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ergonomi der passer dig

eg finér

Ahorn finér

sølv

Bordplader, specialsortiment :

Bordplader, standardsortiment :

Stelfarver :

Kirsebær finér

bøg finér

sort

Ahorn melamin

hvid laminat

bøg melamin

sort laminat

eg melamin bøg laminat Lys grå laminat

rAL 9003

rAL 7047

rAL 9005

rAL 9006 rAL 9004

Det er op til dig...
hos Conset får du de bedste muligheder for at vælge det helt rigtige hæve- / sænkebord.  
sortimentet varierer bredt, både hvad angår stel og bordplader.

valg af stel afhænger af krav til størrelse, design og funktionalitet.  
Uanset dine præferencer finder du helt sikkert noget, der matcher dine ønsker. 

vores stel findes i op til tre forskellige farver ; nemlig sølv, sort eller hvid. 
Inden for bordplader har vi 4 standardoverflader af vælge imellem,  

og vores specialsortiment spænder over 7 forskellige typer.  
vælger du en bordplade fra standardsortimentet, er den som regel på lager,  

og vælger du en bordplade fra specialsortimentet, bliver den produceret  
specifikt til din ordre.

vi gør vores bedste for at få design, ergonomi og fornuft til at gå op i en højere enhed.  
Alt du skal, er at vælge blandt de mange muligheder. 

det er helt op til dig !

Af tryktekniske årsager tager vi forbehold for farvegengivelsen af både stel- og bordpladefarver.

sortimentet

Hvorfor er ergonomi så vigtigt?
det er og bliver et nøgleord. I dag kommer man ganske simpelt ikke uden om det.  
hæve-/sænkeborde er standard på nyindrettede kontorer, og medarbejdernes velbefindende har høj fokus.

et kontor er ikke bare et kontor. der findes en lang række kontortyper, som hver især har særlige formål og funktioner :  
Callcentre, åbne kontorlandskaber, konferencelokaler, kontorhoteller, flydende arbejdspladser, projektkontorer  
og sikkert mange flere. 

Conset tænker ergonomi og fleksibilitet i flere aspekter. dels gennem et varieret sortiment af terminalborde,  
kontorborde og mødeborde. dels ved at gøre ergonomi og fleksibilitet til mere end bare et hæve- / sænkebord.  
vi tænker ergonomi helt til fingerspidserne — ved at udvikle flytbare borde, der ved hjælp af hjul og genopladeligt  
batteri sætter helt nye standarder for fleksibilitet. og ved at tilbyde kunden selv at færdigdesigne sit bord  
med desk designer.

Hvorfor vælge et ConSet bord?

når du køber et Conset bord kan du være sikker på, at du får rigtig meget  
for pengene. vi arbejder konstant på at leve op til vores grundfilosofi :  
at hæve- / sænkeborde skal kunne købes til en overkommelig pris.  
Kvaliteten skal være i orden, og det skal prisen i allerhøjeste grad også. 

Desk Designer

har du brug for en speciel bordplade, kan du på Consets hjemmeside 
tegne din helt egen bordplade ved hjælp af programmet desk designer.  

du vælger blot en facon og indtaster derefter dine specifikke mål.  
To minutter efter får du en e-mail med prisen på den ønskede bordplade —  

i alle tilgængelige overflade typer.  
nemmere bliver det simpelthen ikke.

hvid

rAL 9016
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501-49 501-49

Flot og enkelt design.
Leveres i tre farver.

501-49 er et flot og enkelt bord, som leveres i tre forskelllige  
farver ; sort, sølv og hvid. stellet har tredelte runde søjler,  
med miljøvenlig chrom på de to nederste led.  
Modellen er teleskopisk i bredden, og kan justeres  
fra 116 cm til 176 cm med 10 cm intervaller.  
selvom stellet ikke er udstyret med et travers, får du alligevel  
et stabilt stel, der kan belastes med op til 100 kg.  
et rigtig godt bord til kontorbrug.
se specifikationer og kombinationsmuligheder på side 32-35.

501-49 m
ed bordplade i bøg 180 x 80 cm

, kr. 6401,-. Se også side 32-35.

betjeningspanel til serie 501-49

Stel Varenr. Farve Bredde Pris

501-49 7b 176 sort 116 -176 cm 5470,-

501-49 7s 176 sølv 116 -176 cm 5470,-

501-49 7W 176 hvid 116 -176 cm 5470,-
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501-25 501-25

501-25 er et rigtig godt basisbord, som er både stabilt og  
funktionelt, og som dækker alle basisbehov for et hæve- / sænkebord.  
bordet minder designmæssigt om serie 501-27 og 501-29,  
som på hver sin måde har særlige egenskaber.  
Maks. vægtbelastning for stellet er 80 kg,  
og stellet har en højdevandring fra 66 cm til 116 cm.
se specifikationer og kombinationsmuligheder side 32-35.

