30 år med Reick Møbler

Reick Møbler A/S
Christian Frisk

Siden jeg i 1987 grundlagde Reick Møbler A/S, har idégrundlaget været produktion
og forhandling af funktionelle kvalitetsmøbler, der lever op til kravene om dynamisk
ergonomi i et flot design.
Vores produktprogram består i dag af en kombination af egne produkter og produkter fra nogle af landets førende møbelproducenter.
Inspirationskataloget viser et koncept af funktionelle kontor- og konferencemøbler,
der alle har det til fælles, at de hver for sig giver udtryk for enkle og rene linier. Og
derigennem kan der skabes en helhed i både kontorer og mødelokaler.
Ergonomien er sat i højsæde kombineret med et ærligt design i spændende formgivning.

VORES KONCEPT GØR OS TIL EN KOMPETENT
SAMARBEJDSPARTNER I INDRETNING AF:
• Kontorer med hæve/sænkeborde, stole, reoler, skabe og arkiveringssystemer.
• Konference- og mødelokaler med borde, stole, tavler og AV - udstyr.
• Kantiner med borde, stole og personaleskabe.
• Receptioner med skranker og loungemøbler.
• Undervisningslokaler med borde, stole, skabe, reoler og tavler.
• Caremøbler til plejesektoren.
Vi har i dag salgskontor og produktion i Højer, møbeludstilling og salg i Rødekro og
Esbjerg.

For os er individuel rådgivning og god service en selvfølge.
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Bemærk den diskrete front, som kun måler 30 mm i højden
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Flytbar Indsats

S L I M T R AY L A R G E
Slimtray er en yderst diskret og funktionel
skuffe. Fronten på den 873 mm brede skuffe
er kun 30 mm. Flytbar plastbakke medfølger.
Plastbakken kan med lethed flyttes fra side
til side, hvilket gør det let at indrette skuffen
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se mere på :

www.fumac.dk

SWITCH Media mødebord WHISPER stole og JIVE reoler

JIVE Maxi Tower 3-rum-høj
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JIVE Maxi Tower 2-rum-høj

se mere på :

www.fumac.dk
JIVE reol - JAZZ skrivebord

JIVE reoler / skydedørsskabe - JAZZ skrivebord

SWITCH Excecutive mødebord
GALLA stole og JIVE reoler
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SWITCH Ø220 cm mødebord - GALLA stole

6|

www.fumac.dk

se mere på :

www.fumac.dk

JIVE bord og JIVE reoler

JIVE Maxi Tower
JAZZ borde
JIVE reoler
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Klassisk kantine med FRIGG kantine- og barstol.

Videokonference
med SKIN stolen
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www.dencon.dk

se mere på :

www.dencon.dk

Moderne kontor DELTA

Skranke DELTA

Reception DELTA
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www.dencon.dk

Frej mødestol og konferencebord med Y-søjler

Lounge område med FRIGG stolen

Delta Reolserie
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www.dauphin.dk

Højryggede Atelier sofaer
Little Perillo
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www.dauphin.dk

Atelier
Lounge Seating, Open Space
Little Perillo

X-Code
Innovativ og med mange variationsmuligheder

Tec Profile

IS20270

HighWay
Æstetik på højeste niveau.
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www.cube-design.dk

CUBE

V-reol og Flow bord

CUBE
Cube V reol

Quadro reol serie
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CUBE

se mere på :

www.cube-design.dk

Quadro skrivebord

Flow skrivebord
Amigo konferencebord - S10 konferencestole

Cube Quadro serien
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www.cube-design.dk

CUBE

V-udtræksreol - Flow skrivebord - Stol S6

S10 stole serie

Serveringsvogn

CUBE
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www.randersradius.dk

Pure stole
med
koblingsbeslag
GRIP bord og SALA E stole

GRIP borde og DRY stole

Pure stole
med
koblingsbeslag

Grip borde og SALA stole

16 |

DRY
armstol

se mere på :

www.randersradius.dk

PURE stol

Pure taburetter

TONO stol
GRIP bord - TONO stol
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www.rbmfurniture.dk

RBM Sweep
Du skal bare lade dig rive med. Eller synke ned. RBM Sweep
byder på karismatisk form i en spændende produktserie.

