


Cubic är en stilren möbel på en kubik som på 19 sekunder kan omvandlas 
till en komplett ergonomisk arbetsplats. Cubic erbjuder rätt ergonomi 
med ett höj- och sänkbart arbetsbord med ståstöd som tillval, möjlighet 
att använda kontorsstol, komplett med laddstation, plats för förvaring 
och är lätt att flytta.

Höj- och sänkbart skrivbord för  
bäst ergonomi.

HÖJ- & SÄNKBART

Möjlighet att utrustas med en mängd 
smarta tillbehör som funktionslist, 

monitorfäste, lampa och laddare.

SMARTA TILLVAL

På 19 sekunder omvandlas cubic 
från en stilren möbel till en komplett 
ergonomisk arbetsplats. 

KOMPLETT ARBETSPLATS

DESIGN: Åström Design 

Cubic kommer på hjul för att lätt 
kunna flyttas efter behov.

LÄTT ATT FLYTTA

Med sin minimala yta gör sig cubic 
på många olika platser hemma, på 
kontoret eller för Co-working.

0,8 KVADRATMETER

Hyllor anpassade efter bl.a. pärmar 
och bärbara datorer.  Vår ergonomiska 
balanspall ”Point” som hjälper dig att 
sitta på ett korrekt och avslappnat sätt 
ryms även den i cubic.

SMART FÖRVARING



Utöver en optimal arbetsergonomi erbjuder cubic även ett enkelt sätt att hänga upp en 
till två datorskärmar, belysning samt smarta förvaringslösningar för skrivare, laddstation, 
dockstation, pennor och ståmatta. Vår ergonomiska balanspall som hjälper dig att sitta på 
ett korrekt och avslappnat sätt ryms även den i cubic!

Med sin minimala yta på 0,8 kvm gör sig cubic på många olika platser som t.ex. hemma-
kontoret, tillfälliga arbetsplatsen på kontoret eller för Co-working. Cubic är lätt att flytta 
runt mellan olika rum och arbetsplatser då den levereras med låsbara hjul.



41640-71241640-78

41640-7

FAKTA CUBIC

Höjd:  1310 mm 
Bredd:  1230 mm 
Djup:  630 mm 
Svängradie dörr 600 mm 
Vikt:  100 kg 

FAKTA ARBETSBORD

Arbetsyta:  1060 x 520 mm 
Höjdjustering 670–1230 mm 
Slaglängd:  560 mm 
Lyftkraft  80 kg 

FAKTA BALANSPALL (tillval)

Sitsens bredd 400 mm 
Sitsens djup 360 mm 
Tyg Event, svart

Ljusgrå (8)Vit (7) Ask (11) Ask (12)Ek (10)

SPECIFIKATIONER

Cubic är ett skåp som kan förvandlas till en komplett ergonomisk arbetsplats. 
Höj- och sänkbart skrivbord komplett med laddstation, plats för förvaring och 
är lätt att flytta.

41640-7 Vitlaminat

41640-78 Vitlaminat/ljusgrå front och lock

41640-710 Vitlaminat/eklaminat front och lock

41640-711 Vitlaminat/vitlaserad asklaminat front och lock

41640-712 Vitlaminat/mörklaserad asklaminat front och lock

INGÅR VID KÖP

Powerdot med ett nätuttag samt en USB, 1 st

Kabelgenomföring, 3 st

Kabelränna

Hjul, 2 st låsbara

TILLVAL

6900105 Funktionslist vit, 1050 mm, inkl ändstycken

6900051 Monitorfäste, silver (finns ej vit)

6900057 Slider 3-5 kg, vit, för höjdjustering skärm

6900050 Lampa Led, vit

6900106 Pennkopp, vit

6900104 Systemhylla C4, vit

20750 Grenuttag 6 uttag, vit

20742 QI laddare smartphone

42010 Lås till dörrar

Support Point Balanspall Support Point, tyg Event svart.  
 Point är en ergonomisk balanspall som hjälper dig att sitta på ett korrekt och avslappnat sätt.

11900500 Underarmsstöd svart lycra inkl bordsfäste

FÄRGER
 
Laminat (Z)

41640-711

41640-710



Showroom Stockholm
Söder Mälarstrand 39, 5 tr 
118 25 Stockholm

Kontakt:
Victoria Wendel
+46 (0)380-31 11 22
victoria@lanabgroup.se

Boka tid för besök

Showroom Göteborg
Studio L6
Lasarettsgatan 6
411 19 Göteborg

Kontakt:
Kristoffer Wirlin
+46 (0)380-31 11 07
kristoffer@lanabgroup.se

Boka tid för besök

Kontakt:
Elin Sander
+46 (0)380-31 11 21
elin@lanabgroup.se

Boka tid för besök

Showroom Karlstad
Husbyggaregatan 2
652 21 Karlstad 

Kontakt: 
Marie Maschel
+46 (0)380-31 11 20
marie.m@lanabgroup.se

Boka tid för besök

HUVUDKONTOR
Besök och lager: Lanab Group AB, Lerbacksgatan 7, 571 38 Nässjö
Lanab Group AB, Box 372, 571 24 Nässjö

Tel: +46 (0)380-31 11 00  |  info@lanabgroup.se  |  www.lanabgroup.se

Kundsupport
Kontakta vår kundsupport om du har några frågor på telefonnummer 0380-31 11 00, eller 
melja oss på  info@lanabgroup.se. Vill du lägga en order, mejla på order@lanabgroup.se. 
Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Jessica R Gustavsson Jennie StennertÅsa Vanemo

Försäljning och showroom
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