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1. Kontrollrom Martin Linge CCR
2. Samhandlingsrom industri
3. Operatørbord Elkem 3x40t buet.
4. Spesialløsning Foredling 3 x 38t
5. Smartboks i OPS rom

Til inspirasjon



ERGODESK MØBLER

ErgoDesk er vårt nå 25 år gamle merkenavn for spesialmøbler. Allerede da med fokus på ergonomi, og
slettes ikke mindre aktuelt i dagens arbeidsmiljø. ErgoDesk var den første store leverandøren med 
avanserte løsninger for DAK bord, deretter gjennom introduksjon av elektriske understell 
i det norske markedet. Som en naturlig utvikling ligger i dag hovedfokuset på arbeidsplasser med særskilte 
men også avanserte behov eller oppgaver som skal utføres.

I dag endres teknologien raskt og legger til rette for mange nye muligheter, ikke minst i de situasjoner 
der ErgoDesk har sitt naturlige marked. Dette gjelder prosessindustri, produksjonsanlegg, overvåkning av 
IT, flytrafikk, militære operasjoner, Politi, Brannvesen eller AMK sentraler og samhandling og beredskap.  

ErgoDesk er i dag inndelt i fire grupper for at kunden lettere skal identifisere om produktene dekker sitt 
formål.

ErgoDesk serien
Er tilpasset kunder med behov for 24/7 drift med høye krav til ergonomi, funksjonalitet og stabilitet. 
Modellene i denne serien er delt i det vi kaller Cockpit og Operator. 

ErgoDesk Collaboration
Møte og samhandlingsløsninger. Både avanserte møtebord med skjult teknikalitet og enkle oppheng for 
skjermer. 

ErgoDesk Spesial
Spesialløsninger som ofte basert på integrering av ny teknologi i møbel. Også andre løsninger som 
ofte er prosjektbaserte, og ikke nødvendigvis repeterende dekkes i denne gruppen. 

Vi håper denne katalogen gir et godt innblikk i hva vi kan tilby, og gi noen svar i forhold til ditt behov.

Med vennlig hilsen
Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Terje Bakkeli
Produktansvarlig møbler
+ 47 99 47 11 30

terje
Gjennomstreking





INNHOLD

ErgoDesk serien

- Forklaring og standard format
- Spesielle hensyn
- Produkter i gruppen

ErgoDesk Collaboration

- Møtebord/ Beredskapsbord
- Samhandlingsløsninger
- Skapløsninger

ErgoDesk Spesial

- Konsoller
- Skjermstativ





ERGODESK SERIEN

F-5374 F-7927
Elegant Oak Lys grå

De mest brukte RAL fargene på
ståldeler er:

De mest brukte laminatene for
operatørbord er:

White  Aluminum 
RAL 9006

Anthracite Grey
RAL 7016

Deep Jet Black
RAL 9005

Disse bordene er spesielt utarbeidet i sammen med et bredt utvalg fagdisipliner tilknyttet kontrollromsmiljøer, blant
annet human factor rådgivere, tekniske fag, arkitekter og ikke minst brukere. På den måten vet vi at produktene
tilfredstiller de behov som oppstår i disse sammensatte og komplekse arbeidsmiljøene.

Viktigst er selvfølgelig at det dekker kravene i ISO 11064 der det er relevant. Dette sikrer brukeren en god 
arbeidsplass.

Den tekniske integreringen er godt ivaretatt, hvor tekniske rom er integrert i møbelet med lett tilgang
for teknisk personell. Det er mange muligheter, og i de fleste tilfeller klarer vi å tilpasse plassen slik at alt
får plass, uten å gå på kompremiss med brukeropplevelsen. 

Monitorhyllen er utstyrt med kabelgjennomføringshull tilpasset antall monitorer. Tilpassing og justering av 
monitorene er selvfølgelig ivaretatt med fleksible monitorholdere. Det er kabelgjennomføringer for nødvendige 
kabler som tastatur, mus og kommunikasjonsutstyr i bordplaten.

ErgoDesk Operator serien er tilpasset kunder med 24/7/365 drift og med høye krav til ergonomi, funksjonalitet 
og stabilitet. 

Løsningene fremstår som robuste, men også som overraskende ryddige,  estetiske og lite krevende i sine miljøer. 
Dette kommer blant annet av de integrerte systemene som skjuler kablingen, og muligheten til bruk av forskjellige 
materialer som skaper liv.

