
Elektriske hæve/sænke borde | ConSet A/S Br
oc

hu
re

 | 
ju

ni
 2

01
7



Hæve sænke borde til alle formål og priser
501-33
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Hæve sænke borde til alle formål og priser
501-33

501-33
Fleksibel og elegant
Pænt, stilrent og moderne design. De firkantede søjler giver et moderne look

der passer til alle kontormiljøer. 501-33 kan fås med et justérbart travers

og i tre forskellige farver. Det tager kun 7 minutter at samle

– så nemt er det.Højden kan justeres fra 68-118 cm og har en løftekapacitet

på 80 kg. Leveres i sort/hvid/sølv. Et komplet bord til en absolut god pris.
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Hæve sænke borde til alle formål og priser
501-43
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Hæve sænke borde til alle formål og priser
501-43

501-43
Stilfuldt og moderne design
501-43 er et to eller tre søjlet bord med et sofistikeret look,

med en åben dobbelt teleskopisk rammekonstruktion og et rent snit.

Du kan genkende 501-43 på de kvadratiske søjler og elegante fod design.

Den er tilgængelig i tre forskellige farver. Tilføj det tredje ben,

og du får et bord der byder på masser af plads til alle former

for jobfunktioner. Den robuste ramme gør 501-43 til et stærkt

og holdbart skrivebord til ethvert kontormiljø.  
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Hæve sænke borde til alle formål og priser
501-49

501-49
Et minimalistisk og elegant look
501-49 er et elegant bord med to eller tre søjler designet i

et minimalistisk look, som vil komplementere et hvilket som helst

 kontormiljø. De runde søjler er designet med en dobbelt

 teleskopisk mekanisme, som giver mere overlap mellem rør,

hvilket resulterer i forbedret hæve-/sænkefunktion og stabilitet.

501-49 er let at samle og i et imponerende tidsløst design.
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Hæve sænke borde til alle formål og priser
501-49
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Hæve sænke borde til alle formål og priser
501-88

501-88
Funktionalitet og moderne design
Bænken 501-88 er meget velegnet til store kontormiljøer,

og designet gør det nemt at adskille bordene fra hinanden

med en skillevæg. Minimer kabelrod ved at montere en kabelbakke,

hvilket også gør rengøringen meget nemmere.

501-88 er et funktionel, robust og holdbar skrivebord til alle formål.
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Hæve sænke borde til alle formål og priser
501-88
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Hæve sænke borde til alle formål og priser
501-23

501-23
Stærk og stilfuldt
501-23 er et stærkt og stilfuldt produkt med integreret kabelstyring.

Den justérbare længde gør stellet særdeles velegnet til mange bordpladestørrelser.

Desuden gør det symmetriske design, at stellet er yderst velegnet til konferencebord 

eller større bordplader. Vælger du opstilling med tre søjler får du desuden et stort antal

af muligheder for ekstra længde samt L-formede konfigurationer.

Max belastning er 200 kg/300 kg ved tre søjler.
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Hæve sænke borde til alle formål og priser
501-19

501-19
Fritstående eller i en gruppe
501-19 Center er et robust og kompakt stel med symmetrisk design, der tillader adgang

fra alle sider. Tilføj fire valgfri hjul og et genopladeligt batteri og du har fuld

bevægelighed uden ledninger. Et lille stativ til små bordplader men med en enorm

løftekapacitet på 100 kg.

501-19 Basic er fremragende til gruppeopstillinger eller som enkeltstående bord.

Et robust stel med 100 kg som max belastning. Tilføj 4 valgfri hjul og genopladeligt batteri,

og du har fuld mobilitet uden ledninger. Stabilitet, funktion og fleksibilitet

er prioriteret højt på denne model.

501-19 Design giver denne serie et unikt udseende med den halvmåneformede fod.

Designet yder fuld support og er velegnet til opstilling i grupper eller

som enkeltstående bord. Max belastning er 100 kg og kan anvendes med en bred vifte

af bordplader. Det er desuden muligt at tilkøbe et genopladeligt batteri til denne model.

501-19 Wall er et vægmonteret system, særdeles velegnet når det kniber med gulvpladsen.

Der er maksimal benplads og nemt at rengøre under stellet,

hvilket er et stort plus ved sundhedsvæsenet. Stellet kan anvendes med valgfrit genopladeligt batteri

og med max. 100 kg arbejdsbelastning forenes funktion og moderne stil.
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Hæve sænke borde til alle formål og priser
501-25

501-25
Et rigtig godt basisbord
501-25 er et stabilt og funktionelt bord, og 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.

