forlænger unit, 
2 væg plader, H310mm

inkluderet
- 2x samlebeslag
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 680mm
B 1040mm

D 50mm

4,00kg

type nr / beskrivelse

FORLÆNGERE  /  

1001-52/EX/68
forlænger unit, 
2 væg plader, H310mm

inkluderet
- 2x samlebeslag
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 680mm
B 520mm
D 50mm

2,60kg

type nr / beskrivelse

1001/EX/34-2
forlænger unit, 
1 væg plade, H310mm

inkluderet
- 2x samlebeslag
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 340mm
B 1040mm

D 50mm

3,40kg

type nr / beskrivelse

1001-52/EX/34
forlænger unit, 
1 væg plade, H310mm

inkluderet
- 2x samlebeslag
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 340mm
B 520mm
D 50mm

2,00kg

type nr / beskrivelse
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1002/EX/65
forlænger unit til 1002/136, 
2 væg plader, H310mm

inkluderet
- 2x samlebeslag
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 650mm
B 1040mm

D 50mm

4,00kg

type nr / beskrivelse

FORLÆNGERE  /  

1002-52/EX/65
forlænger unit til 
1002-52/136 
2 væg plader, H310mm

inkluderet
- 2x samlebeslag
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 650mm
B 520mm
D 50mm

2,60kg

type nr / beskrivelse

1002/EX/31-2
forlænger unit til 1002/136 
1 væg plade, H310mm

inkluderet
- 2x samlebeslag
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 310mm
B 1040mm

D 50mm

3,40kg

type nr / beskrivelse

1002-52/EX/31
forlænger unit til 
1002-52/136 
1 væg plade, H310mm

inkluderet
- 2x samlebeslag
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 310mm
B 520mm
D 50mm

2,00kg

type nr / beskrivelse
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FORLÆNGERE  / 
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1000
grundbeslag med flange 
til montage af væg unit på 
væg

materiale         dimensioner / vægt

aluminium

farve
aluminium

H 100mm
B 65mm
D 78mm

0,10kg

type nr / beskrivelse

INSTALLATION  /  tilbehør for montering

1001/A
afstandsrør til grundbeslag
for montage af væg units
samt samling af væg units
dobbeltsidet
inkluderet
2x bolt M6x20
type nr
1000/11
1000/30
1000/63,5
1000/115,5

materiale         dimensioner / vægt

aluminium

farve
aluminium

D  110mm / 0,07kg
D  300mm / 0,19kg
D  635mm / 0,40kg
D1155mm / 0,76kg

type nr / beskrivelse

for monteret forskalling
(optional)

eksisternede væg
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1002/A
toppladebeslag til montage
af topplade 1102/A ved
dobbeltsidet montering.

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 15mm
B 1025mm

D 70mm

1,30kg

type nr / beskrivelse

1002/B

af topplade 1102/B ved
dobbeltsidet montering.

toppladebeslag til montage

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 15mm
B 505mm
D 70mm

0,70kg

type nr / beskrivelse

INSTALLATION  /  tilbehør for montering  
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1000/T/GS
t-samle beslag for 
opstilling af fritstående 
dobbeltsidet, smal væg 
units type 1002/136/GS 
eller 1002-52/136/GS i 
T- eller H-opstilling

inkluderet
- 2x bolt M6x40
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 215mm
B 46mm

0,30kg

type nr / beskrivelse

INSTALLATION  /  tilbehør for montering

1000/T

opstilling af fritstående 
væg units i T- eller 
H-opstilling

inkluderet
- 2x bolt M6x12
- 4x bolt M6x40
- 4x møtrik M6

t-samle beslag for 

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulverlakeret

farve
lys grå metallic

H 215mm
B 146mm

 0,60kg

type nr / beskrivelse
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type nr 1020-90 type nr 1021-90

type nr 1021-22,5 type nr 1021-SQ/235

INSTALLATION  /  hjørner  -  gavl plader

type nr 1021-90/235type nr 1021-90/235

Vi har en hel række forskellige hjørne units, hjørne profiler og endeplader.