Om modellene:

De fleste modellene utvikles spesielt for hvert prosjekt, og spesifikke behov. Dog er det en del variabler som 
går igjen.
Formen på bordene deles gjerne i tre hovedgrupper: rette bord, buet/kurvet bord, og det som kalles Cockpit.

Størrelsen er basert på antall monitorer som brukes. Det vanlige er 4, 6 eller 8 monitorer på en rekke. Skjermene 
det tas høyde for i dag er 24 tommer. Dybden på bordplaten er ofte 600-700 mm, for å dekke de kravene som
ligger i ISO 11064. Den nedsenkede monitorhyllen er oftest 270- 300 mm dyp, og står 100 til 120 mm lavere 
enn bordplaten.

Rett Buet Cockpit



Hev og senk
Vanlig nedsenk av monitorhyllen er FAST på minus 10 cm 
målt mot bordplaten. 
Elektrisk hev/senkbar utgave leveres vanligvis med elektrisk 
justering fra minus 10 cm opp til samme nivå som bordplaten. 

STANDARDER FOR ERGODESK SERIEN

Alternativ 1:

2 delt søyle med slaglengde 50 cm.

Normal laveste høyde målt på toppramme 69,5 cm 
og øverste høyde målt på toppramme er 119,5 cm.

Alternativ 2: 
Dette alternativet dekker kravene 
om kontrollromsmøbler i henhold  til  ISO 11064. 

3-delt søyle med full  slaglengde på 65 cm.

Normal laveste høyde målt på toppramme 63,8 cm.
Normalt elektronisk begrenset i øverste posisjon 
til 125 cm målt på toppramme.

Alternativ 1: laveste 69,5 cm
Alternativ 2: laveste 65,3 cm

Alternativ 1: høyeste 119,5 cm
Alternativ 2:  høyeste 125 cm

Andre justeringer
(ut ifra bordets form/design er det ikke sikkert at alle kan velges til samme bordløsning)

Løftehøyde av hele bordet 

Dybdekjøring av monitorhylle
Vanlig dybdekjøring gir en justeringslengde på 10 cm.

Tilt av monitorene eller monitorhylle
Monitorene kan elektronisk tiltes fra normalt 90 grader til 
45 grader. Løsningen avhenger av bordets form, og av
annet integrert utstyr i bordet. 





Dybde buet bord

Bredde

Radie = 3500

ERGODESK OPERATOR SERIEN 
200 | 300 | 400 | Cockpit 

 BUET MODELL RETT MODELL 
Løftehøyder målt på bordplate   
Løftehøyde std 72-122 cm 72-122 cm 
Løftehøyde lang 68-130 cm 68-130 cm 
FAST høyde* 72 cm 72 cm 
*om ikke spesifisert. 
   
Monitorhylle høydejustering   
FAST - minus 10 cm Ja Ja 
Elektrisk justerbar** Fra -10 til 0 cm Fra -10 til 0 cm 
** målt på avstand mellom bordplate og monitorhyllens plate. 
 

Mål på modell med monitorer 
 
Modellserie 200 300 400 
Form RETT BUET RETT BUET RETT BUET 
Antall monitorer std 4 6 8 
Std radie i magebue  x R3500 X R3500 X R3500 
          
Type monitor 21,5” 24” 27” 21,5” 24” 27” 21,5” 24” 27” 
Buet bord bredde  225 245 270 330 350 395 435 470 x 
Rett bord bredde 220 230 260 320 340 385 420 460 510  
Dybde bord med radie  110 112 115 125 127 136 143 150 x 
Dybde bord rett 100 100 100 100 100 100   100   100   100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål på  ErgoDesk Cockpit modeller 
Modellserie 2380 2580 2850 
Form BUET BUET BUET 
Monitor type 24” 24” 24” 
Bord bredde 238 258 285 
Bord dybde 153 152 140 

   

    
 

Cockpit 2380                                             Cockpit 2580                                              Cockpit 2850

SUVEREN RØRMØBELFABRIKK AS   |   ERGODESK OPERATOR  |  suveren@suveren.no   |   +47 23 17 53 00

Mål er oppgitt i cm.





Bord med teknisk rom med luker. Åpnes enkelt med vridere.

Bord med teknisk rom med helt deksel. Tas av og på med nøkkelhullsystem. Todelt på større bord.



ERGODESK OPERATOR UTFORMING OG TILLEGGSVALG

ErgoDesk Operator serien kommer i med forskjellige design og tilleggsutstyr ut i fra form. Spør oss om 
eksakte løsninger for ditt behov. Det er mange variabler som avgjør. Her er noen valgmuligheter. 

