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PJ PRODUCTION.
Om PJ Production // PJ Production har siden grun-

Mission // PJ Production designer, udvikler, produc-

dlæggelsen i 1997, været en af landets førende

erer og sælger kontortilbehør til moderne arbejdsp-

producenter af kontorinventar til den moderne ar-

ladser med fokus på slutbrugerens behov.

bejdsplads. Vi er en international virksomhed med

Vision // PJ Production vil være kundens foretrukne

store ambitioner, som står klar med en løsning til

partner, når det kommer til kontortilbehørs produk-

både små og store opgaver, hvorved kundens for-

ter indenfor vort sortiment. Dette via fleksible og

retningsgang optimeres baseret på vores brede

kundetilpassede løsninger, der skaber værdi i vores

sortiment af kvalitetsprodukter. Vi går målrettet efter

kunders værdikæde.

at visualisere vores samarbejdspartners ønsker og

Værdier // PJ Production ønsker at sætte standarden

behov, via gensidig respekt, længerevarende dia-

for god forretningsførsel i vores branche via fire

log og en højkvalitets tankegang. Og præcis denne

ufravigelige kerneværdier, som er, at vi altid er im-

kombination er vores eksistensgrundlag i et felt med

ødekommende, engageret, pålidelige og løsnings-

kvalitetsbevidste samarbejdspartnere og kunder.

orienteret, uanset opgavens størrelse.
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// Kontakt os

KONTORTILBEHØR //
BAMBUSSKUFFE .

BAMBUSSKUFFE.

4091-C / 4091-S
BAMBUSSKUFFE I X-SMALL
Bambusskuffe i x-small. Fås i klar lak og bejdset sort
39 x 282 x 243 mm.

4090-C / 4090-S
BAMBUSSKUFFE I LARGE UDEN INDSATS
Bambusskuffe i large uden indsats. Fås i klar lak og bejdset sort
39 x 785 x 243 mm.

BAMBUSSKUFFE // Repræsenterer bæredygtighed

Bæredygtigt design // Filosofien bag denne nye og

dyrkes uden hverken pesticider, vækstfremmende

innovative bambusskuffe, er, at skabe et bæredyg-

tilsætningsstoffer og/eller kunstvanding. Ydermere

tigt design, som tog højde for naturens autentiske

er bambus særdeles stærkt, hvilket gør det utroligt

skønhed. Med naturen som inspirationskilde og en

velegnet til møbler.

vedvarende miljøbevidsthed fra PJ Productons side,

Skuffens design har taget højde for kabler, som kan

4090-CI // 4090-SI
BAMBUSSKUFFE I LARGE MED INDSATS

var bambus et oplagt materialevalg, da det både er

skjules diskret ved brugen af de to huller i skuffens

bæredygtigt, slidstærkt og alsidigt.

bagkant. Skuffen leveres med ét regulært rum, men

Bambusskuffe i large med indsats. Fås i klar lak og bejdset sort
Skuffen: 39 x 785 x 243 mm.
Indsats: 27 x 185 x 226 mm.

Bambus har et utal af unikke egenskaber, da bam-

hvis flere opbevaringsmuligheder ønskes, kan der

bus er den hurtigst voksende plante i verden samt

tilkøbes en farvematchende indsats med tre rum.
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// Bambusskuffe

KONTORTILBEHØR //
LAPTOPSKUFFE 2014 .

LAPTOPSKUFFE 2014.

4070-9005/9006/9016-L
LAPTOPSKUFFE 2014 MED LÅS
Laptopskuffe 2014 med lås i henholdsvis sort, aluminium eller hvid
731 x 356 x 38/73 mm.

4070-9005-TR
INDSATS TIL LAPTOPSKUFFE 2014
Indsats til laptopskuffe 2014 i sort
140 x 339 x 29/64 mm.

