
GI ARBEIDSPLASSEN 
ET LØFT MED SPACE SKJERMARMER
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Kontorarbeidsplassen skal raskt og enkelt kunne  
tilpasses alle personer (universell utforming i henhold 
til arbeidsmiljøloven). 

SPACE SKAPER EFFEKTIVE OG GODE ARBEIDSMILJØ.
Som eier av det danske selskapet Space International AS 
har jeg gleden av å kunne presentere nyvinninger innen 
skjermarmskonsepter og løsninger. Vår erfaring viser at 
dagens krav til plassutnyttelse og stadig mer bruk av flere 
skjermer skaper nye utfordringer og krav til løsninger. 
Utover de utallige løsninger som finnes i Space systemet 
har vi utviklet et nytt system som vi har kalt Space Origo 
System som vi presenterer på side 4 i denne idèkatalogen. 
Origo systemet gir helt nye muligheter til fleksibilitet enn 
tidligere løsninger på markedet. Space sitt unike bygge- 
system er oppgradert med flere nye detaljer og flere 
unike løsninger som ivaretar brukersikkerhet  og utvider 
fleksibiliteten ytterligere. Vi ser det som viktig at våre  
løsninger kan gjenbrukes med lang levetid. Dette gir 
kundene god økonomi og sparer miljøet. På løsningene  
fra Space medfølger det i dag lettfattelige detaljerte  
monteringstegninger, og tilgjengelige filer for å kunne 
legge løsninger inn i innredningsplaner. 

Grunnlaget for det nesten ubegrensede utvalget av løsninger 
i Space sitt sortiment ble lagt allerede i 1980. Med god 
skandinavisk designtanke og med lego-tankegang har 
Space laget utallige spesialløsninger opp gjennom årene. 
Space har satt en standard i markedet som den aller 
første på verdensmarkedet med flatskjermarmer. Vi er i 
stand til å kunne møte de aller fleste utfordringer som  
ønskes løst med skjermplasseringer, og med et flott design 
og et produkt av beste kvalitet. Space har løsninger til 
kontorarbeidsplasser, overvåkningsplasser, meglerbord, 
tannleger, sykehus, resepsjoner, skoler, laboratorier etc. 

Velg gode effektive gjennomtenkte arbeidsplasser.  
Med Space er du sikker på et godt resultat. 

Med vennlig hilsen  
Lars Petter Wien

Gå gjerne inn på www.skjermarmer.no for mer informasjon.

HA EN GOD  
ARBEIDSDAG!

Space Origosystemet, 

prinsipper og tanker 

bak systemet04
Space Origokart, 

byggesett, hvilke 

deler trenger man06
Space Anyway  

løsninger.  

1-4 skjermer08

Space  

Spesialløsninger11

Space Manuell  

armsystem10

w
w

w
.o

ff
it

ec
.n

o

2  |  S K J E R M A R M E R 3  |  S K J E R M A R M E R

Lars Petter Wien



4  |  S K J E R M A R M E R 5  |  S K J E R M A R M E R

w
w

w
.offitec.no w

w
w

.o
ff

it
ec

.n
o

SPACE ORIGO SYSTEM  
– PRINSIPPENE OG TANKEN BAK SYSTEMET

 “Origo er nullpunktet eller midtpunktet i en x og y akse 
med betegnelsen O.” 

Space har tilpasset et skjermarmsystem for 1, 2 og 3 skjermer 

med full fleksibilitet, maks plassutnyttelse med utgangspunkt 

i en fast midtstilt (ORIGO) festeposisjon i bordplaten. Systemet 

gir forutsigbarhet for bruker, montører og bordprodusenter, 

som gir brukersikkerhet og et elegant resultat. 

1.  Et festepunkt (ORIGO) i bordplaten uansett antall skjermer. 

2.  Maks fleksibilitet for å flytte skjermen hvor en vil innenfor 

 bordplaten (også sideveis). 

3.  Maksimal utnyttelse av dybden uansett antall skjermer.

4.  Lett å bytte over fra 1- til 2- til 3-skjermløsning, og tilbake. 

5.  Takler ulike skjermstørrelser. 

6.  Kan vinkle skjermene som man vil.

7.  Flott finish med kabelhull og deksel i ulike farger, og kabler 

 direkte gjennom bordplaten. 

