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GBP är ett av Skandinaviens ledande 
produktvarumärken för ergonomiska 
arbetsplatser inom industri, verkstad, lager och 
packning. 

GBPs breda sortiment är framtaget utifrån 
gedigen erfarenhet och kunskap om 
arbetsplatsutrustning. Utrustning som förenklar 
personalens vardag på såväl små lager och 
verkstäder som stora industrier. 

GBPs produkter gör din arbetsplats 
ergonomisk och effektiv genom 
skräddarsydda packstationer med smarta 
tillbehör, anpassningsbara stolar, lyftpelare, 
lagerinredning och mycket mer.

Säkerhet och 
ergonomi på 
vår arbetsplats



Vårt breda 
packbords- 
sortiment
GBP har ett brett sortiment av packbord i olika 
storlekar. Bordsstativ med manuell eller motoriserad 
höjdjustering i en mängd bredder och djup, som 
tillsammans med vårt stora tillbehörssortiment ger 
dig ett flexibelt system som passar de flesta behov. 

Kompletta packbord
Vi har har sammanställt ett antal kompletta 
packbord för små och stora packeteringsbehov som 
gör din arbetsplats ergonomisk och väl anpassad till 
den som arbetar vid bordet. Vi har ett brett sortiment 
av packbord i olika storlekar, som kan anpassas till 
just din arbetsplats. 

Bygg ditt egna packbord
Bygg ett packbord efter dina önskmål. Välj 
bordsstativ och bordsskiva och därefter en dina 
packbordsdetaljer, se även påbyggnadetaljer för fler 
alternativ eller köp en komplett påbyggnad.

Specialanpassade packbord
Lägg till specialanpassade produkter och ett stort 
urval bordsskivor, så har Sono ett av de bredaste 
sortimenten på marknaden. Packbord till kartong, 
papper, bubbelplast och band. Vi har de rätta 
lösningarna om du behöver inreda lagret, verkstad 
eller större industriföretag med olika varianter av 
packbord. 
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Packbordsexempel 5 Lätt H-stativ
Komplett packbord med Lätt H-stativ och högtryckslaminatskiva 24 
mm. Består av bord, 2 st perforerade pelare, skäraggregat, 2 st axlar,   
2 st hyllor och 6 st kartongstöd/avdelare.

Art. nr. Benämning

41-906-0001 Packbordsexempel 5 1500x800 mm, skärbredd 1000 mm

41-907-0001 Packbordsexempel 5 2000x800 mm, skärbredd 1500 mm

Packbordsexempel 6 Lätt H-stativ
Komplett packbord Bas med Lätt H-stativ och högtrycks-
laminatskiva 24 mm. Består av bord, 2 st perforerade pelare,  2 st 
hyllor och 6 st kartongstöd/avdelare.

Art. nr. Benämning

41-908-0001 Packbordsexempel 6 1500x800 mm

41-909-0001 Packbordsexempel 6 2000x800 mm

Packbordsexempel 9 ErgoMini II
Packbord Komplett med motorstativ ErgoMini II och högtrycks
laminatskiva 24 mm. Består av bord, 2 st perforerade pelare, 
skäraggregat, 2 st axlar, 2 st hyllor och 6 st kartongstöd/
avdelare.

Packbordsexempel 10 ErgoMini II
Packbord Bas med motorstativ ErgoMini II och högtrycks laminatskiva 
24 mm. Består av bord, 2 st perforerade pelare, 2 st hyllor och 6 st 
kartongstöd/avdelare.

Packbordsexempel 2 ErgoMini II
Packbord ErgoMini II med högtryckslaminatskiva, underhylla, 
inbyggd våg 0–60 kg, upplösning 20 g.

Art. nr. Benämning

41-875-0001 Packbordsexempel 2 1500x800 mm

41-876-0001 Packbordsexempel 2 2000x800 mm

Art. nr. Benämning

41-873-0001 Packbordsexempel 11500x800 mm

41-874-0001 Packbordsexempel 1 2000x800 mm

Packbordsexempel 1 Lätt H-stativ
Lätt H-stativ med högtryckslaminatskiva, 2 st perforerade pelare, 
skäraggregat, hyllplan med avdelare och 2 st axlar. Maxbelastning 
150 kg. 

