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CONCEPTUM & LIFTSYSTEM
Förvaring som skapar fria arbetsytor

FRIA ARBETSYTOR MED STRUKTUR

Med Conceptum och LiftSystem kan du skapa en ren arbetsyta som är 
strukturerad och organiserad. Var sak har sin plats inom en armlängd - och 
arbetsytan är fri. Kombinera din egen funktionella toolbar med de tillbe-
hör som uppfyller dina behov och lämna resten. På köpet får du en mod-
ernt designad och bättre arbetsplats som är rätt i tiden.

Passar samtliga bordskärmar 
hos Gerdmans!

Här kan 
du lika 
gärna ha 
papper

Inga mer omkullputtade 
papperskorgar

Smart 
mobil-
hållare. 
som 
laddar din 
telefon  
trådlöst!

Här ligger din 
laptop tryggt, 
brta från 
kaffekoppen

Skärmen fästs 
lätt med ett 
Conceptum 
monitorfäste!

Du hittar hela serien på Gerdmans.se

 3.728:-
För Conceptum/LiftSystem 
delarna på bilden (7 delar)*

*De 7 delarna motsvarar: M-profil (skena 1550 mm), systemhylla, monitorfäste, 
mobilhållare, pennkopp, laptophållare och papperskorg på skena. 

Prisexempel

http://Gerdmans.se
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Välj mellan stående 
(F-profil) eller vägg-
hängd (M-profil)

F-modell

Välj antal skenor 
och längd efter den 
bordsskärm du har 
eller längden på ditt 
skrivbord.

Välj ut de tillbehör 
som passar dina be-
hov och som gör din 
arbetsplats funktioner-
lig och optimal.

Lägg din beställning 
och få snabbt och 
fraktfritt hem din nya 
moderna och funk-
tionella 
arbetsplats.

F-profil finns upp 
till 1600mm

M-profil finns 
upp till 1950mm

Besök sidan!

VÄLJ MODELL VÄLJ LÄNGD

VÄLJ TILLBEHÖR BESTÄLL!

CONCEPTUM
Förvaring som skapar fria arbetsytor

SÅ HÄR GÖR DU:

M-modellen hängs på en 
bordsskärm, se föregående sida.

MONTERING
Conceptum M-profil monteras lätt med hjälp av dolda skruvhål i 
din bordsskärm. Saknar du bordsskärm kan du välja F-profilen som 
placeras på ditt skrivbord med önskad längd. Conceptum är till för 
att passa samtliga arbetsplatser.

http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-f-profil
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-m-profil
http://www.gerdmans.se/sv/skrivbordstillbeh%C3%B6r
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-m-profil
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-f-profil


CONCEPTUM
Förvaring över skrivbordet

FÖRVARING ÖVER SKRIVBORDET
Välj bland en mängd funktionella och 
designade tillbehör, de är gjorda av 
metall eller plast i högsta kvalité och är 
till för att skapa en strukturerad, tidlös 
och funktionell arbetsplats. Serien över 
bord heter Conceptum och är ett flexibelt 
samt komplett koncept som ger dig unika 
möjligheter! Laptop hylla

Vit 477473, Alu/Silver 477472
400x400x42 (BxDxH mm)

Systemhylla C4
Vit 477464, Alu/Silver 477463
325x25x42 (BxDxH mm)

Pärm- & Tidskriftshållare
Vit 477461, Alu/Silver 477460
270x255x20 (BxDxH mm)

Sorteringsfack 3 x C4
Vit 477478, Alu/Silver 477477
346x230x54 (BxDxH mm)

Smartphonehållare
Med QI laddare
Vit 477486, Alu/Silver 477485
Utan QI laddare
Vit 477480, Alu/Silver 477479

Pennkopp
Vit 477470, Alu/Silver 477469
80x50x116 (BxDxH mm)

Få upp din laptop i 
ögonhöjd!