Max. belastning på 80 kg og stellet har en højdevandring fra 66 - 116 cm.
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Hæve sænke borde til alle formål og priser
501-25
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Hæve sænke borde til alle formål og priser
Understel
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501-19 - Tekniske specifikationer Side 10

Produktfoto Stregtegning Varenr. Farve Bordhøjde Max. hastighed Max. belastning Pris

* udvalgt billede * udvalgt billede min/maks. (cm)

inkl. bordplade

(mm/sek.) (kg) DKK

501-19 7BW *

501-19 7SW

Sort

Sølv

68-120 28 100 3079

3079

501-19 7B060 *

501-19 7B095

501-19 7B120

501-19 7S060

501-19 7S095

Sort

Sort

Sort

Sølv

Sølv

68-120 28 100 3363

3363

3988

3363

3363
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501-23 - Tekniske specifikationer Side 11

Produktfoto Stregtegning Varenr. Farve Bordhøjde Max. hastighed Max. belastning Pris

* udvalgt billede * udvalgt billede min/maks. (cm)

inkl. bordplade

(mm/sek.) (kg) DKK

501-23 7BW2 *

501-23 7BW3

501-23 7SW2

501-23 7SW3

Sort

Sort

Sølv

Sølv

68-120 22 200 5979

8615

5979

8615

501-23 7S200 *

501-23 7S400

Sølv

Sølv

68-120 22 200 5924

9021

501-23 7S190-190A * Sølv 68-120 22 200 8573
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501-25 - Tekniske specifikationer Side 12-13

Produktfoto Stregtegning Varenr. Farve Bordhøjde Max. hastighed Max. belastning Pris

* udvalgt billede * udvalgt billede min/maks. (cm)

inkl. bordplade

(mm/sek.) (kg) DKK

501-25 7S084 *

501-25 7S133

501-25 7S152

501-25 7S172

Sølv

Sølv

Sølv

Sølv

68-118 25 80 2915

2971

3007

3040



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæve sænke borde til alle formål og priser
Understel
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501-33 - Tekniske specifikationer Side 4-5

Produktfoto Stregtegning Varenr. Farve Bordhøjde Max. hastighed Max. belastning Pris

* udvalgt billede * udvalgt billede min/maks. (cm)

inkl. bordplade

(mm/sek.) (kg) DKK

501-33 7B112 *

501-33 7B129

501-33 7B152

501-33 7B172

501-33 7S112

501-33 7S129

501-33 7S152

501-33 7S172

501-33 7W112

501-33 7W129

501-33 7W152

501-33 7W172

Sort

Sort

Sort

Sort

Sølv

Sølv

Sølv

Sølv

Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

68-118 25 100 2327

2371

2373

2398

2327

2371

2373

2398

2327

2371

2373

2398

501-33 7B112-152 *

501-33 7S112-152

501-33 7W112-152

Sort

Sølv

Hvid

68-118 25 100 2430

2430

2430
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501-43 - Tekniske specifikationer Side 2-3

Produktfoto Stregtegning Varenr. Farve Bordhøjde Max. hastighed Max. belastning Pris

* udvalgt billede * udvalgt billede min/maks. (cm)

inkl. bordplade

(mm/sek.) (kg) DKK

501-43 7B112 *

501-43 7B129

501-43 7B152

501-43 7B172

501-43 7S112

501-43 7S129

501-43 7S152

501-43 7S172

501-43 7W112

501-43 7W129

501-43 7W152

501-43 7W172

Sort

Sort

Sort

Sort

Sølv

Sølv

Sølv

Sølv

Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

65-125 32 125 3045

3089

3091

3116

3045

3089

3091

3116

3045

3089

3091

3116

501-43 7B112-152 *

501-43 7S112-152

501-43 7W112-152

Sort

Sølv

Hvid

65-125 32 125 3148

3148

3148

501-43 7B172-172A *

501-43 7S172-172A

501-43 7W172-172A

Sort

Sølv

Hvid

65-125 32 100 5011

5011

5011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæve sænke borde til alle formål og priser
Understel
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501-49 - Tekniske specifikationer Side 8-9

Produktfoto Stregtegning Varenr. Farve Bordhøjde Max. hastighed Max. belastning Pris

* udvalgt billede * udvalgt billede min/maks. (cm)

inkl. bordplade

(mm/sek.) (kg) DKK

501-49 7B112 *

501-49 7B129

501-49 7B152

501-49 7B172

501-49 7S112

501-49 7S129

501-49 7S152

501-49 7S172

501-49 7W112

501-49 7W129

501-49 7W152

501-49 7W172

Sort

Sort

Sort

Sort

Sølv

Sølv

Sølv

Sølv

Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

65-125 32 125 3520

3564

3566

3591

3520

3564

3566

3591

3520

3564

3566

3591

501-49 7B112-152 *

501-49 7S112-152

501-49 7W112-152

Sort

Sølv

Hvid

65-125 32 125 3623

3623

3623
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501-88 - Tekniske specifikationer Side 6-7

Produktfoto Stregtegning Varenr. Farve Bordhøjde Max. hastighed Max. belastning Pris

* udvalgt billede * udvalgt billede min/maks. (cm)

inkl. bordplade

(mm/sek.) (kg) DKK

501-88 7B112 *

501-88 7B129

501-88 7B152

501-88 7B172

501-88 7S112

501-88 7S129

501-88 7S152

501-88 7S172

501-88 7W112

501-88 7W129

501-88 7W152

501-88 7W172

Sort

Sort

Sort

Sort

Sølv

Sølv

Sølv

Sølv

Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

65-125 32 125 5984

6072

6076

6126

5984

6072

6076

6126

5984

6072

6076

6126

501-88 7B112-152 *

501-88 7S112-152

501-88 7W112-152

Sort

Sølv

Hvid

65-125 32 125 6190

6190

6190



 

 

 

 

 

 

 

Hæve sænke borde til alle formål og priser
Bordplader

Prisliste (DKK)
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Varenr. Bøg finér Ahorn finér Sort lam. Hvid lam. Varenr. Bøg finér Ahorn finér Sort lam. Hvid lam.