501-25, bredde 152 cm
, m

ed bordplade i sort lam
inat 160 x 80 cm

. Vejl. kr. 5005,-. Se også side 32-35.

Stel Varenr. Farve Bredde Pris

501-25 7s 084 sølv 84 cm 3534,-

501-25 7s 133 sølv 133 cm 3602,-

501-25 7s 152 sølv 152 cm 3646,-

Box 1. Vejl. kr. 1670,-. Se også side 30.

Box 2. Vejl. kr. 2186,-. Se også side 30.

Kontorbordet som  
dækker alle basisbehov

6 conset.dk 7conset.dk



501-29

Opbevaringsreol i bøg m
ed sokkel. Kr. 1937,-. Se også side 26-27.

501-29 er et 3-leds bord, som udmærker sig ved en ekstra  
stor højdevandring på 67 cm (65-132 cm), og med en maks.  
belastning for stellet på 100 kg er bordet overlegent til kontorbrug.  
bordet fås i tre forskellige bredder, så det passer til  
enhver arbejdsplads.  
sikkerhedsafbryder giver øget tryghed ved brug,  
og det tidssvarende design får du naturligvis med i købet.
se specifikationer og kombinationsmuligheder side 32-35.

501-29, bredde 152 cm
, m

ed bordplade i bøg 160 x 80 cm
. Vejl. kr. 5226,-. Se også side 32-35.

Tresøjlet 501-29 med bordpladerne : 200 cm højrevendt + tillægsplade 80 x 60 cm i bøg.

Vejl. kr. 10.382,-. Se også side 32-35.

501-29

Overlegen på næsten alle 
fronter! Super løfteevne og 
ekstra stor højdevandring.

Stel Varenr. Farve Bredde / Dybde Pris

501-29 7s 084 sølv 84 cm 4214,-

501-29 7s 133 sølv 133 cm 4282,-

501-29 7s 152 sølv 152 cm 4326,-

501-29 7s 152-152A sølv 152 cm / 152 cm 7857,-
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501-19 Center fylder næsten ingenting og passer  
til selv de mindste bordplader.  
Køb hjul og batteri til bordet og få fuld mobilitet og  
ingen irriterende ledninger. det symmetriske design gør,  
at bordet er lige anvendelig fra begge sider.  
Maks. belastning er trods den lille størrelse imponerende 100 kg.
et lille bord med en god stabilitet. 
se specifikationer og kombinationsmuligheder side 32-35.

501-19 Center m
ed 60 x 60 cm

 bordplade sam
t hjul.  

Vejl. kr. 5125,-. Se også side 32-35.

hjul fås som tilbehør. s
e s

id
e 

30
.

501-19 Center

Stel Varenr. Farve Bredde Pris

501-19 7s 060 sølv 60 cm 4077,-

501-19 7b 060 sort 60 cm 4077,-

Lille og smart! 
Vil du slippe for ledninger, 

har vi den perfekte  
batteri løsning.

501-27

Ergonomi til  
både store og små.

det lille bord, som har fået navnet 501-27, udmærker sig både  
størrelses- og funktionsmæssigt. stellet fungerer med  
små bordplader — helt ned til 60 cm i dybden. derudover har  
bordet en højdevandring fra 57 cm til 122 cm, hvilket gør det  
meget velegnet til lave personer. den lave minimumshøjde gør også  
bordet velegnet til børn eller til f.eks. undervisningsbrug.  
også god i hjemmekontoret, hvor både børn og voksne har plads.  
se specifikationer og kombinationsmuligheder side 32-35.

501-27, bredde 84 cm
, m

ed bordplade i bøg 100 x 60 cm
. 

Vejl. kr. 5012,-. Se også s. 32-35.

NED TIL
57 CM

Til både store og små.

Stel Varenr. Farve Bredde Pris

501-27 7s 084 sølv 84 cm 4044,-

501-27 7s 133 sølv 133 cm 4112,-

501-27 7s 152 sølv 152 cm 4156,-
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501-17

hvor nemt kan det gøres?  
501-17 er et let og enkelt bord. det enkle, udvendige design 
kendetegner hele produktet. bordet har desuden en række 
praktiske funktioner såsom svingbar kabelbakke og  
indbyggede hjul. Patenteret transmission. 
Med 501-17 får du et moderne og elegant bord til en meget 
overkommelig pris.
se specifikationer og kombinationsmuligheder side 32-35.

501-17, bredde 96 cm
, m

ed bordplade i bøg 100 x 80 cm
. Vejl. kr. 3942,-. Se også side 32-35.

