
One Wood Furniture producerer danske kvalitetsmøbler til moderne læremiljøer i 
institutioner og skoler.
Vores udgangspunkt er en klar kvalitetsfilosofi med kundernes behov i centrum.
Vores fokus er at skabe trygge rammer, der tilgodeser børns trivsel, udvikling og 
sikkerhed.

ONE WOOD furniture A/S 
Odensevej 28 · 5772 Kværndrup 

Tlf. +45 62 27 19 30  
info@onewood.dk
www.onewood.dk 

 FSC certificeret birkekrydsfiner
 Dansk design og kvalitet
 Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut

PRODUKTKATALOG



 
 
 

Troldegarderobe m/bænk 1-5 sekt. 

ktnavnet 
Troldegarderobe med bænk 1-5 sekt. i 15 mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Garderoben indeholder som standard pr. sektion: 

 1 fodrist 
 1 sutskoholder 
 1 drejekrog med 3 kroge 
 1 rum i toppen 
 Birkebænk 

Se tilbehør på Onewood.dk 
 

Mål: Højde: 1500mm. Dybde: 450mm. 

 

 

 

 

Varenr. 7871-7872-7873-7874-7875 

Varenr. 



 
 
 

Troldegarderobe u/bænk 1-5 sekt. 

Produktnavnet 
Troldegarderobe uden bænk 1-5 sekt. i 15 mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Garderoben indeholder som standard pr. sektion: 

 1 fodrist 
 1 sutskoholder 
 1 drejekrog med 3 kroge 
 1 rum i toppen 

Se tilbehør på Onewood.dk 
 

Mål: Højde: 1500mm. Dybde: 250mm. 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 7861-7862-7863-7864-7865 

Varenr. 



 
 
 

One Wood Lux garderobe m/bænk 1-5 sekt.  

 
One Wood Lux garderobe 1-5 sekt. i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med lys 
grå laminat på bænk (kan leveres i alle One Woods standardfarver) 
Garderoben indeholder som standard pr. rum: 

 1 drejekrog med 3 kroge 
 1 fodrist 
 1 rum i toppen 
 Birkebænk med laminat 

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde:1500mm. Dybde:450mm.  

Variabelt indv. mål i hvert rum: 250/300mm. 

 

 

 

 

Varenr. 7651D-7652D-7653D-7654D-7655D 



 
 
 

One Wood Lux garderobe u/bænk 1-5 sekt.  

 
One Wood Lux garderobe 1-5 sekt. i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Garderoben indeholder som standard pr. rum: 

 1 drejekrog med 3 kroge 
 1 fodrist 
 1 rum i toppen 

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde:1500mm. Dybde:250mm. 

Variabelt indv. mål i hvert rum: 250/300mm. 

 

 

 

Varenr. 7551D-7552D-7553D-7554D-7555D 

 

 



 
 
 

Skolegarderobe u/bænk 1-5 sekt. 
Skolegarderobe uden bænk 1-5 sekt. i 18 mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Garderoben indeholder som standard pr. sektion: 

 1 fodrist 
 1 drejekrog med 3 kroge 
 1 ekstra dybt rum i toppen 

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde:1500mm. Dybde:350/250mm. 

 

 

 

Varenr. 7751-7752-7753-7754-7755 



 
 
 

Skolegarderobe m/bænk 1-5 sekt. 
Skolegarderobe 1-5 sekt. i 18 mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner med laminatbænk. 
Garderoben indeholder som standard pr. sektion: 

 1 fodrist 
 1 drejekrog med 3 kroge 
 1 ekstra dybt rum i toppen 
 Birkebænk med laminat 

Leveres som standard med lys grå laminat på bænk (kan leveres i alle One Woods 
standardfarver). 
Se tilbehør på Onewood.dk 
 

Mål: Højde:1500mm. Dybde:450mm. 

 

 

Varenr. 7851-7852-7853-7854-7855 



 
 
 

One Wood Mega u/bænk 1-5 sekt. 
One Wood Mega uden bænk 1-5 sekt. i 18 mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Garderoben indeholder som standard pr. sektion: 

 1 drejekrog med 3 kroge 
 1 fodrist 
 Ekstra plads med 2 rum i toppen 
 Låge og sutskoholder som ekstratilbehør 

Mål: Højde:1500mm. Dybde:250mm. 

Variabel indv. mål i hvert rum: 250/300mm. 

 

 

Varenr. 7600M-7601M-7602M-7603M-7604M 



 
 
 

One Wood Mega m/bænk 1-5 sekt. 
One Wood Mega 1-5 sekt. i 18 mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 
laminatbænk. 
Garderoben indeholder som standard pr. sektion: 

 1 drejekrog med 3 kroge 
 1 fodrist 
 Ekstra plads med 2 rum i toppen 
 Låge og sutskoholder som ekstratilbehør 
 Birkebænk med laminat 

Leveres som standard med lys grå laminat på bænk (kan leveres i alle One Woods 
standardfarver). 
 
Mål: Højde:1500mm. Dybde:450mm. 

Variabel indv. mål i hvert rum: 250/300mm. 

 

 

Varenr. 7605M-7606M-7607M-7608M-7609M 



 
 
 

Væggarderobe 1-5 sekt. 
Væghængt garderobe 1-5 sekt. i hvidpigmenteret 18mm birkekrydsfiner. 
Garderoben indeholder som standard pr. sektion: 

 1 drejekrog med 3 kroge 
 1 rum på 250x250x250 el. 250x300x250 

Kan med fordel kombineres med væghængt garderobebænk med skorist. 
 
Mål: Højde: 375mm. Dybde: 250mm. 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 8421-8422-8423-8424-8425 



 
 
 

Væghængt garderobebænk m/skorist 1-5 sekt. 
Væghængt garderobebænk 1-5 sekt. i hvidpigmenteret 18mm birkekrydsfiner. 
Garderobebænken indeholder som standard pr. sektion: 

 1 fodrist 

Kan med fordel kombineres med væggarderobe. 
En god måde at opbevare fodtøj væk fra gulvet. 
 