RBM Noor
En moderne klassiker, der
markerer en ny start.
En kollektion af kantine- og
konferencestole

RBM Ana
Meget stol for få penge.
Ana er en af RBM’s mest solgte stole.

Ana stole
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www.rbmfurniture.dk
RBM Bella
RBM Bella er smidigheden
selv. En stol som gør sig i alle
sammenhænge og i al slags
selskab. I et konferencelokale
eller omkring et mødebord.

RBM
700 serien
”Siden vi lancerede vores RBM
700-serie, har vi sat standarden
for komfort og funktionalitet på
kontorstole”.
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www.kinnarps.dk
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Kontorstole Plus

Kontorstole 6-/8000

www.kinnarps.dk

Capella

5000

Esencia
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Skandiform har sine rødder i den skandinaviske designtradition og henter sin inspi-

www.kinnarps.dk

ration fra naturens organiske struktur og
dens myriader
af rødder
variationer.
Skandiform
har sine
i den skandinaviske designtradition og henter sin inspiration fra naturens organiske struktur og
dens myriader af variationer.

Spino
22 |

SITTER loungestol

Deli

se mere på :

www.kinnarps.dk

Materia står for det eksperimentelle og
kreative, der strækker grænserne for brugMateria
står
eksperimentelle
barhed
ogfor
detdet
arkitektoniske.
Medog
sin uforkreative,
der strækker
grænserne for design
brugudsigelighed
og sit konceptionelle
barhed
og det
arkitektoniske.
Med
uforskaber
og faciliterer
Materia
de sin
dynamiske
udsigelighed
sit moderne
konceptionelle
design
processer og
i den
virksomhed.
skaber og faciliterer Materia de dynamiske
processer i den moderne virksomhed.

Neo

Plint stole

Neo

Le Mur
Le Mur
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www.kinnarps.dk

Trixagon består af bord, opbevaringsmodul og bænk i et
spændende og indbydende
sekskantet mønster. Takket
være seriens unikke fleksibilitet
kan du ganske enkelt skabe
kombinationer, der passer til
situationen, individet og gruppen.

KREATIVE OG FLEKSIBLE MILJØER
Nemme at tilpasse situationen, gruppen og individet. Spontant eller planlagt.
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Xact

Origo

www.kinnarps.dk

Frisbee

Scandinavia
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www.abstracta.se

Domo wall booth

Airflake

Design: Stefan Borselius

• Design: Stefan Borselius
Airflake er en dekorativ og
lydabsorberende afskærmning
af formpresset filt.

My Hive
Design: Poul Christiansen
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www.abstracta.se
Bits Wall
Design: Anya Sebton

Domo Vægabsorbent

Softline skærmvægge

Design: Stefan Borselius

Soneo Wall og Softline bordskærme.
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på : www.scorenl.com
www.scorenl.com

se: mere
se mere på

Innovation
med
Score sadelstole
Innovation of the Score
Balance
Score sadelstole fås i flere typer, højder og størrelser. Score balance mekanisme er unik,
saddle
chairs
are available
in several types, heights and sizes. Unique is the Score Balance
da Score
den tillader
sadlen
at følge
kroppens bevægelse.
Udover
balance mekanisken
fåsseats
med justerbar
sædevinkel
eller fastofsædevinkel.
mechanism
that allowskan
thestolen
saddle
to follow
the movement
your body dynamically. The

Balance mechanism makes the border between sitting and hovering fade.

Jumper & Amazone saddle seat
On a saddle chair your legs are slightly spread, which tilts the pelvis forward and lets
the spine take on a healthy, neutral position. Score gives you a choice of two seat
types. The Score Jumper has a wide saddle seat and the Amazone is slightly narrower
Sadelstolens udformning gør at din rygsøjle får en korrekt position. Score giver dig valget mellem to
and rounder. Both are available in various fabrics and with or without seams (for
sædetyper. Score Jumper har et bredt sæde og Amazone er lidt smallere og rundere. Begge fås med
hygienic purposes).
forskellige stoffer, med eller uden syninger (til hygiejniske formål).

