
Kalasbordet.
Stort eller litet kalas? Våra Kalasbord tål det mesta och kan därför passa 
i mängder av sammanhang. Bordsskivan är tillverkad av vit, formpressad 
ABS-plast med pulverlackerat antirostbehandlat stålunderrede.  
Kalasborden är lätta att lyfta, fälla upp och ihop. Tar dessutom inte stor 
plats när det är ihopfällt, vilket gör dem smidiga att förvara.  
Vill du se hela Fixbordets sortiment?  
Varmt välkommen in på www.fixbordet.se



 Storlek:  Artikelnr: Vikt: Volym:  

 Ø 152 cm 729-010 21 kg 0,13 m3

 Höjd: 74 cm

Kalasbordet.
Kalasbordet tillverkas med en skiva och ram i formpressad ABS-plast.  
Ramen är 40 mm bred. Benen är i mörkgrått antirostbehandlat stål, Ø 26 mm.  
Benen fälls smidigt in under skivan.

Kalasbordet runt.
Våra populära kalasbord finns nu även som runt med en skiva 
och ram i formpressad ABS-plast. Ramen är 45 mm bred. 
Benen är i mörkgrått antirostbehandlat stål, Ø 30 mm.

 Storlek:  Artikelnr: Vikt: Volym: 

 120 x 60 739-010 10  kg 0,037 m3

 152 x 76 719-010 13 kg 0,065 m3

 183 x 76 709-010 15 kg 0,078 m3



 Storlek:  Artikelnr: Vikt: Volym: 

 80 cm 769-010 10 kg 0,057 m3

 Höjd: 110 cm

Tips! 
Komplettera med Fixvagnen. Praktisk förvaring  
med plats för upp till 6 bord. Låsbara hjul.

Kalasbordet ståbord.
Kalasbordet ståbord för event är ett fällbart, mycket tåligt bord.  
Skiva och ram i formpressad ABS-plast. Ramen är 45 mm. 
Det mörkgrå stålunderredet är av antirostbehandlat stål, Ø 20 mm.  

Kalasstolen 2. 
Fällbar mycket stabil stol med mörkgrått pulverlackerat  
antirostbehandlat stålunderrede, Ø 26 mm. Rygg och sits  
av vit formpressad ABS-plast.  
Testad enl. EN 12520.

Storlek: 85 x 46 x 52 cm

Sitthöjd: 44 cm

Volym: 0,04 m3

Vikt: 5,5 kg

Artikelnr: 575-010

4 stolar/förpackning
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Du vet väl om att alla våra produkter  
finns på lager och levereras senast  
dagen efter din beställning. 

 Storlek:  Artikelnr: Färg:

 183 x 76 709-100 vitt

  709-199 svart

 Ø  80 cm 769-100 vitt

  769-199 svart

 Ø  152 cm 729-100 vitt

  729-199 svart

Överdrag till Kalasborden.
Praktiska överdrag till alla bord av 190 gr Spandex. Tvättas i maskin.  
Finns i vitt och svart.