Mål: Højde: 300mm. Dybde: 250mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 8421B-8422B-8423B-8423B-425B 



 
 
 

Garderobebænk 
Garderobebænk i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærkt laminat på 
siddefladen. 
Kan leveres i alle One Woods standardfarver. 
 
Mål: Højde:300 mm. Længde:1200 mm. Dybde:300 mm. 
Vægt: 10 kg. 
 

Varenr. 8050D  



 
 
 

Støvlevæg 

 
Støvlevæg i 18mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner er en let og elegant måde at 
opbevare støvler og andet fodtøj på. 
 
Støvlevæggen findes i følgende mål: 
 
1110 5 par Højde: 1000 mm. Bredde:210 mm. Dybde: 250 mm. Vægt: 5 kg. 
1120 10 par Højde: 1000 mm. Bredde:450 mm. Dybde: 250 mm. Vægt: 10 kg 
1130 15 par Højde: 1000 mm. Bredde:690 mm. Dybde: 250 mm. Vægt: 15 kg. 
 

 

 

 

 

Varenr. 1110 / 1120 / 1130 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

Ergonomisk påklædningsbænk 

 
Når man bruger dette møbel, kan man sidde ret op og ned, uden at skulle vride og bøje 

sig. Man kan også vælge at stå op og hjælpe barnet. 

Man opnår mulighed for skiftende arbejdsstillinger, som er medvirkende til, at man 

skåner personalets ryg, skulder og lænd bedst muligt. 

  

 

Mål: Højde: 595 / 1140mm. Bredde: 655mm. Dybde: 570mm  

Varenr. 8335 påklædningsbænk enkelt, 2 trin 

Varenr. 83353 påklædningsbænk enkelt, 3 trin 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

Ergonomisk påklædningsbænk 

 
Når man bruger dette møbel, kan man sidde ret op og ned, uden at skulle vride og bøje 

sig. Man kan også vælge at stå op og hjælpe barnet. 

Man opnår mulighed for skiftende arbejdsstillinger, som er medvirkende til, at man 

skåner personalets ryg, skulder og lænd bedst muligt. 

  

 

Mål: Højde: 595 / 1140mm. Bredde: 1545mm. Dybde: 495mm 

 

Varenr. 8336 (påklædningsbænk dobbelt, 2 trin) 

Varenr. 83363 (påklædningsbænk dobbelt, 3 trin) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

Ergonomisk påklædningsbænk 

 
Når man bruger dette møbel, kan man sidde ret op og ned, uden at skulle vride og bøje 

sig. Man kan også vælge at stå op og hjælpe barnet. 

Man opnår mulighed for skiftende arbejdsstillinger, som er medvirkende til, at man 

skåner personalets ryg, skulder og lænd bedst muligt. 

  

 

Mål: Højde: 670 / 1228mm. Bredde: 750mm. Dybde: 570mm  

Varenr. 8337 (påklædningsbænk, væghængt foldbar 2 trin) 

Varenr. 83372 (påklædningsbænk, væghængt foldbar 3 trin) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

Ergonomisk påklædningsbænk 

 
Når man bruger dette møbel, kan man sidde ret op og ned, uden at skulle vride og bøje 

sig. Man kan også vælge at stå op og hjælpe barnet. Denne påklædningsbænk er 

specielt udviklet til dagplejemødre og institutioner med meget lidt plads. 

Påklædningsbænken kan foldes sammen og gemmes bag en dør.  

Man opnår mulighed for skiftende arbejdsstillinger, som er medvirkende til, at man 

skåner personalets ryg, skulder og lænd bedst muligt. 

  

Mål: Højde: 670 / 1228mm. Bredde: 750mm. Dybde: 570mm  

Varenr. 8338 (påklædningsbænk, sammenklappelig 2 trin) 

Varenr. 83382 (påklædningsbænk, sammenklappelig 3 trin) 



 
 
 

Låge til garderobe 

 
Låge i i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner, lågen kan også leveres med laminat i 
alle One Woods standardfarver. 
  
Lågen kan med fordel kombineres med en billedramme eller udfræsning til 
billederamme, så det er nemmere for barn og forældre at identificere egen garderobe. 
  
Alle låger leveres med soft-luk som standard. 
Mål tilpasses den enkelte garderobe. 
 
Varenr.: 7876 Låge, hvidpigmenteret 
Varenr.: 7877 Låge med laminat 
Varenr.: 7680D Billedramme 
 

 

    

 

Varenr. 7876 – 7877 – 7680D 



 
 
 

Låge til OneWood lux 
Låge til OneWood lux i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Kan også leveres med laminat i alle One Woods standardfarver på varenr. 7671D. 
  
Lågen kan med fordel kombineres med en billedramme eller udfræsning til 
billederamme, så det er nemmere for barn og forældre at identificere egen garderobe. 
  
Alle låger leveres med soft-luk som standard. 
Mål tilpasses den enkelte garderobe. 
 

     

 

Varenr. 7670 



 
 
 

Låge til OneWood Mega 
Låge til Funky SFO garderobe i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Kan også leveres med laminat i alle One Woods standardfarver på varenr. 7671m. 
  
Lågen kan med fordel kombineres med en billedramme eller udfræsning til 
billederamme, så det er nemmere for barn og forældre at identificere egen garderobe. 
  
Alle låger leveres med soft-luk som standard. 
Mål tilpasses den enkelte garderobe. 
 

     

 

Varenr. 7670m 



 
 
 

Låge til væggarderobe 
Låge til væggarderobe i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
  
Lågen kan med fordel kombineres med en billedramme eller udfræsning til 
billederamme, så det er nemmere for barn og forældre at identificere egen garderobe. 
  
Alle låger leveres med soft-luk som standard. 
Mål tilpasses den enkelte garderobe. 
 

