Defining spaces

Defining spaces
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.
Vores Edge skærmvægge har et rent og funktionelt design, der gør at de kan tilpasses de fleste
miljøer, hvad enten målet er det optimale arbejdsmæssige, sociale eller personlige rum.
Edge-serien betyder ultimativ fleksibilitet i forhold til at skabe individuelle arbejdspladser i alle
størrelser lokaler. Serien afgrænser og definerer rum i rummet i såvel fysisk som visuel forstand, og
giver samtidig medarbejdere mulighed for at indrette funktionelle og æstetiske lokale miljøer – oven
i købet tilført en støjdæmpet akustik.
Hos Lintex er vi nemlig opmærksomme på, at støj i kontorlandskabet kan være belastende for
arbejdsmiljøet. Derfor er vores skærmvægge ikke kun skabt til at skabe visuelle rum, men også
støjdæmpede akustiske rum, der er hensigtsmæssige at arbejde og opholde sig i.
Lad de følgende sider inspirere til at se nuværende – eller fremtidige – lokaler i et nyt perspektiv:
Som mulighedernes rum, hvori der kan skabes nye, individuelle og spændende rum i rummet.
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Nogle trives og

Working spaces

arbejder bedst i åbne
kontormiljøer, andre
foretrækker en mere
afgrænset arbejdsplads. Med Edge
skærmvægge skabes
der let individuelle
kontormiljøer. Skærmene sikrer både en
privatsfære og tæt
Magnetkobling

kontakt til kolleger,

Indbygget
magnet

samtidig med at den
høje lydabsorberingsevne gør det lettere,
Edge Bordskærm,
topmonteret

at arbejde uforstyrret.

Edge Gulvskærm

Edge Bordskærm,
frontmonteret
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Fod, Blade
Working spaces
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Fod, Arc
Sort

Edge Gulvskærm
kan leveres med syv
forskellige typer fødder – alle justerbare
i højden (undtaget
Fod, Tube). De viste
aluminiumsfødder
fås både poleret og
sortlakeret.

Fod, Blade
Sort

Grå kantliste

Fod, Tube

Edge Bordskærm,
frontmonteret

Sort

Fod, Slim
Sort
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Edge skærmvægge er opbygget omkring en massiv træramme indeholdende en lydabsorberende
polyester, der effektivt dæmper lydene i et kontormiljø. Beklædningen fås i mange farvevarianter i
tekstilerne Fiji, Cara og Blazer. Skærmene kan leveres i specialmål og -farver, hvis ønsket.
Edge Bordskærme leveres klar til montering på bordkanten – enten foran eller ovenpå – og passer til
alle bordplader på op til 80 mm tykkelse.

Edge Gulvskærm

Indbygget
magnet

Edge Bordskærm,
topmonteret
Hvid kantliste

Edge Bordskærm,
topmonteret

Bordbeslagsæt,

Bordbeslagsæt,

Poleret aluminium

Sort

Fod, Arc
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Social spaces
Edge Twist

Fod, Arc

I det sociale rum skal der være plads til kreativitet, leg, snak og samvær.
Skærmvæggenes fleksibilitet gør det let, at justere rummets størrelse
og form – og dermed ændre rummets udseende og dynamik, så det ikke
opleves som et stationært rum.
Skærmvæggenes lyddæmpende effekt er et yderligere plus.
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Fod, Slim
Poleret aluminium

Hvid kantliste

Fod, Arc
Poleret aluminium

Fod, Blade
Poleret aluminium

Fod, Tube
Poleret aluminium

12

Social spaces

13

Personal spaces

Magnetkobling

Edge Gulvskærm

Leg med farver og
størrelser på rummene
og skab små, private
oaser – personlige
rum – hvor de store
tanker kan tænkes,
inspirationen kan
hentes gennem bøger,
musik og internet –
eller det lille pusterum
kan opnås.
Skærmvæggene giver
privatliv, uden at man
Fod, Slim
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isolerer sig.

Personal spaces
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Features
Akustik & miljø

Magnetkobling

For at dæmpe støj i kontorlandskabet, har vi haft

Nedenstående graf viser absorptionsevnen for

fokus på graden af lydabsorption og brugt meget

en gulvskærm i format 1000x1500 cm. Målinger-

tid på at udvikle produkter, der er så lydabsorbe-

ne er foretaget i overensstemmelse med EN ISO

rende som muligt.

