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Opstillingskit Medium

x4 x2 x4

Roomy Wall er et enkelt og fleksibelt vægsystem opbygget 
af moduler, der skaber mulighed for en dynamisk, funktionel 
og personlig indretning. Vægsystemet er tiltænkt kontor- og 
uddannelsesmiljøer, hvor der er behov for at dele eksisterende 
lokaler op i mindre rum uden at skulle bygge permanente 
vægge.  
Modulerne kan opbygges efter behov og ønske vha. forskellige 
koblingsmuligheder og monteres og justeres af brugeren selv 
uden brug af værktøj. 

Roomy Wall egner sig særligt godt til at skabe andre eller nye 
arbejdspladser, små møderum, stillerum mm., da frontpanelerne 
er lydabsorberende og støjreducerende. Frontpanelerne 
kan farveprintes på begge sider, og ved hjælp af et simpelt 
kliksystem kan panelerne vendes.

Roomy Wall skaber mange muligheder for at lave din egen 
personlige vægopstilling, som passer til netop de funktioner, 
du har brug for, og den rumopdeling du ønsker. I de følgende 
sider giver vi vores bud på, hvordan du, ved køb af få modul-
er, får det mest optimale ud af systemet og hvilke muligheder 
du har, hvis du vil ændre din opstilling over tid. 

Vejledende udsalgspris: 36.844 kr.* 

*Alle priser er vejledende udsalgspriser ekskl. moms ab fabrik - 
gældende fra dags dato (d. 12.12.2018) og 3 måneder frem. 
Der tages forbehold for trykfejl, kursændringer og andet, der har 
væsentlig indflydelse på priserne.

Small (500 x 500 x 100  mm)
Medium (1000 x 500 x 100 mm)
Large (1000 x 1000 x 100 mm)
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T-opstilling
4 stk. Modulramme Large
2 stk. Modulramme Medium
4 stk. Modulramme Small
38 stk. Fingerskruer (43 stk. inkl. hjul)
13 stk. Connector
4 stk. T-connecter
5 stk. Hjul (Hjulbeslag-connector, gevindbolt samt hjul)
Frontpanel, Akustikplade m/print:
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Mål
D 2100 mm
B 2100 mm
H 2000 mm

x6 x1 x1 x4 x1 x1 x6
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L-opstilling
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4 stk. Modulramme Large
2 stk. Modulramme Medium
4 stk. Modulramme Small
40 stk. Fingerskruer (46 stk. inkl. hjul)
16 stk. Connector
4 stk. L-connecter
6 stk. Hjul (Hjulbeslag-connector, gevindbolt samt hjul)
Frontpanel, Akustikplade m/print:

Mål
D 2100 mm
B 2100 mm
H 2000 mm

x6 x1 x1 x4 x1 x1 x6
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To opstillinger

Opstillingskit Medium s. 04 / 05

4 stk. Modulramme Large
2 stk. Modulramme Medium
4 stk. Modulramme Small
34 stk. Fingerskruer (43 stk. inkl. hjul)
9 stk. Connector
8 stk. L-connecter
9 stk. Hjul (Hjulbeslag-connector, gevindbolt samt hjul)
Frontpanel, Akustikplade m/print:

Mål
D 2100 mm
B 1100 mm
H 1500 mm

Mål
D 1100 mm
B 1100 mm
H 1500 mm

x6 x1 x1 x4 x1 x1 x6
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Boks
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4 stk. Modulramme Large
2 stk. Modulramme Medium
4 stk. Modulramme Small
40 stk. Fingerskruer (46 stk. inkl. hjul)
9 stk. Connector
11 stk. L-connecter
6 stk. Hjul (Hjulbeslag-connector, gevindbolt samt hjul)
Frontpanel, Akustikplade m/print:

Mål
D 1200 mm
B 1200 mm
H 2000 mm

x6 x1 x1 x4 x1 x1 x6