8. Alle skjermene jobber uavhengig av hverandre.

8. Alle skjermene jobber uavhengig av hverandre.

Svart (art.nr: 616-1) Hvit (art.nr: 616-0)

Alu (art.nr: 616-8) Stål (art.nr: 616-9)

Art.nr: 620703-8

Art.nr: 620723-8

Art.nr: 620733-8

1-SKJERM
SPACE ORIGO SYSTEM

2-SKJERM
SPACE ORIGO SYSTEM

3-SKJERM
SPACE ORIGO SYSTEM

ILLUSTRASJON FLEKSIBILITET
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Art.nr: 620710-8

Art.nr: 620733-1

Låsbar gassarm med 
motstand (fra 0-13 kg.)

Art.nr: 620733-8

Art.nr: 950006-8
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SPACE ANYWAY 
2-SKJERMSLØSNING

2 skjermer bedrer effektiviteten og lesbarheten, men begrenser 

areal og fleksibilitet. Space Anyway skjermarmer frigjør plass 

og gir variasjonsmuligheter. Det er viktig å legge merke til at 

med dagens hev og senk arbeidsbord er det ekstra viktig med 

muligheten for enkel høydejustering av skjermene. Skjerm- 

armen kan også forhindre uønsket innsyn, reflekser, unngå 

stress på øyet, spenning i skulder, nakke og feilstilling i ryggen. 

Armene tillater enkel trinnløs høydejustering av skjermene 

med maks utnyttelse av plassen. Skjermarmene er utstyrt 

med vektjustering og stopperfunksjon som forhindrer armene 

å gå utenfor bordplaten eller inn i vegg. Space er et byggesett 

med mange muligheter, som kan ta de fleste typer skjermer, og 

tilpasses etter brukers arbeidssituasjon. En Space løsning gir 

deg alltid muligheter for å endre i etterkant, som f.eks fra 2 til 3 

skjermer, eller installere låsbare armer til trykkskjermer etc. 

Systemet kan leveres med diverse bordfester, veggfester og  

takmontering.

Art.nr: 620702-8

Art.nr: 620724-8

Art.nr: 620724-8

SPACE ANYWAY 
- ARMER FOR BEDRE 
EFFEKTIVITET OG 
VARIASJON 

Skjermarm er plassbesparende og gir mulighet 

for frie og ryddige bordflater. Har man hev og  

senk arbeidsplass og benytter de til å stå (som 

vi anbefaler på det sterkeste!), er behovet for 

å kunne regulere høyden på skjermene enda 

større enn tidligere (se bilder s. 9). 

Med gode posisjons- og variasjonsmuligheter, 

reduserer Anyway skjermarm spenning i skul-

dre, nakke og feilstilling i ryggen. Skjermjob-

bing stresser øyemuskulaturen. Den konstante 

avstanden mellom skjerm og øye fører til at 

øyets fleksibilitet svekkes. Dette unngår du ved 

bruk av skjermarm, da du med et enkelt hånd-

grep kan variere høyde og avstand til skjerm. 

Space Anyway er standard gassarmer som 

ikke har spesifikt festepunkt (eller det fleksible 

origoleddet).

Perfekt for “free seating”  

arbeidsplasser - Stort behov 

for høydejusterbare armer.

Art.nr: 620118-8
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SPACE 
MANUELL SKJERM-
ARMSYSTEM

Space manuelle skjermarmer har 

løsninger for 1 til 3 i høyden og  

ubegrenset i bredden. Space kan 

med sitt store utvalg med standard 

deler konstruere spesialtilpasset 

løsning etter behov.

Systemet kan leveres med diverse 

bord- fester, veggfester og takmon-

tering. Kabelring og kabellokk kan 

varieres med forskjellige farger. 

Dette gir et spennende og unikt 

uttrykk.  

 

Se noen eksempler under.

SPACE SPESIAL-
LØSNINGER

Space har tilpassede løsninger 

for kontor, hotell, overvåknings- 

plasser, tannlegekontor, labora-

torier, sykehus, skoler, verksted 

etc. Spør oss om løsninger! Vi 

hjelper dere med en funksjonell 

og plassbesparende løsning etter 

deres behov. 

Art.nr: 640002-0

Art.nr: 640003-8

Send oss gjerne et bilde av arbeidsted/plassen, og forklar enkelt om ønsker  
og behov. Oppgi gjerne antall skjermer og annen nødvendig informasjon.  

E-post: offitec@offitec.no

Art.nr: 640006-1

MOTTA ET LØSNINGSFORSLAG! 
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OFFITEC AS
Strømsveien 230

0668 Oslo

Tlf: 23 00 28 00

Epost: offitec@offitec.no

www.offitec.no

www.skjermarmer.no

ALT HAR EN BAKSIDE 
- DEN HAR VI SELVFØLGELIG OGSÅ TENKT PÅ!

HA EN GOD DAG