     
 

Varenr. 8426 



 
 
 

 

7676D Hjulsæt 

2 stk. hjulsæt til fritstående garderobe kan bruges op til 5 rum. 

Mål hjulsæt: Højde:145mm. inkl. hjul. Længde: 740mm. Bredde:60mm. Vægt: 4 kg. 

 

 
 

7672D Sutskoholder 

Sutskoholderen i forkromet rør giver en praktisk og overskuelig niveauopdeling, så 

børnene let kan komme af med deres sutsko o.lign., samt har den fordel at der altid er 

tørre indesko til at tage på. 

7675D Sokkel og bagbeklædning 

Der kan monteres sokkel og bagbeklædning på alle One Woods garderober, hvis man 

ønsker at en fritstående garderobeløsning. 

Sokkel mål: Højde:150mm. Længde: 420mm. 

 



 
 
 

Billederamme 

 
Låger på garderobe kan med fordel kombineres med en billedramme eller udfræsning 
til billederamme, så det er nemmere for barn og forældre at identificere egen 
garderobe. 
Billedrammen kan eftermonteres på alle eksisterende garderobelåger. 
 
Varenr.: 7680D Udfræsning til ”billederamme 
Varenr.: 7665 Billedramme 
 

 

      

 

Varenr. 7680D / 7665 



 
 
 

Tillæg for laminat på bænk til troldegarderobe 
Laminat på bænk til troldegarderobe som gør bænken mere slidstærk og øger 
levetiden på bænken. 
 
Der kan frit vælges mellem alle One Woods standardfarver. 
  

 

Varenr. 7878 

Tillæg for laminat på garderobehylde 
Laminat på hylden i garderobe gør overfladen ekstra slidstærkt og er med til at forøge 
levetiden på garderoben. 
 
Der kan frit vælges mellem alle One Woods standardfarver. 
  

 

Varenr. 7673D 



 
 
 

Fletkurv 

Flettet kurv i god kvalitet til at sætte i eller oven på garderoben – velegnet til hue, 

handsker og andre ting. 

Passer til alle vores garderober. 

 

Mål: Højde:150mm Bredde:240mm Dybde:240mm 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 7879  



 
 
 

Efterår til garderobelåge 
UV print til garderobe med efterårsmotiver. Der kan frit vælges mellem de 12 motiver, 
som angives efter nr. 
 
Med udvalget af print til møbler skabes der unikke løsninger, og giver liv i legerummet. 
Illustrationerne har en pædagogisk indgangsvinkel, hvor læring og eksploration er i 
højsæde. Den høje detaljegrad ved illustrationerne, gør det spændende for børnene at 
udforske produkterne og finde særheder og kendetegn ved de enkelte motiver.  
Det er med til at stimulere deres fantasi til at skabe egne lege der involverer motiverne 
og produkterne. 
Printet er helt unikt og lavet af en lokal kunstner fra Ærø. Kunstneren har tegnet det 
specielt til One Woods møbler. 

Varenr. PN1E-12E 



 
 
 

Vinter til garderobelåge 
UV print til garderobe med vintermotiver. Der kan frit vælges mellem de 12 motiver, 
som angives efter nr. 
 
Med udvalget af print til møbler skabes der unikke løsninger, og giver liv i legerummet. 
Illustrationerne har en pædagogisk indgangsvinkel, hvor læring og eksploration er i 
højsæde. Den høje detaljegrad ved illustrationerne, gør det spændende for børnene at 
udforske produkterne og finde særheder og kendetegn ved de enkelte motiver.  
Det er med til at stimulere deres fantasi til at skabe egne lege der involverer motiverne 
og produkterne. 
Printet er helt unikt og lavet af en lokal kunstner fra Ærø. Kunstneren har tegnet det 
specielt til One Woods møbler. 

Varenr. PN1V-12V 



 
 
 

Sommer til garderobelåge 
UV print til garderobe med sommermotiver. Der kan frit vælges mellem de 12 motiver, 
som angives efter nr. 
 
Med udvalget af print til møbler skabes der unikke løsninger, og giver liv i legerummet. 
Illustrationerne har en pædagogisk indgangsvinkel, hvor læring og eksploration er i 
højsæde. Den høje detaljegrad ved illustrationerne, gør det spændende for børnene at 
udforske produkterne og finde særheder og kendetegn ved de enkelte motiver.  
Det er med til at stimulere deres fantasi til at skabe egne lege der involverer motiverne 
og produkterne. 
Printet er helt unikt og lavet af en lokal kunstner fra Ærø. Kunstneren har tegnet det 
specielt til One Woods møbler. 

Varenr. PN1S-12S 



 
 
 

Forår til garderobelåge 
UV print til garderobe med forårsmotiver. Der kan frit vælges mellem de 12 motiver, 
som angives efter nr. 
 
Med udvalget af print til møbler skabes der unikke løsninger, og giver liv i legerummet. 
Illustrationerne har en pædagogisk indgangsvinkel, hvor læring og eksploration er i 
højsæde. Den høje detaljegrad ved illustrationerne, gør det spændende for børnene at 
udforske produkterne og finde særheder og kendetegn ved de enkelte motiver.  
Det er med til at stimulere deres fantasi til at skabe egne lege der involverer motiverne 
og produkterne. 
Printet er helt unikt og lavet af en lokal kunstner fra Ærø. Kunstneren har tegnet det 
specielt til One Woods møbler. 

Varenr. PN1F-12F 



 
 
 

Kubusreol med bagplade – 2 rum 

Produktnavnet indskrives her! 
Mobil Kubus reol 2 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de fleste 
behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  
 Ønskes reolen mere slidstærk, kan der tilføres laminat på toppladen og dermed 

øge levetiden på reolen - varenr. 8102L.  

Se tilbehør på Onewood.dk 

Mål: Højde: 491mm. Bredde: 804mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 16 kg. 