Art. nr. Benämning

41-950-0001 Packbordsexempel 9 1500x800 mm 
skärbredd 1000 mm

41-951-0001 Packbordsexempel 9 2000x800 mm 
skärbredd 1500 mm

Art. nr. Benämning

41-952-0001 Packbordsexempel 10 1500x800 mm

41-953-0001 Packbordsexempel 10 2000x800 mm

Kompletta 
packbords- 
exempel



Läs mer på sonobrands.se

Packbordsexempel 7  
Tung benbock
Packbord Komplett med Tung benbock och högtrycks-
laminatskiva 40 mm. Består av bord, 2 st perforerade 
pelare, skäraggregat, 2 st axlar, 2 st hyllor, 6 st 
kartongstöd/avdelare.

Art. nr. Benämning

41-946-0001 Packbordsexempel 7 1500x800 mm 
skärbredd 1000 mm.

41-947-0001 Packbordsexempel 7 2000x800 mm 
skärbredd 1500 mm.

Packbordsexempel 8  
Tung benbock
Packbord Bas med Tung benbock och högtrycks-
laminatskiva 24 mm. Består av bord, 2 st perforerade 
pelare, 2 st hyllor och 6 st kartongstöd/avdelare.

Art. nr. Benämning

41-972-0001 Packbordsexempel 8 1500x800 mm

41-973-0001 Packbordsexempel 8 2000x800 mm

Rullvagn Flex 2
Rullvagn Flex grundstativ 1350 mm med skäraggregat och axel.

Rullvagn Flex 1
Rullvagn Flex grundstativ 1350 mm med skäraggregat, axel, 
hylla och 6 st kartongstöd/avdelare.

Rullvagn Flex 3
Rullvagn Flex grund stativ 1350 mm med 4st hyllor 10 st 
kartongstöd/avdelare höjd 200 mm,2 st höjd 400 mm.

Art. nr. Benämning 

41-943-2130 Rullvagn Flex 1350 grundstativ,  hyllbredd 
1350 mm

Art. nr. Benämning

41-881-0001 Rullvagn Flex grundstativ 1350 mm, beige,  
vikt 15 kg

41-882-0001 Rullvagn Flex grundstativ 1775 mm, beige,  
vikt 18 kg

Art. nr. Benämning

41-942-0001 Rullvagn Flex 1 grundstativ 1350 mm, beige,  
vikt 15 kg

41-941-0001 Rullvagn Flex 2 grundstativ 1350 mm, beige,  
vikt 18 kg

Packbordsexempel 3  
Tung benbock
Tung benbock med vinylskiva, underhylla, påbyggnadsram, 
2 st perforerade pelare, 2 st hyllplan med avdelare, ledbar 
arm med flatscreen- och tangentbordshållare.

Art. nr. Benämning

41-877-0001 Packbordsexempel 3 1500x800 mm

41-878-0001 Packbordsexempel 3 2000x800 mm

Rullvagn Flex
Rullvagn Flex grundstativ består av två T-gavlar, en hjulsats 
Ø125 mm och två mellanstag. Rullvagnen förflyttas enkelt. 
Två av vagnens hjul är låsbara. Rullvagnen kan enkelt 
kompletteras med hyllor med kartongstöd/avdelare, 
skäraggregat och axel för emballage (t.ex. foam, wellpapp 
och kraftpapper). 

Kompletta 
packbords- 
exempel
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Den här packbordslösningen 
innehåller följande: 
1. Tung benbock, bordsstativ med hjulsats 

2. 40 mm bordsskiva med grå vinyl 2000x800 mm 

3. Påbyggnadsram för Tung benbock, bredd 2000 mm 

4. Peforerade pelare, höjd 1926 mm 

5.1 Axel för perforerade pelare, CC 1800 mm  

5.2. Axel med konsol for pelare, CC 1800 mm 

5.3. Axel för tung benbock, bredd 2000 mm 

6. Skäraggregat med skärbredd 1500 mm 

7. El-panel, CC 1800 mm   

8. Hyllplan 1800 x 300 mm och hyllavdelare, höjd 200 mm   

9. Fast arm med balansblock 

10. Ledad arm med plattskärm och tangentbordshållare  

11. LED-belysning, CC 1800 mm 

Välj mellan olika bordsstativ och ett varierande 
urval av påbyggnadsdetaljer för att bygga ditt 
kompletta packbord, helt efter dina egna  
önskemål. Listan nedan är en bra checklista för 
alla steg till det perfekta packbordet för just dig. 

