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Hvor skal man bruge de forskellige produkter - hvor har man 
behov for hvad. Det vil vi med denne brochure prøve at gøre 
mere enkelt og klart. 

Indholdsfortegnelse

I bordet      
- PowerPort     s.   4
- BackFlip     s.   5
- Square80     s.   6
- PowerSpot     s.   7
- Qi       s.   8
- FlipTop PUSH     s.   9

På bordet
- Dock      s.  12
- T-Dock     s.  12
- R-Dock     s.  13
- V-Dock     s.  13
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I Bordet
Her har vi Produkterne:
- Square80    
- PowerSpot     
- PowerPort     
- BackFlip     
- FrameDock     
- FlipTop PUSH     
- FlipUp      
- PowerCap4     
- PowerCap6  
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PowerPort

Den populære PowerPort er en hæve-sænkbar aluprofil der kan inde-
holde power, data og multimedie. Vippelåget trykkes i bagkanten og 
enheden hæves til den ønskede højde. Ledninger tilsluttes og enheden 
trykkes ned til bordpladen. Tilsluttede ledninger passerer under 
vippelågets forkant, så den kan være lukket/nede når den er i brug.  

PowerPort fås i sølv, sort og guld profil og med sølv, sort, hvid, guld og alu 
låg. Indbygningsmål Ø102 mm.

Pris fra: 1.429,00     (3 x DK power, 3,0 m. kabel)

PowerPort

PowerPort
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BackFlip

Med et let tryk vender BackFlip sig 180 grader, og viser sin nyttige side. 
USB oplader og power udtag sidder højt over bordpladen, og giver større 
beskyttelse mod flydende spild. Efter brug, drejer man BackFlip’en tilbage 
igen, og den bliver plan med bordet, og er igen sikret mod flydende spild.
BackFlip egner sig godt til bl.a. køkkener.

Montering dybde 53 mm.
Størrelser: 2 x Power, 1 x USB charger (225,50 x 104,80 mm.)

Pris : 1.897,00     (2 x power, 1 x USB)
BackFlip

BackFlip

BackFlip fås i farverne:

Glas - frosted white

Glas - glossy black

matt white lacquered

matt black lacquered

Brushed stainless steel
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Square80

Square80 er den lille funktionelle strømstation, som giver adgang til Pow-
er, USB oplader, dataforbindelse samt Qi som tilkøb.
Square80 har et glidende cover, som giver den et enkelt og elegant 
udtryk. Det glidende cover kan indeholde den trådløse opladning Qi, som 
kan oplade din SmartPhone ved at ligge den på overfladen. Coveret giv-
er også en sikkerhed i forhold til væskespild når den er lukket.

Den fås i Hvid, Sort og sort med Rustfrit låg.
Indbygnings mål Ø 80mm.

Pris fra: 775,00     (1 x DK power, 1 x USB charger)

Square80

Square80
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PowerSpot

PowerSpot 1

PowerSpot er den helt enkle løsning til strøm i bordet. 
PowerSpot1 giver adgang til 1 enkelt DK power, samt der er plads til at 
hænge 4 løse kabler i hullerne i siden, så man har styr på ekstra 
opladningskabler.

PowerSpot3 giver adgang til 1 schuko power og 2 USB charger. 
Derudover er den Justerbar i højden.

Begge PowerSpot modeller fås i hvid og sort.
Indbygnings mål Ø 80mm.

Pris : 236,00     (PowerSpot1)
           375,00     (PowerSpot3) 

PowerSpot 3

PowerSpot 1

PowerSpot 3
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Qi 2

Qi trådløs opladning

Med Qi opladning undgår du irriterende kabler. Qi-aktiverede enheder 
kan oplades uden kabler og andet tilbehør.
Man kan både ligge Qi ovenpå en overflade eller bygge den under over-
fladen, så den ikke ses. 
Qi 1 er den synlige over fladen og Qi 2 er under fladen, den usynlige. 
 

Qi 1  - 465,00  (Den sylige)
Qi 2 - 730,00  (Den usynlige)

Qi 1

Qi 1: Qi 2:
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FlipTop PUSH

FlipTop PUSH er en elegant løsning til installationen. Dens push funktion 
gør den nem at arbejde, da den med et let tryk selv åbner. Den giver mu-
ligheder for strøm, data og multimedia. 

FlipTop PUSH fås i sort, Rustfrit stål, hvid og leveres i 4 størrelser:
S: 3 moduler, M: 4 moduler, L: 5 moduler, XL: 6 moduler.

Pris fra: 2.119,00    (3 x power)
FlipTop PUSH

FlipTop PUSH
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På Bordet
Her har vi Produkterne:
- Dock      
- T-Dock     
- R-Dock     
- V-Dock
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Dock

Med Dock får man den direkte docking. Dock er lavet i et klart design der 
skaber overblik, og hvor man kan vælge strøm, data og multimediamod-
uler efter det enkelte behov. Den kan bruges som dockingstation til din 
smartphone, suppleret med USB, lyd og VGA. 

Dock kan monteres direkte på bordet eller på en fodkonsol der løfter den 
over overfladen. Den fås i sort, sort/sølv og hvid. 

Pris fra: 562,00     (3 x power, 3,0 m. kabel)

Dock

T-Dock

T-Dock er baseret på den originale Dock. Dens rustfri stål fod giver den 
en forhøjet position og giver øget beskyttelse mod bl.a. fugt og flydende 
væsker. Den er altid let tilgængeligt og øger arbejds sikkerheden især i 
køkkenet. 
Den fås i Sort/Alanox.

Pris fra: 1.448,00     (2 x power, på 1 stål fod)

T-Dock
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R-Dock

R-Dock passer til hjørnet med 90 °, og ved hjælp af dens let vinklet front, 
er den meget let at bruge. Placere to R-Dock back-to-back og få et 
andet elegant alternativ, som kan benyttes fra begge sidder. 
Den kan opbygges efter kundens behov. 
R-Dock fås i sort/sølv og sort/hvid. 

Pris fra: 561,00     (3 x power, 3,0 m. kabel)

R-Dock

V-Dock

V-Dock forvandler de døde hjørner, i for eksempel køkkenet, badeværel-
set eller kontoret, til en funktionelt plads. Den er variabel i længden, og 
grundet dens indstilling på 45º, er den super nem at bruge. 
Den kan både monteres vandret og lodret.
Den fås i sort/sølv.

Pris fra: 684,00     (3 x power, 3,0 m. kabel)

V-Dock
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