 

     

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Her indsættes tegning(er) 

Varenr. 8102 

 



 
 
 

Kubusreol med bagplade – 3 rum 

Produktnavnet 
Mobil Kubus reol 3 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de fleste 
behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  
 Ønskes reolen mere slidstærk, kan der tilføres laminat på toppladen og dermed 

øge levetiden på reolen - varenr. 8103L.  

Se tilbehør på Onewood.dk 

Mål: Højde: 491mm. Bredde: 1197mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 24kg. 

     

 

 

 

Her indsættes foto 

 
 

 

Varenr. 8103 



 
 
 

Kubusreol med bagplade - 4 rum 
Mobil Kubus reol 4 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de fleste 
behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Se tilbehør på Onewood.dk 

Mål: Højde:864mm. Bredde:804mm. Dybde:375mm. 

Vægt: 27 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8104 



 
 
 

Kubusreol med bagplade - 6 rum 
Mobil Kubus reol 6 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Se tilbehør på Onewood.dk 

Mål: Højde:864mm. Bredde:1197mm. Dybde:375mm. 

Vægt: 40 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Her indsættes tegning(er) 

Varenr. 8106 



 
 
 

Kubusreol med bagplade – 6 rum, 2Bx3H 
Mobil Kubus reol 6 rum (høj version 2Bx3H) i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Mål: Højde: 1237mm. Bredde: 804mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 40 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8106H 



 
 
 

Kubusreol med bagplade – 9 rum 
Mobil Kubus reol 9 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Mål: Højde: 1237mm. Bredde: 1197mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 56 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8109 



 
 
 

Kubusreol med bagplade – 12 rum, 3Hx4B 
Mobil Kubus reol 12 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Mål: Højde: 1237mm. Bredde: 1590mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 73 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8112 



 
 
 

Kubusreol med bagplade – 12 rum, 4Hx3B 
Mobil Kubus reol 12 rum (høj version 3Bx4H) i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Mål: Højde: 1610mm. Bredde: 1197mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 73kg. 

 

 

 

Varenr. 8112H 



 
 
 

Kubusreol med bagplade – 16 rum, 4Hx4B 
Mobil Kubus reol 16 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Mål: Højde: 1610mm. Bredde: 1590mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 95kg. 

 

 

 

Varenr. 8116H 



 
 
 

Kubusreol med bagplade – 1 rum 

Produktnavnet 
Mobil Kubus reol V med 1 rum (samme str. som 3 rum 8103) i 18 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 
Kubus reol bred giver mulighed for at opbevare anderledes i forhold til den almindelige 
Kubus. Samtidig kan den også opdeles efter ønske, alt efter hvor man placerer f.eks. 
et lodret skillerum (8116L). 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skillerum, skuffer, låger el. lign. i nogle rum - opgiv venligst 

placering. 

Mål: Højde: 491mm. Bredde: 1197mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 20kg. 

 

 

 

 

Varenr. 8103V 



 
 
 

Kubus reol med bagplade og 1 hylde – 2 rum 
Mobil Kubus reol V med 2 rum (samme str. som 6 rum 8106) i 18 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 
Kubus reol bred giver mulighed for at opbevare anderledes i forhold til den almindelige 
Kubus. Samtidig kan den også opdeles efter ønske, alt efter hvor man nu placerer 
f.eks. et lodret skillerum (8116L). 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skillerum, skuffer, låger el. lign. i nogle rum - opgiv venligst 

placering.  

Mål: Højde: 864mm. Bredde: 1197mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 35kg. 

Varenr. 8106V 



 
 
 

Kubus reol med bagplade og 2 hylde – 3 rum 
Mobil Kubus reol V med 3 rum (samme str. som 9 rum 8109) i 18 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 
Kubus reol bred giver mulighed for at opbevare anderledes i forhold til den almindelige 
Kubus. Samtidig kan den også opdeles efter ønske, alt efter hvor man nu placerer 
f.eks. et lodret skillerum (8116L). 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skillerum, skuffer, låger el. lign. i nogle rum - opgiv venligst 

placering.  

Mål: Højde: 1237mm. Bredde: 1197mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 50kg. 

 

Varenr. 8109V 



 
 
 

Kubus reol med bagplade og 3 hylder – 4 rum 

 
Mobil Kubus reol V med 4 rum (samme str. som 12 rum 8112H) i 18 mm 
hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 
Kubus reol bred giver mulighed for at opbevare anderledes i forhold til den almindelige 
Kubus. Samtidig kan den også opdeles efter ønske, alt efter hvor man nu placerer 
f.eks. et lodret skillerum (8116L). 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 18 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skillerum, skuffer, låger el. lign. i nogle rum - opgiv venligst 

placering.  

Mål: Højde: 1610mm. Længde: 1197mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 70kg. 

 

 

 

Varenr. 8112V 



 
 
 

Bænk m/ 3 kasser og madras 

Produktnavnet indskrives her! 
Kubus bænk i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner inkl. madras på topplade, samt 
3 mobile kasser. Kasserne er tilført glas i frontpladen, som gør det let at se hvad der 
er i kasserne og holde orden i legesagerne. 
Kubus bænken er et godt alternativ til at skabe kombineret siddeplads og mobil 
opbevaring. 

 Leveres med madras og 3 mobile kasser  

Se tilbehør på Onewood.dk 

Mål: Højde:460mm. Bredde:1197mm. Dybde:375mm. 

Vægt: 30kg. 

 

 

 

Varenr. 8103B 

 



 
 
 

Bænk med madras 

Produktnavnet indskrives her! 
Kubus bænk i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner inkl. madras på topplade. 
Kubus bænken er et godt alternativ til at skabe en siddeplads der vil passe godt ind et 
eksisterende Kubus sortiment. 

 Leveres med madras  

Se tilbehør på Onewood.dk 

 

Mål: Højde:460mm. Bredde:1197mm. Dybde:375mm. 

Vægt: 15 kg. 