LAPTOPSKUFFE 2014 // Maksimal plads til sine personlige ejendele

Effektiv opbevaring // Du har flere muligheder for

leveres skuffen med 110% udtræk, hvilket giver

opbevaring ved dit skrivebord end du tror. Og med

maksimal udnyttelse af ethvert af skuffens hjørner.

vores laptopskuffe 2014 kan du have dine vigtigste

Laptopskuffe 2014 er en gammel kending i vores

arbejdsredskaber lige ved hånden.

sortiment, men som noget nyt tilbydes en frontliste

Laptopskuffen er ikke blot funktionel og effektiv,

lavet i bambus. Bambus er særdeles elskværdigt

8075-Bamboo
BAMBUSLISTE

men har ligeledes et design, som har taget højde for

grundet produktionen, som hverken indebærer

diversiteten i et kontormiljø. Skuffen skaber, med sin

pesticider, vækstfremmende tilsætningsstoffer eller

Bambusliste til front - projektorienteret
689 x 32 x 18 mm.

front på 38 mm., et let udtryk, som ligeledes under-

kunstvanding. Ydermere skaber bambuslisten et let

støtter god benplads ved skrivebordet. Ydermere

og sofistikeret udtryk i kontormiljøet.
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// Laptopskuffe 2014

KONTORTILBEHØR //
LAPTOPSKUFFE ATHENE .

LAPTOPSKUFFE ATHENE .

4071-0000-9005/9006/9016
LAPTOPSKUFFE ATHENE MED LÅS
Laptopskuffe ATHENE med lås i henholdsvis sort, aluminium eller hvid
721 x 316 x 37/71 mm.

4071-0004-9005
INDSATS TIL LAPTOPSKUFFE ATHENE
Indsats til laptopskuffe ATHENE i sort
135 x 300 x 24/55 mm.

LAPTOPSKUFFE ATHENE // Det perfekte match til ethvert skrivebord

Modernisering, organisering og optimering // I takt

skuffe Athene har taget afsæt i vores eksisterende

med at arbejdsstationen bliver mindre øges efter-

Laptopskuffe 2014, men hvad der adskiller denne

spørgslen på mere opbevaring, som er frafjernet

nye skuffe fra den eksisterende, er, at den har taget

skrivebordets overflade.

højde for smallere kontorborde, med sin dybde på

Mens den generelle arbejdsstation bliver mindre,

omtrent 31 cm. Skuffen har fortsat den velkendte

8075-Bamboo
BAMBUSLISTE

stiger kravene til produkterne med selvsamme

længde, hvilket skaber opbevaringsplads til både

hast. Denne efterspørgsel har PJ Production om-

laptop, skriveredskaber og andre personlige ejen-

Bambusliste til front - projektorienteret
689 x 32 x 18 mm.

favnet, hvilket er mundet ud i en ny laptopskuffe,

dele. Hvis et mere eksklusivt look ønskes, kan en

som for det skarpe øje kan virke bekendt. Laptop-

bambusliste til fronten tilkøbes som opgradering.
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// Laptopskuffe Athene

FUTURE FLEX .

KONTORTILBEHØR //
FUTURE FLEX.

4510-9005-G
FUTURE FLEX

4510-9005-K
FUTURE FLEX

4511-9005-G
FUTURE FLEX

4511-9005-K
FUTURE FLEX

1 x skærmbeslag + 1 x forlængerled m/bordgennemføring
Søjle: 350 mm
Forlængerled: 335 mm.

1 x skærmbeslag + 1 x forlængerled m/bordklemme
Søjle: 350 mm.
Udtræk: 335 mm.

2 x skærmbeslag + 2 x forlængerled m/bordgennemføring
Søjle: 350 mm.
Udtræk: 2 x 335 mm.

2 x skærmbeslag + 2 x forlængerled m/bordklemme
Søjle: 350 mm.
Udtræk: 2 x 335 mm.
FUTURE FLEX // Repræsenterer fleksibilitet

4512-9005-G
FUTURE FLEX

4512-9005-K
FUTURE FLEX

4510-0001-9005
FORLÆNGERLED

4510-0002-9005
FORLÆNGERLED

3 x skærmbeslag + 3 x forlængerled m/bordgennemføring
Søjle: 350 mm.
Forlængerled: 2 x 597 + 1 x 37 mm.

