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Beslag
Till bordsskärmar

GLIMAKRA

OF SWEDEN

Säkerställ att beslagen passar bordet som bordsskärmen ska monteras på och inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Bordsfäste vinkel 105 x 105 x 30 mm, tjocklek 6 mm. 105 mm in under bordsskivan. Passar till både rak och fasad kant.
Bordsfäste stabil 99 x 116 x 38 mm, tjocklek 6 mm. 116 mm in under bordsskivan. Beslag till frontskärmar med
tillbehörsskena. Finns i höger- och vänstervariant.
Bordsfäste
vinkel

Bordsfäste
stabil, vänster
Bordsfäste fästvinkel 30 99 x 30 x 80 mm, tjocklek 6 mm. 30 mm in under bordsskivan. Beslag till sidoskärmar med skärmbredd på max 1240 mm. Används med fördel till bord med stativ som går långt ut till kanten. Kan inte fästas på bordsskiva med
fasad kant och får inte belastas med tillbehör.
Bordsfäste sarg 40 102 x 159 x 20 mm, tjocklek 2 mm. Används till bord med fasad kant och en sarg max 40 mm. Vid
frontskärm och sidoskärm 1000 mm eller kortare behöver beslagsplaceringen justeras på frontskärmen.

Bordsfäste
fästvinkel 30

Bordsfäste
sarg 40

Beslag som förenklar eventuell flytt av bordskärmen i efterhand vid t.ex. ommöblering. Beslaget är synligt på ovansidan av
bordsskivan och skapar en distans på mellan bordsskivan och bordsskärmen. Beslaget gör inga hål på undersidan av
bordsskivan.
Bordsfäste F 142 x 57 x 30 mm. 50 mm in under bordsskivan (maximum tjocklek 28 mm). 7 mm distans mellan bord och
skärm.
Bordsfäste
F

Bordsfäste
F-23

Bordsfäste F-23 142 x 57 x 30 mm. 23 mm in under bordsskivan (maximum tjocklek 28 mm). 7 mm distans mellan bord och
skärm. Används med fördel till bord med stativ som går långt ut till kanten. Kan inte fästas på bordsskiva med fasad kant. Vid
fasad kant används F-beslag som placeras längst ut på sidoskärmen, nära bordets långsida.

Bordsfäste C-front 96 x 40 x 30 mm, tjocklek 8 mm. 34 mm in under bordsskivan. Klarar bordsskivor mellan 20 - 75 mm.
10 mm distans mellan bord och skärm. Beslaget kan höjdmässigt inte kombineras med andra beslag.

Bordsfäste
C-front

Dubb: 80 x 8 mm. Bordsskärm får inte belastas med tillbehör. Beslag med dubb fungerar till de flesta bordsskärmar.
ContourDeskup kan inte fästas med beslag med dubb.
Bordsfäste C med dubb 47 x 36 x 30 mm, tjocklek 6 mm. 30 mm in under bordsskivan (maximum tjocklek 35 mm).
Beslag till bordsskärmar för montering uppe på bordsskivan. Kan inte fästas på bordsskiva med fasad kant.
Bordsfäste
C med dubb

Bordsfäste C60
med dubb

Bordsfäste C60 med dubb 49 x 64 x 30 mm, tjocklek 6 mm. 60 mm in under bordsskivan (maximum tjocklek 35 mm).
Beslag till bordsskärmar för montering uppe på bordsskivan.

Bordsfäste fast med dubb 6 x 125 x 30 mm, tjocklek 6 mm. 105 mm in under bordsskivan. Beslag till bordsskärmar för
montering kant-i-kant med undersidan av bordsskivan.
Bordsfäste cylinder 40 med dubb 40 x 25 mm. För genomgående infästning underifrån, t. ex genom bordsskivor eller
balkar.
Bordsfäste
fast med dubb

Bordsfäste
cylinder 40
med dubb

GLIMAKRA OF SWEDEN AB | Box 125 | SE-289 04 Glimåkra | Försäljning +46 44 454 10 | Sales +46 44 454 20
info@glimakra.com | www.glimakra.com | Org.no 556120-7837 | VAT.no SE556120783701

PRODUKTBLAD / 2020 08 12

Beslag
Till bordsskärmar

GLIMAKRA

OF SWEDEN

Säkerställ att beslagen passar bordet som bordsskärmen ska monteras på och inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.

Bordsfäste justervinkel 236 x 105 x 30 mm, tjocklek 6 mm. 106 mm in under bordsskivan. Justerbar höjd 128 mm.
Bordsskärmens front minst 250 mm. Ex: bordsskärm 790 mm ger höjd över bord 412 - 540 mm. ContourDeskup kan inte
monteras med detta beslag

Bordsfäste
justervinkel

Justerplatta bordsfäste 165 x 100 x 4 mm. Medger sidoförflyttning av beslag +/- 120 mm. Passar samtliga beslag med c/c
64 mm mellan hål som t. ex. bordsfäste vinkel.

