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Vores udvalg af borde er først og fremmest baseret på kvalitet,
materiale, holdbarhed og anvendelighed. Vi sikrer os altid, at
bordene lever op til de krav vores kunder og ikke mindst disses
miljøer stiller.
Vores sortiment byder på borde i alle prisklasser, samt en verden af
muligheder ud i farver på overflader samt hjul eller glidere i forhold
til underlaget.
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SKOLEBORD/PICCO | Borde | THORSØ
Design: Thorsø
Skolebord/Picco fra Thorsø er et multianvendeligt bord, som kan anvendes som både undervisnings- og mødebord.
Flex-seriens to borde adskiller sig fra hinanden ved svejsningen af stellene. Picco-stellets sargramme giver en glidende
overgang til benene, mens Thorsø-stellets sargramme er trukket en anelse ind og har en tydelig overgang til benene. De
to modeller fås begge med et hav af tilbehør, som bl.a. ophæng for undervisningsstole, hjul og glidere.
Det grundlæggende ved bordet er det svejsede stel i Ø38 mm. rundrør i 2 mm. godstykkelse. Den vigtige tværgående
sargramme er yderligere forstærket med et firkantrør i 2,5 mm. godstykkelse.
Bordet leveres som standard i højde 72 cm. med bordplade udført i 21 mm. birk krydsfinér eller 22 mm. spånplade med
•
overflade i laminat.

Thorsø 1
Thorsø 2
Thorsø 3

80 x 80 cm
120 x 120 cm
128 x 128 cm

Picco 4
Picco 5
Picco 6
Picco 7
Picco 8

Ø 80 cm
Ø 90 cm
Ø100 cm
Ø120 cm
Ø128 cm

Thorsø 4
Thorsø 5
Thorsø 6
Thorsø 7
Thorsø 8

Ø 80 cm
Ø 90 cm
Ø100 cm
Ø120 cm
Ø128 cm

Picco 9
Picco 10
Picco 11
Picco 12
Picco 13
Picco 14
Picco 15
Picco 16
Picco 17
Picco 18

60 x 80 cm
60 x 120 cm
64 x 80 cm
64 x 128 cm
70 x 140 cm
80 x 128 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
90 x 180 cm
100 x 200 cm

Picco 19
Picco 20
Picco 21
Picco 22

½ Ø120 cm
½ Ø128 cm
½ Ø140 cm
½ Ø160 cm

Thorsø 9
Thorsø 10
Thorsø 11
Thorsø 12
Thorsø 13
Thorsø 14
Thorsø 15
Thorsø 16
Thorsø 17
Thorsø 18

60 x 80 cm
60 x 120 cm
64 x 80 cm
64 x 128 cm
70 x 140 cm
80 x 128 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm
90 x 180 cm
100 x 200 cm

900
Picco DB1
Picco DB2
Picco DB3

80x128 cm
80x160 cm
80x180 cm

Thorsø DB1 80x128 cm
Thorsø DB2 80x160 cm
Thorsø DB3 80x180 cm

720/900

80 x 80 cm
120 x 120 cm
128 x 128 cm

•

720/900

Picco 1
Picco 2
Picco 3

720/900

720/900

MODELLER

Thorsø 19
Thorsø 20
Thorsø 21
Thorsø 22

½ Ø120 cm
½ Ø128 cm
½ Ø140 cm
½ Ø160 cm

DETALJER
Standard
• Højde 500 mm.
•	Bordplade i 27 mm. birk krydsfinér med
valgfri laminat (25 farver)
• Ste i alu

Tilvalg
• Tillæg for anden stelfarve
• Kontakt os for andre bordplademål

Picco bordet er
forarbejdet med en smuk
finish i gavlen. Svejsning
mellem rundrør og
firkantrør er slebet rent
før lakering.