Metal, pulverlakeret:
type numre 1020-1090 - hjørne units i 8 højder for samling af væg units dobbetsidet i en 
vinkel af 90 grader.
type numre 1021-1090 - hjørne profil i 6 højder for samling af væg units i en vinkel af 90 grader 
Vi kan også tilbyde speciel hjørne profil på 45 grader med højden 235cm eller 22,5 grader med 
højde 235cm og 201cm. Brug 22,5 graders profil hvis du ønsker buede vægge.
Du kan også bruge type nr 1021-SQ/235 så hjørnerne får et mere "blødt" look 
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hjørne units i 8 højder for
samling af dobbeltsidet væg 
units i en vinkel af 90 grader

inkluderet
- 16x bolt/R M6x40 /16x 
møtrik M6 f/type 1020-90/303.
- 12x bolt/R M6x40 /12x møtrik 
M6 for øvrige typer.

type nr
1020-90/303
1020-90/269
1020-90/235
1020-90/201
1020-90/170
1020-90/136

1021-SQ/235  
hjørne profil, kvadratisk i 
højde 235cm for samling af 
væg units i en vinkel af 90 
grader

inkluderet
6x selvskærende skruer 

  1020-90

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulverlakeret

farve
lys grå metallic

type nr / beskrivelse

INSTALLATION  /  hjørner units / hjørner profiler

materiale         dimensioner / vægttype nr / beskrivelse

B 166mm
D 166mm

H 3030mm / 5,05kg
H 2690mm / 4,50kg
H 2350mm / 3,90kg
H 2010mm / 3,40kg
H 1700mm / 2,90kg
H 1360mm / 2,20kg

H 2350mm
 B 60mm
D 60mm

1,40kg

hjørne profil i 6 højder for 
samling af væg units i en vinkel 
af 90 grader 
Fås også i en vinkel af 45 
grader i højden 235cm 
samt i en vinkel af 22,5 grader
i højderne 235cm og 201cm.

inkluderet
- 8x bolt/R M6x40 /8x møtrik M6 
for type 1021-90/303.
- 6x bolt/R M6x40  6x møtrik M6 
for øvrige typer. 
- 6x selvskærende skruer for type 
1021-22,5/235 og 1021-22,5/201

type nr
1021-90/303
1021-90/235
1021-90/201
1021-90/170
1021-90/136

1021-45/235
1021-22,5/235
1021-22,5/201

1021-90
aluminium,
pulverlakeret

farve
lys grå metallic

B 66mm
D 66mm

H 3030mm / 1,90kg
H 2350mm / 1,40kg
H 2010mm / 1,20kg
H 1700mm / 1,10kg
H 1360mm / 0,90kg

H 2350mm / 1,40kg
H 2350mm / 1,40kg
H 2010mm / 1,20kg

aluminium,
pulverlakeret

farve
lys grå metallic
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1005
gulvstativ for montage af
fritstående væg units.
boltes i eks. gulv eller boltes
i plade type 1005/P for
flytbar udgave.

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

H 1000mm
B 175mm
D 175mm

3,90kg

type nr / beskrivelse

1005/P
plade for montage af 
gulvstativ type 1005

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulverlakeret

farve
mørk grå metallic

B 400mm
D 900mm

11,40kg

type nr / beskrivelse

INSTALLATION  /  fitting for gondola, fritstående
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1005/GL-59,5
gulvstativ, enkeltsidet for 
montage af flytbar frit-
stående væg units
Kan monteres med 1 set
ben 1005/GH-11,5, hvorved
total højde bliver 116,5cm.
inkluderet
- 2x forhøjer H15mm til montering
i lodret profil i væg unit
- 2x samlebeslag
- 2x stillesko M10
- 1x gevindstang M10x70

