Olika bordskombinationer utrustade
med tillbehör för inspiration
Se våra arbetsbord i olika utföranden för inspiration om hur våra tillbehör kan underlätta i ert arbete. Ni
kan även själva modifiera era bord med olika tillbehör i vår 3D-konfigurator: https://3d.treston.com/

Concept:
Det ergonomiska Conceptbordet kan flexibelt anpassas för att möta behoven i industriella arbetsmiljöer. Flera
storlekar och kombinationer finns i den här produktserien. Höjden kan justeras elektriskt (motordriven höjdjustering) eller manuellt (med en handvev eller insexnyckel). Conceptbordets modell har det bredaste utbudet av
tillbehör på marknaden. Här har vi utrustat bordet med pelarmoduler, perforerad ryggplåt, stålhyllor, energiskena, c-profilstativ och TNL-belysning, roterbart verktygsstativ, LCD-hållare, CPU-hållare, upphängningsskena,
lagerbackar mm.
https://www.treston.se/arbetsbord/concept-arbetsbord
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TP:
Arbetsbordet Treston TP är ett stadigt bord som passar för många olika uppgifter och miljöer inom industrin. Ett
kostnadseffektivt alternativ som är lätt att anpassa med de många tillbehören och tilläggsprodukterna. Här ser ni
borden utrustade med pelarmodul, perforerad ryggplåt, stålhylla, dokumenthylla, energiskena, c-profilstativ med
TNL-belysning, roterbart verktygsstativ, LCD-hållare, CPU-hållare, upphängningsskena, plocklådor samt hurts.
https://www.treston.se/arbetsbord/tp-arbetsbord

Workshop:
Workshopbordet är en robust modell som klarar de krävande förhållandena inom den tunga industrin. Bordet är
ett bra val för de flesta typer av verkstäder, underhålls-enheter och andra utmanande miljöer där man dagligen
hanterar tunga laster och kemikalier. Välj moduler helt efter dina egna behov. Här har vi utrustat bordet med
pelare, stålhylla, perforerad ryggplåt, upphängningsskena och lagerbackar, energiskena, c-profilstativ med
TNL-belysning, perforerat verktygsskåp samt hurts.
https://www.treston.se/workshop-arbetsbord/workshop-arbetsbord
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TED:
Trestons Motordrivna Arbetsbord TED levereras med snabb, tyst och utökad höjdjustering. Detta ergonomiska
bord passar perfekt för lätta monteringsarbeten, packningsapplikationer, FoU och i kontorsmiljöer. Bordet kan
skräddarsys med tillbehör som ytterligare förbättrar ergonomin, frigör arbetsyta och ger ordning. Bordet tål
hög belastning och är stabilt på alla höjder. Här ser ni bordet med pelarpar, perforerad ryggplåt, vinklingsbart
hyllplan, sidobord, extra stålhylla, TNL-belysning, skiljebyglar, backskena, LCD-skärmhållare, tangentbordshylla,
skäraggregat, hurts mm.
https://www.treston.se/arbetsbord/treston-motordrivet-arbetsbord-ted
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