501-17, bredde 156 cm
, m

ed bordplade i bøg 160 x 100 center. 
Vejl. kr. 4718,-. Se også side 32-35.

501-17

Et moderne kontorbord, 
hvor du får virkelig  
meget for pengene!

Stel Varenr. Farve Bredde Pris

501-17 7s 096 sølv 96 cm 3408,-

501-17 7s 156 sort 156 cm 3511,-
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501-19 design

501-19 Design er et helt stilrent 1-søjlet bord  
med et enestående design. derudover er det meget velegnet  
til opstilling i formationer.  
et bord som forener smukt design og god funktionalitet.
se specifikationer og kombinationsmuligheder side 32-35.

501-19 Design i sølv og bordplade i bøg 140 cm soft. Vejl. kr. 5629,-. Se også side 32-35.

501-19 Design i sort og bordplade i bøg 140 cm soft. Vejl. kr. 5629,-. Se også side 32-35.

501-19 design

Design og funktionalitet 
i skøn forening...

Stel Varenr. Farve Bredde Pris

501-19 7s 120 sølv 120 cm 4835,-

501-19 7b 120 sort 120 cm 4835,-
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Stel 501-19 Basic i sølv og bordplade i bøg 138 cm trapez. Vejl. kr. 4922,-. Se også side 32-35.

501-19 basic

Et godt lille bord, som er 
perfekt til formationer.

501-19 Basic er et funktionelt 1-søjlet bord.  
Montér hjul og batteri — så slipper du for ledninger  
og får fuld mobilitet !  
Fodens kantede facon gør bordet flot i formationer.  
stabiliteten er i top og designet holder, selvom funktionaliteten 
er i fokus på dette bord. 
se specifikationer og kombinationsmuligheder side 32-35.

sæt med 4 hjul vejl. kr. 212,-

Pladevip vejl.  k

r.  6
37

,-

batteri vejl. kr. 1434,-

501-19 basic

Stel Varenr. Farve Bredde Pris

501-19 7s 095 sølv 95 cm 4077,-

501-19 7b 095 sort 95 cm 4077,-
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M
odulram

m
e m

ed 4 stk. 501-19 7SW
 og 4 stk. bordplader i bøg 100 x 80 cm

.
 Vejl. kr. 21.391,-. Se også side 32-35.

Praktisk og pladsbesparende modulramme til montage  
af søjler. Ingen fødder der fylder — du får maksimal 
plads rundt om bordet. Perfekt til små arbejdsstationer, 
som også skal anvendes som fælles møde- eller  
projektbord. Find kombinationsmulighederne  
på hjemmesiden – www.conset.dk

Orden og frihed 
på en ny måde.

19conset.dk

Modulramme

501-7 med bordplade i bøg 117 cm hjerteform. Vejl. kr. 3496,-. Se også side 32-35.

som ekperter i 1-søjlede borde, må vi indrømme,  
at vi er temmelig stolte af dette bord.  
501-7 er det lille terminalbord med mange anvendelses-
muligheder. her får du et godt terminalbord — og det 
selvom prisen er den absolut laveste på markedet.  
bordet fungerer godt i gruppeopstillinger,  
og de indbyggede hjul gør bordet let at flytte.  
se specifikationer og kombinationsmuligheder side 32-35.

Lille. God. 
Fantastisk pris.

501-7

Stel Varenr. Farve Bredde Pris

600-1s sølv 191 cm 4323,-

Stel Varenr. Farve Bredde Pris

501-7 7s sølv 94 cm 2605,-

501-7 7b sort 94 cm 2605,-
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501-7 vægmonteret 501-19 vægmonteret

501-19 vægmonteret er både en funktionel og flot  
arbejdsstation. her får du maksimal benplads og en maks. 
vægtbelastning på 100 kg, hvilket er rigeligt for langt  
de fleste. har du krav om reduceret maks.-højde, fås det som 
tilkøb til stellet. Masser af plads til kontorstolen, og ingen 
stelfødder der kommer i vejen. og så får du et bord, som 
rengøringspersonalet helt sikkert vil kunne lide ! 
se specifikationer og kombinationsmuligheder side 32-35.

Med 501-7 vægmonteret får du et terminalbord  
til en meget attraktiv pris. stellet fylder ikke ret meget,  
og når der skal gøres rent, er det nemt at komme til.  
har du en meget lille bordplade, skal du vælge dette bord. 
den maksimale vægtbelastning for stellet er 70 kg. 
se specifikationer og kombinationsmuligheder side 32-35.

501-7 væ
gm

onteret m
ed bordplade i bøg på 120 x 60 cm

. 
Vejl. kr. 3720,-. Se også side 32-35.

501-19 vægmonteret med bordplade i 120 x 60 cm. Vejl. kr. 4202,-. Se også side 32-35.

