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Choose your Mood

Mood er en enkel og stilren magnet- og skrivetavle i glas, der kan leveres i 24 forskellige farver. Det 

lette og svævende udtryk er opnået ved hjælp af skjulte beslag og fraværet af en ramme.

Tavlen fungerer både alene og kombineret med andre størrelser og farver og tilfører udover selve 

funktionen også en visuel oplevelse til rummet. Mood leveres i  26 forskellige kvadratiske, rektangu-

lære og runde former. Det er muligt at montere tavlerne helt tæt eller med afstand alt efter det 

ønskede udtryk.

Mood fås i en farvepalette, der kan kombineres og sættes sammen i et utal af variationer. Derud-

over kan tavlen produceres i farver helt efter eget ønske, så der kan skabes optimal sammenhæng i 

rummet og med jeres visuelle identitet. Læs mere om dette på side 14.

Lintex udvikler og producerer indretningsprodukter indenfor visuel kommunikation og afskærmning 

til kontorer, uddannelsesinstitutioner og offentlige områder. (Se alle produkter på www.lintex.as)

Lintex produkter er udviklet med et skarpt fokus på den professionelle brugers krav og behov. I 

samarbejde med etablerede og anerkendte designere træffer vi nøje gennemtænkte design- og 

materialevalg, så alle Lintex-produkter udstråler den højeste kvalitet og enkel, tidløs æstetik.
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Mood Ledge 
Med træliste
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Mood Flow er en smuk magnetisk skrivetavle, der med sine runde former inviterer til interaktion med brugeren. Vælg mellem 24 standardfarver og skab 

fx et afdæmpet, elegant og imødekommende udtryk. Ud over funktionen som formidler, tilfører den enkle Mood Flow et rum karakter med den unikke 

formgivning og de mange farvemuligheder. – Skab smuk og funktionel dekoration på væggen ved at sætte flere sammen.

M3 Mobile Flow

Air Pocket

Mood Flow

Elegant and inviting
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Mood Flow
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Mood

Playful and inspiring
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24 fantastiske standardfarver og Moods forskellige formater giver jer et utal af muligheder for at lege med farver og former – og dermed tilpasse Mood 

til jeres miljø. En enkelt Mood giver mulighed for at dele information og budskaber, mens flere Mood sat sammen desuden kan skabe et inspirerende og 

legende udtryk, der kan være med til at motivere under udvikling af nye idéer og bidrage til mere vidensdeling.

Mood

Mood

Air Pocket
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Mood er et funktionelt og effektivt arbejdsredskab i sig selv. Ved at vælge Mood i forskellige farver, kan der desuden skabes områder, der fremmer over-

blikket over den delte information. Mood kan sættes sammen på utallige måder og kombineres med andre Lintex-produkter, som fx M5 Plus Conference, 

der diskret skjuler enten whiteboard eller fladskærm. Produkterne deler farvepalette og materialevalg og kan dermed skabe et ensartet og konsekvent 

udtryk i indretningen. 

Air Pocket

Mood
M5 Plus Conference

M box

Stylish and competent
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Mood
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Mood Flow
Mange forskellige mål

Mood Ledge
To mål,  
kun for træliste

Mood
Mange forskellige mål

Air Pocket
Med glas eller  

aluminiumfront
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Mood Ledge
Glastavle  

med træliste i valnød

Mood Flow
Stort udvalg af farver

Mood fås i tre forskellige former: Mood Flow – med karakteristiske runde former, der fås i 10 

formater, Mood Ledge – med tilhørende træliste i teak og 2 størrelser samt Mood – den klassiske 

kvadratiske og rektangulære med retvinklede hjørner, der fås i 14 formater.
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M3 Mobile Glas

M3 Mobile Flow
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Air Pocket
Opbevaring af tilbehør. 
Stort udvalg af farver

M Box
Opbevaring af tilbehør. 
Stort udvalg af farver

M5 Plus Conference
Med whiteboard eller 
til fladskærm
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Farver

Ønskes en helt særlig farve der skal matche et 

møbel, logo eller lignende, kan Mood spe-

cialproduceres i et hav af farver udover de 24 

standardfarver.

Kontakt Lintex for mere information og få hjælp 

til at finde den helt rigtige farve.

Mål

Bestilling 

Vi hjælper gerne med forslag til sammensætning af farver og størrelser, 

men har I allerede besluttet hvilke modeller og farver I ønsker, oplyses blot 

artikelnr. på størrelse (se herover) og farvekode. F.eks. 41534 + 140. Ved 

valg af egen farve kontaktes Lintex.

