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"Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som
stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta att förändra och
komplettera. De ska bjuda på många möjligheter och vara roliga att
använda. Vi på WZ Office AB tillhandahåller möbler med en högre
grad av funktion, design och kvalité. Vi tror att det finns plats för
möbler som ser till användarens specifika och individuella behov."
<< William Zetterman
Design och produktutveckling

WZ OFFICE

Just nu är vi mer fokuserade än någonsin.
Vi har dimensionerat utbudet i vår smarta, prisvänliga och populära Basserie till de mest säljande
enheterna, och fokuserat på ett smalt och flexibelt sortiment som även kan specialanpassas vid projekt.
Vi koncentrerar oss också på våra unika möbelserier Oval och Konkav. Oval och Konkav särskiljer sig
från andra kontorsmöbler genom att vara mer bearbetad i detaljerna, genom designen och stabiliteten.
Snart lanserar vi dessutom en mängd smarta tillbehör.
Vi har letat efter nya, fina material och slutligen fastnat för bambu – ett material som är hett i mode- och
heminredningsbranschen. Nu introducerar vi bambu i kontorsmiljön.
Annars är allt som vanligt, det vill säga vi koncentrerar oss på bra lösningar som är flexibla, ergonomiska
och funktionella. Och på pris, kvalitet och design.
Tänk om. Tänk nytt. Tänk WZ!

BAS bord och förvaring

Om du gillar vår Basserie är du inte ensam!
Bas är WZ:s absolut mest populära möbelserie.
Det är inte så konstigt: Bas kännetecknas av den
mycket höga kvaliteten och att den är prisvärd
och smart i all sin enkelhet.
Vi har haft en dialog med arkitekter och därefter
har vi valt att arbeta med vit direktlaminat med
alternativa material för dörrarna.

Snyggt, smart och prisvärt i all sin enkelhet. Bas bordsskiva i
björk med stabilt stativ. Förvaring med två skjutdörrar i björkfanér och stomme i vit direktlaminat. Stolen heter Capisco
och kommer från Håg.

Nu har vi tagit fram de mest frekventa modellerna på skåp och
förvaring. De populäraste modellerna är försedda med skjutdörrar:
i 120 centimeters bredd har förvaringsskåpet två skjutdörrar;
de 80 centimeter breda förvaringarna har en skjutdörr.
Vi har finjusterat Bas-förvaringen genom att förstärka ryggen.
Det ger bättre stabilitet samt högre tålighet vid förflyttningar.
Som extra förvaring för pennor med mera finns en lådsats för valfri
placering i skåpet. Övrigt tillval för förvaring är postfack, klädkrok,
hängmappsexpansion och blankettfack.
Ryggen kan förses med filt i 2 millimeters tjocklek. Filten förbättrar
akustiken och kan även användas som anslagstavla. Stommarna på
förvaringen är i björk direktlaminat eller vit direktlaminat. Skjutdörrarna är i björkfanér eller vit direktlaminat. Övriga kulörer och
materialval offereras separat! Låsen är försedda med utbytbara
cylindrar och ger 500 olika låskombinationer. Sidor och rygg går
ner mot golv och utgör en integrerad sockel, inklusive ställskruvar.

BAS bord skiva

björkfanér

BAS bord stativ

RAL 9007 grå
Kromlack

BAS förvaring stomme

björk direktlaminat
vit direktlaminat

BAS förvaring dörr

björkfanér
vit direktlaminat

BAS
1 pelare

2 ben

3 ben

Mötesbord

Slaglängd 70-120 cm
Belastning 100 kg

Slaglängd 68-118 cm
Slaglängd 64-129 cm
Belastning 100 kg

Slaglängd 68-118 cm
Slaglängd 64-129 cm
Belastning 100 kg

Justerbart 60-80 cm
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BAS FÖRVARING
Påbyggnadsdel
1200 x 360
djup 320
Påbyggnadsdel
800 x 360
djup 320

Skåp
1200 x 1200
djup 430

Skåp
800 x 1200
djup 430

Hylla
800 x 1200
djup 320

Skåp
1200 x 840
djup 430

Hurts
djup 600

OVAL
2 ben

3 ben

Mötesbord
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Slaglängd 70-120 cm
Fasthöjd 72 cm
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KONKAV FÖRVARING
Överbokhylla
1200 x 400
djup 320
Påbyggnadsdel
800 x 800
djup 320

