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Fakta

Afhængig af hvilken opstilling man 
ønsker, kan Roomy Wall monteres med 
og uden hjul.

Vægsystemet er bygget op af simple 
rammer i tre forskellige størrelser og sam-
les vha. connectorer og fingerskruer. 

Når rammekonstruktionen er opstillet, 
klikkes frontpanelerne efterfølgende på 
vha. hjørneclipsene.  

Levering
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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 er udviklet på baggrund af en miljøvenlig omtanke 
og bæredygtig økonomi, blandt andet med hensyn til følgende:

• Lang levetid og stor brugsværdi
• Multifunktionelt og tidløst design
• Adskilbarhed og udskiftelige dele
• Materialesortering

 Small 500 x 500 x 100  mm
 Medium 1000 x 500 x 100 mm

Large 1000 x 1000 x 100 mm

Roomy Wall leveres i tre modulstørrelser; large, medium og 
small og er designet til at passe sammen uafhængig af størrelse. 
Modulets ramme leveres samlet. 
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Materialer

Farvetryk

Vedligeholdelse

Rammemodulet er af aluminium samlet med hjørner af stål. 
Frontpanelerne er en lydabsorberende filtplast af 100% 
polyester med UV-tryk. Samlings- og vinkelemnerne er af 
stål og hjørneclipsene i indfarvet POM.

De forskellige materialer der indgår, adskilles let og sikrer 
derved en optimal affalds- og genvindings håndtering. 
Foruden den støjdæmpende effekt er Roomy Walls 
front-paneler fremstillet af genanvendelig plast bl.a. 
fra gamle drikkeflasker og er slidstærkt, genbrugeligt, 
brandhæmmende og Økotex-certificeret.  
Roomy Wall afgiver ingen farlige dampe eller kemikalier 
til omgivelserne, og ved slitage eller skader kan alle 
delkomponenter leveres som reservedele. 
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Roomy Walls frontpaneler kan farvetrykkes på begge sider 
efter ønske og efter en specifik trykfil. Roomy tillbyder også 
færdigdesignet grafiske tryk. Se mere information og inspi-
ration omkring Roomy Walls frontpaneler på www.roomy.dk.

Roomy Wall kræver ingen særlig vedligeholdelse og kan 
rengøres med vand og mildt rengøringsmiddel.

Vi tænker på miljøet...
Roomy Wall er udviklet på baggrund 
af en miljøvenlig omtanke og bære-
dygtig økonomi.

Det er vigtigt for os i Roomy, at 
produktet får så lang levetid og stor 
brugsværdi som muligt, og derfor 
har vi ikke blot skapt et slidstærkt 
kvalitets møbel, men også et stykke 
inventar, som nemt kan justeres, hvis 
behov og ønsker ændres over tid. 

Læs mere om cirkulær økonomi og 
vores tanker omkring miljøet på www.
roomy.dk.
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Find mere information på 
www.roomy.dk

Kontakt os på 
tlf. +45 21 97 16 41
mail@roomy.dk

Design og rettigheder af Roomy. 
Fotos af Julie Due


