Office
Design | TreCe

Office är en produktfamilj som tagits fram för att möte
de behov som finns på det moderna kontoret. Smarta
lösningar med fokus på funktion och låg påverkan på miljön
är delar som vi lagt stor vikt på. Tillverkad i nålad filt med
7% ull och 93% polyester, med detaljer i obehandlat skinn.
Office Backpack, kontorsväska och ryggsäck för dig som
vill ha en och samma väska både på och utanför kontoret.
Håll ordning, förvara och förflytta dina kontorsmaterial och
dator med Office Backpack.
Office Bag, praktisk och funktionell kontorsväska för det
aktivitetsbaserade kontoret. Flera fack för förvaring av
dator, pärmar och andra saker som man vill ha tillgängligt
och med praktisk axelrem.

Office Sleeve, datorfodral passande de flesta laptopdatorer.
Office Pouch för sladdar, nycklar, USB-minnen etc.
Hållbarhet & Material
• Filten uppfyller Oekotex 100, klass I
(Produkter för barn upp till 3 år)
• Obehandlat läder
• 7% wool, 93% polyester
• Fri från förbjudna azo-färgämnen, cancerogena och
allergena färgämnen, ftalater, formaldehyd, pesticider,
tungmetaller, vissa klororganiska och tennorganiska
föreningar, biologiskt aktiva produkter och flamskyddsmedel.

Office Personlig förvaring

LADDA NER CAD/BIM

Nålad filt med 7% ull, 93% polyester.
Detaljer i obehandlat skinn.

Office Bag
Finns i två färger, antracit och ljusgrå.
Detaljer i skinn. Flera fack i olika storlekar. Axelrem.
• Visitkortshållare i läder.
• Pennhållare i läder.
Benämning
Office Bag

Mått

Antracit

Ljusgrå

360x310x170

830808

830818

Office Backpack, 15 liter
• Handtag
• Magnetknäppning med 2 lägen, dolda i fodret
• Visitkortshållare i läder
• Justerbara axelremmar med detaljer i läder
• Tryckknappar på sidan för justering av djup
• Vattenresistent botten
• Integrerat regnskydd dolt i botten med dragkedja.
• Rymmer 15L
• Fack för laptop
• Pennhållare i läder för 3 pennor
• Ficka för tillbehör

Benämning
Office Backpack, 15 L

Mått

Antracit

310x400x135

830500

Office Personlig förvaring

LADDA NER CAD/BIM

Nålad filt med 7% ull, 93% polyester.
Detaljer i obehandlat skinn.

Office Sleeve
Datorfodral passande de flesta laptop-datorer. Skinndetaljer och
kardborrelåsning på kortsidan.
Passar

Mått

Antracit

Ljusgrå

Office Sleeve S

Benämning

13,3"

250x360

830700

830710

Office Sleeve M

13,3"-14,5"

280x400

830701

830711

Office Sleeve L

14,5"-15,6"

310x440

830720

830721

Office Pouch
Praktiskt etui för förvaring av sladdar, nycklar, USB-minnen etc.

Benämning

Mått

Antracit

Ljusgrå

Office pouch

175x160x50

830600

830610

Tillbehör
Office Väskhängare
Praktisk hängare som man smidigt fäster i bordsskivan. Fälls ihop efter
användande, som man enkelt förvarar i fickan.
Benämning
Väskhängare, mobil

Mått

Art nr

Ø 35 mm

830880