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulverlakeret

farve
lys grå metallic

H 1050mm
B 25mm

D 580mm

4,50kg

type nr / beskrivelse

INSTALLATION  /  gulv stander for gondola med podie  

1005/GL-101
gulvstativ, dobbeltsidet for 
montage af flytbar frit-
stående væg units
Kan monteres med 1 set
ben 1005/GH-11,5, hvorved
total højde bliver 116,5cm.
inkluderet
- 2x forhøjer H15mm til montering
i lodret profil i væg unit
- 2x samlebeslag
- 2x stillesko M10
- 1x gevindstang M10x70

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulverlakeret

farve
lys grå metallic

H 1050mm
B 25mm

D 1010mm

 5,60kg

type nr / beskrivelse

DETAIL 1:1
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INSTALLATION  /  ben - podier, lavt for gondola fritstående

1005/GH-11,5
sæt af ben - i alt 2 stk.
til gulvstativ type nr.
1005/GL-59,5, 1005/GL-101,
1005/GS/O og 1005/GS

inkluderet
1x gevindstang M10x70

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulverlakeret

farve
lys grå metallic

H 115mm
B 25mm
D 50mm

0,80kg

type nr / beskrivelse
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1005/GS/O

montage af flytbar frit-
stående væg units type 
1002/136/GS og 
1002-52/136/GS. Kan 
monteres med 1 sæt ben 
1005/GH-11,5, total højde 
bliver 83,1cm.
inkluderet
- 1x fitting for montering til 
væg unit
- 2x stillesko M10
- 1x gevindstang M10x70

gulvstativ, enkeltsidet for 

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulverlakeret

farve
lys grå metallic

H 716mm
B 25mm

D 530mm

3,00kg

type nr / beskrivelse

INSTALLATION  /  gulv stander for gondola til dobbelt-sidet, smal væg unit  

1005/GS
gulvstativ, dobbeltsidet for 
montage af flytbar frit-
stående væg units type 
1002/136/GS og 
1002-52/136/GS
Kan monteres med 1 set
ben 1005/GH-11,5, hvorved
total højde bliver 83,1cm.
inkluderet
- 1x fitting for montering til 
væg unit
- 2x stillesko M10
- 1x gevindstang M10x70.

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulverlakeret

farve
lys grå metallic

H 716mm
B 25mm

D 1010mm

 4,50kg

type nr / beskrivelse

1005/GS/EX
extension for gulvstativ 
1005/GS og 1005/GS/O. 
Kan også blive brugt sammen
med 1005/GL-59,5 og
1005/GL-101.
Kan monteres med 1 set
ben 1005/GH-11,5.

inkluderet
- 2x stillesko M10
- 2x bolt M6x70
- 2x møtrik M6

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulverlakeret

farve
lys grå metallic

H 50mm
B 25mm

D 480mm

1,50kg

type nr / beskrivelse
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1007-98
hylde m. 3cm skrå forkant
max vægt 50kg.

inkluderet
- 2x stilleskruer 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 980mm
D 380mm

4,00kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  hylder, metal

1008-98

max vægt 50kg.

inkluderet
- 2x stilleskruer

hylde m. 3cm skrå forkant

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 980mm
D 260mm

3,00kg

type nr / beskrivelse

1009-43

max vægt 50kg.

inkluderet
- 1x stilleskrue

hylde m. 3cm skrå forkant

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 430mm
D 380mm

2,00kg

type nr / beskrivelse

1010-43

max vægt 50kg.

inkluderet
- 1x stilleskrue

hylde m. 3cm skrå forkant

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 430mm
D 260mm

1,50kg

type nr / beskrivelse
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FITTINGS  /  hylder, metal
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FITTINGS  /  små hylder, metal

1012A-15

max vægt 15kg.

