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HØJT, KRAFTIGT, STABILT 
OG MED EN 45 GRADERS 
KONSTRUKTION 

WO´s højbord kendetegnes ved 
et unikt og stramt design.

Den 55 mm tykke, gehringssamlede 
konstruktion med ens materialer 
på alle flader og kanter giver et 
homogent, flot udtryk og under-
bygger kvaliteten i produktet.

HIGH
SERIES
DESIGNED BY WO

ET GENNEMTÆNKT PRODUKT, 
SOM SIGNALERER KVALITET

WO´s højbord er på alle måder et 
gennemtænkt produkt som signalerer 
kvalitet. Vi har fokuseret på unikke, 
holdbare materialer som øger bordets 
robusthed, og gør det egnet til 
institutionelt brug.

For ikke at forstyrre det stramme design 
er bordet konstrueret uden sarg. Derfor 
bliver bordet lavet med skjulte stålind-
læg, hvilket gør det meget stabilt i selv 
meget lange versioner. Har man brug 
for mobilitet fås bordet med flyttehjul. 
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High Series leveres som standard færdigsamlet i 
table (højde 1.080 og 900 mm) og bench (højde 
720 mm) i 6 standardmål. Udover standardmål 
kan serien naturligvis også laves i specialmål. 

High series produceres i farverne nero og charcoal-
som standard men kan naturligvis produceres i 
samtlige 21 Desktop linoleum farver. 

Kanterne udføres med WO´s patenterede 
linoleumkant.
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1.400 x 600 x 900 mm
1.800 x 600 x 900 mm 
1.800 x 800 x 900 mm
2.200 x 600 x 900 mm
2.200 x 800 x 900 mm
2.600 x 800 x 900 mm

800 x 400 x 720 mm
1.200 x 400 x 720 mm
1.600 x 400 x 720 mm

HIGH, COUNTERTOP 
& BENCH

High Series består af et klassisk højbord 
i 1.080 mm og nu også en countertop 
variant i 900 mm.

Derudover er serien blevet udvidet 
med en bænk i højde 720 mm. 
Bænken kan bruges som den er eller 
der kan tilføjes en polstret hynde.

HIGH TABLE 1080 HIGH TABLE 900

1.400 x 600 x 1.080 mm
1.800 x 600 x 1.080 mm 
1.800 x 800 x 1.080 mm
2.200 x 600 x 1.080 mm
2.200 x 800 x 1.080 mm
2.600 x 800 x 1.080 mm

HIGH BENCH