Mellandel

Hylla
1200 x 1165
djup 320

Skåp
800 x 1165
djup 430

Slagdörr

Skåp
1200 x 765
djup 430

Skåp
800 x 765
djup 430
Hurts
djup 600

Funktionshurts
djup 800

Skåp
1200 x 1165
djup 430

TILLÄMPLING BAS

TILLÄMPLING OVAL OCH KONKAV

OVAL bord
KONKAV förvaring

Möbelserierna Oval och Konkav sätter sin unika
prägel på kontoret. Vi kallar det för känsla. Här har
vi blandat mjuka former med strama och vi erbjuder
ett brett urval av sköna material. Det allra senaste
tillskottet är en bordsskiva i bambu med matchande
förvaring i Konkav-serien.
Vi arbetar just nu med ett unikt tillbehörsprogram
till Ovalserien – slitsen i bordsskivan är inte bara
för syns skull!

Oval bordsskivor finns i flera material: björk med naturell fasad kant,
bambu med svart fasad kant, vit laminat med svart fasad kant samt
grå laminat med svart fasad kant. Slitsen i bordsskivan samt hålbilden
är anpassad för olika funktioner och tillbehör, vi kommer bland annat
lansera en hylla i ett kommande profilprogram som passar i slitsen.
Till serien har vi tagit fram större arbetsbord och konferensbord.
Stativen till Ovalserien är höj- och sänkbara elstativ, 70-120 centimeter. Vi erbjuder även fast höjd 72 centimeter. Stativen finns i
kromlack alternativt i grått (RAL 9007).

Från Asien till Nässjö och New York!
Modeorakel i New York och kontorsmöbelföretaget WZ i Nässjö har något gemensamt. Vi gillar bambu. Vi på WZ Office AB introducerar nu bambu i kontorsmiljön.
Bambu är ett snabbväxande gräs och ett utmärkt miljöval. Bambun kan bli 35
meter hög och när den är mogen har bambun ett omfattande rotsystem som
säkerställer återväxten för många årtionden framåt. När bambun avverkas skjuter
nya skott fram, och inom fem år har beståndet kommit tillbaka. Avverkningen av
bambu sker för hand vilket minimerar skadeverkningen på den lokala miljön.
Trots att bambu tillhör gräsfamiljen är det ett mycket stabilt material och exceptionellt hårt, till och med hårdare än exempelvis ek och bok. När vi använder
bambu får vi således samma utseende, egenskaper och kvalitet som i hårda träslag, med skillnaden att bambun inte kräver någon återplantering. På så vis kan
vi spara jordens skogar åt kommande generationer.
Vi gillar bambu. Gör du?

OVAL bord skiva

björkfanér

bambufanér

vit laminat

grå laminat

OVAL stativ

RAL 9007 grå

kromlack

Nytt! Mjuka former i ett hårt material – Oval bordsskiva i bambu.
Stol H09 från Håg.

Konkav förvaring – känslan i detaljerna!
Här har vi lagt ned tid och möda på detaljerna, se bara på de fint
gerade hörnen som visar prov på äkta hantverkskänsla.
I seriens förvaringar är skåpet om 120 centimeters bredd försedd
med skjutdörrar. Förvaringar med 80 centimeters bredd har slagdörrar.
I serien finns öppna bokhyllor med matchande överbokhyllor
som kan hängas på väggen. Hyllorna finns i bredderna 80 och 120
centimeter. För den bredare öppna bokhyllan (120 centimeter)
finns även påbyggnadsdelar.
Materialvalen till stommarna är björkfanér eller vit strukturlack.
Skjutdörrarna är i björkfanér, vit eller grå strukturlack – eller det
allra senaste – i bambufanér.
Som tillval för förvaring finns postfack, hängmappsexpansion
och blankettfack. Ryggen kan förses med en 2 millimeter tjock filt
som ger förbättrad akustik. En filtförsedd baksida fungerar även
som anslagstavla.
Stadigt på två ben. De designade benen på Ovalstativen ger hög
stabilitet. Här är benen anpassade till ett konferensbord som är
hela 340 centimeter långt.

KONKAV förvaring stomme

björkfanér
vit strukturlack
grå strukturlack

KONKAV förvaring dörrar

björkfanér
bambufanér
vit strukturlack
grå strukturlack
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