Alla tillbehör och val hittar du på vår hemsida 
sonobrands.se

Säkerhet och 
ergonomi på 
vår arbetsplats

Checklista
Välj bordsstativ 
Lätt H-stativ, Tung benbock
eller elektriskt höj- och
sänkbart bord

Välj tjocklek på bordsskiva
24 mm eller 40 mm

Välj påbyggnadsram
För infästning av
perforerade pelare 

Välj perforerade pelare
tre olika höjder

Välj axlar
För placering av papper,
papp, bubbelplast 
med mera. 

Välj skäraggregat

Välj El-panel

Välj hyllor och avdelare

Välj profilskena för
upphängning

Välj övriga tillbehör

Välj LED-belysning
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Efter att du har valt ditt bordsstativ,  
välj dina packbordetaljer utifrån dina önskemål. 

Art. nr. Grå laminat 800 mm LxD

42-194-0001 ErgoMulti inkl. grå laminat 1500x800 mm

42-195-0001 ErgoMulti inkl. grå laminat 2000x800 mm

ErgoMulti inklusive bordsskiva 
Maxbelastning 250 kg utbredd last. Komplett ErgoMulti innehåller 
2 st benpar av fyrkantsrör 35x35x2 mm, påbyggnadsram, C-profil 
och 24 mm bordsskiva i grå laminat. Kan även fås med batteridrift. 
Stativfärg: Silver.  

MAXBELASTNING  

250 KG
Välj bordsstativ

Art. nr. Grå laminat 800 mm LxD

42-206-0001 Bord 400 inkl. grå laminat 1500x800 mm

42-207-0001 Bord 400 inkl. grå laminat 2000x800 mm

Bord 400 inklusive bordsskiva 
Bord 400 med elektrisk motor, de klarar regel mässigt användande 
med belastning upp till 400 kg. Komplett Bord 400 levereras med 
ergonomisk L-fots lösning och 24 mm bordsskiva i grå laminat. 
Stativfärg: RAL 9002. 

MAXBELASTNING  

400 KG

Art. nr. Grå laminat 800 mm LxD

42-222-0001 ErgoMini II inkl. grå laminat 1500x800 mm

42-223-0001 ErgoMini II inkl. grå laminat 2000x800 mm

ErgoMini II inklusive bordsskiva 
Maxbelastning 180 kg utbredd last. Komplett ErgoMini II innehåller  
2 st benpar av fyrkantsrör 35x35x2 mm, påbyggnadsram, C-profil 
och 24 mm bordsskiva i grå laminat. Påbyggnadsram beställs 
separat. Stativfärg: Silver.  

Art. nr. Grå laminat 800 mm LxD

42-235-0001 Lätt H-stativ inkl. grå laminat 1500x800 mm

42-236-0001 Lätt H-stativ inkl. grå laminat 2000x800 mm

Lätt H-stativ inklusive bordsskiva 
Maxbelastning 150 kg utbredd last. Komplett Lätt H-stativ inne- 
håller 2 st benpar av fyrkantsrör 35x35x2 mm, påbyggnadsram, 
C-profil och 24 mm bordsskiva i grå laminat. Stativfärg: RAL 9002.  

MAXBELASTNING  

180 KG

MAXBELASTNING  

150 KG

Fast Arbetsbänk inklusive bordsskiva 
En stabil tung benbock med manuell höjdjustering 700 - 970 mm och 
har en maxbelastning på 500 kg utbredd last. Komplett Tung bebock 
innehåller innehåller 2 eller 3 benbockar och bordsskiva i grå laminat 
eller grå vinyl. Komplettera Tung Benbock med påbyggnadsram och 
hjulsats. Stativfärg: RAL 9002.