Traditionelt stærkt stel
med synlige svejsninger
mellem rundrør og
firkantrør.
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U-BORD | Borde | THORSØ
Design: Thorsø
U-bordet er designet af Thorsø og udviklet i samarbejde med
cand.pæd.psyk Jan Soelberg. Bordet er udviklet med tanke på inklusion, og giver læreren den nødvendige fleksibilitet til at skabe
en selvstændig læringszone i klassen og derved gennemføre en
yderst intensiv og differentieret undervisning.

Det grundlæggende ved bordet er det svejsede stel i Ø38 mm.
rundrør i 2 mm. godstykkelse. Den vigtige tværgående sargramme
er yderligere forstærket med et firkantrør i 2,5 mm. godstykkelse.
Bordet leveres som standard i højde 72 cm. med bordplade udført i
21 mm. birk krydsfinér eller 22 mm. MDF med overflade i laminat.

VARIANTER

DETALJER

1215

720

1940

Standard
• Højde 720 mm.
•	Bordplade i 21 mm. birk krydsfinér eller 22 mm. MDF med
valgfri laminat (25 farver)
• Stel i alu lak (RAL 9006)
Tilvalg
• Tillæg for anden stelfarve
• Tillæg for 2 stk. hjul
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LÆSEPULT | Borde | VS
Design: Thorsø
Læsepulten i D.I.K.-serien fungerer som en mobil arbejdsplads,
som, uafhængigt af andet møblement, kan placeres i klassen som
man ønsker det. Udskæringen i bunden giver god benplads og ikke
mindst god plads til en stol eller en taburet.
Bordet er udført i 18 mm. birk krydsfinér, monteret med 4 låsbare
hjul for øget stabilitet. Vælg bordplade i laminat.

VARIANTER
1250

720

1500

750

DETALJER

Tilvalg
• Kontakt os for andre bordplademål
1180

1250

720

750

Standard
• Højde 720 eller 900 mm.
•	Bordplade i 21 eller 42 mm. birk krydsfinér med valgfri
laminat (25 farver)
• Stel i alu lak (RAL 9006)
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EUROLINE | Borde | VS
Design: VS
Yderst fleksibelt og solidt undervisningsbord, som med sine mange
varianter og sit store udvalg af tilbehør, kan tilpasses alle undervisningssituationer. Fleksibiliteten giver mulighed for opstilling for
såvel gruppearbejde som klasseundervisning.
Bordet leveres som standard i højde 72 cm. i målene 130x65 cm.
(tomandsbord) og 75x65 cm. (enmandsbord) med bordplade udført i 25 mm. LIGNOpal med 2,5 mm. KU-kant.

64/72/76

64/72/76

DETALJER
64/72/76

VARIANTER

Trapez
Trapez
Tomandsbord 120x60 cm.
Tomandsbord 130x65 cm.

Ø90 cm.
Ø120 cm.

Stel 60x60 cm.
Stel 80x80 cm

Enmandsbord 70x60 cm
Enmandsbord 75x65 cm.

Tilvalg
• Tillæg for højdejustering (650-850 mm.)
• Tillæg for stilleskruer
• Tillæg for 2 og 4 stk. hjul
• Tillæg for stoleophæng for PantoMove-Lupo
• Tillæg for taskekrog

64/72/76
Halvrund
Halvrund

120x60 cm.
130x65 cm.

120x60 cm.
130x65 cm.

Standard
• Højde 640, 720 og 760 mm.
• Dybde 600 og 650 mm.
• Bordplade i 25 mm. LIGNOpal. Leveres i farverne 		
lys grå, andesgrå, ahorn, bøg, valnød, astral silver, 		
antracit grå, sort og hvid
• Kantliste i 2,5 mm. KU eller 5 mm. PU (polyurethane)
• 4-bens stel i alu
• Glidere for hårde og bløde underlag

Gruppebord
Gruppebord

120x120 cm.
130x130 cm.
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UNO-M | Borde | VS
Design: VS
Fleksibelt undervisningsbord, som, i form af højdejusteringen, kan
følge eleven gennem alle klassetrin. Bordet kan ligeledes placeres i
andre klasser og tilpasses efter klassetrin.
Bordet leveres som standard i højde 71 cm. i målene 130x65 cm.
(tomandsbord) og 75x65 cm. (enmandsbord) med bordplade udført i 25 mm. LIGNOpal eller 16 mm. LIGNOdur med 5 mm. PUkant.