 

hylde for små produkter 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 150mm
D 120mm

0,30kg

type nr / beskrivelse

1012B-31

max vægt 15kg.
hylde for små produkter 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 310mm
D 170mm

0,60kg

type nr / beskrivelse
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FITTINGS  /  hylder, metal
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1011/A4

brochure - A4 
m. 5cm front kant 
max vægt 30kg.

skråtstillet hylde for 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 215mm
D 300mm

1,00kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  skråtstillet hylder, metal
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1011/A3
skråtstillet hylde for 
brochure - A4/A3 
m. 5cm front kant 
max vægt 50kg.

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 430mm
D 300mm

1,50kg

type nr / beskrivelse

1011/B

brochure - A4/A3 og laptop 
m. 5cm front kant 
max vægt 50kg.

skråtstillet hylde for 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 980mm
D 300mm

3,50kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  skråtstillet hylder, metal
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1012-46,5
hylde for cd, dvd el. 
produkter.
max vægt 15kg.

cd: ryg 46 stk / front 45 stk
dvd: ryg 46 stk / front 24 stk
i hylde kan benyttes dvd-
/cd indsats, dette vil re-
ducere antal af produkter

 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 153mm
B 465mm
D 155mm

1,10kg

type nr / beskrivelse

1012-98

produkter.
max vægt 30kg.

cd: ryg 97 stk / front 90 stk
dvd: ryg 97 stk / front 56 stk
i hylde kan benyttes dvd-
/cd indsats, dette vil re-
ducere antal af produkter

hylde for cd, dvd el. 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 980mm
D 155mm

2,90kg

H 153mm

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  hylder - dvd/cd hylder, metal
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FITTINGS  / knægte - holdere
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1013/G/25-N

max vægt 20kg. 
(max 50kg pr. væg vange)
inkluderet
1x stilleskrue

NB: kan ikke benyttes på væg units
1002/136/GS og 1002-52/136/GS

 

produktknægt, lav

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 70mm
D 250mm

0,60kg

type nr / beskrivelse

1013-N

vælg mellem lgd. 35 
eller lgd. 45cm.
max vægt 25kg. 
(max 50kg pr. væg vange) 
inkluderet
1x stilleskrue

type nr
1013/35-N
1013/45-N

NB: kan ikke benyttes på væg units
1002/136/GS og 1002-52/136/GS

produktknægt 

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

D 350mm / 0,85kg
D 450mm / 1,00kg

H 140mm

type nr / beskrivelse

1013/G/35-N

max vægt 20kg. 
(max 50kg pr. væg vange)
inkluderet
1x stilleskrue
tilvalg:
1x stop til brug for 
bøjleophæng

NB: kan ikke benyttes på væg units
1002/136/GS og 1002-52/136/GS

produktknægt, lav

materiale       dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

D 350mm

0,74kg

H 70mm

type nr / beskrivelse

1013/H-N

vælg mellem lgd. 35 
eller lgd. 45cm.
max vægt 25kg. 
(max 50kg pr. væg vange) 
inkluderet
1x stilleskrue

type nr
1013/H/35-N
1013/H/45-N

NB: kan ikke benyttes på væg units
1002/136/GS og 1002-52/136/GS

produktknægt, høj 

materiale       dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

D 350mm / 1,10kg
D 450mm / 1,25kg

H 280mm

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  knægte
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1013/G/35-GS
produktknægt, lav
for væg unit 1002/136/GS
og 1002-52/136/GS
max vægt 20kg. 
(max 50kg pr. væg vange)
inkluderet
1x stilleskrue

 

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 70mm
D 350mm

0,74kg

type nr / beskrivelse

1013/35-GS

for væg unit 1002/136/GS
og 1002-52/136/GS
max vægt 25kg. 
(max 50kg pr. væg vange) 
inkluderet
1x stilleskrue

produktknægt 

materiale       dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

D 350mm

0,85kg

H 140mm

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  knægte for dobbeltsidet, smal væg unit
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1014