Easy · 720 Cozy · 450 Lazy · 140 Adorable · 630

Mood

Mood Flow

Mood Ledge

1000 x 1000 mm
Art. nr. 41534

Nye Mood farver

+

Lazy · 140

300 x 300
41631

1000 x 1000
41634

1000 x 1250
41635Z

1000 x 1500
41636Z

1000 x 2000
41637Z

1250 x 1000
41635

1500 x 1000
41636

2000 x 1000
41637

500 x 500
41632

750 x 750
41633

300 x 300
41531

1500 x 500
41545

500 x 500
41532

1500 x 750
41547

750 x 750
41533

500 x 1500
41545Z

1000 x 1000
41534

750 x 1500
41547Z

1250 x 1000
41535

1000 x 1250
41535Z

1500 x 1000
41536

1000 x 1500
41536Z

2000 x 1000
41537

1000 x 2000
41537Z

500 x 500
41732

750 x 750
41733

1000 x 40
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Clever · 300

Cool · 310

Calm · 320

Wise · 500

Hopeful · 510

Adventurous · 520

Joyful · 530

Happy · 700

Elegant · 100

Classy · 110

Shy · 120

Pure · 130

Lovely · 600

Friendly · 610

Desirable · 620

Adorable · 630

Cozy · 450

Lazy · 140

Easy · 720

Inventive · 410

Passionate · 400

Excited · 420

Glamorous  · 210

Creative · 220

Lintex’ 24 standardfarver. 
De viste farver er vejledende.
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Tilbehør

Tilbehør til Mood  Artikelnr.

Startsæt til glastavle, indeholder 4 penne, 6 magneter, flaske (H2O),  

tavlevisker med magnet, 3 ekstra spec. filtpuder, magnetisk penneholder 

og en mikrofiberklud  40245GLAS

Tavlevisker til glastavle 40359GLAS 

Whiteboardpenne, 4 stk. 40294

Whiteboardpenne, hvid farve til farvede glastavler 40263

Whiteboardpenne, fluorescerende farve 4 stk.   

(grøn, rosa, gul og orange) 40264 

Penneholder med magnet 40268GLAS

Filt til tavlevisker, glastavle, 10 stk. 40360GLAS

Magneter, sorte, 10 stk. 40242S

Magneter, krom, 5 stk. 40042K

Microfiberklud 40262

Pennehylde plexiglas, transparent, 200 mm 1215T

Pennehylde plexiglas, sort, 200 mm 1215S

Pennehylde plexiglas, hvid, 200 mm 1215V

Pennehylde plexiglas, transparent, 500 mm 1216T

Pennehylde plexiglas, sort, 500 mm 1216S

Pennehylde plexiglas, hvid, 500 mm 1216V

M Box, sort med glasfront 11545-[farvekode]

M Box, poleret aluminium med glasfront 12545-[farvekode]

Air Pocket glas 160x200 mm  40205-V-[farvekode]

Air Pocket hvid aluminium 160x200 mm 40205-V

Air Pocket sort aluminium 160x200 mm 40205-S

Øvrige produkter

M3 Mobile Glass 12475-[farvekode] 

M3 Mobile Flow 12675-[farvekode] 

M5 Conference poleret alukorpus 12500-[farvekode] 

M5 Conference sort alukorpus  11500-[farvekode] 

M5 Plus Conference (for LED) 13500TV-[farvekode]

Air Pocket
Opbevaring af tilbehør.

Med glas eller   
aluminium front

M Box
Opbevaring af tilbehør.  

Mange farver 
at vælge fra 

Startsæt

Pennehylde
Plexiglas, hvid, sort  

og transparent
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Lintex

Lintex blev grundlagt i Sverige i 1983 af Carl Af Ekenstam. Virksomheden er nu i samarbejde med 

førende arkitekter og indretningsarkitekter en af de største aktører på det nordiske marked for 

visuel kommunikation og afskærmning til kontorer, uddannelsesinstitutioner og offentlige områder. 

Virksomheden er familieejet og ligger i Nybro i Sverige. Produktion og udvikling finder sted på et 

fabriksområde, der dækker 10.000 m2. 

 

Lintex har mere end 100 ansatte og råder over sin egen salgsorganisation i Sverige, Danmark, 

Norge, Finland og Storbritannien. Brandet er repræsenteret på alle de store europæiske markeder, 

og familien, der grundlagde virksomheden, er stadig involveret i den daglige drift. Lintex har et 200 

m2 stort showroom i Stockholm Design District og derudover udstillingslokaler i København, Oslo 

og Helsinki.
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Lintex A/S
Mandal Allé 3
5500 Middelfart
Denmark
Tel +45 7022 1517
info@lintex.as
www.lintex.as

Showroom: 
Carl Jacobsen Vej 16 
2500 Valby

Søren Frichs Vej 23B 
8230 Åbyhøj

Lintex AB
Madesjövägen 17
38245 Nybro
Sweden
Tel +46 481 645 30
info@lintex.se
www.lintex.se

Showroom: 
Rosenlundsgatan 40 
11853 Stockholm

Maskingatan 5 
417 64 Göteborg

Osnes AS
Bergermoen Industrifelt
3520 Jevnaker
Norway
Tel +47 613 14 999
firmapost@osnes.no
www.osnes.no

Showroom: 
Stålfjæra 9 
0975 Oslo

Lintex Oy
Kalkkitie 2
24280 Salo
Finland
Tel +358 (0)2 727 1220
info@lintex.fi
www.lintex.fi

Showroom: 
Vuorimiehenkatu 2 
00140 Helsinki
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