Art. nr. Grå laminat 800 mm LxD

42-254-0001 Fast arbetsbänk inkl. grå laminat 1500x800 mm

42-255-0001 Fast arbetsbänk iinkl. grå laminat 2000x800 mm

MAXBELASTNING  

500 KG

Art. nr. ErgoMini Påbyggnadsram

41-801-7001 Påbyggnadsram till bordsskiva 1500x800 mm

41-802-7001 Påbyggnadsram till bordsskiva 2000x800 mm

Art. nr. Påbyggnadsram Tung benbock

35-451-2001 Till bordsskiva 1500x800 mm

35-452-2001 Till bordsskiva 2000x800 mm

BORDSSKIVA

LÄTT H-STATIV

HYLLPLAN

PERFORERAD PELARE

KARTONGSTÖD/HYLLAVDELARE

SKÄRAGGREGAT

AXEL FÖR EMBALLAGE NEDRE

AXEL FÖR EMBALLAGE ÖVRE

MANUELLT JUSTERBARA BEN
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Kartongstöd/hyllavdelare
Avdelare till hyllplan som klämsrunt hyllplanet. Levereras parvis, 
finns i två höjder.

Perforerade pelare
Tillverkade av profil 50x25x2 mm. Pelarna fästes med 
monterings satsen 35-848-9001 som levereras i 2-pack. 
Monteringssats säljs separat.

Art. nr. Benämning 2-pack
40-645-2002 Perforerade pelare, 2-pack, beige, 

längd 990 mm, vikt 4 kg

40-647-2002 Perforerade pelare, 2-pack, beige, 
längd 1446 mm, vikt 6 kg

40-649-2002 Perforerade pelare, 2-pack, beige, 
längd 1926 mm, vikt 8 kg

Art. nr. Benämning 1 pack
35-853-2001 Perforerade pelare, 1-pack, beige, 

längd 1446 mm

35-852-2001 Perforerade pelare, 1-pack, beige, 
längd 1926 mm

Monteringssats för perforerade pelare
För montering av perforerade pelare på påbyggnadsram. Satsen 
består av 2 st fjäder belastade 4-kantsmuttrar, 2 st skruvar och 2 st 
brickor. 1 sats per pelare.

Art. nr. Benämning
35-848-9001 Monteringssats för perforerade pelare, vikt 0,05 kg

42-056-0001 Monteringssats till ErgoMulti

Art. nr. Benämning
41-843-0001 Axel på konsol, galvad, längd 1350 mm, vikt 1,7 kg

41-844-0001 Hyllplan, beige, längd 1775 mm, vikt 10 kg

Art. nr. Benämning
41-261-0001 Axel Lätt H-stativ, galvad, passar 1500 mm stativ, vikt 1,7 kg

41-262-0001 Axel Lätt H-stativ, galvad, passar 2000 mm stativ, vikt 2,0 kg

41-871-0001 Axel Tung benbock, galvad, passar 1500 mm stativ, vikt 1,7 kg

41-871-0000 Axel Tung benbock, galvad, passar 2000 mm stativ, vikt 2,0 kg

Axel på konsol
Axel hängande ovan bord för emballage etc. Går att justera i djup och 
höjd, enkelt att byta emballagerulle. Lämplig att använda på elektriskt höj- 
och sänkbara bord i stället för att placera axeln under bordet då det lätt 
uppstår klämrisk. Max belastning fördelad vikt: 10 kg

Art. nr. Benämning
35-685-2002 Hyllavdelare, höjd 200 mm, beige, vikt 2 kg

41-711-2002 Hyllavdelare, höjd 400 mm, beige, vikt 3,5 kg

Axel undre till lätt H-stativ/Tung benbock
Axel under bordsskivan för upphängning av emballage tex. wellpapp eller 
foam.

Packbordsdetaljer

Ledbar hållare för plastbackar
Ledbar arm, med hållare för plastbackar. Plastbackarna kan monteras 
på den övre eller undre kanten. Max belastning, fördelad vikt: 15 kg. 
Levereras utan backar.

Art. nr. Benämning

36-323-2001 Ledbar hållare, beige, 450x50x125 mm,w vikt 4,5 kg

Ledbar hållare för plastbackar
Ledbar arm, komplett med hållare för plastbackar. 545x170x120 
mm. Max belastning, fördelad vikt: 15 kg. Levereras utan backar.

Art. nr. Benämning

35-875-2001 Ledbar hållare, beige, 545x170x120 mm, vikt 5 kg

Ledbar arm för olika applikationer
Den ledbara armen har tre leder, vilket ger stor flexibilitet. Armens 
längd i utsträckt läge inkl. pelarfäste är 570 mm. Monteras i 
perforerad pelare. Max belastning, fördelad vikt: 15 kg.