VARIANTER
Fast højde

DETALJER

Enmandsbord 75x65 cm.

Enmandsbord 70x50 cm.

59-82

52-82

Højdejustérbart

Tomandsbord 130x65 cm.

Tomandsbord 150x65 cm.
(kun højdejustérbart)

Tomandsbord 130x50 cm.

Standard
• Fast højde 520, 590, 640, 710, 760 og 820 mm.
• Højdejustérbart 590, 640, 710, 760 og 820 mm.
• Dybde 500 og 650 mm.
• Bordplade i 25 mm. LIGNOpal eller 16 mm. 		
LIGNOdur. Leveres i farverne lys grå, andesgrå 		
samt ahorn og bøg
• Kantliste i 5 mm. PU (polyurethane)
• T-stel i alu
• Glidere for hårde og bløde underlag samt universal
Tilvalg
• Tillæg for taskekrog
• Tillæg for stoleophæng for PantoMove-Lupo
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STEP BY STEP | Borde | VS
Design: VS
Fleksibelt undervisningsbord, som, i form af højdejusteringen, kan
følge eleven gennem alle klassetrin. Bordet kan ligeledes placeres i
andre klasser og tilpasses efter klassetrin.
Bordet leveres som standard i højde 71 cm. i målene 130x65 cm.
(tomandsbord) og 75x65 cm. (enmandsbord) med bordplade udført i 25 mm. LIGNOpal eller 16 mm. LIGNOdur med 5 mm. PUkant.

DETALJER

53-82

MODELLER

Tomandsbord 130x65 cm.

53-82

Enmandsbord 75x65 cm

Enmandsbord 75x50 cm

Tomandsbord 130x50 cm.

Standard
• Højde 530, 590, 640, 710, 760 og 820 mm.
• Dybde 500 og 650 mm.
• Bordplade i 25 mm. LIGNOpal eller 16 mm. LIGNOdur.
Leveres i farverne lys grå, andesgrå samt ahorn og bøg
• Kantliste i 5 mm. PU (polyurethane)
• L-stel i farven arctic
• Glidere for hårde og bløde underlag
Tilvalg
• Tillæg for hjul
• Tillæg for stoleophæng for PantoMove-Lupo
• Tillæg for taskekrog
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RONDO LIFT | Borde | VS
Design: VS
Det regulerbare bord er overdådigt som studiebord og kateder,
hvor der ønskes en hurtig omstillingsproces. Fleksibiliteten giver
underviseren frihed til at omdanne sin arbejdsplads til et imødekommende gruppebord, der kan indgå på lige fod med det øvrige
inventar i lokalet.
Bordet leveres som standard højdejustérbart 69-113 cm. i målet
130x80 cm. (ovalt) med bordplade udført i 25 mm. LIGNOpal med
2,5 mm. KU-kant.

Kateder

120x84 cm.

690-1130

130x80 cm.

690-1130

Kateder

690-1130

DETALJER
690-1130

VARIANTER

Standard
• Højdejustérbart 690-1130 mm.
• Bordplade i 25 mm. LIGNOpal. Leveres i farverne 		
astral silver, antracit grå, sort andesgrå, hvid, 		
lysgrå samt ahorn, bøg og valnød
• Kantliste i 2,5 mm. KU
• Alternativ bordplade i 21 birk krydsfiner med 		
valgfri finér eller laminat (25 farver)
• Krydsstel i farven arctic
• Låsbare hjul
Tilvalg
• Tillæg for sort skuffe med nøgle

Ståbord
Ståbord
Ståbord

80x80 cm.
90x90 cm.
100x100 cm.