040-60S

634 649 626 626

140-80S

612 695 977 977

060-60S

689 711 680 680

160-80S

742 854 1121 1121

080-60S

704 771 675 675

180-80S

768 882 1184 1184

100-60S

798 832 792 792

200-80S

867 955 1334 1334

100-80S

442 482 817 817

117H

735 812 941 941

100S

440 775 875 875

120H

963 1065 1211 1211

120-60S

386 444 857 857

138H

697 777 1074 1074

120-80S

583 620 896 896

140H

655 718 1009 1009



 

 

 

 

 

 

 

Hæve sænke borde til alle formål og priser
Bordplader

Prisliste (DKK)
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Varenr. Bøg finér Ahorn finér Sort lam. Hvid lam. Varenr. Bøg finér Ahorn finér Sort lam. Hvid lam.

100C

560 612 996 996

200L

1378 1639 1746 1746

120C

658 735 1089 1089

160R

1221 1327 1463 1463

160C

995 1280 1244 1244

180R

1112 1399 1889 1889

180C

1063 1187 1394 1394

200R

1378 1639 1746 1746

200C

1130 1266 1463 1463

180L2

1353 1548 1577 1577

160L

1221 1327 1463 1463

180R2

1353 1548 1577 1577

180L

1112 1399 1889 1889



ÉN MOTOR, DER KLARER DET HELE

Stillesiddende arbejde er blevet dagligdag for mange kontoransatte. Når du sidder stille foran computeren i mange timer, så giver dig en øget risiko for skader,

og det påvirker dit energiniveau. Et hæve-sænkebord fra ConSet giver dig mulighed for at veksle mellem at sidde og stå.

Teknikken i og omkring motoren er bordets hjerte. Det er den, der sikrer dig stille og rolige bevægelser, når du hæver og sænker dit bord.

 Og den sørger for, at din bordplade altid er indstillet plant. Hos ConSet får du ét bord og én motor, der klarer det hele.

-Driftssikker

-Høj kvalitet

-Super løfteevne

-Høj konstruktionsstyrke

-Skarp pris

STYRKE & STABILITET

Stabilitet betyder alt, når du skal vælge skrivebord. Alle hæve-sænkeborde fra ConSet er lavet af kvalitetsmaterialer og lever op til EU's

 og Arbejdstilsynets krav til en fleksibel og ergonomisk arbejdsplads. Det sikrer dig et stabilt og holdbart bord – og større trivsel for dine

medarbejdere. I modsætning til mange andre borde med to motorer, så tåler et ConSet-bord ujævn belastning af bordpladen. Det betyder, at du kan

placere dit udstyr hvor som helst på bordet - så længe belastningen holder sig inden for bordets topbelastning.

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 elktroniske 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.

CE-MÆRKNING & PRODUKTGODKENDELSER

Alle vores 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 forbruger en tryghed for, at ConSet har været

igennem alle risikoaspekter omkring sikkerheden.

EN 527-1/2/3: Mål/Grundlæggende sikkerhedskrav/Prøvningsmetoder til bestemmelse af stabilitet og konstruktionens styrke.

DS/EN 12720-21-22: Bordplader overholder krav vedr. modstandsevne over for kolde væsker, våd og kold varme.

CONSET - EN DANSK VIRKSOMHED

ConSet blev grundlagt i 2000 i Danmark, og vores grundlæggende filosofi var, at ergonomi ikke skulle være dyrt. Vi begyndte med ideen om

 at udvikle og fremstille højkvalitets elektriske højdejusterbare skriveborde og gøre dem overkommelige, så flere mennesker kunne opleve fordelene ved

disse skriveborde. Virksomheden har lykkedes godt og har nu distribution og datterselskaber over hele verden.

Hæve sænke borde til alle formål og priser
Generel information

Understel Bordplader

Sølv (RAL 9006) Sort (RAL 9004) Hvid (RAL 9016) Bøg Finer Ahorn Finer Sort (RAL 9004) Hvid (RAL 9003)
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ConSet A/S
Industrivej 23
6900 Skjern
Danmark

Telefon: 9680 0080

conset@conset.com

315180.7 | (c) ConSet A/S | Vi forbeholder os ret til, til enhver tid at foretage æ
ndringer uden forudgående varsel. | Vi tager forbehold for trykfejl.