Art. nr. Benämning
35-877-2001 Ledbar arm, beige, vikt 2,2 kg

Hyllplan
Hyllplan i plåt inkl. 2 st konsoler, djup 300 eller 457 mm. Nedvikta kanter, för 
att lätt kunna placera bredda kartonger. Max fördelad last 35 kg.

Pärmhållare
Pärmhållare för montering på perforerad pelare.

Art. nr. Benämning

41-813-0001 Pärmhållare, invändigt mått HxBxD 320x145x250 mm,  
vikt 2,3 kg

Art. nr. Benämning
41-842-0001 Hyllplan, beige, D 300 mm c/c 1340 mm, vikt 7 kg

41-253-2001 Hyllplan beige, D 300 mm c/c 1800 mm, vikt 10 kg

42-643-0001 Hyllplan, beige, D 457 mm c/c 1340 mm, vikt 8 kg

41-253-2001 Hyllplan, beige, D 457 mm c/c 1800 mm, vikt 10,5 kg
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Packbordsdetaljer

CPU-hållare
Enkel och snabbmonterad modell som passar både liggande och 
stående CPU.

Vikt: 0,7 kg

Art. nr. Benämning
40-669-0001 CPU-hållare, silver

Fotstöd, fristående
Fotstödet är justerbart vad avser höjd och vinkel. Passar samtliga arbets-
platser. Försett med gummimatta.

Art. nr. Benämning
36-216-2001 Fotstöd, fristående, beige, 500x350x350 mm, vikt 9 kg

Ledbar flatscreenhållare
Ledbar arm med fullt vridbar universalhållare (VESA 75/100) för 
flatscreen-skärm. Max belastning: 15 kg. 

Art. nr. Benämning
40-699-2001 Ledbar arm med flatscreenhållare, beige, vikt 3 kg

Ledbart hyllplan, vinklings och vridbart
Ledbar arm, komplett med vinklings- och vridbart hyllplan.
Passar flera typer av laptop. Max belastning, fördelad vikt: 15 kg.

Art. nr. Benämning

36-320-2001 Ledbar dokumenthållare, beige, 90x330 mm, vikt 3,5 kg

Art. nr. Benämning

42-610-0001 Tangentbordshållare, flexible arm. Beige RAL 9002

Ledbar flatscreenhållare
Ledbar arm med fullt vridbar universalhållare (VESA 75/100) 
för flatscreenskärm- och tangentbordshållare, musmatta. 
Maxbelastning: 15 kg. OBS! Plattan leveras vit.

Art. nr. Benämning

42-038-2001 Ledbar flatscrenhållare, musplatta vä/hö, beige, vikt 
5 kg

Art. nr. Benämning

36-315-2001 Ledbart hyllplan, 405x305 mm, beige, vikt 5 kg

Ledbar dokumenthållare
Ledbar dokumenthållare består av ledbar arm, komplett med vridbar 
dokumenthållare som är avsedd för stående A4-format. Montera 
dokumenthållaren på perforerade pelare.

Tangentbordshållare, flexibel arm
Lika 42-038-2001, men röret till flatscreenhållaren är avkapat.

Utdragbar tangentbordshylla
Hyllplan 565x470x95 mm komplett med mushållare (565x210x9 mm) 
fästen och fästelement. Hyllplanet har expansioner som ger 100 % 
utdragbarhet. Musplatta 565x210x9 mm av plywood grundad med 
klarlack. Musplattan kan dras ut på höger eller vänster sida. Musplatta, 
Max vikt kapacitet utbredd last: 20 kg. Kan användas på samtliga 
arbetsbord från varumärket GBPs sortimentet. OBS! Plattan leveras vit. 
Vikt: 3,6 kg.

Art. nr. Benämning

42-039-0001 Utdragbar tangentbordshylla

Gummimatta, räfflat gummi
Räfflad gummimatta i 2 storlekar. Placeras på hyllplanen.