3 x skærmbeslag + 3 x forlængerled m/bordklemme
Søjle: 350 mm.
Forlængerled: 2 x 597 + 1 x 37 mm.

1 x skærmbeslag + 1 x forlængerled
Forlængerled: 1 x 335 mm.

1 x skærmbeslag + 1 x forlængerled
Forlængerled: 1 x 597 mm.
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3-i-1 løsning // Ergonomi handler om at tilpasse ar-

ønsker og behov, da Future Flex er et 3-i-1 system.

bejdspladsen efter egne behov, så man undgår at

Dette system skaber fuld fleksibilitet og maksimal

blive fastlåst i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling.

pladsudnyttelse med udgangspunkt i en centreret

Det er netop hvad PJ Productions nye skærmsystem

bordklemme eller bordgennemføring, alt efter øn-

ved navn Future Flex gør. Med Future Flex får du mak-

ske.

simal komfort og tilgængelighed, da skærm(ene)

Future Flex har omfavnet clean desk politiken, da sø-

har fuld rotation, optimal vippemulighed - både

jlen har tiltænkt opbevaring, for at mindske synlige

op og ned, samt højdejustering. Derudover har du

ledninger bag skærmen og/eller ved bagkanten af

muligheden for at tilpasse systemet baseret på dine

skrivebordet.
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// Future Flex

KONTORTILBEHØR //
SKÆRMSØJLE.

SKÆRMSØJLE .

Bordklemme

Bordgennemføring

4130-K
SKÆRMSØJLE UDEN FORLÆNGERLED

4130-G
SKÆRMSØJLE UDEN FORLÆNGERLED

1 x skærmsøjle i alu./sort med bordklemme.
Indeholder ingen udtræksarme!
Skærmsøjle: 300 mm.

1 x skærmsøjle i alu./sort med bordgennemføring.
Inderholder ingen forlængerled!
Skærmsøjle: 300 mm.

4120-K
SKÆRMSØJLE MED ET FORLÆNGERLED

4120-G
SKÆRMSØJLE MED ET FORLÆNGERLED

1 x skærmsøjle i alu./sort med bordklemme + 1 x
forlængerled på 33.5 cm.
Skærmsøjle: 300 mm.
Forlængerled: 335 mm.

1 x skærmsøjle i alu./sort med bordgennemføring
+ 1 x forlængerled på 33.5 cm.
Skærmsøjle: 300 mm.
Forlængerled: 335 mm.
SKÆRMSØJLE // Kun fantasien sætter grænser

4140-K
SKÆRMSØJLE MED TO FORLÆNGERLED

4140-G
SKÆRMSØJLE MED TO FORLÆNGERLED

1 x skærmsøjle i alu./sort med bordklemme + 2 x
forlængerled på 33.5 cm.
Skærmsøjle: 300 mm.
Forlængerled: 2 x 335 mm.

1 x skærmsøjle i alu./sort med bordgennemføring
+ 2 x forlængerled på 33.5 cm.
Skærmsøjle: 300 mm.
Forlængerled: 2 x 335 mm.

Skærmsøjlen er tilgængelig i en højde på 30 cm., mens forlængerledet fås i 33.50 cm. Dog kan disse designes,
produceres samt kombineres ud fra dine specifikke behov og ønsker.
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Hvad du ønsker, skal du få // Ønskes mere plads ved

desk udtryk i kontormiljøet. Ønskes andre farver end

skrivebordet, er denne skærmsøjle et oplagt valg.

standard farvekombinationen eller andre mål på sø-

Forlængerleddene kan monteres på begge sider af

jlen, kan dette naturligvis fremstilles. På nuværende

søjlen, hvilket er anbefalingsværdigt til de mindre

tidspunkt produceres skærmsøjlen i 30 cm., men

arbejdsmiljøer, da skærmsøjlen ikke optager unødig

kan med lethed sammensættes med tilsvarende

plads på skrivebordet.

profiler til en ønsket skærmvæg. Kontakt os endelig,

Kabler og ledninger fra de monterede skærme kan

hvis du ønsker en custom-made skærmvæg, for hos

skjules diskret i den 30 cm. standardhøje alumini-

os er det nemlig kun kunden som sætter visionen for

umssøjle, hvilket understøtter ønsket om et clean

det endelige design.
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// Skærmsøjle

KONTORTILBEHØR //
GAIA KABELBAKKER .