 

 

 

Varenr. 8103BU 

 



 
 
 

Kubus reol 3 rum – 3 kasser m/glas og madras 
Mobil kubus bænk i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner inkl. madras på topplade, 
samt 3 kasser. Kasserne er tilført glas i frontpladen, som gør det let at se hvad der er i 
kasserne og holde orden i legesagerne. 
Kubus bænken er et godt alternativ til at skabe kombineret mobil siddeplads med 
opbevaringsmulighed. 

 Leveres med låsbare hjul, madras og kasser  

Mål: Højde:491mm. Længde:1197mm. Dybde:375mm. 

Vægt: 39kg. 

 

 

 

Varenr. 8103M 



 
 
 

Madras til Kubus reol 3 rum, grå 

 
Madras til Kubus reol 3 rum. 
En god mulighed for at skabe en kombineret siddeplads og opbevaring, og dermed 
udnytte pladsen optimalt. 
 
Mål: Højde: 30mm. Længde:1197mm. Bredde:375mm. 

Vægt: 2kg. 

 

  

 

 

 

Varenr. 8114M 



 
 
 

8102T - Kubus 2 rum 

8102TU - Kubus 2 rum uden bagbeklædning 

Mobil Kubus reol 2 rum i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 15 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde: 491mm. Længde: 795mm. Dybde: 450mm. 

Vægt: 12 kg. 

 

 

Varenr. 8102T/8102TU 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8103T - Kubus 3 rum 

8103TU - Kubus 3 rum uden bagbeklædning 
Mobil Kubus reol 3 rum i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 15 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde: 491mm. Længde: 1185mm. Dybde: 450mm. 

Vægt: 18 kg. 

 

 
 

 

Her indsættes tegning (er) 

Varenr. 8103T/8103TU 



 
 
 

8104T - Kubus 4 rum 

8104TU - Kubus 4 rum uden bagbeklædning 
Mobil Kubus reol 4 rum i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 15 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde: 864mm. Længde: 795mm. Dybde: 450mm. 

Vægt: 22kg. 

 

 
 

 

Her indsættes tegning (er) 

Varenr. 8104T/8104TU 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8106HT - Kubus 6 rum 

8106HTU - Kubus 6 rum uden bagbeklædning 
Mobil Kubus reol 6 rum (høj version 2Bx3H) i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 15 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde: 1237mm. Længde: 795mm. Dybde: 450mm. 

Vægt: 32kg. 

 

 

Varenr. 8106HT/8106HTU 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8106T - Kubus 6 rum 

8106TU - Kubus 6 rum uden bagbeklædning 
Mobil Kubus reol 6 rum i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 15 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde: 864mm. Længde: 1185mm. Dybde: 450mm. 

Vægt: 32 kg. 

 

 

 

 

Varenr. 8106T/8106TU  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8108T - Kubus 8 rum 

8108TU - Kubus 8 rum uden bagbeklædning 

 

8108TU - Kubus 8 rum uden bagbeklædning 

Kubus 8 rum uden bagbeklædning 

Produktnavnet 

Mobil Kubus reol 8 rum i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 15 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr. 

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde:864mm. Længde:1575mm. Dybde: 450mm. 

Vægt:40kg.  

 

Varenr. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8108HT - Kubus 8 rum 

8108HTU - Kubus 8 rum uden bagbeklædning 

 

8108TU - Kubus 8 rum uden bagbeklædning 

Kubus 8 rum uden bagbeklædning 

Produktnavnet 

Mobil Kubus reol 8 rum høj i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 15 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr. 

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde:1610mm. Længde:795mm. Dybde:450mm. 

Vægt:40 kg.  

 

Varenr. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8109T - Kubus 9 rum 

8109TU - Kubus 9 rum uden bagbeklædning 
Mobil Kubus reol 9 rum i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 15 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr. 

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde:1237mm. Længde:1185mm. Dybde:450mm. 

Vægt: 45 kg. 

 

 
 

 

Varenr. 8109T/8109TU 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8112T - Kubus 12 rum 

8112TU - Kubus 12 rum uden bagbeklædning 

Mobil Kubus reol 12 rum i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de flestes 
behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 15 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde: 1237mm. Længde: 1575mm. Dybde: 450mm. 

Vægt: 59 kg. 

 

 
 

 

Varenr. 8112T/8112TU 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8116T - Kubus 16 rum 

8116TU - Kubus 16 rum uden bagbeklædning 

Mobil Kubus reol 16 rum i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Vores mest populære reol, da det er en smart og enkel reolserie, der opfylder de 
flestes behov for fleksibel og funktionel opbevaring. De mange modeller og 
tilpasningsmuligheder, gør det let at sammensætte efter eget ønske. 

 Leveres med kraftige låsbare hjul og med 15 mm bagbeklædning.  
 Ønskes reolen væghængt, leveres den uden hjul.  
 Ønskes der skuffer eller låger i nogle rum - opgiv venligst rumnr.  

Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde: 1610mm. Længde: 1575mm. Dybde: 450mm. 

Vægt: 72 kg. 

 

 

Varenr. 8116T/8116TU 



 
 
 

Opbevaringskasse til Kubus reol 
Opbevaringskasse udført i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner passer til alle 
Kubus reoler 
 
Mål: Højde:345mm. Længde:370mm. Dybde:355mm. 

Vægt: 5kg. 

 

 

Varenr. 8114 



 
 
 

Opbevaringskasse med glas til Kubus reol 
Opbevaringskasse med glas i front udført i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner 
passer til alle Kubus reoler. 
 
Mål: Højde:345mm. Længde:370mm. Dybde:355mm. 

Vægt: 5kg. 