Art. nr. Benämning
35-312-7001 Svart, 640x443 mm till hyllplan 645x450 mm, vikt 0,8 kg
35-869-7001 Svart, 870x610 mm till hyllplan 875x613 mm, vikt 1,5 kg

Hållare/hylla för tejphållare
Streckkodsläsare eller till display för våg.  
En modifierad Amazon produkt

Art. nr. Benämning
42-597-0001  B203x H34x187 mm. Beige RAL 9002. Blå RAL 5005

CPU hållare inkl fästremmar
Produkt fråm LM Metall, med gummikuddar och spännremmar.

Art. nr. Benämning
42-617-0001 Fäste till perf. pelare. B300 H 390 D 100 mm.  

Beige RAL 9002

Hållare för läsplatta, flexibel arm
Fäste till perforerad pelare. Låsbars klämfäste. Består av en arm/hållare 
från Ergoff, art E14584 kompletterad med fäste till perforerad pelare.

Art. nr. Benämning
42-616-0001  Fäste till perforerad pelare. B95xH225xD95 mm.



Upphängningslist
Med integrerade fästen för rak eller vinklad montering. Monteras på 
perforerade pelare. Avsedd för upphängning av plastbackar.  
Anpassat för cc 670 alt. 900 mm. Max belastning, fördelad vikt: 20 kg.  
Levereras utan backar.

Art. nr. Benämning
35-911-2001 Upphängningslist L670 x H 80 mm Beige RAL 9002
35-870-2001 Upphängningslist L900 x H 80 mm Beige RAL 9002

Energipanel horisontal
Monteras horisontellt mellan perforerade pelare. 6 st jordade uttag. 
Strömbrytare med lysdiod. 2 meter kabel med jordad stickpropp. 
Nätanslutning: 230 V – 50 Hz. Sono kan även erbjuda andra utförande 
med t.ex. datoruttag och jordfelsbrytare som beställningsvara. 

Art. nr. Benämning
203085 Energipanel horisontal, 670 mm, aluminium, 1,5 kg

203086 Energipanel horisontal, 900 mm, aluminium, 2 kg

203087  Energipanel horisontal, 1350 mm, aluminium, 2,7 kg

203088 Energipanel horisontal, 1775 mm, aluminium, 3,5 kg

Daturuttag och jordfelsbrytare 
som beställningsvara

Energipanel vertikal
Energipanel (grenuttag) som monteras 
vertikalt. Energipanelen har fyra jordade uttag. 
Grenuttaget har strömbrytare med lysdiod och 
två meter kabel med jordad stickpropp. Avsedd för 
montage på GBP perforerad pelare. 

Påbyggnadsram tung arbetsbänk
Med hjälp av påbyggnadsram kan du montera GBPs stora  
påbyggnadssortiment på tung arbetsbänk.

Art. nr. Benämning
35-450-2001 Påbyggnadsram, beige, 1020 mm, vikt 5 kg

35-451-2001 Påbyggnadsram, beige, 1420 mm, vikt 7 kg

35-452-2001 Påbyggnadsram, beige, 1920 mm, vikt 9,5 kg

35-453-2001 Påbyggnadsram, beige, 2420 mm, vikt 12 kg

35-449-2001 Påbyggandsram, beige, 1120 mm, vikt 6 kg

Påbyggnadsram ErgoMini II
Med hjälp av påbyggnadsram kan du montera GBPs stora 
tillbehörssortiment ErgoMini.

Art. nr. Benämning
41-800-7001 Påbyggnadsram ErgoMini II, 1080 mm, vikt 6,1 kg
41-801-7001 Påbyggnadsram ErgoMini II, 1480 mm, vikt 8,9 kg
41-802-7001 Påbyggnadsram ErgoMini II, 1980 mm, vikt 11,3 kg

Hållare för rulle och etikett
Skruvas fast eller fästes i förstärkningsprofilen på hyllplan. Fanns 
tidigare, kan skjutas in i förstärkningsprofilen på de hyllplan som har 
sådana.

Art. nr. Benämning
41-979-0001 Hållare för rulle och etikett, Ø 35 mm. L-410 mm. 

RAL 9002

Utdragbar hylla för etikettskrivare
Utdragbar hylla för etikettskrivare eller liknade. Kan plaseras på 
hyllplan. Det öppna facket kan avändas till dokument eller dylikt. Den 
utdragbara delen med gejdrar.

Art. nr. Benämning
42-645-0001 Hyllplan djup 300 eller 457 mm. B252 x H53x D475 

mm. Blå RAL 5005

Flask- och sprayburkshållare
Standard i kroksortimentet sedan tidigare.

