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LiftSystem är ett färdigt koncept, för att skapa en mänskligare arbets
miljö vid datoriserade arbetsplatser, utan att göra avkall på funktion och 
prestanda. Varje funktion är en flexibel enhet som är enkel att montera, 
vilka tillsammans ger en helhet som saknar motstycke på marknaden! 
 
LiftSystem konceptet är baserat på ett flertal patent och mönsterskydd!

Anpassad släde med nylonglid,  
garanterar stadig upphängning  
med mjuk gång.

CPUförvaring
LIFTFLEX & LIFTFIX

Kabelhantering
LIFTPIPE

LIFTSYSTEM™

Laptop & Datorförvaring
LIFTLAP

KONDATOR – LiftSystem™

Papper & Retursystem
LIFTSOPI



CPUhållare LiftFix
För fast montage under bordsskivan av 
liggande och stående datorer. En patenterad 
konstruktion med unikt remlås som ger både 
ett elegant och extremt stadigt montage.

Unikt sprintlås för enkel 
demontering av dator. 

Multimodul Avfallspåse Papperskorg

CPUhållare LiftFlex
Ger mycket stor åtkomst av både horisontalt och vertikalt 
monterade datorer. Skjutbar släde med praktiskt handtag 
som är vridbar 360˚, samt med form anpassad skena för mjuk 
gång och stor stabilitet. Patenterad konstruktion för extremt 
stadigt montage. Kan även kompletteras med SOPI system 
för påhängning av avfallspåse, papperskorg eller  
avlastningshylla. 

Avlastningshylla

KONDATOR – LiftSystem™

LIFTFLEX

Frigång från sarg: 2250 mm

Max omkrets dator: 1500 mm

Komplett LiftSystem skena 400 mm

427CS27 LiftFlex, silver

Tillbehör:

427WA37 SOPI System,  
 inkl. papperskorg och 
 avfallspåse, silver

430SOPI  Avfallspåse, 25 x 100 st

430WA12 Avlastningshylla

427CS08 Höjddistans 65 mm 
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LIFTFIX

Max omkrets dator: 1500 mm 

427CS17

Färg:  Silver

Höjd:  60 mm 

427CS18

Färg:  Svart

Höjd:  60 mm 
 
Patenterad konstruktion 
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KONDATOR – LiftSystem™

En funktion som är genialt platsbesparande.

Placera dator i dockningsstation.

Skjut in under bordet.

Fäll ner vertikalt & 
vrid 90° för minsta 
utrymme.
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När du fäller upp LiftLap horisontalt,  
förblir Multivaggan med Papperskorg  
eller Sopi Avfallspåse i vertikal position.

Datorhållare LiftLap
En mycket flexibel och genial konstruktion som kan förvara din laptop 
både horisontellt och vertikalt under bordet. Roterbar 360° och kan  
fällas 90° för maximal platsbesparing. LiftLap kan även kompletteras 
med LiftSystem skena för skjutbart bruk under bordsskivan.



KONDATOR – LiftSystem™

Kan med fördel även användas till stationära datorer.  
För bästa ekonomi kan LiftLap enkelt konverteras  
mellan förvaring av stationära och portabla datorer.

Finns i svart, vitt och silver.

LiftLap Multivagga LiftSopi Avfallspåse Papperskorg

Rätt tillbehör för en “grönare arbetsplats”.
Komplettera gärna med LiftLap Multivagga, för integrerat påhäng av papperskorg eller  
avfallspåse som ger optimal platsbesparing.

LIFTLAP

Mått plattform 370 x 320 mm

Höjd nedfälld inkl skena 575 mm

Patentsökt konstruktion.

431LU20 LiftLap, silver

431LU20W LiftLap, vit

431LU20B LiftLap, svart

Tillbehör:

430WA11 Skena, 400 mm

430WA16 Skena, 600 mm

427CS08 Höjddistans 65 mm

430SOPI Avfallspåse 25 x 100 st

430WA32 LiftLap SOPI system, silver

430WA32W  LiftLap SOPI system, vit

430WA32B  LiftLap SOPI system, svart
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Retursystem LiftSopi
Ett Pappers & Retursystem som är både elegant och praktiskt. LiftSopi består av en rymlig papperskorg för tre 
fasta nivåer, samt ett set om 25 st avfallspåsar, vilka är enkelt avrivningsbara. LiftSopi kan även kompletteras med 
ytterligare en papperskorg, eller med en avlastningshylla för förvaring av stora mängder pappersark, tidningar, etc.

LiftSopi med extra papperskorg monterad.

LiftSopi med avlastningshylla monterad.LiftSopi finns i silver, vit och svart version.

LIFTSOPI

Kapacitet:  Papperskorg  7 L  
 Avfallspåse  7 L 

430WA30 LiftSopi  silver

430WA30W  LiftSopi  vit

430WA30B LiftSopi  svart

 
Tillbehör:

430WA31  Papperskorg  silver

430WA31W  Papperkorg  vit

430WA31B Papperkorg  svart

430WA12 Avlasningshylla silver

430WA11 LiftSystem skena, 400 mm

430WA16 Liftsystem skena, 600 mm

427CS08 Höjddistans  65 mm

430SOPI LiftSopi Avfallspåse,  
 25 x 100 st 
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Kabelhantering LiftPipe
Elegant design med konvex front som passar i alla miljöer och typer 
av bord. En genuint smart konstruktion för enkelt montage med cen
trerad fästpunkt. Justerbar i tre fasta nivåer med snabblås utan verk
tyg. Snabblåset möjliggör även en enkel demontering för åtkomst 
av kablar och kontaktdon nere på golvet. Två uttag i bakstycket för 
enkel kabelgenomföring. LiftPipe kan erhållas i tre olika längder.

Enklare kan det inte bli! 
Kablar och kontaktdon placeras i rännan liggande på golvet. 
Lyft upp rännan i önskad nivå i "clickin" fästet. Omvänt lös
göres rännan sekundsnabbt. LiftPipe är mönsterskyddad.

LiftPipe levereras i tre olika längder; 650 mm, 1050 mm samt 1450 mm.
Not. LiftPipe 429PI03 inkl dubbla fästen.

LiftSopi med extra papperskorg monterad.

LIFTPIPE

Längd 650 mm

Art nr 429PI01  Silver

Längd 1050 mm

Art nr 429PI02  Silver

Art nr 429PI02B Svart

Art nr 429PI02W Vit

Längd 1450 mm

Art nr 429PI03  Silver

Mått, DxH: 100x100 mm

Justerbar nivå: 122,152,182 mm

Mönsterskyddad konstruktion. 
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