


CURVE

A magnetic glass writing board with softly rounded corners, available in 24 standard colours. 
The board is made of tempered low iron glass which eliminates all shades of green and gives 
the glass optimum finish and colour reproduction. Available in three standard sizes.

Concealed fittings 
Depth from wall 12 mm 
Tempered, low iron glass  
24 standard colours 
Magnetic
4 mm optic glass

Article number Name Size w x h mm Weight kg

71534-colour code Curve New 990 x 990 13 kr

71536-colour code Curve New 1490 x 990 20 kr

71537-colour code Curve New 1990 x 990 26 kr

Custom colours available on request

Shy - 120

Soft - 150

Pure -130

Cozy - 450

Warm - 160

Lazy - 140

Desirable - 620

Naive - 640

Neat - 650

Cool - 310

Calm - 320

Smooth - 340

Hopeful - 510

Gentle -560

Fair - 550

Happy - 700

Lively - 460

Mellow - 730

Wild - 660

Excited - 420

Lush - 470

Innocent - 670 Bold - 330 Frank - 540

990 x 990 1490 x 990 1990 x 990
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