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GIV ARBEJDSPLADSEN
ET LØFT MED SPACE SKÆRMARME
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HAV EN GOD
ARBEJDSDAG!
Lars Petter Wien
Kontorarbejdspladsen skal hurtigt og enkelt kunne
tilpasses alle personer / universal udformning i henhold
til arbejdsmiljøloven).
SPACE MEDVIRKER TIL ET EFFEKTIVT OG GODT
ARBEJDSMILJØ.
Som ejer af det danske selskab SPACE Int. A/S har jeg

SPACE ORIGO
system, principper
og tanker bag
systemet
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SPACE ORIGO
byggekit - hvilke
dele behøver du

fornøjelsen af kunne præsentere nye innovative løsninger
indenfor skærmarme. Vores erfaring viser at dagens krav til
pladsudnyttelse og stigende brug af flere skærme skaber
nye udfordringer og krav til løsninger.
Udover de utallige løsninger som findes i vores eksisterende
sortiment, har vi udviklet et nyt system, som vi kalder SPACE
ORIGO, som præsenteres på side 4 i denne brochure.
ORIGO systemet giver nye muligheder indenfor fleksibilitet
end tidligere løsninger på markedet.

08

SPACE ANYWAY
løsninger.
1-4 skærme

Det unikke bygge-system fra SPACE er blevet opgraderet
med flere nye detaljer og løsninger som tilgodeser brugeroplevelsen samt øger fleksibiliteten yderligere.
Vi anser det for yderst vigtigt at vores produkter kan holde
til daglig brug år efter år med mulighed for at kunne opgraderes via tilkøb af standard komponenter, så løsningen altid
vil være up-to-date med dine behov. Dette giver økonomisk
mening for kunden samt skåner miljøet.
Med en løsning fra SPACE følger altid en letlæselig og detaljeret monteringsvejledning og tilgængelige filer til at bruge
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SPACE Manuel
System

i indretningsprogrammer.
Grundlaget for det store udvalg af SPACE løsninger blev lagt
allerede tilbage i 1980. Med god skandinavisk design- og
LEGO-tankegang har SPACE lavet utallige specialløsninger op
igennem årene. SPACE satte en standard som den allerførste
på verdensmarkedet med fladskærmsarme. Vi er i dag i stand
til at imødese de allerfleste udfordringer som ønskes løst med
skærmplaceringer i et flot design og af bedste kvalitet.
Med en løsning fra SPACE er du sikker på et godt resultat!
Med venlig hilsen

www.s pace .dk

Lars Petter Wien
Gå gerne ind på www.space.dk for mere information.
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SPACE
specialløsninger

www.s pace.dk
3 | SKÆRMARME

SPACE ORIGO SYSTEM
– PRINCIPPERNE OG TANKEN BAG SYSTEMET
“ORIGO er nulpunktet eller midtpunktet i en x og y akse

1. E
 t centreret monteringspunkt i bordpladen uanset antal
skærme.

med betegnelsen O.”

2. K
 abelføring direkte igennem bordpladen, med flot finish til
SPACE har tilpasset et skærmarmssystem til 1,2 og 3 skærme

følge.

med fuld fleksibilitet og maksimal pladsudnyttelse med

3. Håndterer forskellige skærmstørrelser og vægt.

udgangspunkt i fast centreret monteringspunkt i bordpladen (

4. Alle skærme kan justeres uafhængigt af hinanden.

ORIGO). Systemet er forudsigeligt for både bruger, montører

5. Skærmene kan vinkles.

og bordproducenter hvilket resulterer i brugertilfredshed og

6. Optimal udnyttelse af borddybde, uanset antal skærme.

et elegant resultat.

7. Let at opgradere fra 1- til 2- til 3-skærmsløsning via tilkøb.
8. Maksimal fleksibilitet

Sort (art.nr: 616-1)

Hvid (art.nr: 616-0)

Alu (art.nr: 616-8)

Stål (art.nr: 616-9)

www.s pace .dk
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1-SKÆRM
SPACE ORIGO SYSTEM

ILLUSTRASJON FLEKSIBILITET
Art.nr: 620703-8

2-SKÆRME
SPACE ORIGO SYSTEM

Art.nr: 620723-8

3-SKÆRME

www.s pace.dk

SPACE ORIGO SYSTEM

Art.nr: 620733-8
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Art.nr: 620710-8

SPACE ORIGO SYSTEM

SPACE ORIGO system leveres i 3 farver: sort, alu og hvid.
Ved bestilling, vælg farve således: Art.nr.:XXXXXX-farve (1-8-0)

Hvilke komponenter behøver du til en ORIGO 1-skærmsløsning?
ORIGO 1-skærmsløsning
Art.nr: 620703-farve
1 x 950006-farve