Valg av frontdeksel materiale for løsning med integrert teknisk rom.

Tilleggsvalg

Lakkert stål Med teppe / Stoff Laminater

Opphengspanel for 
klipsmutter

Hylle for innfesting i opphengspanel 19” monteringsramme

Spor i RF stål Monitorholdere Albuepute Dragchain med kasse



Tilpasset ErgoDesk Operator bord med  integrert albuepute, spesial monitorhylle med hev/senk og dybdekjøring.

ErgoDesk Operator 400-serien. Buet med plass til 8x24t på rekke.



ERGODESK OPERATOR NEXT

Dette er vår nye serie bord som er basert på et prosjekt hvor man ønsket det beste av alt. Bordene
kan sies å innha kombinasjonen av overlegne ergonomiske egenskaper, tilrettelagt for teknisk integrering, 
og et tiltalende design.

ERGODESK OPERATOR NEXT L - FORAN ERGODESK OPERATOR NEXT L - BAK

ERGODESK OPERATOR NEXT H - FORAN ERGODESK OPERATOR NEXT H - BAK



ERGODESK COLLABORATION

Dette er vår serie med møtebord og samhandlingsløsninger. Fra små løsninger med integrert teknologi
eller vårt største bord på 22 meter. Vi kan stort sett tilpasse oss til kundens behov.

Som bildet på neste side viser kan vi tilpasse samhandlingsløsninger helt spesifikt mot ønsket
arbeidsoppgave. Eksemplet viser det som kalles et ekspertsenter, der man tar over prosesser eller
arbeidsoppgaver med fjermstyring. I en utvidet versjon kan man i samme rom utvide løsningen fra tre 
samtidige brukere til syv. Dette produktet har banet vei for store kostnadsreduksjoner der ekspertene 
ikke lengre behøver å være fysisk tilstede på anlegget. 

Møtebord / Beredskapsbord

Samhandling

Skap med integrert Skjerm

Der standard møtebord formater ikke passer inn
eller man ønsker integrerte tekniske løsninger. 
 
Vi leverer for det meste to løsninger for integrering av
monitorer/tastatur/mus.

1. Smartboks - som vist i eksempelet. Løsningen vippes
opp fra bordet.
2. Elektrisk hev/senk av individuelle skjermer i bordet.

Ofte i forbindelse med en beredskapssituasjon finner du 
disse bordene hvor hver posisjon representerer en rolle. 
Er også et ypperlig møbel for små og mellomstore bedrifter 
som ønsker et profesjonelt videokonferanserom, men ikke 
ser behovet for de dyreste løsningene. 

Dette produktet er tatt frem i et prosjekt hvor det
å fjerne videokonferansedelen når det ikke er i bruk
er helt avgjørende. Løsningen tilpasses ønsker format 
på skjerm. Skjermen er hev og senkbar ved et trykk.

Til tross for at løsningen er tatt frem for kontor,
passer det ypperlig inn der man ikke ønsker å henge 
skjermer på veggen, eller ikke har noen vegg som
er hensiktsmessig å benytte.  







ERGODESK SPESIAL

Det er mange prosjekter som krever egne løsninger. Vi har lang erfaring med å tilpasse oss bransjer
eller fag med spesielle behov. Noen eksempler:

Konsoll løsninger

Konsoll med integrert skap

Skap med integrert Skjerm

Konsoll løsningene er alltid prosjekt spesifikke der
vi integrerer det utstyret som trengs, og i henhold
til de ergonomiske mulighetene som designet gir.

Konsoll løsningene kan leveres hev og senkbare
der det er hensiktsmessig. Spør oss om erfaringer og 
løsninger.

Skjermstativ

Eksempel: Hev/senkbart til 85 tommer på hjul 3 x 55 t med integrert kamera og teknisk rom.
Hev/senk og dybdejustering. 



Brukerspesifikke løsninger og forslag
Vi setter alltid pris på å bli spurt om prosjekter. Dersom vi kan sender vi gjerne over et forslag som visualiserer 
den løsningen vi ser for oss. Gjerne satt inn i rommet/miljøet der det skal stå.





Suveren Rørmøbelfabrikk AS

European Space Agency - Mission Control Room - Produsert av Suveren Rørmøbelfabrikk AS

SPØR OSS OM SPESIALMØBLER!

Besøk:   Søren Bulls vei 29 | 1051 OSLO
Post:      Postboks 35 FURUSET - 1001 OSLO
E-post:   suveren@suveren.no  |  Tel: 47 23 17 53 00 




