ARBETSBORD

ARBETSBORD
GREENLINE
Greenline är mycket stabila, arbetsbord för alla tänkbara miljöer. Arbetsborden finns i en mängd olika
varianter, allt från fasta till elektriskt höj– och sänkbara.
För er som har en mycket krävande miljö har vi tagit fram Arbetsbordet Greenline RF och Greenline RHS
som tillverkas helt i rostfritt stål.
Mängder med tilläggsutrustning, tillbehör samt olika bänkskivor finns att beställa för att komplettera
borden till en komplett arbetsplats.
De lackerade arbetsborden levereras som standard med en 24mm tjock ljusgrå skiva av högtryckslaminat
och en mörkgrå ABS kantlist.
Vi konstruerar och tillverkar även arbetsbord helt efter ert behov och önskemål.

GREENLINE LF

Maxlast:

300kg utbredd last

Längd skiva:

1200, 1500, 2000 och 2500mm

Bredd skiva:

600 och 800mm

Arbetsbord, GreenLine LF, är tillverkat av
pulver lackerat stativ i fyrkantsrör. Manuellt justerbart
i höjd med C-profil 700-1000mm. Arbetsbordet finns i
flera längder och bredder.
Som standard levereras bordet med en 24mm tjock
högtryckslaminatskiva i ljusgrått med mörkgrå ABS
kanter.
Det finns mängder med tillbehör att komplettera
bordet med som t.ex. armaturer, verktygstavlor,
hyllor, lådor, plastbackar mm.
Vid önskemål om andra bänkskivor och tjocklekar,
kontakta oss gärna så hjälper vi er.
Arbetsbordet levereras som ett platt paket vilket
minimerar fraktkostnaderna. I hopsättningen av
arbetsbordet är mycket enkelt och en komplett
instruktion medföljer.
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Extrautrustat

ARBETSBORD
GREENLINE LHS
Maxlast:

300 alt 400kg utbredd last

Lyfthastighet:

23 alt 14 mm/sek

Längd skiva:

1200, 1500, 2000 och 2500mm

Bredd skiva:

600 och 800mm

Eldrivet höj och sänkbart arbetsbord. Höjdinställningen
sker med ett enkelt knapptryck. Mycket pålitlig och robust
konstruktion. Arbetsbordet klarar en maxlast på 300 alt
400kg.
Stativ av fyrkantsrör som lackas i en hållbar pulverlack.
Skiva t=24mm med ljusgrå högtryckslaminat och grå ABS
kantlist.
Det finns mängder med tillbehör att komplettera bordet
med som t.ex. Armaturer, verktygstavlor, hyllor, lådor,
plastbackar mm.
Arbetsbordet levereras som ett platt paket vilket minimerar fraktkostnaderna. Ihopsättningen av arbetsbordet är
mycket enkelt och en komplett instruktion medföljer.
Extrautrustat

GREENLINE RF

ROSTFRITT STÅL

Maxlast:

300kg utbredd last

Längd skiva:

upp till 2400mm (standard)

Bredd skiva:

upp till 1100mm (standard)

Höjd:

900mm (standard)

Rejält arbetsbord som är tillverkat helt i rostfritt material,
1.4301, för att klara dom tuffaste renlighetskraven.
Arbetsborden tillverkas helt efter erat behov avseende storlek
och utförande.
Bordsbenen är tillverkade i 40x40 profiler för extra stabilitet
och bordsskivan är tillverkad av dubbelplåt i rostfritt stål.
Arbetsbordet levereras som standard med en slät bordsskiva.
Som tillval finns bordsskiva med vulstkant eller med uppvikt
bakkant.
Det finns mängder med tillbehör att komplettera bordet med
som t.ex. Draglådor, underhyllor och länkhjul.
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ARBETSBORD
GREENLINE RHS

Maxlast:

300kg utbredd last

Längd skiva:

upp till 2400mm (standard)

Bredd skiva:

upp till 1100mm (standard)

Höjd:

700-1000mm (standard)

Manövrering:

Med vev eller elektriskt 230V

ROSTFRITT STÅL

Rejält Ergonomiskt, höj– och sänkbart, arbetsbord som är tillverkat helt i rostfritt material, 1.4301, för att klara
dom tuffaste renlighetskraven. Arbetsborden tillverkas helt efter ert behov avseende storlek och utförande.
Bordsbenen är tillverkade i 40x40 profiler för extra stabilitet och bordsskivan är tillverkad av dubbelplåt i rostfritt
stål. Bordet står mycket stadigt på justerbara fötter.
Som standard levereras arbetsbordet med en slät bordsskiva. Som tillval finns bordsskiva med vulstkant eller med
uppvikt bakkant.
Det finns mängder med tillbehör att komplettera bordet med som t.ex. draglådor, över– och underhyllor samt
länkhjul.
Detta bord kan anpassas och konstrueras helt efter erat behov, kontakta Green Metall för ytterligare information.
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