GAIA KABELBAKKER .

3070-0000-9005/9006/9016
1 x GAIA MODUL KABELBAKKE

3070-0103-9005/9006/9016
GAIA 115 CM. FASTLÆNGDE KABELBAKKE

1 x modul på 47 cm. + 2 x ophæng i henholdsvis
sort, aluminium eller hvid
470 x 90 x 150 mm.

1 x 115 cm. fastlængde kabelbakke + 2 x
ophæng i henholdsvis sort, aluminium eller hvid
1150 x 90 x 150 mm.

3070-0100-9005/9006/9016
2 x GAIA MODUL KABELBAKKER
2 x modul på 47 cm. + 2 x ophæng + 1 x samlebeslag i henholdsvis sort, aluminium eller hvid
940 x 90 x 150 mm.

3070-0200-9005/9006/9016
3 x GAIA MODUL KABELBAKKER

3070-0105-9005/9006/9016
GAIA 147 CM. FASTLÆNGDE KABELBAKKE

3 x modul på 47 cm. + 2 x ophæng + 2 x samlebeslag i henholdsvis sort, aluminium eller hvid
1410 x 90 x 150 mm.

1 x 147 cm. fastlængde kabelbakke + 2 x
ophæng i henholdsvis sort, aluminium eller hvid
1470 x 90 x 150 mm.

Gaia kabelbakke // Den letanvendelige kabelbakke til det moderne kontormiljø

3070-0104-9005/9006/9016
OPHÆNGSBESLAG

3070-0101-9005/9006/9016
SAMLEBESLAG

2 x ophængsbeslag til en kabelbakke i
henholdsvis sort, aluminium eller hvid

1 x samlebeslag til modul kabelbakkerne i
henholdsvis sort, aluminium eller hvid
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Skab samhørighed ved skrivebordet // Der findes

faglig korrekt måde. PJ Production har atter været

næppe noget mere uskønt end ledninger og ka-

en tur forbi tegnebrættet og skabt en ny kabelbakke

bler i forskellige farver og tykkelser, der bugter sig

serie bestående af to underkategorier, - modul ka-

ned fra skrivebordets kant. Disse synlige ledninger

belbakker og fast længde kabelbakker.

påvirker ligeledes indeklimaet, da støvet let fang-

Modul kabelbakken, som måler 47 cm., kan med

es i ledningsrodet, hvor det ikke altid er lige let at

lethed sammensættes, efter ønske, med tilsvaren-

komme til med støvsugeren.

de moduler med et samlebeslag. Derimod fås fast

Du har nu muligheden for at komme dine synlige

længde kabelbakken i to forskellige størrelser, - 115

ledninger og kabler til livs på en enkelt, pæn og

cm. og 147 cm., hvis dette hellere foretrækkes.
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// Gaia kabelbakker

MOBIL KASSETTE.

2020-0700-9005
MOBIL KASSETTE

2020-0700-9016
MOBIL KASSETTE

Mobil kassette i sort med filthåndtag i melange grå
450 x 383 x 180 mm.

Mobil kassette i hvid med filthåndtag i melange grå
450 x 383 x 180 mm.

KONTORTILBEHØR //
MOBIL KASSETTE.
TILKØB

MOBIL KASSETTE // Fordelagtig til det flytbare kontor

2020-1200
AKRYLINDSATS

2020-1100-9005/9016
PLASTINDSATS

2020-0900-9005/9016
PAPIRKURV

2020-1000-9005/9016
LAPTOPHOLDER

Indsats i akryl
345 x 163 x 25 mm.

Indsats i sort eller hvid
344 x 164 x 19 mm.

Papirkurv i sort eller hvid
325 x 190 x 120 mm.

Holder i sort eller hvid
456 x 310 x 57 mm.