Jumper & Amazone sadelstol

10 SCORE
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www.scorenl.com
www.scorenl.com
Rygstøtte til sadelstole

se mere på :

se mere på :

Back support for saddle chairs

Sadelstole Amazone og Jumper fås begge med rygstøtte,

For prolonged use of the saddle chairs Jumper and Amazone a back support can be beneficial to the
som både kan justeres i højden og dybden.
user. Score offers a back support with independent seat and back adjustment as well as onto the
Balance mechanism. The back support is not meant to lean against, but to keep you upright and in
position. With the Barrage Score also offers 3D armrests onto the Jumper and Amazone with
independent sea t and back tilt.

MaXXLine
MaXXLine
stole
The MaXXLine
has beenKG.
specially developed for
op
til 250
people who have to deal with excess weight and

Stolene er egnet for folk op til 250 kg! De tre Maxx Lineobesity. The chairs are suitable for people up to
modeller varierer i størrelse og bredde. Sædet fås i 50, 57,5
250 kg! The three MaXX Line models vary in size
og 65 cm bredde. Sæde og ryglæn er optisk reduceret med
and width. af
The
seatpåishjørner,
available
inogså
50, 57,5
and 65
anvendelsen
læder
som
forhindrer
slid på
cm
width.
The
seat
and
backrest
are
optically
kanterne.
MaXXLine
er testet
godkendt
af det
Hollandske
reduced with
theog
use
of leather
inserts,
whichObesity
also
Association,
2012
prevent wear
and tear on the edges.

The MaXXLine has been tested by the Dutch
Obesity Association and certified as “a sound,
stable and comfortable office chair”, (Dutch
Obesity Association, Spt. 2012)

Fodstøtte
PRO959®
Footrest PRO959®
Score fodstøtte PRO959® kan højdejusteres fra 9 - 37 cm med et tryk på den orange
The Score footrest PRO959® has a height adjustment of 9 – 37 cm which
knap. Den store skridsikre fodplade på 49 x 40 cm (BxD) har en justerbar vippevinkel.

can be easily adjusted by foot with a tap on the orange button. The large
non-slip footboard of 49 x 40 cm (WxD) has an adjustable tilting angle.

Leg rest
Benhviler
For
personer
eller
handicap,
For
peoplemed
withmidlertidig
a, whether
orpermanent
not temporary,
disability Score manufactures a single (picture) and
Score
fremstiller
en It
enkelt
(billedet) og
benhviler.
double
leg rest.
is adjustable
in dobbelt
height and
angle.
Den kan indstilles i højde og vinkel.

JOLLY

JOLLY

Jolly erleg
en space.
mobil sidde
løsning,
perfekt
til or
The Jolly is a mobile sit stand solution, perfect for workplaces with limited
Available
with
a fixed
arbejdspladser med begrænset benplads.
Balance mechanism.
Fås med en fast eller Balance mekanisme.

SIT HEALTHY, WORK COMFORTABLE
10 SCORE
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Om Back App
Vores mission er at udvikle, producere og
sælge stole, der træner de stabiliserende
rygmuskler, mens du sidder – med det
formål at optimere sundheden og velværet
hos mennesker verden over.
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www.backapp.dk

se mere på :

www.getama.com
sofa 285
Let og elegant sofa som fås som 2 eller 3 pers. sofa.
Hans J. Wegner designede sofaen i 1985, og den er stadig en bestseller hos producenten Getama Danmark A/S.
Modellen fås i bøg eller eg og med stof eller læder efter
ønske.