B103cm og/eller til ophæng 
af stangtøj
max vægt 35kg. 
(max 50kg pr. væg vange)

inkluderet
- 2x stilleskruer
- 4x afstandsrør

- 4x pvc dup

NB: kan ikke benyttes på væg units
1002/136/GS og 1002-52/136/GS

 

holder for glas hylde 

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 45mm
D 320mm

3,40kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  holdere
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FITTINGS  / holdere - fittings for accessories 

side 30

system  dk
pg



1070/T

fladskærme.
max 50kg. pr. sæt 
(max 50kg pr. væg vange)
bestykning 2 stk. pr. 
fladskærm 

fitting for ophæng til tynde 

materiale       dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 310mm
B 50mm

0,35kg

type nr / beskrivelse

1070/TS

på 1070/T 
4x afstandsstykker i hård grå pvc Ø14,5xH15mm
2x bolt Ø8xL15mm
2x bolt Ø8xL24mm
2x bolt Ø6xL12mm
2x bolt Ø6xL24mm
2x bolt Ø4xL12mm
2x bolt Ø4xL24mm
2x skiver
2x lim puder
1x umbraco nøgle

supplement for montering af fladskærm 

dimensioner / vægt

0,13kg

type nr / beskrivelse

1070/T-EX

ved ophæng af store 
fladskærme
max 25kg. (max 50kg pr. 
væg vange)

extension fitting for 1070/T 

materiale        dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 305mm
B 45mm

0,23kg

type nr / beskrivelse

1070/HT

højttalere / små fladskærme
max 25kg. (max 50kg pr. 
væg vange)

fitting for ophæng af

materiale        dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 73mm
B 60mm

0,12kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  / holdere - fittings for accessories 
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1017/20

løsdele krog med enkelt
varedisponering
max vægt 2kg.
afstand fra top til krog er 2cm

materiale                 dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 65mm
B 30mm

D 212mm

0,10kg

type nr / beskrivelse

1017D/20

varedisponering
max vægt 2kg.
afstand fra top til krog 
er 10cm 

løsdele krog med enkelt

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 140mm
B 30mm

D 212mm

0,13kg

type nr / beskrivelse

1017/12

varedisponering
max vægt 2kg.
afstand fra top til krog er 2cm

løsdele krog med enkelt

materiale                  dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 65mm
B 30mm

D 120mm

0,08kg

type nr / beskrivelse

1017A/20

varedisponering
max vægt 3kg.
afstand fra top til krog er 2cm
afstand mellem kroge 16cm

løsdele krog med dobbelt

materiale                  dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 225mm
B 30mm

D 212mm

0,21kg

type nr / beskrivelse

1017B/20

varedisponering
max vægt 3kg.
afstand fra top til krog er 2cm
afstand mellem kroge 13,5cm

løsdele krog med dobbelt

materiale                  dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 225mm
B 30mm

D 212mm

0,21kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  / holdere - fittings for accessories 
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FITTINGS  / holdere - fittings for accessories 

1025
holder for fjernbetjening

materiale                  dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

D 280mm

0,72kg

type nr / beskrivelse

1080

max vægt 50kg. 

inkluderet
- 2x rør lgd. 48cm 
m/4x låse skruer
- 2x rør lgd. 98cm 
m/4x låse skruer

NB: kan ikke benyttes på væg units
1002/136/GS og 1002-52/136/GS 

holder for kabelruller

materiale                 dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 650mm
B 1000/500mm

D 250mm

11,50kg

type nr / beskrivelse

1023

samt holder f/skilt
inkl. akryl 

inkluderet
3x hjul

box med flytbar bund 

materiale                 dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 650mm
B 450mm
D 450mm

