PIECE
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Piece of mind.
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När de små sakerna i ett rum
får en dedikerad plats, är det
lättare att ta tag i de stora frågorna.




 

 Ett modernt

mötesrum kräver ofta två
kompletterande funktioner.
En tydlig plats för kontorsmaterial och tekniktillbehör
samt en avställningsyta för
dryck och tilltugg.
- Mediemöbler ska vara
anpassade för tekniken den
ska rymma, inklusive urtag
för kablar, ventilation och
installationskanaler.
Modern teknisk utrustning blir allt mindre och
oftare sladdlös och storleken på mediemöbler kan
anpassas därefter.

PIECE bygger på fyra

grundtyper: en laptophylla, en skrivtavla i glas,
hyllsektioner och skåp i olika
storlekar. Den kombinerar
raka, rena linjer med vita
ytor och pigga nyanser av
grönt, turkos och orange,
samt frostade och rökfärgade
ytor och träslag som ek och
vit pigmenterad ask.
PIECE är nätt och anpassad för dagens AV-teknik.
Glasskivor i olika färger
ger tåliga ytor som gör den
enkel att hålla ren. Smart
väggupphängning gör serien
lättplacerad och skapar
en luftig känsla, inte bara
i konferensrum utan även
i pausrum och foajéer. För

   
utformning efter miljöns
karaktär och kundens ön    
att kundanpassa.
PIECE är ett naturligt
steg i utvecklingen för
Edsbyverken. För att
möta kraven i en modern
arbetsmiljö, där design likväl
som funktion, är en viktig
faktor för kunder som vill
skapa en egen identitet.
PIECE kombinerar funktion med attraktion på ett

sätt som suddar ut grän    
och privata rummet. Serien
kan komma att utökas för
att möta efterfrågan från
både företagskunder och
privatpersoner.
   Thomas Eriksson
Arkitekter
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1, Skåp med toppskiva och skrivtavla i glas. 2, Öppna hyllor. 3, Skåp med urtag för kablar och installationskanal. 4, Toppskiva med kabelurtag.
5, Dörr med ”push´n open” funktion.
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1, Laptophylla (lampa som tilbehör). 2, Plats för dator m m. 3, Lås ingår. 4, Kabeldosa. 5, Öppna hyllor.

8

9

1.

2.

3.

4.

1, Skjutdörrskåp. 2, Skåp med urtag för kablar och installationskanal. 3, Skjutdörr i frostad vit plexi. 4, Kabelurtag i toppskiva.
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”Samarbetet med Thomas Eriksson
Arkitekter är ett spännande möte
mellan vår långa tradition som
möbelproducent och TEA´s
nyskapande formgivning.”
- JOSEF HÖBENREICH / VD AB EDSBYVERKEN
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Valmöjligheter

Skjutdörrskåp med vit stomme och dörrar i: rökfärgad klar plexi - vit frostad plexi - ek natur - vitpigmenterad ask.

Färger
ÖPPNA HYLLOR: UTSIDA / INSIDA

S 3030-B30G

S 1080-Y70R

S 1070-G30Y

SKÅP MED SKJUTLUCKOR
Stomme

Skjutluckor plexi och fanér

Plexi:
Vit

SKÅP MED DÖRRAR
Stomme

LAPTOPHYLLA

Plexi:
Rökfärgad

Ek

Ask
Vitpigmenterad

GLAS (TOPPHYLLA / SKRIVTAVLA)

Luckor i lack eller fanér

Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.
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Sortiment
ÖPPEN HYLLA DJUP 200 mm

ÖPPEN HYLLA DJUP 350 mm

Öppen hylla djup 350 kan beställas med eller utan topphylla i glas.

SKÅP MED SKJUTLUCKOR DJUP 350 mm

Skåp med skjutluckor djup 350 mm kan beställas med eller utan topphylla i glas och med eller utan kabelspår.

SKÅP MED SKJUTLUCKOR DJUP 500 mm

Skåp med skjutluckor djup 500 mm kan beställas med eller utan topphylla i glas och med eller utan kabelspår.

SKÅP MED DÖRRAR DJUP 500 mm

SKRIVTAVLA GLAS

LAPTOPHYLLA

Skåp med luckor kan beställas med eller utan topphylla i
glas och med eller utan kabelspår. Ett hyllplan ingår i skåpet.
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Fotograf: Alex&Martin. Design: apw.se
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