Ståbord
Ståbord
Ståbord
Ståbord
Ståbord

Ø80 cm.
Ø90 cm.
Ø100 cm.
Ø110 cm.
Ø120 cm.
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CAFÉBORD | Borde | THORSØ
Design: Thorsø
Cafébordet er yderst fleksibelt, og gør sig godt i opholds- og cafémiljøer, hvor det kan bruges som ståbord, sofabord og arbejdsbord.
Det grundlæggende ved bordet er det svejsede stel i Ø70 mm.
rundrør i 2,5 mm. godstykkelse samt de kraftige flancher i top og
bund i 5 mm. godstykkelse.
Bordet leveres som standard i højde 53, 73, 91 og 110 cm. med
bordplade udført i 27 mm. birk krydsfinér eller 22 mm. MDF med
overflade i laminat.

VARIANTER

DETALJER

530/730/910/1100

Ø600

530/730/910/1100

600

Standard
• Højde 530, 730, 910 eller 1100 mm.
•	Bordplade i 27 mm. birk krydsfinér med valgfri laminat
(25 farver)
• Stel i alu
Tilvalg
• Tillæg for anden stelfarve
• Tillæg for linoleumsoverflade
• Kontakt os for andre bordplademål
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GAVLBORD LIVING | Borde | THORSØ
Design: Thorsø
Enkelt og stærkt træbord, som med sin flotte finish og fleksible
opbygning, gør sig godt i et utal af sammenhænge og situationer.
Bordet leveres som standard i højde 72, 95 og 110 cm. med
bordplade/stel udført i 25 mm. MDF med overflade i finér eller
laminat.
Gavlbordet er en del af vores gavlserie, i hvilken også gavlbænken
indgår.

DETALJER

720/950/1100

VARIANTER

124x124 cm.
140x62 cm.
160x62 cm.
180x62 cm.

højde 720, 950 eller 1100 cm.
højde 720, 950 eller 1100 cm.
højde 720, 950 eller 1100 cm.
højde 720, 950 eller 1100 cm.

Standard
• Højde 720, 950 og 1100 mm.
•	Bordplade i 25 mm. MDF med valgfri finér eller laminat
(25 farver)
• Kanter i 2 mm. sort ABS
Tilvalg
• Tillæg for fodstang i krom
• Kontakt os for andre bordplademål
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GAVLBORD | Borde | THORSØ
Design: Thorsø
Enkelt og stærkt træbord, som med sin flotte finish og fleksible
opbygning, gør sig godt i et utal af sammenhænge og situationer.
Bordet leveres som standard i højde 72, 95 og 110 cm. med
bordplade/stel udført i 27 mm. birk krydsfinér med overflade i
finér eller laminat.
Gavlbordet er en del af vores gavlserie, i hvilken også gavlbænken
indgår.

DETALJER
720/950/1100

MODELLER

124x124 cm.
140x62 cm.
160x62 cm.
180x62 cm.

højde 720, 950 eller 1100 cm.
højde 720, 950 eller 1100 cm.
højde 720, 950 eller 1100 cm.
højde 720, 950 eller 1100 cm.

Standard
• Højde 720, 950 og 1100 mm.
•	Bordplade i 27 mm. birk krydsfinér med valgfri finér eller
laminat (25 farver)
• Tillæg for fodstang i krom
Tilvalg
• Kontakt os for andre bordplademål
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SPISESALSBORD | Borde | THORSØ
Design: Thorsø
Kantinebord i tidløst design som passer ind i både nye og eksisterende omgivelser.
Det grundlæggende ved bordet er det svejsede stel i Ø38 mm.
rundrør i 2 mm. godstykkelse. Den vigtige tværgående sargramme
er yderligere forstærket med et firkantrør i 2,5 mm. godstykkelse.
Bordet leveres som standard i højde 72 cm. med bordplade udført i
22 mm. spånplade med overflade i laminat.