 

 

Varenr. 8114G 



 
 
 

Store låger til Kubus 6 rum og Kubus 9 rum 

Store låger i 16 mm. mdf plader med laminat, til Kubus reol. Lågerne kan leveres i alle 
One Woods standardfarver. 
Findes til: 

 6 rum – varenr. 8118D 

 9 rum – varenr. 8119D 

 
 

Varenr. 8118D / 8119D 



 
 
 

Opslagstavle til Kubus reol 
Opslagstavle til Kubus reol, er en god måde at kombinere opbevaring og opslag. Dette 
fungerer godt til fritstående løsninger, men kan også være en god mobil løsning til at 
tage frem til brug efter behov. 
Findes til: 

 6 rum – varenr.8120 
 9 rum - varenr. 8121  
 12 rum - varenr. 8129  

Frit stofvalg - 5 farver, se farvekort på onewood.dk 
 

 

 

 

 

Varenr. 8120 / 8121 / 8129 



 
 
 

Whiteboardtavle til Kubus reol  
Whiteboardtavle til Kubus reol, er en god måde at kombinere opbevaring og 
præsentation. Dette fungerer godt til fritstående løsninger, men kan også være en god 
mobil løsning til at tage frem til brug efter behov. Kan bruges til alt lige fra 
undervisning til visualisering i mødelokalerne. 
Findes til: 

 6 rum – varenr. 8122 
 9 rum - varenr. 8123 

 

 
 

 

 

 

Varenr. 8122 / 8123 



 
 
 

Sikkerhedsspejl til Kubus reol 
Sikkerhedsspejl med kantliste til Kubus reol, er en god måde at kombinere opbevaring 
og sikker leg. Dette fungerer godt til fritstående løsninger, men kan også være en god 
mobil løsning til at tage frem til brug efter behov. 
Findes til: 

 6 rum - varenr. 8124 
 9 rum - varenr. 8125  

 
 

 

 

Varenr. 8124 / 8125 



 
 
 

Kridttavle til Kubus reol 
Kridttavle med kantlister til Kubus reol, er en god måde at kombinere opbevaring, 
præsentation og kreativitet. Dette fungerer godt til fritstående løsninger, men kan også 
være en god mobil løsning til at tage frem til brug efter behov. Kan bruges til alt lige fra 
undervisning til kreativitet hos børnene. 

Findes til: 

 6 rum – varenr.8126 
 9 rum - varenr. 8127 
 12 rum - varenr. 8128 

 

 

 

 

Varenr. 8126 / 8127 / 8128 



 
 
 

Tilbehør til Kubus 

 
Der er mange muligheder med Kubus reolen med det store udvalg af tilbehør. Der er 
her vist et udpluk af muligheder. De enkelte varenr. kan aflæses nederst. 

Se hele udvalget på Onewood.dk 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.   

7.  8.  9.  

1. 8115 - Låge til kubus reol 

2. 8115L - Låge til kubus reol med laminat 

3. 8116 - Lille hylde 

4. 8117 - Stor hylde  

5. 8118 - Skuffe til kubus reol 3 stk. 

6. 8118L - Skuffe til kubus reol 3 stk. med laminat 

7. 8116L – Lodret skillerum til kubus reol 

8. 7376D - Laminat på lille hylde  

9. 8117LD - Laminat på topplade 

 



 
 
 

Printet har en pædagogisk indgangsvinkel, som gør det spændende for børn at 
udforske. Samtidig giver det masser af liv i legerummet, og stimulerer børnenes fantasi.  
Printet er unikt og lavet af en lokal kunstner fra Ærø.  
 

UV Print kan bestilles til følgende varenr: 

 8114 Opbevaringskasse til 18mm Kubus reol 

 8115 Låge til 18mm Kubus reol 
o Låger er venstre hængt på print PN1+PN4+PN7 
o Låger er højre hængt på print PN2+PN3+PN5+PN6+PN8+PN9 

 
 

 

 

 

Varenr. PN 1-9 (Se billede) 

UV Print 

PN1 PN2 PN3 

PN6 PN5 PN4 

PN7 PN8 PN9 



 
 
  

One Wood mobilreol 4 rum 
Mobilreol med 4 rum. i 18 mm hvidpigmenteret birkefiner med lysegrå laminat på 
toppladen. 
One Wood mobilreol er en del af One Woods store sortiment af reoler i god kvalitet - vi 
tilbyder et bredt udvalg af reoler til forskellige funktioner og med forskellige 
laminatfarver på toppladen. Kan fås med 4, 6, 9 og 12 rum.  
 
Reolen leveres som standard med hjul og ekskl. opbevaringskasser. Se tilbehør på 
Onewood.dk. 
 

Mål: Højde: 709mm. Bredde: 824mm. Dybde: 450mm. 

 

 

Varenr. 6111 



 
 
  

One Wood mobilreol 6 rum 
Mobilreol med 6 rum. 18 mm hvidpigmenteret birkefiner med lysegrå laminat på 
toppladen. 
One Wood mobilreol er en del af One Woods store sortiment af reoler i god kvalitet - vi 
tilbyder et bredt udvalg af reoler til forskellige funktioner og med forskellige 
laminatfarver på toppladen. Kan fås med 4, 6, 9 og 12 rum.  
 
Reolen leveres som standard med hjul og ekskl. opbevaringskasser. Se tilbehør på 
Onewood.dk. 

 
Mål: Højde: 709mm. Bredde: 1227mm. Dybde: 450mm. 

Vægt: 32kg. 

 

Varenr. 6112 



 
 
 

One Wood mobilreol 9 rum 
Mobilreol med 9 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkefiner med lysegrå laminat på 
toppladen. 
One Wood mobilreol er en del af One Woods store sortiment af reoler i god kvalitet - vi 
tilbyder et bredt udvalg af reoler til forskellige funktioner og med forskellige 
laminatfarver på toppladen. Kan fås med 4, 6, 9 og 12 rum.  
 
Reolen leveres som standard med hjul og ekskl. opbevaringskasser. Se tilbehør på 
Onewood.dk. 

 
Mål: Højde: 894mm. Bredde: 1227mm. Dybde: 450mm. 