1935 Venus Bench + 1936 Venus Chair
Model: Venus Bench + Chair
Designed by: Hans J. Wegner

460 butterfly
Lille og fin og let at finde plads til,
og tilmed med god komfort.
Hans J. Wegner designede stolen i
1977, og Butterfly 460 er stadig en
bestseller hos producenten Getama
Danmark A/S.
Modellen fås i bøg eller eg og med
stof eller læder efter ønske.

Model: 525 Chair
Designed by: Hans J. Wegner

465 butterflybord
Smart og elegant sofabord som er tegnet til GE 460
Butterfly stolen.
Hans J. Wegner designede bordet i 1978, men bordet er
dog først kommet i produktion i 2008.
Bordet fås i bøg eller eg og med en klar 12 mm glas
plade.
Modellen leveres i 2 størrelser: Ø100 cm & Ø 116 cm
| 31
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www.schouandersen.com
Armstol Model

SOFA+STOL
MODEL ITO

7014 stabelbar
Design: Tom Stepp & Jakob Berg,
Dansk produceret

Fuldpolstret serie i tidstypisk
skandinavisk design med et stramt
og ukompliceret udtryk,
Design: Friis & Moltke Design,
Dansk produceret

Cirkel hvilestol
Elegant stol med god siddecomfort.
Design: Jacob Berg

Armstol Model
7015 stabelbar
Design: Tom Stepp
& Jakob Berg,
Dansk produceret
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ITO Sofa

se mere på :

www.glamox.com

Ovelo LED
Ovelo er udstyret med state-of-the-art lysdioder, som giver et varmt lys. Lysdioder har en
utrolig lang levetid. Dioderne i Ovelo har en
forventet levetid på 50.000 timer. Det betyder
25 år eller mere ved normal brug.
Du behøver aldrig at udskifte lyskilden!

Kompakt LED arbejdslampe med stor personlighed
Trace er en kompakt LED arbejdslampe med et fremragende lys og minimalistisk
design. En slank arm bærer det tydelige lampehoved, hvilket har form som en
superellipse, en firkant med afrundede kanter. Arbejdslampen ændrer form og udtryk,
når man ser den fra forskellige vinkler.

På trods af sin beskedne størrelse har Trace et bestemt nærvær og
positur, der gør den velegnet til de fleste moderne kontormiljøer.
Kombinationen af enkle linjer og et elegant formet lampehoved,
giver den en særpræget personlighed.

Fremragende ergonomi
Trace tilbyder fremragende ergonomi på arbejdspladsen. Lyset
er asymmetrisk, og fordeler lyset jævnt i en vinkel på tværs af
arbejdsområdet. Dette forhindrer refleksion og gør, at Trace
kan placeres godt ude til den ene side af arbejdsområdet.
Fleksibiliteten af armen og lampehovedet giver ekstra fleksibilitet, så
brugeren nemt kan placere lyset præcis, hvor det er nødvendigt.

Split

Trace
Kompakt LED arbejdslampe

Trace LED
Dæmpning og auto-sluk
Trace leveres med et 6 Watt LED-modul og er
dæmpbar som standard.
Trace leveres også med automatisk sluk for
ekstra energibesparelser. En indbygget timer
slukker automatisk lyset efter 4 eller 9 timer.

Design: Aleksander Borgenhov
Split er en kraftfuld arbejdslampe for større
skriveborde eller arbejdspladser der kræver
meget lys. Den har en fjederafbalanceret arm
i Luxo-traditionen, for maksimal rækkevidde
og fleksibilitet. Den har dobbelt så meget lys
i forhold til vores traditionelle arbejdslamper.
Denne nye arbejdslampe opfylder lyskravene i
forhold til dansk standard DS700 for indendørs
arbejdspladser.
BK999913

Split er en kraftfuld arbejdslampe for større skriveborde eller arbejdspladser der kræver meget lys.
Den har dobbelt så meget lys i forhold til vores

traditionelle arbejdslamper. Denne nye arbejds-

LED arbejdslampe med højt lysudbytte
for større skriveborde

lampe opfylder lyskravene i forhold til dansk standard DS700 for indendørs arbejdspladser. Med

sin elegante form og metalkonstruktion, vil denne
imponerende arbejdslampe skille sig ud i ethvert
kontormiljø. Den har en fjederafbalanceret arm
i Luxo-traditionen, for maksimal rækkevidde og
fleksibilitet.