2020-0405-9005/9016
OPHÆNGSBESLAG

2020-0404-9005/9016
BESLAG TIL OPHÆNG

2020-0800-9005/9016
EKSTRA BESLAG

Til løftesøjle i sort eller hvid
124 x 65 x 40 mm.

Beslag i sort eller hvid
453 x 150 x 92 mm.

Ekstra beslag i sort eller hvid
453 x 150 x 92 mm.

30

Flytbart kontormiljø // De traditionelle fysiske ar-

bil kassetten med to skuffer, som både kan monteres

bejdspladser bliver udfordret som aldrig før. Kon-

direkte op under bordet eller via et ophængsbeslag

tormiljøerne bliver mindre og medarbejdere efter-

på skrivebordets stel.

spørger mere fleksibilitet på arbejdspladsen.

Foruden mobil kassetten, rummer serien et utal af

PJ Production har omfavnet udviklingen og desig-

tilkøbsmuligheder, som skaber glæde hos selv den

net denne innovative mobil kassette, som med suc-

kræsne køber. Hvis der ønkes et mere komplet mul-

ces kan anvendes i et flytbart kontormiljø, grundet

tifunktionelt udtryk, kan der tilkøbes en papirkurv i

det transportable design og utallige sammensæt-

matchende farve, som monteres via et ophængsbe-

ningsmuligheder. Serien er bygget op omkring mo-

slag, for at fremme den ergonomiske tilgang.
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// Mobil kassette

KONTORTILBEHØR //
MO · CUP.

MO · CUP.

4020-0103-9005
MO · CUP
MO · CUP i sort
296 x 174 x 24 mm.

4020-0103-9006
MO · CUP
MO · CUP i aluminium
296 x 174 x 24 mm.

MO · CUP // Den ultimative clean desk feature

Clean desk // Flere og flere virksomheder omfavner

lige præcis manglende plads kan være årsagen til

de mindre, flytbare kontorer samt clean desk politik-

problematikken med væltede kaffekopper, som po-

en, hvorved kontorområderne forbliver tomme og

tentielt beskadiger diverse ejendele opbevaret på

klargjort til næstkommende arbejdsdag.

skrivebordet.

PJ Production ønsker at bidrage til udviklingen,

Kopholderen har fået navnet: MO·CUP grundet det

4020-0103-9016
MO · CUP

med vores innovative og diskrete kopholder, som

multifunktionelle design. Foruden plads til en uni-

monteres direkte op under skrivebordet. Kophol-

versal kop, har kopholderen ligeledes integreret

MO · CUP i hvid
296 x 174 x 24 mm.

deren er ideal til de mindre kontormiljøer, hvor

mobilholder i front, hvor muligheden for opladning

skrivebordspladsen i forvejen er begrænset. Og

er aktuel via hullet i bunden.
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// MO · CUP

MO · CUP // Undgå spildt kaffe på skrivebordet med den nye MO·CUP
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KONTORTILBEHØR //
TASKEKROG.

5000-0000-9005
TASKEKROG
Taskekrog i sort
59 x 44 x 69 mm.

TASKEKROG.

TASKEKROG // Opbevar din taske lige ved hånden

Dine ting lige ved hånden // Arbejdsmiljøet ændres

ønsker PJ Production at gøre op med. Vi kan der-

løbende i forlængelse med clean desk udviklin-

for med stolthed præsentere vores nye taskekrog,

gen. Virksomheder, som vælger at omfavne dette,

så du altid kan have dine personlige ejendele lige

oplever et mere velkommende arbejdsmiljøe med

ved hånden. Taskekrogen monteres diskret op un-

positive medarbejdere.

der skrivebordet, så synligheden forbliver minimal,

En ting, som tit bliver overset i clean desk poli-

når den ikke anvendes. Taskekrogen kan, modsat

tiken, er opbevaringen af ens taske. For hvor tit

navnets betydning, ligeledes anvendes til bære-

oplever du ikke, at din taske flyder på gulvet og

poser eller paraplyer, hvis dette skulle være aktuelt,

tilgængeligheden er minimal? Denne problematik

så gulvet forbliver frit.
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// Taskekrog
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