Stilren, funktionel, 
masser af benplads...

Bi l l igst!

Stel Varenr. Farve Bredde Pris

501-19 7s W sølv 90 cm 3733,-

501-19 7b W sort 90 cm 3733,-

501-23 7s W2 sølv Min. 180 cm 6550,-

501-23 7b W2 sort Min. 180 cm 6550,-

501-23 7s W3 sølv Min. 270 cm 9251,-

501-23 7b W3 sort Min. 270 cm 9251,-

Stel Varenr. Farve Bredde Pris

501-7 7s W sølv 75 cm 3251,-

501-7 7b W sort 75 cm 3251,-
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501-11

501-11 er intet mindre end et mekanisk svendestykke !
bordet er en arbejdshest ud over det sædvanlige,  
og bosCh motoren vidner om vaskeægte kram.  
Med i prisen får du et afskærmende frontpanel og indbyggede 
kabelbakker.  
501-11 er nok danmarks mest solgte enkeltmodel,  
så vi ved, hvad vi taler om, når vi siger, at her får du et godt  
og gedigent hæve-/sænkebord.
se specifikationer og kombinationsmuligheder side 32-35.

501-11
501-11, bredde 196 cm

, m
ed bordplade i bøg 200 cm

 højrevendt. 
Vejl. kr. 7054,-. Se også side 32-35.

En arbejdshest der holder 
til det meste...

Box 1. Vejl. kr. 1670,-. Se også side 30.

Box 2. Vejl. kr. 2186,-. Se også side 30.

Stel Varenr. Farve Bredde / Dybde Pris

501-11 1s 138h sølv 138 cm 5521,-

501-11 1b 138h sort 138 cm 5521,-

501-11 1s 116 sølv 116 cm 5149,-

501-11 1b 116 sort 116 cm 5149,-

501-11 1s 156 sølv 156 cm 5238,-

501-11 1b 156 sort 156 cm 5238,-

501-11 1s 196 sølv 196 cm 5383,-

501-11 1b 196 sort 196 cm 5383,-

501-11 1s 156-156A sølv 156 cm / 156 cm 8708,-

501-11 1b 156-156A sort 156 cm / 156 cm 8708,-

501-11 1s 196-196A sølv 196 cm / 196 cm 9432,-

501-11 1b 196-196A sort 196 cm / 196 cm 9432,-
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501-23 501-23

solidt, sikkert og stilrent — det kendetegner 501-23.  
bordet er fleksibelt i bredden og passer derfor til alle bordplader. 
stellet kan belastes med imponerende 200 kg. 
det solide, symmetriske design gør bordet fortrinlig egnet  
til mødebord.
se specifikationer og kombinationsmuligheder side 32-35.

Skuffesektion i bøg. Kr. 1454,-. Se også side 30.

501-23 m
ed bordplade i bøg 200 x 100 cm

 center. Vejl. kr. 8552,-. Se også side 32-35.

Unikt design. 
Imponerende løfteevne.

Stel Varenr. Farve Bredde / Dybde Pris

501-23 7s 200 sølv 136-200 cm 7182,-

501-23 7s 190-190A sølv 145-190 cm / 145-190 cm 10394,-

501-23 7s 400K sølv 280-400 cm 10936,-
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opbevaringsmøbler

Consets opbevaringsreoler leveres i bøg eller ahorn.  
sæt reolerne ovenpå hinanden og byg din egen  
opbevaringsvæg. eller brug dem enkeltvis og montér  
sokkel, ben eller hjul under. reolerne er desuden  
velegnede som rumdeler i større kontorer.  
Leveres med pæn finérbagside.

de mobile skuffesektioner findes med 3 eller 4 skuffer.  
Alle skuffer har kugleføring, så de dels løber let,  
og dels holder i mange år. skuffesektionerne leveres som  
standard med lås i øverste skuffe og bremse på 2 hjul.

boX er en fleksibel opbevaringsløsning med et moderne  
look. Fremstillet af stålplader som er lakeret i sølv og sort.  
Passer perfekt til moderne kontorer, men giver også nyt  
liv til kontormiljøer indrettet med træprodukter. 

se specifikationer og tilbehørssortiment side 30.

Opbevaringsreol med 6 rum + sokkel. Vejl. kr. 1937,-. Se også side 30.

Opbevaringsreol i bøg med 2 rum + sokkel. Vejl. kr. 1024,-. Se også side 30.

Skuffesektion i bøg med 4 skuffer.  
Vejl. kr. 1454,-. Se også side 30.

Skuffesektion i bøg med 3 skuffer.  
Vejl. kr. 1454,-. Se også side 30.

BOX 1 skuffesektion. 
Vejl. kr. 1670,-. Se også side 30.