Integreret skærm og greb

Kan leveres med bevægelsessensor

Split leveres med to specielt fremstillet 6 watt LED

Aleksander Borgenhov er en af Norges mest

lyskilder, hvilket giver et bredt, retningsbestemt lys

prisbelønnede industrielle designere. Hans arbej-

på skrivebordet. De to LED lyskilder er positione-

de har resulteret i en lang række af succesfulde

ret i en 30° vinkel. Dette giver en perfekt bred

produkter, herunder møbler, belysning, kommer-

lysfordeling. Med to LED lyskilder dækker lyset et

cielle produkter, sportsudstyr, sundhed, medicinsk

stort område, mens lampehovedet forbliver pa-

og offshore. Han siger at design skal være

rallelt med skrivebordets overflade – en asymme-

baseret på en god historie; give unikke visuelle

trisk og ergonomisk korrekt arbejdslampe. Split

kvaliteter og smarte innovative løsninger.

kan dæmpe lyset trinløst, og har en automatisk
slukfunktion for at spare på energien.

Aleksander Borgenhov
Aleksander Borgenhov

Leveres i højglans sort,
hvid eller alugrå

Leveres med trinløs dæmp og timer

Lux

1600

Split har et karakteristisk design og stor funktiona-

1400

litet. Lampehovedet er fremstillet af et tyndt stykke

1200

1000
800

mm

Sig goddag til Split !

0

100

300

500

700

900

aluminium, der er formet, så LED lyskilderne er

rettet direkte mod skrivebordet. Dette giver Split

en fremragende asymmetrisk lysfordeling. Formen

600

på lampehovedet danner et intuitivt greb og

400

skærmer lyskilderne, så de ikke blænder. Formen

200

på slidsen giver et smilende og venligt indtryk –

0

denne arbejdslampe har sin egen personlighed!

1100

Vores nye arbejdslampe er en fryd for øjet
og har en kraftfuld lyskilde
med et varmt lys til den
individuelle arbejdsplads.

Glamox Luxo Lighting

www.glamoxluxo.dk

Se vores hjemmeside for mere

information om vores 5 års garanti.

Fremragende asymmetrisk lysfordeling

Design: Oskar Daniel and Emil Marklund
De svenske designere Oskar Daniel og Emil Marklund har
samarbejdet om flere belysningsprojekter, og har arbejdet på
udviklingen af Trace som et hold. Begge designere har grader inden
for industrielt design fra prominente svenske universiteter.

>1000 lux

750 lux

500 lux
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se mere på :
Bordlampen Kelvin LED fra Flos er en af de smukkeste og mest funktionelle lamper til arbejdsbordet. Den er designet i 2009 af Antonio Citterio
og Toan Nguyen, og har allerede opnået stor
succes. Bordlampen anvender LED, og er energibesparende. Den giver et godt direkte lys fra sig,
som man vha. lampens mange justeringsmuligheder kan dirigere derhen, hvor man har behov.
Størrelse:
Fod: 16 x 16 cm.
Arm: 43 + 48 cm.
Hoved: 10 x 10 cm.
Materiale: Aluminium
Kelvin LED fås i farverne sort, hvid, antracit
og krom. LIMITED EDITION - Kobber
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www.flos.dk
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www.vermund.eu

VL118
design by

Stabelbar

Kan hænges op på
bordkanten
VL118 er designet af Vermund Larsen og blev introduceret i 1964, hvor dens organiske linjer og
fantastiske komfort hurtigt gjorde den populær. Stolen er nu redesignet til nutidens marked og
bliver fortsat produceret af kvalitetsmaterialer i Danmark. Besøg vermund.eu og se de mange
kombinationsmuligheder. Priser fra 2396,- ex moms.