18,00kg

type nr / beskrivelse

side 33

system  dk
pg



1210-2N
glas hylde, rektangulær
kan ligeledes bruges som
hylder i glas unit 1124/136
inkluderet
4x pvc dup

materiale         dimensioner / vægt

glas,
hærdet / sandblæst

H 8mm
B 510mm
D 270mm

2,80kg

type nr / beskrivelse

1210-4N

kan ligeledes bruges som
hylder i glas unit 1124/136
inkluderet
4x pvc dup 

glas hylde, rektangulær

materiale         dimensioner / vægt

glas,
hærdet / sandblæst

H 8mm
B 870mm
D 270mm

7,00kg

type nr / beskrivelse

1210-3N

inkluderet
4x pvc dup

glas hylde, rektangulær

materiale         dimensioner / vægt

glas,
hærdet / sandblæst

H 8mm
B 510mm
D 400mm

4,70kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  glas hylder

1210-4

inkluderet
4x pvc dup

glas hylde, rektangulær

materiale        dimensioner / vægt

glas,
hærdet / sandblæst

H 8mm
B 800mm
D 400mm

7,30kg

type nr / beskrivelse

1210-5N

inkluderet
4x pvc dup

glas hylde, rektangulær

materiale         dimensioner / vægt

glas,
hærdet / sandblæst

H 8mm
B 1030mm
D 400mm

9,50kg

type nr / beskrivelse
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AKRYL  / skilte og pris holdere
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1300-A7
pris / skilte holder til ophæng
på væg plade A7 format

materiale         dimensioner / vægt

akryl, klar
H 75mm

B 105mm

0,02kg

type nr / beskrivelse

1300-A6HF

på væg plade A6 format, høj 
pris / skilte holder til ophæng

materiale         dimensioner / vægt

H 150mm
B 105mm

0,07kg

type nr / beskrivelse

1300-A6

på væg plade A6 format
pris / skilte holder til ophæng

materiale         dimensioner / vægt

H 110mm
B 150mm

0,04kg

type nr / beskrivelse

1300-A5

på væg plade A5 format
pris / skilte holder til ophæng

materiale         dimensioner / vægt

H 210mm
B 150mm

0,16kg

type nr / beskrivelse

1300-A4

på væg plade A4 format
pris / skilte holder til ophæng

materiale         dimensioner / vægt

H 300mm
B 210mm

0,28kg

type nr / beskrivelse

AKRYL  /  skilte og pris holdere, væg model

akryl, klar

akryl, klar

akryl, klar

akryl, klar
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1300/B-A7
pris / skilte holder, bordmodel
A7 format

materiale         dimensioner / vægt

akryl, klar
H 75mm

B 105mm

0,04kg

type nr / beskrivelse

1300/B-A5

A5 format 
pris / skilte holder, bordmodel

materiale         dimensioner / vægt

H 210mm
B 150mm

0,14kg

type nr / beskrivelse

1300/B-A6

A6 format
pris / skilte holder, bordmodel

materiale         dimensioner / vægt

H 110mm
B 150mm

0,08kg

type nr / beskrivelse

1300/B-A4

A4 format
pris / skilte holder, bordmodel

materiale         dimensioner / vægt

H 300mm
B 210mm

0,40kg

type nr / beskrivelse

AKRYL  /  skilte og pris holdere, hylde  model - holder, væg model

akryl, klar

akryl, klar

akryl, klar
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materiale         dimensioner / vægttype nr / beskrivelse

AKRYL  / holder f. skilt

materiale         dimensioner / vægttype nr / beskrivelse

1300/G/51

kan bruges alene til ophæng
på vægplade eller sammen 
med opal plade og lysboks 
type 1001-51/LB.

type nr
1300/G/51-P, plade
1300/G/51-H, holder for skilt

holder for skilt / duatrans H 310mm
B 510mm

1,50kg
1,00kgakryl, klar

akryl, opal

1300/G/103

kan bruges alene til ophæng
på vægplade eller sammen 
med opal plade og lysboks 
type 1001/LB.

