
VX
VX konferensbord bygger på ett unikt metallunderrede speciellt anpassat efter de hårda 
krav som moderna brukare har. Det bygger på en massiv fot, ett kvadratiskt rör och ett “hus” 
under bordsskivan som tillför hög stabilitet.

Systemet är flexibelt vad gäller bordsstorlekar och bordsformer. VX hanterar bord från 70 
cm djup/diameter till 140 cm djup/diameter. 

VX konferensunderrede kan fås i vitt, svart, silver eller krom.

Bordsskivan tillverkas i Ek, Björk, Ask, Bok, Svartbetsad ek, Svartbetsad ask, Vitpigmenterrad ek, 
Vitpigmenterad ask, Laminat eller Desktop.

KONFERENS

DESIGN horreds

En nyhet till våra konferensbord är ett tillbehör som heter 
“HUB”. Hub är Horreds lösning på ett enkelt sätt att dela in 
ett större bord till mindre arbetsplatser för det aktivitets-
baserade kontoret.

HUB tar hand om elförsörjningen till dessa arbetsplatser. 
Man kan enkelt koppla in el och data via den bordsplacerade 
Hubben. Som tillval till HUB finns det belysning, skärm och 
flyttbar bordsskärm.
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Konferensbord, mötesbord, projektbord, fikabord, nor-
malt sittande, halvhögt sittande eller ståbord, möjlighet-
erna är oändliga.

Benet finns i tre olika höjder; 72, 90 samt 106 cm, och två 
olika varianter på fötter, vanlig T-fot samt kryssfot. Båda i 
olika storlekar beroende på bordsstorlek.



KONFERENSBORD

Välj bordsskiva inom 8 olika format, därefter underrede som passar till bordsstorleken du valt. VX konferensbordsunderrede hanterar bord från 700 - 1400 
mm djup/diameter. Bordsskivan tillverkas i Ek, Ask, Bok, Björk, Svartbetsad Ek, Svartbetsad Ask, Vitpigmenterad Ek, Vitpigmenterad Ask, Laminat eller 
Desktop. Underredet finns i vitt, svart, silver och krom. Genom benen kan man dra kablage från golv upp till bordsskivan. 
Förutom VX konferensbord kan man även använda Link, Fri och Henry konferensbord, i olika material och kantprofiler.

Hittar du inte bordsformen du söker här; ta en titt i vår bordsbank på www.horreds.se under LOGIN/BORDSBANK eller kontakta kundsupport på 0320-184 00.

Konferensbord inom måtten 2400x1200 mm.

VX 
Konferens

Rektangulära bordsstorlek (mm):

2400x1200
2400x1000
2200x1200
2200x1000
2000x1200
2000x1000

Båtformade bordsstorlek(mm):

2400x1200/800
2200x1200/800
2000x1200/800

Konferensbord inom måtten 2400x1400 mm.

Rektangulära bordsstorlek (mm):

2400x1400
2200x1400

V-formad bordsstorlek (mm):

2400x1400/1000
2400x1400/800

2-delade Konferensbord inom måtten 4800x1200 mm.

Rektangulära bordsstorlekar (mm):

4800x1200
4200x1200
4000x1200
3600x1200
3000x1200
3000x1000

Båtformade bordsstorlekar (mm):

4800x1200/800
4000x1200/800
3600x1200/800
3000x1200/800



KONFERENSBORD > VX
2-delade Konferensbord inom måtten 4800x1400 mm.

Rektangulära bordsstorlekar (mm):

4800x1400
4000x1400
3000x1400

Båtformade bordsstorlekar (mm):

4000x1400/1000
3200x1400/800

3-delade Konferensbord inom måtten 7200x1200 mm.

Rektangulära bordsstorlekar (mm):

6600x1200
5800x1200
5400x1200

Båtformade bordsstorlekar (mm):

6600x1200/800
5800x1200/800

3-delade Konferensbord inom måtten 7200x1200 mm.

Rektangulära bordsstorlekar (mm):

6600x1400
6000x1400
5400x1400

Kvadratiska bord. Runda bord.

Kvadratiska bordsstorlekar (mm):

500x500
600x600
700x700
800x800
900x900

1000x1000
1100x1100
1200x1200
1300x1300
1400x1400

Runda bordsstorlekar (mm):

500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400

Tillbehör, HUB och skärmar.

www.horreds.se