VL66
design by

VL66 Kontorstol er designet af Vermund Larsen, som er en af pionererne bag ergonomiske kontorstole, som vi kender dem i dag. Han var på forkant med udviklingen af ergonomisk korrekte
udformede sæder og ryglæn og var den første som brugte en gasfjeder til højdeindstilling. Stolen
står stadig skarpt i dag med klassisk Hallingdal stof i mange farver. Priser fra 3196,- ex moms.
| 35

PJ PRODUCTION
www.pj-production.dk

Tel.: +45 86 81 23 75
Fax: +45 86 81 19 93

info@pj-production.dk
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www.pj-production.dk

S L I M T R AY ™
L A R G E SO RT I M E N TS KU F F E

Bemærk den diskrete front, som kun måler 30 mm i højden

S L I M T R AY

Dockit til bærbar PC

™

L A R G E SO RT I M E N TS KU F F E
Flytbar Indsats

PJ PRODUCTION
www.pj-production.dk

Flytbar Indsats

S L I M T R AY L A R G E
Slimtray er en yderst diskret og funktionel
skuffe. Fronten på den 873 mm brede skuffe
er kun 30 mm. Flytbar plastbakke medfølger.
Plastbakken kan med lethed flyttes fra side
til side, hvilket gør det let at indrette skuffen
efter behov.
Monteres let med 4 skruer i bordpladen.
FA R V E R
Leveres som standard i farverne hvid, sort og
alu. Skuffen kan lakeres i andre ral-farver.
Kontakt os for nærmere oplysninger herom.

Tel.: +45 86 81 23 75
Fax: +45 86 81 19 93

info@pj-production.dk

VA R E N R . O G M Å L :
4047 Hvid, ral 9010
4048 Sort, ral 9005
4049 Alu, ral 9006
MÅL:
– Se tegning side 11.
OBS! Opfylder målene iht: EN 527-1: 2011
TILBEHØR:
– Lås (Se side 10)

S L I M T R AY ™
L Å S T I L S L I M T R AY L A R G E O G S M A L L

Bemærk den diskrete front, som kun måler 30 mm i højden

Flytbar Indsats

Med låsIndsats
Flytbar

CPU holder

S L I M T R AY LA R G E
Slimtray er en yderst diskret og funktionel
skuffe. Fronten på den 873 mm brede skuffe
er kun 30 mm. Flytbar plastbakke medfølger.
Plastbakken kan med lethed flyttes fra side
til side, hvilket gør det let at indrette skuffen
efter behov.
FA R V E R
Leveres som standard i farverne hvid, sort
og alu. Skuffen kan lakeres i andre ral-farver.

*Udtræksskufferne fås i forskellige størrelser.
L Å S T I L S L I M T R AY L A R G E O G
SMALL
TILBEHØR:
Med denne kan PJ Production tilbyde at efter
- Lås
lever en lås til en i forvejen monteret slimtray
eller bestilles inkl. lås. Kan leveres som systemlås inkl. master key,
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FA R V E R
Leveres som standard i farverne aluminium
eller sort. Låse beslaget kan lakeres i andre ral

VA R E N R . O G M Å L :
4053-L Slimtray small inkl
4052-L Slimtray small inkl
4049-L Slimtray large inkl
4048-L Slimtray large inkl
4047-L Slimtray large incl.
4055 Lås til eftermonterin
4054 Lås til eftermonterin
4054-W Lås til eftermonte

se mere på :

www.lintex.as

Mood Wall glastavler

Mood Wall glastavler

ONE flipover

Edge Sharp gulvskærm

| 37

se mere på :

www.arnesco.dk

1980

Bamboo
Knager/Stumtjener

garderobe

Stumtjener
3913

1080.
Pop

1000.CM
Cribbio
Papirkurv
Mål (b/h/d) Ø 26,5 x H 30,5
cm Ltr. 15

Eco Papirkurv
Materiale ABS
Farver: Hvid, rød, sort og grå
Mål (b/h/d) 28 x 28 x H 32 cm - 13,5 ltr