type nr
1300/G/103-P, plade
1300/G/103-H, holder for skilt

holder for skilt / duatrans H 310mm
B 1030mm

3,00kg
2,00kgakryl, klar

akryl, opal
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PLADER  /  for væg units B1040mm  

1101/31
plade for væg units

inkluderet
2x træskruer

materiale         dimensioner / vægttype nr / beskrivelse

H 310mm
B 1030mm

D 15mm

3,70kg

e 01

mdf / melamin, hvid | e 01

mdf / vådlakering | e 01

1101/65
plade for væg units

inkluderet
4x træskruer

materiale         dimensioner / vægt

H 650mm
B 1030mm

D 15mm

7,60kg

type nr / beskrivelse

e 01

mdf / melamin, hvid | e 01

mdf / vådlakering | e 01

side 39

system  dk
pg

1101/14
plade for væg units

inkluderet
2x træskruer

materiale         dimensioner / vægttype nr / beskrivelse

H 140mm
B 1030mm

D 15mm

3,70kg

e 01

mdf / melamin, hvid | e 01

mdf / vådlakering | e 01



PLADER  /  for væg units B520mm  

1101-51/31
plade for væg units

inkluderet
2x træskruer

materiale         dimensioner / vægttype nr / beskrivelse

H 310mm
B 510mm
D 15mm

1,90kg

e 01

mdf / melamin, hvid | e 01

mdf / vådlakering | e 01 

1101-51/65
plade for væg units

inkluderet
4x træskruer

materiale         dimensioner / vægt

H 650mm
B 510mm
D 15mm

4,30kg

type nr / beskrivelse

e 01

mdf / melamin, hvid | e 01

mdf / vådlakering | e 01
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PLADER  /  top plader

1102/A
top plade monteres med type
nr 1002/A for dobbelsidet 
vægopstilling 

inkluderet
6x træskruer

materiale         dimensioner / vægt

H 15mm
B 1040mm
D 182mm

1,10kg

type nr / beskrivelse

1102/B
top plade monteres med type
nr 1002/B for dobbelsidet 
vægopstilling

inkluderet
4x træskruer

materiale         dimensioner / vægt

H 15mm
B 520mm
D 182mm

0,88kg

type nr / beskrivelse

e 01 e 02e 01

mdf / melamin, hvid | e 01

mdf / vådlakering | e 01 eller e 02
mdf / melamin, hvid | e 01

mdf / vådlakering | e 01
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PLADER  /  toppe for lav dobbelt-sidet, smal væg unit

1102/A/GLS
top for dobbeltsidet, smal
væg unit B1040mm 

inkluderet
2x fitting

materiale         dimensioner / vægt

H 30mm
B 1040mm

D 80mm

1,50kg

type nr / beskrivelse

1102/B/GLS
top for dobbeltsidet, smal
væg unit B520mm 

inkluderet
2x fitting

materiale         dimensioner / vægt

H 30mm
B 520mm
D 80mm

1,00kg

type nr / beskrivelse

mdf / vådlakering

mdf / vådlakering 
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plade i 7 højder til brug for 
gavlplader. Kan bruges til 
dobbeltsidet opstilling 
dybden er tilpaset m. 
afstandsrør type 1000/A 
lgd. 11cm 

type nr
1103/DR-269
1103/DR-235
1103/DR-201
1103/DR-171,5
1103/DR-137,5

1103/DR  

materiale         dimensioner / vægt

mdf / vådlakering 
| e 01 

type nr / beskrivelse

INSTALLATION  /  gavl plader

materiale         dimensioner / vægttype nr / beskrivelse

B 150mm

H 2690mm / 5,40kg
H 2350mm / 4,20kg
H 2010mm / 3,20kg
H 1715mm / 2,80kg
H 1375mm / 2,20kg

plade til brug for gavlplade 
ved dobbeltsidet opstilling
af væg units
dybden er tilpaset m. 
afstandsrør type 1000/A 
lgd. 11cm