BOX 2 skuffesektion  
Vejl. kr. 2186,-. Se også side 30.

BOX 4 skuffesektion 
Vejl. kr. 3472,-. Se også side 30.

Produkt Varenr. Farve Bredde Pris
seL 800 b bøg 80 cm 861,-
seL 800 M Ahorn 80 cm 884,-
seL 1000 b bøg 100 cm 1741,-
seL 1000 M Ahorn 100 cm 1850,-
bAse 800 b bøg 80 cm 163,-
bAse 800 M Ahorn 80 cm 169,-
bAse 1000 b bøg 100 cm 196,-
bAse 1000 M Ahorn 100 cm 201,-
boX A01 X sølv/sort Ø 6 cm 163,-
boX A03 s sølv/sort Ø 3,5 cm 119,-

opbevaringsmøbler

boX og skuffesektioner, se side 30.

Reol med  ben. 

Vejl. kr. 1860,-. Se også side 30.
Reol med hjul. Perfekt som fleksibel rumdeler 

Vejl. kr. 1904,-. Se også side 30.
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Generel informationGenerel information

Miljø
hos Conset synes vi, det er vigtigt at belaste miljøet mindst muligt. vi ønsker at tage ansvar for, at vores produkter 
bliver fremstillet under hensyntagen til miljøet. det gør vi på flere måder:

·  vores træprodukter er FSC-mærkede. det vil sige, at du som forbruger er garanteret træ, som du kan købe  
med god samvittighed. I en FsC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.  
samtidig er FsC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven,  
er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.

·  Alle elektroniske komponenter lever op til ROHS’ regelsæt for reduktion af farlige stoffer i elektronik. 
·  vi sørger for ansvarlig bortskaffelse af elektronik. Gennem Elretur ordningen sikrer vi,  

at elektronisk affald håndteres miljøansvarligt i henhold til Weee-direktivets bestemmelser.  
Alle Conset produkter, som omfattes af Weee-direktivet er mærket med symbolet 

·  Fra januar 2010 trådte en ny lov vedrørende standby forbrug i kraft.  
Alle vores hæve-/sænkestel opfylder lovkravene inden for området.

Læs mere om miljø på www.conset.dk

CE-mærkning

Alle Conset hæve-/sænkeborde er Ce-mærket i samarbejde med Teknologisk Institut i danmark.  
Ce-mærkningen er et krav til hæve-/sænkeborde, og det giver dig som bruger en tryghed for, at Conset har været 
igennem alle risikoaspekter omkring sikkerheden. 

ConSets varenummersystem

501-17 7s156 160C M

Produktgodkendelser
Alle Conset produkter overholder de nødvendige krav inden for relevante kategorier:

Målkrav:
EN 527-1:  Kontormøbler – Borde og skriveborde – Del 1: Mål 

det betyder, at bordet overholder alle krav for en ergonomisk korrekt arbejdsplads,  
dvs. benplads, højde, dybde osv.

styrke, holdbarhed og stabilitet:
EN 527-2:  Kontormøbler – Borde og skriveborde – Del 2: Grundlæggende sikkerhedskrav 

en produktstandard, der beskriver alle  grundlæggende  sikkerhedskrav,  
dvs. sikrer at bordet overholder alle krav inden for fysisk belastning,  
og at alle mekaniske ting er i orden.

EN 527-3:  Kontormøbler – Borde og skriveborde – Del 3: Prøvningsmetoder  
til bestemmelse af stabilitet og konstruktionens styrke.  
en standard inden for produktgodkendelse, hvor produktet kommer igennem  
en række forskelligartede test for at overholde kravene i en 527-2. og inden for hæve-/sænkeborde  
drejer det sig rent teknisk om styrke under horisontal og vertikal belastning, træthed under horisontal  
og vertikal belastning, samt faldprøver.

overflade, bordplader:
DS / EN 12720: bordplader overholder krav vedr. modstandsevne over for kolde væsker.
DS / EN 12721: bordplader overholder krav vedr. modstandsevne over for våd varme.
DS / EN 12722: bordplader overholder krav vedr. modstandsevne over for tør varme.

Priser og betingelser

vejledende udsalgspriser i dKK ekskl. moms.
2 års reklamationsret. 

Conset A / s forbeholder sig ret til, til enhver tid, at foretage ændringer uden forudgående varsel. vi tager forbehold for trykfejl.