Justerplatta
bordsfäste

Beslag anpassade till LimbusDeskup Arrow

Hörnbeslag 90° 100 x 75 x 75 mm, tjocklek 4 mm. Används för att koppla ihop LimbusDeskup Arrow sidoskärmar med
frontskärmar. Hörnbeslagen har justerskruvar som används för att reglera mötet mellan frontskärm och sidoskärm.

Hörnbeslag 90°

Hörnbeslag 45° 100 x 105 x 30 mm, tjocklek 4 mm. Används på bordsskivor med stor fas om tillräckligt utrymme för infästning
finns under bordet. Hörnbeslagen har justerskruvar som används för att reglera mötet mellan frontskärm och sidoskärm.

Hörnbeslag 45°

Fästvinkel 30 med justerskruv, 99 x 30 x 80 mm, för LimbusDeskup Arrow sidoskärmar. Dessa har även ett extra hål på c/c 25
mm för att sitta i ramens nedre del. Med justerskruven justeras skärmen så att den står i lod.

Fästvinkel 30 med justerskruv

Specialbeslag
Vinkel 70 70 x 105 x 30 mm, tjocklek 6 mm. 105 mm in under bordsskivan. Obs! Passar ej standardskärm. Anpassning av skärm:
Nedre beslagshål 19 mm från underkant c/c 35 mm. Skärmfront 100 mm under bord. Passar endast LimbusDeskup Soft och
LimbusDeskup Light. Används för att få 100 mm nerhäng istället för 150 mm som är standard. Kräver justerad beslagsborrning i
skärmen.
Vinkel 70
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Beslag
Till bordsskärmar

GLIMAKRA

OF SWEDEN

BESKRIVNING

SKÄRMHÖJD ÖVER BORD

Material:

Vid bordsskiva med tjocklek 23 mm.

F och F-23: Aluminium
Övriga: Pulverlackerad metall grå, svart, vit.

Skärmhöjd över bord för sortimentet Limbus by Glimakra/

100 % återvinningsbara material.

LimbusDeskup Arrow
Skärmhöjd bordsskärm [mm]:

500

640

790

Vinkel / Stabil / Fästvinkel 30 /
Sarg 40 / Hörnbeslag 45° /
Hörnbeslag 90°

355

495

645

F / F-23

343

483

633

C med dubb / C 60 med dubb

506

646

796

Fast med dubb

477

617

767

C-front

391

531

681

Vinkel 70

400

540

690

Skärmhöjd bordsskärm [mm]:

500

640

790

Vinkel / Stabil / Fästvinkel 30 /
Sarg 40

326

466

616

För att öka stabiliteten kan de yttrebeslagen placeras 42,5 mm

F / F-23

314

454

604

från ytterkanten till hålcentrum på LimbusDeskup.

C-front

361

501

651

B E S L A G S P L A C E R I N G (ej LimbusDeskup Arrow)
Skärmbredd upp till 1000 mm:
2 beslag, placeras 150 mm från ytterkanten till hålcentrum.
Skärmbredd 1001-1400 mm:
2 beslag, placeras 250 mm från ytterkanten till hålcentrum.
Skärmbredd 1401-2000 mm:
3 beslag, 2 st placeras 250 mm från ytterkanten till hålcentrum
och 1 st placeras i mitten.
Skärmbredd 2001-2400 mm:
4 beslag, 2 st placeras 250 mm från ytterkanten till hålcentrum
och 2 st placeras jämnt fördelade mellan ytterbeslagen.

Skärmhöjd över bord för Contrast

BESLAGSPLACERING LIMBUSDESKUP

C E R T I F I K AT

ARROW

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och

Beslagen till LimbusDeskup Arrow är specialanpassade

ISO 14001:2015.

för bordsskärmen för att skapa en tät övergång mellan
frontskärmen och sidoskärmen.
LimbusDeskup Arrow är testad att klara 25 kg enl. Möbelfaktas
krav. Övriga bordsskärmar är testade att klara 15 kg.
Om skärmarna belastas med tex monitorarm minskar vikten
			
1 st bordfäste stabil höger
			
1 st bordfäste stabil vänster
			
			

beroende på armens längd.
Bordsskärmar med beslag som har dubb får ej belastas.

		
1 st bordfäste stabil vänster
			
1 st hörnbeslag 90°
			
1 st fästvinkel 30 med justerskruv
			
		
			
			

2 st hörnbeslag 90°
2 st fästvinkel 30 med justerskruv
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