354:2003 og evalueret under den nye SS-25269
standard ”Akustik evaluering af lydabsorption

Edge skærmvægge er opbygget omkring en

af selvstændige objekter”. Alle skærme og

massiv 40 mm træramme indeholdende special-

formater er testet separat.

udviklet, lydabsorberende polyesterfyld af 50%
genbrugsmaterialer. Kombinationen af dette

Se www.lintex.as for alle testresultater.

fyld dæmper effektivt lydene i et kontormiljø.
Indholdet er derefter beklædt med stof, så den
samlede tykkelse er på 42 mm.
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Magnetkobling
ikke nødvendig

Magnetiske
sammenkoblinger

2 skærmvægge, 180°

Fodkobling

Magnetkobling

Edge Gulvskærme sættes let sammen i toppen
ved hjælp af skærmenes indbyggede magneter
og en metalkobling i sort alu.
Alt efter antallet af skærmvægge, der skal
stilles sammen – og den ønskede opstilling
– vælges mellem fire forskelligt udformede
metalkoblinger (se følgende side).
2 skærmvægge, 90°

Fodkobling

Magnetkobling

Magnetkobling,
tre skærmvægge i
stjerneformation
3 skærmvægge, 120°

Fodkobling

Magnetkobling

3 skærmvægge, 90°

Fodkobling

Magnetkobling

Blazer stof

Fiji stof

4 skærmvægge, 90°
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Fodkobling
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Kombinationsmuligheder

Grå kantliste

Orange kantliste

Sort kantliste

Hvid kantliste

Kantliste

Kun fantasien sætter grænser for, hvor og hvordan Edge skærmvæggene anvendes og kombineres. Den indbyggede magnet-

Alle skærmvægge leveres med en solid, mat og glat kantliste i gummi i

funktion medfører en helt unik og enkel sammenkobling.

farverne orange, hvid, grå og sort. Alt efter farvevalg, kan listen være med
til at give skærmvæggen en ekstra visuel dimension.
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Formater

Alle mål i mm

1000 x 1350
75306

Forbehold for farvegengivelse.

100% uld.
Ingen metalliske farvestoffer.

Blazer

Edge skærmvæg, Gulv

800 x 1350
75305

Stof & farver

1200 x 1350
75307

800 x 1500
75300

1000 x 1500
75301

1200 x 1500
75302

800 x 1650
75310

1000 x 1650
75311

1200 x 1650
75312

800 x 1800
75309

1000 x 1800
75313

Napier · CUZ08

1200 x 1800
75314

Kingsmead · CUZ67

Silcoates · CUZ30

Silverdale · CUZ28

Oriel · CUZ18

Eastbourne · CUZ46

1200 x
1500/1350
75362

800 x
1650/1500
75365

1000 x
1650/1500
75366

Sussex · CUZ1U

Salford · CUZ1G

Knightsbridge · CUZ26

Aston · CUZ02

1 · Grå

2 · Orange

3 · Sort

4 · Hvid

75420-T (poleret alu)
75420S-T (sort alu)

1234

1235

1236

1237

1266

Newport · CUZ1L

Puffer · YA303

Oscar · YA307

Stingray · YA311

Black Molly · YA319

Piranha · YA315

1200 x 400
75322

1400 x 400
75323

1600 x 400
75324

1800 x 400
75325

Arowan · YA308

Reedfish · YA309

Otos · YA305

Guppy · YA301

White · YA165

1235S

1236S

1237S

1265

2000 x 400
75326

Koblinger, top & fødder – se også side 19

Edge bordskærm, Frontmonteret

Alle top-koblinger er i
sort alu.

Cara

800 x 700
75340

1000 x 700
75341

1200 x 700
75342

1400 x 700
75343

1600 x 700
75344

1800 x 700
75345

1264

1235, 1265 fås også med
hjul med art. nr. 1235HJUL, 1265-HJUL.

Catfish · YA300

1234S
1000 x 400
75321

75420S-F (sort alu)
75420-F (poleret alu)

100% Polyester.
Ingen metalliske farvestoffer.

1200 x
1650/1500
75367

Edge bordskærm, Topmonteret

800 x 400
75320

Beslagsæt, bordskærme

Fødder

Fiji
1000 x
1500/1350
75361

Kantlister

Rockport · CUZ89

Edge skærmvæg, Twist

800 x
1500/1350
75360

Kantlister, beslag, fødder & koblinger

100% Polyolefin.

De stiplede linjer angiver
fodens placering.

2000 x 700
75346
Glass · EJ004

Austen · EJ173

Arran · EJ171

Tartan · EJ177

Tay · EJ010

Lead · EJ104

Edge bordskærm, Twist Topmonteret
1268S

800 x
400/250
75350

1000 x
400/250
75351

1200 x
400/250
75352

1600 x
400/250
75353

1800 x
400/250
75354

Black · EJ138

Highland · EJ093

Pitlochry · EJ076

1268S-L

1268S-Y

1268S-T

1268S-X

Galilee · EJ125

Sådan bestilles
For at sikre korrekt levering, anbefaler vi at følge dette eksempel på princip for bestilling af de nødvendige dele og antal.

Eksempel på
ønsket løsning

Format

800 x 1350
Art.nr. 75305

Kantliste

75305
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2 · Orange
75305-2

Features

Tekstil & farve

Cara · EJ004
75305-2-EJ004

Fod

1235S
75305-2-EJ004
+1235S
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Koblinger, top &
fødder

1268S-Y
75305-2-EJ004
+1235S+1268S-Y

Fod

1237S
75305-2-EJ004
+1235S+1268S-Y+1237S

Dele der skal bestilles

3 x .............75305-2-EJ004
3 x ............................1235S
1 x ........................1268S-Y
1 x ............................1237S
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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, 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.

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

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
Features
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