Downloads på hjemmesiden

På hjemmesiden finder du alle relevante informationer og specifikationer:
•  Monteringsvejledninger
•  Tegninger
•  Tekniske specifikationer
•  Video - sådan samler du dit bord
•  Reservedelsoversigt til alle bordmodeller
•  Fejlfindingshjælp

www.conset.dk

bordplade i ahorn finér b : bøg finér ( beech )
bordpladens bredde og udformning M : Ahorn finér ( maple )
stellets bredde ( cm ) o : eg finér ( oak )
stelfarve C : Kirsebær finér ( cherry )
stikkontakt figurering S : sølv ( silver ) nL : sort laminat ( noir )
serienummer b : sort ( black ) WL : hvid laminat

W : hvid ( white ) GL : Lys grå laminat
bL : bøg laminat 
bM : bøg melamin
MM : Ahorn melamin
oM : eg melamin
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Prisliste | bordplader

Produktfoto Måltegning (cm) Beskrivelse Varenr. Pris DKK ex. moms

CPU-holder, bånd 400-3 201,-

CPU-holder, stål, sort
CPU-holder, stål, sølv

400-4b
400-4s

312,-
312,-

Pennebakke, model swing 440-1 260,-

Pennebakke til skuffesektioner og 
boX opbevaringsmøbler

boX A09 b 124,-

batteri, 24v
Miljøvenligt, med oplader. ved normalt kontorbrug opladning 1-2 gange pr. md.   
Til anv. på 501-7, 501-17, 501-19, 501-25, 501-27, 501-29, 501-49

bAT-24-1,7 1434,-

Pladevip til 501-19 
Pladevip til 501-11 - helvip
Pladevip til 501-11 - delt vip
Pladevip til 501-7

501-19 v-heL
501-11 v-heL
501-11 v-deLT
501-7 vIP

637,-
739,-
739,-
742,-

hjulsæt til 501-19 basic, 501-19 Center, 501-25 og 501-27
hjulsæt til 501-11

501-19 hXXX
501-11 hXXX

212,-
279,-

opbevaringsreol med 2 rum, bøg
opbevaringsreol med 2 rum, ahorn

seL 800 b
seL 800 M

861,-
884,-

opbevaringsreol med 6 rum, bøg
opbevaringsreol med 6 rum, ahorn

seL 1000 b
seL 1000 M

1741,-
1850,-

sokkel til lille opbevaringsreol, bøg
sokkel til lille opbevaringsreol, ahorn
sokkel til stor opbevaringsreol, bøg
sokkel til stor opbevaringsreol, ahorn

bAse 800 b
bAse 800 M
bAse 1000 b
bAse 1000 M

163,-
169,-
196,-
201,-

skuffesektion, 3 skuffer, bøg
skuffesektion, 3 skuffer, ahorn

Ped 3A400 b
Ped 3A400 M

1454,-
1454,-

skuffesektion, 4 skuffer, bøg
skuffesektion, 4 skuffer, ahorn

Ped 4A400 b
Ped 4A400 M

1454,-
1454,-

skuffesektion i metal, på hjul, 2 skuffer,
sølv med sorte skuffer

boX1 1670,-

skuffesektion i metal, på hjul, 2 skuffer,
samt boks til ringbind, sølv med sorte skuffer

boX2 2186,-

skuffesektion i metal, på hjul, 2 skuffer,
samt 3 bokse til ringbind, sølv med sorte skuffer

boX4 3472,-

hjulsæt
Passer til boX reoler og opbevaringsreoler

boX A01 X 163,-

bensæt
Passer til boX reoler og opbevaringsreoler

boX A03 s 119,-

bensæt, 4 stk., sølv
bensæt, 4 stk., sort

61-690-sv-1
61-690-bK-1

486,-
458,-

58

50 40

58

50 40

38,541,5

47

38,541,5

81,5

41,5 77

81,5

Ø6
69-71

reoler leveres umonteret, men kan leveres monteret mod tillæg. Øvrige opbevaringsprodukter leveres monteret, med undtagelse af hjul og greb. 
se det komplette udvalg af tilbehør på conset.dk

8,5

Ø3,5

Ø6
8,5

100

80

30

36
8,5

8,5

100

107

37

80

71,5

32

Prisliste | opbevaring og tilbehør

  Varenr.
Bøg 
finér

Ahorn 
finér

Hvid 
laminat

Sort  
laminat Varenr.

Bøg 
finér

Ahorn 
finér

Hvid 
laminat

Sort  
laminat Varenr.