 

 

Varenr. 6113 



 
 
 

One Wood mobilreol 12 rum 
Mobilreol med 12 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkefiner med lysegrå laminat på 
toppladen. 
One Wood mobilreol er en del af One Woods store sortiment af reoler i god kvalitet - vi 
tilbyder et bredt udvalg af reoler til forskellige funktioner og med forskellige 
laminatfarver på toppladen. Kan fås med 4, 6, 9 og 12 rum.  
 
Reolen leveres som standard med hjul og ekskl. opbevaringskasser. Se tilbehør på 
Onewood.dk. 
 
Mål: Højde:894mm. Bredde:1630mm. Dybde:450mm. 

 

 

 

 

Varenr. 6114 



 
 
 

Unik reol stor 
Med den multifunktionelle reol er det muligt at skabe mindre miljøer, der giver 
hyggelige og rolige rammer. Dette kan medvirke til lavere støjniveau i et stort rum, 
samt hjælpe barnet til at holde fokus på sin egen aktivitet. 
  
Unik reolen inkl. 3 stk. hylder i 18 mm hvidpigmenteret birkefiner, kan sættes sammen 
til mange spændende indretninger. 
Reolen kan endvidere leveres med smart stofopslagstavle på bagsiden. 
 
Mål: Højde:1600mm. Bredde:1230mm. Dybde:375mm. 

Vægt: 33 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 8300 



 
 
 

Unik reol mellem 
Med den multifunktionelle reol er det muligt at skabe mindre miljøer, der giver 
hyggelige og rolige rammer. Dette kan medvirke til lavere støjniveau i et stort rum, 
samt hjælpe barnet til at holde fokus på sin egen aktivitet. 
  
Unik reolen inkl. 2 stk. hylder i 18 mm hvidpigmenteret birkefiner, kan sættes sammen 
til mange spændende indretninger. 
Reolen kan endvidere leveres med smart stofopslagstavle på bagsiden. 
 
Mål: Højde: 1310mm. Bredde: 1230mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 24 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 8310 



 
 
 

Unik reol 
Med den multifunktionelle reol er det muligt at skabe mindre miljøer, der giver 
hyggelige og rolige rammer. Dette kan medvirke til lavere støjniveau i et stort rum, 
samt hjælpe barnet til at holde fokus på sin egen aktivitet. 
  
Unik reolen inkl. 1 stk. hylder i 18 mm hvidpigmenteret birkefiner, kan sættes sammen 
til mange spændende indretninger. 
Reolen kan endvidere leveres med smart stofopslagstavle på bagsiden. 
 
Mål: Højde: 1020mm. Bredde: 1230mm. Dybde: 375mm. 

Vægt: 21 kg. 

 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 8312 



 
 
 

Tilbehør til Unik reol 

 
Der er flere muligheder med Unik reolen med et udvalg af tilbehør. Der er her vist et 
udpluk af muligheder.  

8313 - Laminat på top, bund eller hylde 
8314 - Ekstra hylde 
8315 - Stoftavle til unikreol inkl. montering 

 

    

 

Varenr. 8313 / 8314 / 8315 



 
 
 

Lille play reol 
Med denne rumopdeler er det muligt at skabe mindre miljøer, der giver hyggelige og 
rolige rammer. Dette kan medvirke til lavere støjniveau i et stort rum, samt hjælpe 
barnet til at holde fokus på sin egen aktivitet. 
Lille play reol med 2 hylder i 18 mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. Leveres 
standard med laminattopplade i lys grå laminat. 
 
Mål: Højde: 494mm. Bredde: 1500mm. Dybde:375mm. 

Vægt: 26kg. 

 

 

 

 

 

Varenr. 8400 



 
 
 

Stor play reol 
Med denne rumopdeler er det muligt at skabe mindre miljøer, der giver hyggelige og 
rolige rammer. Dette kan medvirke til lavere støjniveau i et stort rum, samt hjælpe 
barnet til at holde fokus på sin egen aktivitet. 
Stor play reol med 3 hylder i 18 mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. Leveres 
standard med laminattopplade i lys grå laminat. 
 
Mål: Højde: 865mm. Bredde: 1500mm. Dybde: 375mm.  

Vægt: 34 kg. 

 

 

 

Varenr. 8401 



 
 
 

Play reol opsætning m/ madras 
Denne opsætning af 3 store Play reoler indbyder både til hygge og leg. Der er tilføjet 
en madras i midten, som skaber en hyggelig hule, hvor børnene kan slappe af og 
fordybe sig.  
Opsætningen består af 3 store Play reoler, hvor 2 er med bagbeklædning, samt en 
rund madras i slidstærkt smudsafvisende materiale. 
Reolerne er med 3 hylder i 18 mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. Laminat på 
topplade. 
 
Mål: Højde: 865mm. Dybde hylder: 375mm. Diameter samlet: 2120mm. 

Madras: Tykkelse: 100mm. Diameter: 1370mm. 

 

 

 

Varenr. 8403 



 
 
 

Funky legereol lille 4 rum 
Mobil Funky legereol med 4 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner kan nemt 
kan slås ud til legebord, sofabord m.v. 
Reolen er en fin løsning til hurtigt at skabe et areal i god legehøjde, da den er hurtig at 
tage frem, bordpladen nem at slå ud og giver et stort legeareal. 
 
Reolen leveres ekskl. opbevaringskasser. Se tilbehør på Onewood.dk 

Mål: Højde: 507/525mm. Bredde: 824mm. Dybde: 450/900mm. 

Vægt: 33kg. 

Varenr. 6104 



 
 
 

Funky legereol lille 6 rum 
Mobil Funky legereol med 6 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner kan nemt 
kan slås ud til legebord, sofabord m.v. 
Reolen er en fin løsning til hurtigt at skabe et areal i god legehøjde, da den er hurtig at 
tage frem, bordpladen nem at slå ud og giver et stort legeareal. 
 
Reolen leveres ekskl. opbevaringskasser. Se tilbehør på Onewood.dk 

 

Mål: Højde: 507/525mm. Bredde: 1227mm. Dybde: 450/900mm. 