1 x 646-9

1 x 973100-farve

1 x 619

1 x 321-farve
1 x 317-farve
1 x 639-farve

1 x 970000-farve

Origo 2-skærmsløsning
Art.nr: 620723-farve

1 x 960001-farve

1 x 629-farve

Byggesæt fra 1- til 2-skærmsløsning
1 x 960001-farve

1 x 950004-farve

1 x 973100-farve

1 x 980808-farve

1 x 636-farve

2 x 396

1 x 636-farve

www.s pace .dk

Origo 3-skærmsløsning
Art.nr: 620733-farve

Byggesæt fra 2- til 3-skærmsløsning
1 x 960001-farve

1 x 970000-farve

3 x 973100-farve

3 x 646-9

3 x skrue

3 x skive
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Låsbar gasarm med
modstand (fra 0-13 kg.)
Art.nr: 950006-8

www.s pace.dk

Art.nr: 620733-1

Art.nr: 620733-8
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Perfekt til “free seating”

Art.nr: 620702-8

SPACE ANYWAY
-HVIS DU VIL HAVE
MERE EFFEKTIVITET
OG VARIATION

arbejdsstationer, med et stort
behov for højdejusterbare arme.

Aftageligt
360 skærmbeslag

Skærmarmen er pladsbesparende og giver
mulighed for frie og ryddelige bordflader. Har
man et hæve sænkebord og benytter det, som
vi anbefaler på det kraftigste, er behovet for
at kunne regulere højden på skærmene endda
endnu større end tidligere (se billeder side 9).
Fleksibel
gasarm

Med gode positions- og variationsmuligheder
reducerer ANYWAY spændinger i skuldre,
nakke og fejlstillinger i ryggen. Skærmarbejde
stresser øjemuskulaturen. Den konstante afstand mellem skærm og øje medfører at øjets
fleksibilitet svækkes. Dette kan undgås ved
brug af skærmarme, da du med enkel berøring

Flere alternative
monteringsmuligheder

kan variere både højde og afstand til skærmen.

180°
Kabelgennemføring med
valgfri rotationsstop

SPACE ANYWAY er standard gasarme som
ikke har et specifikt monteringspunkt, eller det
fleksible ORIGO-led.

Art.nr: 620118-8

Art.nr: 620724-8

www.s pace .dk
Art.nr: 620724-8
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Armene tillader enkel trinløs højdejustering af skærmene

SPACE ANYWAY
2-SKÆRMSLØSNING

med maksimal udnyttelse af pladsen. Armene er udstyret
med vægtjustering samt stopfunktion som forhindrer armene
i at gå udenfor bordpladen eller ind i en væg.

2 skærme forbedrer effektiviteten og brugeroplevelsen, men

SPACE er et byggesæt, baseret på LEGO-princippet, med

begrænser areal og fleksibiliteten. SPACE ANYWAY skærmarme

masser af muligheder for special tilpasning til den enkelte

frigør bordplads og giver variationsmuligheder. Det er vigtig at

bruger samt muligheden for altid at kunne opgradere sin

understrege vigtigheden med muligheden for at enkelt at kunne

løsning som f.eks fra 2 til 3 skærme.

højdejustere sin skærm, når hæve og sænkeborde bruges.
Skærmarmen kan også forhindre uønsket indsyn, reflekser,

Systemet kan leveres med forskellige typer bordmontering,

mindske stress i øjet, spændinger i skulder, nakke og fejlstill-

væg- og loftsbeslag.

inger i ryggen.

Fri synslinie
15° (
an
– Me befalet s
d god
y
syns nsvinkel)
afsta
nd

Fri synslinie

www.s pace.dk

15° (
an
– Me befalet s
d god
y
syns nsvinkel)
afsta
nd
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Art.nr: 640002-0

SPACE MANUEL
SYSTEM
Med det manuelle system har man
mulighed for et utal af løsninger fra
1 til 3 skærme i højden og
ubegrænset i bredden.
SPACE kan med sit store standard
program af komponenter konstruere specialtilpassede løsninger
efter behov.
Systemet kan leveres med forskellige typer bordmontering, væg- og
loftsbeslag.

Art.nr: 640003-8

www.s pace .dk
Art.nr: 640006-1
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SPACE SPECIAL
LØSNINGER
SPACE har tilpassede løsninger
til kontorer, hoteller, overvågning, tandlæger, laboratorier,
sygehuse, skoler, værksteder
osv. Spørg os til råds! vi hjælper
dig med en funktionel og plads-

MODTAG ET LØSNINGSFORSLAG!
Send os gerne et billede af arbejdspladsen og forklar enkelt om ønsker og behov.
Opgiv antal skærme og anden nødvendig information og send til.
info@space.dk
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www.s pace.dk

besparende løsning til dit behov.

ALT HAR EN BAGSIDE
- DEN HAR VI SELVFØLGELIG OGSÅ TÆNKT PÅ!

SPACE INTERNATIONAL A/S
Elkjærvej 56

www.s pace .dk

HAV EN GOD DAG

DK-7500 Holstebro
Tlf: 96 16 00 50
info@space.dk
www.space.dk
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