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Mobi/Rover

Mobi är en innovativ, mobil arbets-
station som tillåter användaren att  
omdefiniera sin arbetsplats efter 
behov.  
   Rover är en kompletterande mobil 
förvaringshurts med jalusiöppning.

Mobi is an innovative mobile 
workstation that allows the user to 
reconfigure his or her workspace on 
demand.  
   Rover is a mobile storage pedestal 
with a roll-front.

Specifikt utvecklad för dagens flexibla 
arbetsplatser så består Mobi av en 
arbetsyta förankrad i en ljudabsorberande 
avskärmning på låsbara hjul. Detta gör att 
den lätt kan flyttas och omgrupperas av 
en enda person. 
 
Developed specifically for today’s flexible 
work environments, Mobi consists of a 
work surface and a sound-absorbing 
partition on locking wheels, so it can be 
easily moved by one person.

Bordet är tillverkat av vitt laminat 
med en diskret kabelöppning i ena 
bordsänden. Skärmen finns i två 
standardhöjder. 
 
The table is made from white laminate 
with a discrete cable hole at one side. 
The screen is available in two standard 
heights.  
 

Design Andrea Ruggiero

Stommen på Rover är tillverkad av 
vitlackerad MDF, NCS 0500, toppskiva i 
vitt laminat. Tillgänglig i fyra storlekar. 
Låsbara hjul. Inuti Rover finns vita hyllor.

The Rover storage is made from white 
lacquered MDF board NCS 0500, top plate 
is made from white laminate. Available in 
four sizes. Inside there are white shelves.

 
 





Teknisk information/ Technical information

Mått Mobi/Measurements Mobi

i

Certified

Färgval/Fabric 
Gabriel: Runner

-34
Gabriel nr: 
63034

-56
Gabriel nr: 
68056

-63
Gabriel nr:
66063

Mått Rover/Measurements Rover

-11
Gabriel nr:
66011

-25
Gabriel nr:
60025

-64
Gabriel nr:
66064

b: 1510 mm
h: 1000 / 1600 mm
d: 1400 mm

b: 724 mm
h: 575 / 710 / 904 / 1100 mm
d: 433 mm
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