Art. nr. Benämning
40-746-9001 Flaskhållare Ø 78 mm, H 100 mm

Perforerad verktygslist
Perforerad verktygslist med 9mm fyrkantshål med cc-mål 38mm. Med 
den medföljande monteringssatsen monteras listen enkelt på pelare på 
arbetsbord, på väggskenor eller på monteringsvagnar.

Art. nr. Benämning
42-602-0001 Perforererad verktygslist, L1350 x H70 mm. Blå RAL 5005

42-603-0001 Perforererad verktygslist, L1775x  H70 mm. Blå RAL 5005

Upphängninslist
Med integrerade fästen för rak eller vinklad montering. Monteras på 
perforerade pelare. Avsedd för upphängning av plastbackar.  
Anpassat för cc 670 alt. 900 mm. Max belastning, fördelad vikt: 20 kg.  
Levereras utan backar.

Art. nr. Benämning
42-595-0001 Upphängningslist, L1340 x H80 mm. Beige RAL 9002

42-596-0001 Upphängningslist, L1770 x H80 mm. Beige RAL 9002

Hållare för etikettrulle
En modifierad Amazon produkt. 
Inkl platta för montering på perforerad panel

Art. nr. Benämning
42-593-0001 Hållare för etikettrulle B225 H 30 D 97 mm, inkl platta för 

montering på perforerad panel. Beige RAL 9002

Kabelkanal
För dold kabeldragning längs en perforerad pelare. Fästen med den blå 
ändavslutningen.

Art. nr. Benämning
42-592-0001 Kabelkanal, för montering på perforererad pelare.  

L 1930 B 30 D 29 mm. Beige RAL 9002

Packbordsdetaljer

Art. nr. Benämning

203089 Energipanel vertikal fyra jordade uttag

Läs mer på sonobrands.se
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Art. nr. Benämning
42-476-0001 Våg 6000 KD

Art. nr. Benämning
42-459-0001 Vågbalja KD-PS

Svängbar arm med upphängningsögla
Används för rörlig verktygsupphängning. Monteras på perforerad 
pelare. Svängbar 180°. Profilmått 30x32x2 mm. 
Max belastning, fördelad vikt: 10 kg.

Art. nr. Benämning
35-900-2001 Svängbar arm, beige, 700 mm längd, vikt 1,9 kg

35-921-9002 Upphängningsögla, vikt 0,1 kg
 

Art. nr. Benämning
201000 Balansblock 0,5-1,2 kg, vikt 0,6 kg

201001 Balansblock 1,0-2,0 kg, vikt 0,6 kg

201002 Balansblock 1,5-3 kg, vikt 0,6 kg

Upphängnings vagn för verktyg
Vagn med 4 st kullagrade hjul och karbinhake. Används 
tillsammans med balansblock för upphängning av verktyg.

Art. nr. Benämning
200915 Upphäng nings vagn för verktyg, vikt 0,2 kg

Fast arm för C-profilskena
Hållaren monteras på perforerad pelare. 1st fäste 
för C-profilskena ingår. Används tillsammans med 
C-profilskena för rörlig verktygsupphängning och 
för upphängning av belysning. 
 
Profilmått: 30x32x2 mm.
Max belastning, fördelad vikt: 10 kg.

Art. nr. Benämning

35-903-2001 Fast arm, beige, längd 700 mm, vikt 1,3 kg

Art. nr. Benämning
35-914-2001 C-Profilskena, beige, längd 1200 mm, vikt 2,2 kg
35-905-2001 C-Profilskena, beige, längd 1490 mm, vikt 2,5 kg
35-910-2001 C-Profilskena, beige, längd 1990 mm, vikt 3 kg

C-Profilskena
Monteras på fast arm. Används för rörlig verktygs upphängning och 
belysning. Levereras inkl. ändplugg. Profilmått 30x32x2 mm. 
Levereras utan fäste till C-profil.

Balansblock 
Ett balansblock för vikter 0,5-3,0 kg. Lättjusterat för olika laster. 
Levereras med karbinkrok.

Våg 6000 KD
Upplösning 50 g, mått: 320x300x30mm. Maxbelastning 150 kg. 