Bøg 
finér

Ahorn 
finér

Hvid 
laminat

Sort  
laminat

117H
(117H2)*

891,-
985,-
(712,-)

1141,- 1141,-

060-60S

836,- 862,- 825,- 825,-

180-60S

691,- 784,- 1280,- 1280,-

120H

1168,- 1292,- 1469,- 1469,-

080-60S

854,- 935,- 819,- 819,-

180-80S

931,- 1070,- 1436,- 1436,-

136H

661,- 718,- 1280,- 1280,-

100-60S

968,- 1009,- 961,- 961,-

200-80S

1051,- 1158,- 1617,- 1617,-

138H

845,- 942,- 1303,- 1303,-

100-80S

536,- 585,- 991,- 991,-

160R

1480,- 1609,- 1774,- 1774,-

140H

794,- 871,- 1224,- 1224,-

100S

534,- 940,- 1061,- 1061,-

160L

1480,- 1609,- 1774,- 1774,-

100C
(100C2)*

679,- 
(616,-)

743,- 
(616,-)

1208,- 1208,-

120-60S

469,- 539,- 1039,- 1039,-

180R2
(180R)**

1640,- 
(1348,-)

1877,- 
(1696,-)

1912,- 1912,-

120C

798,- 891,- 1321,- 1321,-

120-80S

707,- 752,- 1087,- 1087,-

180L2
(180L)**

1640,- 
(1348,-)

1877,- 
(1696,-)

1912,- 1912,-

160C
(160C2)*

1207,- 
(886,-)

1552,- 
(886,-)

1508,- 1508,-

140-60S

556,- 627,- 1113,- 1113,-

200R

1671,- 1987,- 2117,- 2117,-

180C

1289,- 1439,- 1690,- 1690,-

140-80S

743,- 843,- 1185,- 1185,-

200L

1671,- 1987,- 2117,- 2117,-

200C

1370,- 1535,- 1774,- 1774,-

160-60S

673,- 725,- 1194,- 1194,-

100K

2368,- 2506,- 2280,- 2280,-

040-60S

769,- 787,- 759,- 759,-

160-80S

900,- 1036,- 1359,- 1359,-

060K

1217,- 1259,- 1155,- 1155,-

117

90

167

120

60

120

138
80

60
92

140

90

100

100

120

100

20

160

100

40

180

100

50

200

100

60

80

160

80

180

60

180

80

200

80

160

60

120

180

80

60

120

160

120
80

60

180

120
80

60

200

120

60

80

100

110

60

110

200

60

120
80

100

80

100

80

120

80

140

80

Conset bordplader er produceret i 22 mm MdF belagt med finér, melamin eller laminat. se det øvrige store sortiment af overfladetyper og bordplader på conset.dk 
* Melamin overflade med lige kant og kantliste.
** Udhæng 110 cm i stedet for 120 cm, uden kabelgennemføring 
se kombinationsmuligheder for stel og bordplader på side 34-35

136

82
60

60

60

60

40

60

60

60

80

60

100

60

120

140

60

60

160
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Prisliste | stel

se kombinationsmuligheder for stel og bordplader på side 34-35

Prisliste | stel

se kombinationsmuligheder for stel og bordplader på side 34-35

Side Produktfoto Måltegning  
( ) angiver mål på  
bordpladeunderstøtning 

Varenummer Farve Stelhøjde
min/maks. 
(cm)

Hastighed 
(mm/sek)

Maks.
belastning 
(kg)

Stelvægt 
(kg)

Antal 
pr. 
palle

Pris DKK 
vejl. ekskl. 
moms

19 501-7 7s

501-7 7b

sølv

sort

66-118 25 70 30 20 2605,-

20 501-7 7sW

501-7 7bW

sølv

sort

66-118 25 70 32 20 3251,-

14-15 501-19 7s120

501-19 7b120

sølv

sort

66-118 28 100 26 15 4835,-

16-17 501-19 7s095

501-19 7b095

sølv

sort

66-118 28 100 26 15 4077,-

10 501-19 7s060

501-19 7b060

sølv

sort

66-118 28 100 24 15 4077,-

21 501-19 7sW

501-19 7bW

sølv

sort

66-118 28 100 19 15 3733,-

22 501-11 1s138h

501-11 1b138h

sølv

sort

63-120 28 100 39 15 5521,-

22-23 501-11 1s116 
501-11 1b116

501-11 1s156 
501-11 1b156

501-11 1s196 
501-11 1b196

sølv 
sort

sølv 
sort

sølv 
sort

63-120 28 150 46 

50 

54

15 5149,- 

5238,- 

5383,-

12-13 501-17 7s096

501-17 7s156

sølv

sølv

66-118 25 80 28

31

27 3408,-

3511,-

94
(75)

58
(41) 

140

59

75

42
(41)

116 / 156 / 196

73
(73)

96 / 156

72 
(63)

60
(35)

50 
(45)

120 
(90)

49
(47)

95
(90)

64
(47)

90

53
(47)

Side Produktfoto Måltegning  
( ) angiver mål på  
bordpladeunderstøtning 

Varenummer Farve Stelhøjde
min/maks. 
(cm)

Hastighed 
(mm/sek)

Maks.
belastning 
(kg)

Stelvægt 
(kg)

