
BESKRIVELSE
Rektangulært 4-bens bord med 2 magnestiske 
koblingsbeslag og 2 udskiftelige hjul. 

OVERFLADER 
Finér bordplade med trækanter.

Laminat og linoleum bordplader med ABS 
kanter.

TILBEHØR
Som standard er der hjul inkluderet, som kan 
blive monteret i stedet for to stilleskruer, så 
bordet kan blive mobilt. Hjulene er integreret i 
benene og har samme højde som stilleskruen i 
den laveste indstilling. 

EMBALLAGE
Bordplader rt enten individuelt pakket eller samlet på en 
palle til projekter. 

Stellet leveres i en separat papkasse med flamingo som 
indeholder ben, skruer, unbrakonøgle, koblingsbeslag 
og hjul. 

BEMÆRK
For alle borde gælder leveringen til dør eller rampe. Vær 
opmærksom på bordpladens størrelse både i forhold til 
transport og installering. 

PRODUKTARK
APPETIT REKTANGULÆRT 

 MÅL 

APPETIT 60 CM SPECIFIKATIONER

MODEL 1202

MODEL 1203
MODEL 1204
MODEL 1205

B 60 X L 120 X H 73 CM
B 60 X L 140 X H 73 CM
B 60 X L 160 X H 73 CM
B 60 X L 180 X H 73 CM

STEL
OVERFLADE

POLERET ALUMINIUM
LAMINAT, FINÉR, LINOLEUM

CERTIFIKAT EN 15372:2008

DESIGNER 
MORTEN ENGELBRECHT
(1960)

Morten Engelbrecht har levet 
og åndet for møbler. Først 
bag disken og siden 1989 som 
indehaver af Engelbrechts 
Furniture.

APPETIT-serien er det første 
produkt hvor Engelbrecht 
selvstændigt formulerer sine 
egne ideer og design og selv 
fuldfører produktet. 

APPETIT
APPETIT er designet af Morten 
Engelbrecht. APPETIT har fire 
justerbare ben og kommer i 
forskellige størrelser, farver og 
overflader og kan derfor tilpass-
es en hver lejlighed. De runde 
hjørner giver et blødt udseende 
til det polerede aluminium og 
blankforkromet stål. 

SKINDERGADE 38
1159 COPENHAGEN
DENMARK

+45 3391 9896
INFO@ENGELBRECHTS.COM
ENGELBRECHTS.COM



BESKRIVELSE
Rektangulært 4-bens bord med 2 magnestiske 
koblingsbeslag og 2 udskiftelige hjul. 

OVERFLADER 
Finér bordplade med trækanter.

Laminat og linoleum bordplader med ABS 
kanter.

TILBEHØR
Som standard er der hjul inkluderet, som kan 
blive monteret i stedet for to stilleskruer, så 
bordet kan blive mobilt. Hjulene er integreret i 
benene og har samme højde som stilleskruen i 
den laveste indstilling. 

EMBALLAGE
Bordplader rt enten individuelt pakket eller samlet på en 
palle til projekter. 

Stellet leveres i en separat papkasse med flamingo som 
indeholder ben, skruer, unbrakonøgle, koblingsbeslag 
og hjul. 

BEMÆRK
For alle borde gælder leveringen til dør eller rampe. Vær 
opmærksom på bordpladens størrelse både i forhold til 
transport og installering. 

 MÅL 

APPETIT 70 CM SPECIFIKATIONER

MODEL 1212

MODEL 1213
MODEL 1214
MODEL 1215

B 70 X L 120 X H 73 CM
B 70 X L 140 X H 73 CM
B 70 X L 160 X H 73 CM
B 70 X L 180 X H 73 CM

PRODUKTARK
APPETIT REKTANGULÆRT 

STEL
OVERFLADE

POLERET ALUMINIUM
LAMINAT, FINÉR, LINOLEUM

CERTIFIKAT EN 15372:2008

DESIGNER 
MORTEN ENGELBRECHT
(1960)

Morten Engelbrecht har levet 
og åndet for møbler. Først 
bag disken og siden 1989 som 
indehaver af Engelbrechts 
Furniture.

APPETIT-serien er det første 
produkt hvor Engelbrecht 
selvstændigt formulerer sine 
egne ideer og design og selv 
fuldfører produktet. 

APPETIT
APPETIT er designet af Morten 
Engelbrecht. APPETIT har fire 
justerbare ben og kommer i 
forskellige størrelser, farver og 
overflader og kan derfor tilpass-
es en hver lejlighed. De runde 
hjørner giver et blødt udseende 
til det polerede aluminium og 
blankforkromet stål. 
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BESKRIVELSE
Rektangulært 4-bens bord med 2 magnestiske 
koblingsbeslag og 2 udskiftelige hjul. 

OVERFLADER 
Finér bordplade med trækanter.

Laminat og linoleum bordplader med ABS 
kanter.

TILBEHØR
Som standard er der hjul inkluderet, som kan 
blive monteret i stedet for to stilleskruer, så 
bordet kan blive mobilt. Hjulene er integreret i 
benene og har samme højde som stilleskruen i 
den laveste indstilling. 

EMBALLAGE
Bordplader rt enten individuelt pakket eller samlet på en 
palle til projekter. 

Stellet leveres i en separat papkasse med flamingo som 
indeholder ben, skruer, unbrakonøgle, koblingsbeslag 
og hjul. 

BEMÆRK
For alle borde gælder leveringen til dør eller rampe. Vær 
opmærksom på bordpladens størrelse både i forhold til 
transport og installering. 

MÅL 

APPETIT 80 CM SPECIFIKATIONER

MODEL 1222

MODEL 1223
MODEL 1224
MODEL 1225

B 80 X L 120 X H 73 CM
B 80 X L 140 X H 73 CM
B 80 X L 160 X H 73 CM
B 80 X L 170 X H 73 CM

PRODUKTARK
APPETIT REKTANGULÆRT 

STEL
OVERFLADE

POLERET ALUMINIUM
LAMINAT, FINÉR, LINOLEUM

CERTIFIKAT EN 15372:2008

DESIGNER 
MORTEN ENGELBRECHT
(1960)

Morten Engelbrecht har levet 
og åndet for møbler. Først 
bag disken og siden 1989 som 
indehaver af Engelbrechts 
Furniture.

APPETIT-serien er det første 
produkt hvor Engelbrecht 
selvstændigt formulerer sine 
egne ideer og design og selv 
fuldfører produktet. 

APPETIT
APPETIT er designet af Morten 
Engelbrecht. APPETIT har fire 
justerbare ben og kommer i 
forskellige størrelser, farver og 
overflader og kan derfor tilpass-
es en hver lejlighed. De runde 
hjørner giver et blødt udseende 
til det polerede aluminium og 
blankforkromet stål. 
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