Vågbalja
För nedsänkning av våg i bordskiva.

Bordsvågar 
Bordsvågar med hög precision som  kan användas fristående eller 
monteras in i borden för bästa ergonomi. Pristillägg för uttag för våg. 

Vågbalja för KD-PS
Passar till våg 6000 KD. 

Art. nr. Benämning
41-295-0001 Våg KW66, max 60 kg, upplösning 20 g, 500x400x91 mm

41-361-0001 Våg 490, max 150 kg, upplösning 50 g, 900x600x46 mm

Art. nr. Benämning
41-294-0001 Vågbalja för våg kW 66

Packbordsdetaljer

Klämfäste för bordsstativ
Lätt H, koppla ihop två bord i sidled.  
Beige RAL 9002. (Passar bord längd 1500 och 2000 mm)

Art. nr. Benämning
42-589-0001 Beige RAL 9002. (Passar bord längd 1500 och 2000 mm)

Säkerhetsstopp till tillbehör
Säkerhetsstopp till tillbehör som monteras perforerade pellare,  
2-pack, röd

Art. nr. Benämning
42-272-0001 Perforerade pelare, 2-pack, röd
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Art. nr. Benämning

42-276-0001 Ledbelysning, 670x640 mm, silver 18 w, 1200 
armaturlumen

42-277-0001 Ledbelysning, 900x640 mm, silver 23 w, 1500 
armaturlumen

42-278-0001 Ledbelysning, 1375x640 mm, silver 34 w, 2300 
armaturlumen

42-279-0001 Ledbelysning, 1800x640 mm, silver 49 w, 3200 
armaturlumen

LED-belysning längsgående
En kompakt längsgående belysning med belysningsramp i framkant, 
med integrerad LED-belysning. RAL 9006. Konsoler skruvas fast i 
popnuts för stabilt montage. Ledenheterna är flyttbara i sidled. Passar 
GBP påbyggnad i CC-mått. 2 meter elkabel inklusive strömbrytare. 

Led-armatur 
Artnr: 395493

Led-armatur 
längsgående

LED-Armatur LEDbar 
Arbetsplatsbelysning med dimning via fjädrande tryckknapp med minne som 
passar för arbetsplatser som kräver högt ljusflöde. Stommen är tillverkad 
av extruderad aluminium, gavlarna av stålplåt och vinklingsbar för önskad 
ljusriktning.

Anpassad för montering på fast arm (går även att montera i C-profil-skena), 
där den går att ställa i valfri vinkel. Levereras komplett med fästvinkelsats 
och jordad stickpropp. 

Konstantströmsdrift (CC) ger avsevärt bättre färgstabilitet än    
konstantspänningsdrift (CV) (ledtape) över tid vad gäller  
färgåtergivningen.

Högeffektiv belysning ( >110lm/w)

CRI>80 (vad gäller färgåtergivningen)

Dimbar via fjädrande trycknapp med minne för sista ljusnivåinställning.

Justerbar/vridbar belysning ger flexibel ljusfördelning för att undvika  
bländning.

5 års garanti vad gäller driver o ledkort, (3 års utbytesgaranti + 2 års  
produktgaranti).

Art. nr. Benämning

395492 LED Armatur 600 mm, dimbar med brytare till till höger, 19 w, montering 
höger, ljusflöde: 2200 lm

395493 LED Armatur 600 mm, dimbar, brytare till till vänster, 19 w, montering 
vänster, ljusflöde: 2200 lm

395494 LED Armatur 1200 mm, dimning via tryckknapp, 38 w, ljusflöde: 4400 lm

395495 LED Armatur 1800 mm, dimning via tryckknapp, 57 w, ljusflöde: 6600 lm

Arbets- 
Belysning
En bra arbetsbelysning skapar både en 
roligare och hälsosammare arbetsmiljö.  

Hos GBP hittar du LED-belysning som 
passar för arbetsplatser som kräver högt 
ljusflöde. 

I vårt sortiment hittar du bra allmän-
belysning med integrerad LED-belysning 
komb-inerad med sidobelysning och längs-
gående belysning eller arbetsplatsbelysning 
med dimning via fjädrande tryckknapp 
med minne som passar för arbetsplatser 
som kräver högt ljusflöde. 

Välj den belysning som passar just ditt 
behov.