Antal 
pr. 
palle

Pris DKK 
vejl. ekskl. 
moms

6-7 501-25 7s084 
501-25 7s133 
501-25 7s152 
501-25 7s172

sølv 
sølv 
sølv 
sølv

66-116 25 80 26 
29 
30 
31

20 3534,- 
3602,- 
3646,- 
3685,-

11 501-27 7s084 
501-27 7s133 
501-27 7s152 
501-27 7s172

sølv 
sølv 
sølv 
sølv

55-120 32 100 26 
29 
30 
31

24 4044,- 
4112,- 
4156,- 
4195,-

8-9 501-29 7s084 
501-29 7s133 
501-29 7s152 
501-29 7s172

sølv 
sølv 
sølv 
sølv

63-130 32 100 31 
34 
35 
36

20 4214,- 
4282,- 
4326,- 
4365,-

4-5 501-49 7s176 
501-49 7b176 
501-49 7W176

sølv 
sort 
hvid

63-123 32 100 24 28 5470,-

24-25 501-23 7s200 sølv 66-118 28 200 45 15 7182,-

22 501-11 1s156-156A 
501-11 1b156-156A

501-11 1s196-156A 
501-11 1b196-156A

501-11 1s196-196A 
501-11 1b196-196A

sølv 
sort

sølv 
sort

sølv 
sort

63-120 28 150 73 

77 

80 

15 8708,- 

8984,- 

9432,-

8 501-29 7s152-152A 
501-29 7s172-172A

sølv 
sølv

63-130 32 90 47 
49

20 7857,- 
8015,-

25 501-23 7s190-190A sølv 66-118 28 200 63 15 10394,-

25 501-23 7s400K sølv 66-118 28 200 70 15 10936,-

136-200
78

(63)

280-400

78
(66)

37
(33) 

68
(64) 

152 / 172

152 / 172

84 / 133 / 152 / 172

68 
(64)

84 / 133 / 152 / 172

68 
(64)

84 / 133 / 152 / 172

56 
(45)

145-190

145-190

78
(66) 

26

45 
(35)

156 / 196

156 / 196

116 / 126 / 136 / 146 / 156 / 166 / 176

70 
(66)
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Kombinationskort | stel og bordpladerKombinationskort | stel og bordplader

Stel 11
7h

12
0h

13
6h

13
8h

14
0h
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s
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s
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s
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60
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80
s
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0C

12
0C
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0C
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0C
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0C

16
0r

18
0r

 / 
18

0r
2

20
0r

16
0L

18
0L

 / 
18

0L
2

20
0L

16
0r

 +
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0-
60

s

18
0r

 +
 06

0-
60

s

20
0r

 +
 08

0-
60

s

16
0L

 +
 04

0-
60

s

18
0L

 +
 06

0-
60

s

20
0L

 +
 08

0-
60

s

2 x
 10

0K

2 x
 10

0K
 +

 06
0K

2 x
 10

0K
 +

 2 
x 0

60
K

2 x
 10

0K
 +

 3 
x 0

60
K

501-7 7X • • • • • • • • •
501-7 7XW • • • • • • •
501-11 1X116 • • • • •
501-11 1X156 • • • • • • • • • • • •
501-11 1X196 • • • •
501-11 1X138h • •
501-11 1X156-156A • • • •
501-11 1X196-196A • •
501-17 7s096 • • • • • • •
501-17 7s156 • • • • • • • • • • • •
501-19 7X060 • • • • • •
501-19 7X095 • • • • • • • • • • •
501-19 7X120 • • • • • • • • • •
501-19 7XW • • • • • • •
501-23 7s200 • • • • • • • • • • • • • • • •
501-23 7s400K •
501-23 7s190-190A • • • • • •
501-25 7s084 • • • • •
501-25 7s133 • • • • • • • • •
501-25 7s152 • • • • • • • • • • • •
501-27 7s084 • • • • • • • • • •
501-27 7s133 • • • • • • • •
501-27 7s152 • • • • • • • •
501-29 7s084 • • • • •
501-29 7s133 • • • • • • • • •
501-29 7s152 • • • • • • • • • • • •
501-29 7s152-152A • • • • • •
501-49 7X176 • • • • • • • • •
600-1s • • • • • • • • • • •
61-690-XX-1 • • • • • • • • • • • • • • •

Bo
rd

pl
ad

er
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 Conset A / s / vi forbeholder os ret til, til enhver tid, at foretage ændringer uden forudgående varsel. / vi tager forbehold for trykfejl. / www.conset.dk

Conset A / s 
Industrivej 23 
dK - 6900 skjern

Tlf. : 96 80 00 80 
Fax : 96 80 00 81

conset@conset.com 
www.conset.dk


