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224 mm POOL Børstet Stål

DENNE TEGNING TILHØRER CLIMO A/S OG MÅ IKKE KOPIERES ELLER FOREVISES TREDIE PERSON UDEN VOR TILLADELSE

vi skaber
receptioner
til tiden

Vores produkter er ikke kun kendetegnet af høj kvalitet og funktionalitet, men også af et smukt design.
Ergonomi og komfort er vigtige parametre der skal
være i top for at få den optimale arbejdsplads.
Noget vi arbejder med og for hver eneste dag.
Vores medarbejdere arbejder desuden for at levere fejlfrie produkter til dig. Vi har 0-fejl tolerence
i produktionen, og har derfor helt naturligt valgt at
være ISO 9001 certificerede.

dansk
håndværk
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Produkterne er specielt designet og fremstillet for
at imødekomme ønskerne fra vores kunder. Vi samarbejder med flere indretningsarkitekter, så indretning og farver koordineres til et perfekt resultat.

receptionsskranke model 7000

Byd dine kunder velkommen med denne smukke
skranke. LED lys i bæltet giver hyggestemning, og
lysstyrken kan selvfølgelig reguleres. Bag skranken er
der hele 2 rækker åbne hylder, så der er god plads
til kuverter, blanketter og hvad der ellers er brug for i
dagligdagen.
Skranken kan tilpasses i længden, så der kan være
flere indviduelle arbejdsstationer, evt. adskilt af et
skuffekabinet. De kan selvfølgelig justeres i bordhøjden individuelt. Hæve/sænke funktionen kan køre fra
70-120 cm.
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receptionsskranke model 6000

88,4

200,0

Til mindre receptionsområder er denne type skranke
særdeles velegnet. Den er kendetegnet ved sin unikke
udformning, kurvet med under- og overdel i formspændt laminat. Bordpladen er vist med overflade i
laminat, men der kan som option vælges linoleum eller sågar sort læder. På toppen findes en let afskærmning mod kunden, denne giver samtidig plads til 2
plexiglas inddelere til blanketter og kuverter.
Der er naturligvis indbygget elektrisk hæve/sænke
funktion, så bordhøjden kan reguleres fra 70-120 cm.
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receptionsskranke model 5000

Elegant og stilrent design er nok den bedste beskrivelse af Model 5000 skranken. Med frostet glas der
elegant ”svæver” på rustfrie cylindre over toppladen
er dette en af de absolut bedst sælgende skranker.
LED striplight kan indbygges i toppladen, så glasset får sit helt eget look. Bag skranken er der en åben
hylde der løber i dens fulde længde. Her er plads til
vores plexiglas inddelere, så papir osv. organiseres let
og overskueligt. Afhængig af længden kan der være
flere indviduelle arbejdsstationer, og de kan selvfølgelig justeres i bordhøjden individuelt. Hæve/sænke
kører fra 70-120 cm.
5

receptionsskranke model 2000

En klassiker der siden 80´erne har prydet mange
receptioner. Forskellige kommunikationsåbninger gør
den meget velegnet til f.eks. børnetandplejer. Her
kommer du med andre ord helt tæt på kunderne,
uanset deres højde. I kombination med en kommunikationsbning kan der også monteres en taskehylde.
Udover at pynte på fronten fungerer bæltet også som
kabelbakke; her kan kabler altså føres skjulte. Skranken
kan tilpasses i længden, så der kan være flere indviduelle arbejdsstationer, evt. adskilt af et skuffekabinet.
Bordene kan selvfølgelig justeres i højden individuelt.
Hæve/sænke funktionen kan køre fra 70-120 cm.
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Specialdesignede skranker & receptioner

Specialdesignede skranker hører også til porteføljen.
Her er der nærmest frit slag hvad angår materialer og
farver. Vi hjælper gerne med gode råd og vejledning
til netop dit helt eget design.
Skranken øverst er produceret i kompaktlaminat, der
har en fænomenal slidstyrke.
Den viste sorte rumdeler/bølge på væggen, er lavet
i sort gennemfarvet MDF-plade, og er resultatet af
samarbejde med et dansk arkitektfirma.

7

Skriveborde

Skriveborde produceres i dag udelukkende med
elektrisk hæve/sænke funktion. Men som det ses på
billederne er der rig mulighed for at tilpasse bordpladernes udformning og farver. Understellene fåes i den
klassiske firkantede profil, hvor der kan vælges sort
eller alufarve som standard. Nyeste løftesøjle/fod er
kendetegnet ved dens cylinder-form. Fælles for disse
er mulighederne i bordpladernes form og farver. En
tynd men ekstremt stærk kompaktlaminat, MDF m/
laminat, læder eller linoleum er blot eksempler på
hvad der er muligt.
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Reoler

Reolvægge, jalousiskabe, mobile skabe til ringbind,
arkivskabe og skuffekabinetter. Listen er lang og mulighederne nærmest uendelige. Du bestemmer selv
hvor låger og skuffer placeres, og farverne kan mixes
så de matcher lokaliteterne. Med andre ord er der her
virkelig mulighed for at sætte sit helt personlige præg
på kontoret.
Klik ind på www.climo.dk/download og hent seneste
udgave af Perfect Colors. Den indeholder en komplet
oversigt over de aktuelle materialer, laminat-farver og
grebstyper.
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Møde- & konferenceborde

Konferenceborde, mødeborde og højborde. Her er
plads til at tænke design i både udformning og samspil med det øvrige inventar.
De ellipseformede borde produceres efter mål, så de
passer præcis til dit lokale. Strømudtag og netværksstik kan indbygges efter ønske. Ja selv højttalere der
forbindes via Bluetooth® kan integreres i bordpladen
- usynligt vel og mærke. Kontakt os gerne for mere
info om dette produkt.
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interiør - designet af dig

Design dit eget interiør, og få dit helt specielle ønske
opfyldt. En garderobe med tilhørende møbel til venteværelset, udført i en fantastisk rød højglans laminat.
Små rulle borde, der her ses i sort og hvid højglans
laminat, gør det nemt at ommøblere venteværelset.
Små borde eller et flot TV-møbel til din bolig, det
hjælper vi selvfølgelig også med. Og har du ønske
om specielt butiksinventar, her en ekspeditionsdisk, så
er vi klar på tegnestuen og hjælper med det endelige
design. Din drøm er vores mål!
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