Du hittar hela serien på Gerdmans.se

2. Monitorfäste 
Vit 477491, Aly/Silver 477490
3-ledat L=240mm

1. Monitorarm
Vit 477494, Alu/Silver 477493
Gasfjädrad L=300mm

LED Flexibel Lampa 7W
Vit 477497, Alu/Silver 477496
135x140x375 (BxDxH mm)

1

2

För priser på tillbehör och skenor, klicka 
på önskat artikelnummer eller besök 
Gerdmans.se

http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-laptophylla-2
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-laptophylla
http://http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-systemhylla-3
http://http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-systemhylla-2
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-p%C3%A4rm-tidskriftshylla-3
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-p%C3%A4rm-tidskriftshylla-2
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-sorteringsfack-3
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-sorteringsfack-2
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-smartphoneh%C3%A5llare-inkl-qi-laddare-2
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-smartphoneh%C3%A5llare-inkl-qi-laddare
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-smartphoneh%C3%A5llare-3
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-smartphoneh%C3%A5llare-2
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-pennkopp-3
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-pennkopp-2
http://Gerdmans.se
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-monitorf%C3%A4ste-3-ledat-3
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-monitorf%C3%A4ste-3-ledat-2
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-monitorarm-gasfj%C3%A4drad-3
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-monitorarm-gasfj%C3%A4drad-2
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-led-flexibel-lampa-7w-2
http://www.gerdmans.se/sv/conceptum-led-flexibel-lampa-7w
http://Gerdmans.se


LIFTSYSTEM
Förvaring under skrivbordet

Skena
Silver 477498
400x116x20 (BxDxH mm)

Kabelrör
Vit 477536, Silver 477534, Svart 477535
346x230x54 (BxDxH mm)

Papperskorgar
1. Papperskorg för skena
Vit 477507, Silver 477506, Svart 477508
330x130x325 (BxDxH mm)
2. Papperskorg till laptophållare
Vit 477605, Silver 477604, Svart 477606
295x145x300 (BxDxH mm)

Laptophållare inkl. fästrem
Vit 477502, Silver 477501, Svart 477503
320x550x110 (BxDxH mm)

CPU hållare
Silver 477504
150x410x70 (BxDxH mm)

1 2

FÖRVARING UNDER SKRIVBORDET
Förvaringen under skrivbordet ger dig 
möjligheten att ha fritt på golvet och 
slippa laptop, kablar och annat liggandes 
på skrivbordet. LiftSystem är serien för 
följande tillbehör som är av samma fina 
kvalité och funktion som Conceptum. 

LiftSystem består av en skena som fästs 
under ditt skrivbord, däri placeras dina 
tillbehör.

Du hittar hela serien på Gerdmans.se

Skapa den 
kombinationen 
som uppfyller
dina behov

http://www.gerdmans.se/sv/skena-liftsystem
http://www.gerdmans.se/sv/kabelr%C3%B6r-liftsystem-4
http://www.gerdmans.se/sv/kabelr%C3%B6r-liftsystem-2
http://www.gerdmans.se/sv/kabelr%C3%B6r-liftsystem-3
http://www.gerdmans.se/sv/papperskorg-f%C3%B6r-skena-4
http://www.gerdmans.se/sv/papperskorg-f%C3%B6r-skena-2
http://www.gerdmans.se/sv/papperskorg-f%C3%B6r-skena-3
http://www.gerdmans.se/sv/papperskorg-f%C3%B6r-laptoph%C3%A5llare-2
http://www.gerdmans.se/sv/papperskorg-f%C3%B6r-laptoph%C3%A5llare
http://www.gerdmans.se/sv/papperskorg-f%C3%B6r-laptoph%C3%A5llare-3
http://www.gerdmans.se/sv/laptoph%C3%A5llare-inkl-f%C3%A4strem-3
http://www.gerdmans.se/sv/laptoph%C3%A5llare-inkl-f%C3%A4strem-2
http://www.gerdmans.se/sv/laptoph%C3%A5llare-inkl-f%C3%A4strem-4
http://www.gerdmans.se/sv/cpu-h%C3%A5llare-datorh%C3%A5llare


ALLTID FRAKTFRITT!
ALLTID 7 ÅRS GARANTI!

RIing oss på 0433 - 75 000
Har du frågor?

eller maila oss på
bestallning@gerdmans.se

mailto:bestallning%40gerdmans.se?subject=