1103/DRW/137,5

B 182mm
D 15mm

2,50kg

H 1375mm

materiale         dimensioner / vægt

B 80mm
D 15mm

H 1375mm

1,20kg

type nr / beskrivelse

mdf / vådlakering | e 01

e 01

plader i 1 højde til brug som 
gavlplade til dobbeltsidet, 
smalle væg units 
højden er justeret efter top 
H30mm
 

1103/GS/137,5  

e 01

e 01

1103/DR-269
1103/DR-235
1103/DR-201
1103/DR-171,5
1103/DR-137,5

mdf / melamin, hvid | e 01

mdf / vådlakering | e 01
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kasse disk korpus med fast bund og midter inddeling.
Topplade er forsynet med ledningshul.
Sider indvendigt er forsynet med huller for montage
af hylde sæt 1123K-S og skuffe sæt 1123K-D.

Leveres delvist usamlet. 

1123K-60/120  
hylde sæt til kasse disk bestående af 3 hylder
inkl. 4 hylde holdere pr. hylde.

kasse disk kan indeholde 2 hylde sæt.

 

1123K-S  

materiale         materiale         dimensioner / vægt dimensioner / vægttype nr / beskrivelse type nr / beskrivelse

DISKE  /  for kasse ekspedition  

materiale         dimensioner / vægttype nr / beskrivelse

B 1200mm
D 600mm
H 930mm

kg

B 510mm
D 480mm

T 15mm

kg

podie disk til sambygning med kasse 
disk 1123K-60/120

Leveres delvist usamlet.

1123K-55/55
B 550
D 550mm
H 300mm

kg

mm

materiale         dimensioner / vægt

B 1410mm
D 1210mm

H 930mm

kg

type nr / beskrivelse

skuffe sæt for kasse disk bestående af
4 skuffer inkl. glidebeslag i flg. højder:
1 skuffe H10cm
2 skuffer H17cm
1 skuffe H24cm

kasse disk kan indeholde 2 skuffe sæt

Leveres usamlet
 
 

1123K-D  

mdf / melamin, hvid | e 01

mdf / melamin, hvid | e 01

mdf / melamin, hvid | e 01

mdf / melamin, hvid | e 01
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disk for demo af indbygnings kogeplader
med 6 udtrækshylder med udskæring samt
udskæring i topplade.
Plads til 7 indbygnings kogeplader i alt.

Leveres delvist usamlet. 

1123T-60/120  
disk for demo af pc, tablet, kamera m.m. med
fast dækplade i top samt fast podie i bund.
Bordplade er forsynet med kabelbakke og kabelhul skjult 
med børsteliste.
Kan benyttes med åben rum under bord eller påmonteret
med maks.8 stk. løse vanger type nr. 1001/DT-104 samt 
vægplader 1101/14 eller 1101/31 svarende til antal vanger
for ophæng af knægte, kroge eller hylder.

Leveres delvist usamlet.

 

1123T-104/120  

materiale         materiale         dimensioner / vægt dimensioner / vægttype nr / beskrivelse type nr / beskrivelse

DISKE  /  for demo  

materiale         dimensioner / vægttype nr / beskrivelse

B 1200mm
D 600mm
H 930mm

kg

B 1200mm
D 1040mm

H 930mm

kg

skabs disk for demo af indbygnings ovne
med 3 flytbare hylder incl. aftagelig 
dækplade.
Plads til 3 indbygnings ovne i alt.

Leveres delvist usamlet.

1123T-60/76
B 760
D 600mm

H 2060mm

kg

mm

materiale         dimensioner / vægt

B 1410mm
D 1210mm

H 930mm

kg

type nr / beskrivelse

disk for demo af vaskemaskiner / 
opvaskemaskiner.
Plads til 4 maskiner i alt.

Leveres delvist usamlet.
 

1123T-121/141  
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DISKE  /  for demo  
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