
Nexus
Design: Mikael Pedersen

Nexus helseserie er et friskt pust innen helsemøbler. Nexus skal tilfredsstille klassiske

helsemøbler med hensyn til komfort og funksjonalitet, men er samtidig slank, moderne

og elegant.

Nexus bord omfatter salongbord med høyde 65 cm. og spisebord med høyde 75 cm.

Serien inkluderer 1-, 2- og 3-setere med lav rygg, stoler med høy rygg og spisestoler.
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Utvalg
1565 Bord, hjørneben, bjørk, H60, 50x50, heltre understell, høyttrykkslaminat

1566 Bord, hjørneben, bjørk, H60, 60x60, heltre understell, høyttrykkslaminat

1567 Bord, hjørneben, bjørk, H60, 70x70, heltre understell, høyttrykkslaminat

1568 Bord, hjørneben, bjørk, H60, 120x70, heltre understell, høyttrykkslaminat

1569 Bord, hjørneben, bjørk, H60, 140x70, heltre understell, høyttrykkslaminat

1570 Bord, hjørneben, bjørk, H60, 80x80, heltre understell, høyttrykkslaminat

1571 Bord, hjørneben, bjørk, H60, 120x80, heltre understell, høyttrykkslaminat

1572 Bord, hjørneben, bjørk, H60, 140x80, heltre understell, høyttrykkslaminat

1574 Bord, hjørneben, bjørk, H60, 90x90, heltre understell, høyttrykkslaminat

2509 Bord, hjørneben, bjørk, H75, 50x50, heltre understell, høyttrykkslaminat

3450 Bord, hjørneben, bjørk, H75, 60x60, heltre understell, høyttrykkslaminat

3451 Bord, hjørneben, bjørk, H75, 70x70, heltre understell, høyttrykkslaminat

3452 Bord, hjørneben, bjørk, H75, 120x70, heltre understell, høyttrykkslaminat

3453 Bord, hjørneben, bjørk, H75, 140x70, heltre understell, høyttrykkslaminat

3454 Bord, hjørneben, bjørk, H75, 80x80, heltre understell, høyttrykkslaminat

3455 Bord, hjørneben, bjørk, H75, 120x80, heltre understell, høyttrykkslaminat

3456 Bord, hjørneben, bjørk, H75, 140x80, heltre understell, høyttrykkslaminat

3796 Bord, hjørneben, bjørk, H75, 180x80, heltre understell, høyttrykkslaminat

3458 Bord, hjørneben, bjørk, H75, 90x90, heltre understell, høyttrykkslaminat

3797 Bord, hjørneben, bjørk, H75, 180x90, heltre understell, høyttrykkslaminat

Konstruksjon
Bordplate i MDF med høytrykkslaminat og faset kantlist.

Faset kant med kantlist i heltre.

Standard treverk: Bjørk og eik.

Ben
Heltre understell.

Knotter i hardplast.

Bordoverflate
Andre overflater kan tilbys på forespørsel.

For overflater i mørk melamin, er fingeravtrykk lettere synlig.

"Elegant Oak F5374" tilbys mot pristillegg. Fargeforskjeller til annen eik kan forekomme.

Montering
Understell må monteres sammen.

Bordplate må monteres på understell.

Gjenvinning
Alle ståldeler er resirkulerbare. Ved overflatebehandling skjer avfetting med alkalisk vask. Etter separasjon

går oljen til destruksjon. Lakkering gjøres elektrostatisk med epoksypulver som gir minimalt med avfall.

Plastdelene som brukes er resirkulerbare. All polstring og rammer er laget av skum helt uten freoner. Kun

vannbaserte lim og smeltelim brukes som er løsemiddelfri.
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