120x80 cm.

4-personers

720

DETALJER

720

VARIANTER

180x80 cm.

6-personers

Standard
• Højde 720 mm.
•	Bordplade i 22 mm. spånplade med laminat (25 farver)
• Vælg kantliste i eg, birk eller bøg
• Stel i alu
Tilvalg
• Tillæg for kantliste i andre kvaliteter
• Tillæg for krom stel
• Tillæg for anden stelfarve
• Tillæg for 2 og 4 stk. hjul
• Tillæg for stoleophæng for CompassLupo, Ballet og
Pure
• Tillæg for lyddæmpet bordplade
• Kontakt os for andre bordplademål
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LANGBORD | Borde | THORSØ
Design: Thorsø
Langbordet kan parkeres ved vinduer og i nicher, og er samtidigt
fleksibelt i forbindelse med projektarbejde og fællesopstillinger.
Det grundlæggende ved bordet er det svejsede stel i 50/50 mm.
firkantrør i 2 mm. godstykkelse.
Bordet leveres som standard i højde 72 og 90 cm. med bordplade
udført i 21 eller 42 mm. birk krydsfinér med overflade i laminat.

VARIANTER

DETALJER
800

2400

800

Standard
• Højde 720 eller 900 mm.
•	Bordplade i 21 eller 42 mm. birk krydsfinér med valgfri
laminat (25 farver)
• Stel i alu

900

720

2400

800

3000

800
900

720

3000

Tilvalg
• Tillæg for krom stel
• Tillæg for anden stelfarve
• Tillæg for linoleumsoverflade
• Kontakt os for andre bordplademål
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UNIK | Borde | THORSØ
Design: Thorsø
Multianvendeligt sofabord i tidløst design, som kan anvendes i
kombination med vores bløde møbler.
Bordet leveres som standard i højde 50 cm. med bordplade udført
i 27 mm. birk krydsfinér med overflade i finér eller laminat.

VARIANTER

DETALJER
Ø600

500

Standard
• Højde 500 mm.
• Bordplade i 27 mm. birk krydsfinér med valgfri laminat
(25 farver)
• Stel/ben i 27 mm. birk krydsfinér med valgfri laminat
(25 farver)
600

500

600

Tilvalg
• Kontakt os for andre bordplademål
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KLAPBORD | Borde | THORSØ
Design: Thorsø
Klapbordet er ideelt som ekstrabord eller eksamensbord. Det er
yderst fleksibelt og kan, når det er klappet sammen, nemt stilles
væk uden at optage meget plads.
Det grundlæggende ved bordet er det svejsede stel i Ø38 mm.
rundrør i 2 mm. godstykkelse og den vigtige tværgående låsesarg
i 2,5 mm. godstykkelse.
Bordet leveres som standard i højde 72 cm. med bordplade udført
i 22 mm. spånplade med overflade i laminat.

DETALJER

720

VARIANTER

70 x 180 cm.
80 x 160 cm.
80 x 180 cm.

720

T-stel
T-stel
T-stel

4-bens-stel
4-bens-stel
4-bens-stel
4-bens-stel
4-bens-stel
4-bens-stel
4-bens-stel

70 x 120 cm.
70 x 140 cm.
70 x 180 cm.
80 x 95 cm.
80 x 120 cm.
80 x 160 cm.
80 x 180 cm.

Standard
• Højde 720 mm.
• 	 Bordplade i 22 mm. spånplade med valgfri laminat
(25 farver)
• Vælg kantliste i eg, birk eller bøg
• T-stel/4-bens-stel i alu
Tilvalg
• Tillæg for for kantliste i andre kvaliteter
• Tillæg for krom stel
• Tillæg for anden stelfarve
• Kontakt os for andre bordplademål
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