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FOR A CLEANER WORLD

GATE KONFERENCEBORD

PRODUKTBESKRIVELSE

DESIGN OG PRODUKTION
Savir Design A/S

BESKRIVELSE

Gate konferenceserien er opbygget omkring en 4-benet søjle samt et T-ben shakerstel, der
giver bordet et elegant og stilrent look. Serien findes med forskellige pladestørrelser, der
passer perfekt ind i alle konference-, lounge- og caféområder.
Overfladen er let at aftørre/afspritte, og bordet er dermed ideelt i miljøer, hvor mange
mennesker færdes.

VARIANTER

Gate konferencebord (med lige eller afrundede hjørner)
Gate loungebord (med kvadrat eller rund bordplade)
Gate cafébord (med kvadrat eller rund bordplade)
Gate barbord (med kvadrat eller rund bordplade)
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MÅL GATE KONFERENCEBORD H. 72 CM
160X100/90 cm
160X90 cm
180x100/90 cm
180x90 cm
200x100/90cm
200x100 cm
220x100/90 cm
220x100 cm
300x120/90 cm
300x110 cm
420x120/90 cm
420x110 cm
560x120/90 cm
560x110 cm
480x160/100 cm
360x150/100 cm
240x140/90 cm
Ø120 cm

MÅL GATE LOUNGEBORD H. 45 CM
70x70 cm
Ø70 cm

MÅL GATE CAFÉBORD H. 72 CM
70x70 cm
Ø70 cm

MÅL GATE BARBORD H. 105 CM
70x70 cm
Ø70 cm

TILBEHØR

Koblingsbeslag
Kabelbakker
Kabelluge i samme materiale som bordplade

BORDPLADER

Bøg eller birk
Standard CPL laminater

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

STEL

Krom
Sortlakeret
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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 Gate konferenceborde.
Garantien dækker brud på stel og skader opstået på grund af mangelfuld
håndværksmæssig udførelse ved normal anvendelse. Slid eller skader på overflader og
lignende er ikke omfattet af denne garanti.

TEST

(Den fulde test kan downloades på www.savirdesign.dk)
Gate konferencebord er testet for holdbarhed på Dansk Teknologisk Institut.
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