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FOR A CLEANER WORLD

CONCEPT FLIPBORD

PRODUKTBESKRIVELSE

DESIGN OG PRODUKTION
Savir Design A/S

BESKRIVELSE

Concept bordserien er formgivet til at være funktionelt og fleksibelt i et skandinavisk og stilrent
design. Det er konstrueret af de bedste og letteste materialer med henblik på holdbarhed og
stabilitet.
Concept flipbord har en højde på 72 cm og er påmonteret 4 hjul heraf 2 stk. låsbare.
Bordpladen er ret med ABS-kant.
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MÅL

140x70 cm
160x70 cm
180x70 cm
140x80 cm
160x80 cm
180x80 cm
180x90 cm

TILBEHØR

Koblingsbeslag
Krom fod

BORDPLADE

22 mm spånplade

STANDARD CPL LAMINATER
Sort
Antracit
Lys grå
Hvid
Bøg laminat
Birk laminat
Eg laminat

STANDARD DECORLAMINATER

Sort 			
NCS S8500N
Antracit 		
NCS S7502-G
Lys grå			
NCS S2000-N
Hvid			NCS S0500N
Bøg laminat
Birk laminat

STANDARD LINOLEUM
Sort/Nero		
Antracit/Charcoal
Mørkegrå/Pewter
Lysegrå/Ash		
Sandgrå/Pebble

NCS S9000-N
NCS S8502-B
NCS S7005-B20G
NCS 5502-G
NCS 3502-Y

STEL

Ø35 mm rør i stål
Sort
Andre farver på forespørgsel
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MILJØ

Hos Savir Design er det vigtigt, at vores leverandører, på samme måde som Savir Design,
efterlever de miljømæssige love, både når det gælder produktion og affaldshåndtering.
Vi bestræber os på at minimere belastningen af miljøet både internt og eksternt.
Alle plastprodukter er mærket for korrekt sortering og genanvendelse. De anvendte
plastmaterialer produceres i overensstemmelse med grænserne i PAK
(polycykliske aromatiske kulbrinter).
Al stål i produktionen er RoHS-direktiv nr. 2011/65/EC og REACH-direktiv nr. 2002/95/EC. Vi
anvender miljøkrombelægninger, overholder standarderne for lakbelægning (DS/EN ISO 1456)
og eliminerer enhver risiko for nikkelallergi.
Vi garanterer en lang levetid for hvert produkt. Men vores miljøindsats rækker udover
produktionen, det er nemlig også vigtigt for os, at vores produkter kan bortskaffes med så lidt
aftryk som muligt, og vores møbler kan derfor, efter afslutningen af sin livscyklus, let
demonteres og kildesorteres. Vores målsætning er så godt som 100% cirkulær produktion.

GARANTI

Savir Design yder 2 års garanti på Concept flipborde.
Garantien dækker brud på stel og skader opstået på grund af mangelfuld
håndværksmæssig udførelse ved normal anvendelse. Slid eller skader på hjul,
overflader og lignende er ikke omfattet af denne garanti.
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