Pandora III
Løsning til affaldssortering
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Stumtjener
ø 38 x H 167

se mere på :

www.reick.dk

Labofa ego
modulsystem
Vi mennesker er ikke skabt ens. Derfor er det vigtigt, at du kan opbygge
din personlige stol, der opfylder dine
individuelle behov. Ego kontorstolene
er et fleksibelt modulsystem. Vælg
størrelsen på sæde- og rygpolstringer, søjlehøjde, understel og
mekanisme og du har opbygget din
personlige EGO stol.
EGO Classic er den mest fleksible
stol af alle. Den er modulopbygget
så vigtige elementer som sæde- og
rygpolstringer kan udskiftes let og
uden brug af værktøj.

ego multi
action

SOLACIA
Hvilestole

Design: Lone Storgaard, Design Concern - 2015
Solacia er vores nye hvilestol, udviklet i tæt samarbejde med Gentofte Hospital.

BUTTERFLY

Design: Niels Gammelgaard - 2013
Smuk stol i formspændt finér med lændestøtte og fleksibilitet i
ryggen, der sikrer en høj siddekomfort. Designet lander ubesværet i bølgen af nyt, nordisk design med fokus på enkle linjer og
gedigne materialer. Butterfly fremstilles i bæredygtige, nordiske
træsorter som eg, bøg og ahorn samt sortbejdset eg. Fås også
med armlæn. Stolen stabler kompakt
Design: Busk + Hertzog, 2005 & 2015(PUR)

PAUSE

Pause-stolen er designet med fokus
på, at den skal være lige smuk at se
på forfra som bagfra.
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se mere på :

www.reick.dk

Swopper er kontorstolen der
aktivt træner ryg, lænd og
mavemuskler.

Move
Sæt din krop i førersædet. Hvad enten du tjekker email i køkkenet eller
multitasker i telefonen over morgenmaden, vil den alsidige Move lade din krop
bevæge sig derhen, hvor den skal. Det har aldrig før været muligt at være så
aktiv, samtidig med at man sidder ned.

wing balans

Din deadline nærmer sig, sekunderne tikker afsted. Wing balans® holder dig aktiv
og lader din vejrtrækning foregå dybt og
ubesværet, så du stadig har energi og
bevarer koncentrationsevnen.

40 |

www.altikon.dk
se mere på : www.altikon.dk

se mere på :

Brand- og indbrudssikre skabe
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www.altikon.dk
www.altikon.dk

sepå
mere
se mere
: på :

Nøgleskabe

Brandsikker arkivering

Indmuringsbokse
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www.altikon.dk
se mere på : www.altikon.dk

se mere på :

Arkiveringsløsninger
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www.altikon.dk
se mere på : www.altikon.dk

se mere på :

Sikringsskuffe

Strømforsyninger

Minibaren

Hotelbokse
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se mere på :

www.reick.dk

Reick skranker, vi fremstiller kundespecifikke løsninger.
Ståskranker til
Tønder Kommune.
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se mere på : www.reick.dk

Læsetrappe
L 200cm
Fås i flere størrelser og farver.

Personaleskabe fremstilles efter ønske, også vægophængte.
Taburetter
R202M H 62cm

R201M H 52cm

R200M H 45cm

Højtrykslaminat sæder, ø32cm. Stel og sæder fås i flere farver.

Talerstole
Fremstilles efter ønske
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se mere på : www.reick.dk

Arkitekttegnet skranke til ECCO

Mødebord med indbygget el og net

Compaktbord opbygning med 3
eller 4 arbejdspladser.
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REICK MØBLER A/S

Kontor og produktion: Højer · Østermarkvej 10
Udstilling: Rødekro · Østergade 65 E
Udstilling: Esbjerg · Storstrømsvej 35

www.misena.dk

Østermarkvej 10 · 6280 Højer · Tlf. 7478 2173
Østergade 65 E · 6230 Rødekro · Tlf. 2162 4727
Storstrømsvej 35 · 6715 Esbjerg N. · Tlf. 2179 2173
mail@reick.dk · www.reick.dk

