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X-PRESS

K O M P L E T T  A R B E T S P L A T S  P Å  5  D A G A R
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X-PRESS – KOMPLETT 
ARBETSPLATS PÅ 5 DAGAR 

 

När leveranstiden är högsta prioritet räddar X-PRESS situationen. 

X-PRESS är ett urval ur Continental familjen som hjälper dig att 

skapa fullt fungerande arbetsplatser. X-PRESS finns i vitt och 

grått laminat och levereras normalt inom 5 arbetsdagar när du 

beställer genom my.edsbyn.

Continental bordsskiva, B 1200, D 800mm. Elstativ Sit ’N’ Stand i silverlack.
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X-PRESS SORTIMENT
FÖRVARING (3xA4)

Continental med skjutdörrar, B 1180 eller B 1580, H 1264, D 400 mm.

TOWER (3xA4)

Continental Tower, B 400, H 1264, D 800 mm.

HURTS / LÅDKASSETT

Continental Lådhurts, B 433, H 636, D 600 mm. Continental Lådkassett, B 385, H 330, D 330 mm.

UTFÖRANDE

Vitt laminat, grått laminat och silverlack.

ARBETSBORD

Continental bordsskiva, B 1200, 1400, 1600 och 1800 mm, D 800mm. Continental bordsskiva med innerradie, B 1600 och 1800 mm, D 900 mm (mage 800).

T-BEN / ELSTATIV SIT ’N’ STAND

Välj T-ben för sittande arbete (justerbar höjd) eller elstativ sit’n’stand för varierad arbetsställning. Båda i silverlack.

TILLBEHÖR

Kabelränna flexi (silverlack). Finns i matchande mått till ovanstående bordsskivor. Datorhållare liftfix (silverlack).

AVSKÄRMNING

Bordsskärm i svart tyg, 30 mm tjock med raka hörn. Finns i matchande mått till ovanstående bordsskivor.



ARBETSSTOL EVE 200

Ställbar rygg i höjdled

Ställbart gungmotstånd för ryggbricka

Justerbara armstöd
i höjd/bredd/djup/vinkel

Freefloatmekanism

Hjul (bromsade) för hårda och mjuka golv

Reglagen lätt åtkomliga
 när man sitter på stolen

Gasfjäder för höjdinställning

Breda armstöd 
i softfeel materia

Svart klädsel

Helklädd rygg

Fotkryss i polerad aluminium
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VÅRA SEGMENT

CERTIFIERINGAR

HÅLLBAR UTVECKLING SEDAN 1899

GODKÄND TRÄRÅVARA INNEHÅLL SKRIVBORD VARAV ÅTERVUNNET

CERTIFIERAD PRODUKTION CERTIFIERADE PRODUKTER FÖRST MED SVANEN

CLASSIC BUSINESS EDGE

Skog och träråvara var en förutsättning när Edsbyn startades 
1899. Tidigt var vi ekonomiskt (och ekologiskt) medvetena om 
att tillvarata råvaran. Pinnstolen Fanett som sålts i över 5 mil-
joner exemplar, kom till för att ta till vara på spillvirket från vår 
skidtillverkning.
 Idag levereras träspillet till värmeverk och träråvaran kom-
mer ifrån FSC eller PEFC godkänt skogsbruk.
EASE, vårt senaste avskärmningssystem, är tillverkat av åter-
vunna textilier och PET-flaskor. Samma tänk om återvinning nu 
som då.

60% Stål
36% Skivmaterial
03% Annat (pappfolie, lim, kablage, elektronik mm)
01% Fanér

INNEHÅLL FÖRVARINGAR

88% Skivmaterial
05% Faner
04% Stål
01% Aluminium
01% Plast
01% Annat

Alla ingående material uppfyller kraven för miljöcertifiering
enligt Möbelfakta.

70% Återvunnet material i MDF
52% Återvunnet mtr i spånskiva
25% Återvunnet material i stål

ÅTERVINNINGSBART

99% Skrivbord
99% Förvaringar

FÖRNYBAR RESURS

36% Skrivbord
88% Förvaringar

Edsbyverken är certifierat enligt systemen för kvalitets- och 
miljöledning: ISO 9001 och ISO 14001. 
 

Continental och Eve är godkända enligt Möbelfakta, vilket 
innebär:
 Tekniska kvalitetskrav för hållfasthet, stabilitet och säkerhet 
samt ytors motståndskraft.
 Miljökrav på material och produkt. Materialkrav rör framför 
allt råvaror och komponenter som används i tillverkningen 
medan produktkrav rör den färdiga möbeln.
 Producent och underleverantörer arbetar systematiskt med 
arbetsmiljön och följer gällande lagstiftning. Samt tar ett etiskt 
och socialt ansvar enligt FN:s »Code of Conduct«. 

Continental är Svanenmärkt och Edsbyn var den första möbel-
tillverkare som fick sina produkter märkta med Svanen. 
 Vårt senaste exempel på Svanen märkt produkt är EASE 
avskärmningssystem som tillverkas av ett material som normalt 
används för ljuddämpning i fordon. Det består av återvunna 
textilier och PET flaskor. Vilket gör EASE till ett bra exempel på 
hållbar produktutveckling.

Detta segment med fokus på pris vänder sig till företag och 
organisationer som vill skapa arbetsplatser till lågt pris. Med 
enkla men stabila konstruktioner i kombination med färre utfö-
randen, material och färger hålls priset nere. 

Segmentet med fokus på funktion. Business vänder sig till or-
ganisationer och företag som vill skapa kundanpassade och 
funktionella arbetsplatser med lång livslängd till låg kostnad 
sett över produktlivscykeln.

Segmentet med fokus på design, som riktar sig till företag och 
organisationer som ser en väldesignad arbetsplats som en vik-
tig konkurrensfördel. Både när det gäller employer branding för 
att locka och behålla kompetenta medarbetare samt att låta 
kontoret stärka sitt varumärke.



AB EDSBYVERKEN, P.O.BOX 300, SE-828 25 EDSBYN, TEL +46 271 275 00, WWW.EDSBYN.COM

THE
WORKING

OFFICE
Människan är social.

Därför tar idéer och utveckling fart

när vi möts och arbetar tillsammans.

Således behövs kontoret som mötesplats,

även om själva arbetet ändrar karaktär.

Och nya arbetssätt kräver nya former

av möbler, som får kontor att fungera

och medarbetare att leverera.

Vi kallar det för:

Edsbyn – the working office.
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