Vægt: 38kg. 

Varenr. 6105 



 
 
 

Funky bordreol 4 rum 
Mobil Funky bordreol med 4 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner kan nemt 

kan slås ud til legebord, sofabord m.v. 

Reolen er en fin løsning til hurtigt at skabe et areal i god ståhøjde, da den er hurtig at 

tage frem, bordpladen nem at slå ud og giver et stort spise-/legeareal. 

Reolen leveres ekskl. opbevaringskasser. Se tilbehør på Onewood.dk. 

Mål: Højde: 727/745mm. Bredde: 824mm. Dybde: 450/900mm. 

Vægt: 36kg. 

Varenr. 6106 



 
 
 

Funky bordreol 6 rum 
Mobil Funky bordreol med 6 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner kan nemt 
kan slås ud til legebord, sofabord m.v. 
Reolen er en fin løsning til hurtigt at skabe et areal i god ståhøjde, da den er hurtig at 
tage frem, bordpladen nem at slå ud og giver et stort spise-/legeareal. 
 
Reolen leveres ekskl. opbevaringskasser. Se tilbehør på Onewood.dk 

 

Mål: Højde: 727/745mm. Bredde: 1227mm. Dybde: 450/900mm. 

Vægt: 42 kg. 

Varenr. 6107 



 
 
 

Funky bordreol 8 rum 
Mobil Funky bordreol med 8 rum i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner kan nemt 
kan slås ud til legebord, sofabord m.v. 

Reolen er en fin løsning til hurtigt at skabe et areal i god ståhøjde, da den er hurtig at 
tage frem, bordpladen nem at slå ud og giver et stort spise-/legeareal. 

Reolen leveres ekskl. opbevaringskasser. Se tilbehør på Onewood.dk 

 

Mål: Højde: 727/745mm. Bredde: 1630mm. Dybde: 450/900mm. 

Vægt: 56kg. 

Varenr. 6108 



 
 
 

Funky arbejdsreol 6 rum 
Mobil Funky arbejdsreol med 6 rum (4 store, 2 små) i 18 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner kan nemt kan slås ud til legebord, sofabord m.v. 
Reolen er en fin løsning til hurtigt at skabe et areal i god arbejdshøjde, da den er 
hurtig at tage frem, bordpladen nem at slå ud og giver et stort arbejdsareal. 
 
Reolen leveres ekskl. opbevaringskasser. Se tilbehør på Onewood.dk 

 

Mål: Højde: 912/930mm. Bredde: 825mm. Dybde: 450/900mm. 

Vægt: 41kg. 

Varenr. 6109 



 
 
 

Funky arbejdsreol 9 rum 
Mobil Funky arbejdsreol med 9 rum (6 store, 3 små) i 18 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner kan nemt kan slås ud til legebord, sofabord m.v. 
Reolen er en fin løsning til hurtigt at skabe et areal i god arbejdshøjde, da den er 
hurtig at tage frem, bordpladen nem at slå ud og giver et stort arbejdsareal. 
 
Reolen leveres ekskl. opbevaringskasser. Se tilbehør på Onewood.dk 

Mål: Højde: 912/930mm. Bredde: 1227mm. Dybde: 450/900mm. 

Vægt: 61kg. 

Varenr. 6110 



 
 
 

Skuffereol 24 små skuffer 
Skuffereol i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 24 små skuffer og hylder i 
midten. 
Vælg skuffefront - se flere varianter. 

 Alle skuffer leveres med stærke metaludtræk med stopfunktion  
 Skuffereol leveres standard med sokkel  
 Kan leveres med hjul m/bremse  
 Ønskes laminattoppplade - bestil varenr. 8610D  

Mål: Højde: 980 mm. Bredde: 1520 mm. Dybde: 400 mm. 

Vægt: 92 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 8610 



 
 
 

Skuffereol 12 små skuffer 
Skuffereol i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 12 små skuffer og hylder i 
midten. 
Vælg skuffefront - se flere varianter. 

 Alle skuffer leveres med stærke metaludtræk med stopfunktion  
 Skuffereol leveres standard med sokkel  
 Kan leveres med hjul m/bremse.  
 Ønskes laminattoppplade - bestil varenr. 8612D  

Mål: Højde: 980 mm. Bredde: 930 mm. Dybde: 400 mm. 

Vægt: 46 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 8612 



 
 
 

Skuffereol 18 små skuffer 
Skuffereol i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 18 små skuffer. 
Vælg skuffefront - se flere varianter. 

 Alle skuffer leveres med stærke metaludtræk med stopfunktion  
 Skuffereol leveres standard med sokkel  
 Kan leveres med hjul m/bremse.  
 Ønskes laminattoppplade - bestil varenr. 8618D  

Mål: Højde: 980 mm. Længde: 930 mm. Dybde: 400 mm. 

Vægt: 70 kg. 

Varenr. 8618 



 
 
 

Skuffereol 30 små skuffer 
Skuffereol i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 30 små skuffer. 
Vælg skuffefront - se flere varianter. 

 Alle skuffer leveres med stærke metaludtræk med stopfunktion  
 Skuffereol leveres standard med sokkel  
 Kan leveres med hjul m/bremse.  
 Ønskes laminattoppplade - bestil varenr. 8630D  

Mål: Højde: 980 mm. Bredde: 1520 mm. Dybde: 400 mm. 

Vægt: 114 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8630 



 
 
 

Skuffereol 18 store skuffer 
Skuffereol i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 18 store skuffer. 
Vælg skuffefront - se flere varianter. 

 Alle skuffer leveres med stærke metaludtræk med stopfunktion  
 Skuffereol leveres standard med sokkel  
 Kan leveres med hjul m/bremse.  
 Ønskes laminattoppplade - bestil varenr. 8718D  

Mål: Højde: 980 mm. Bredde: 1160 mm. Dybde: 400 mm. 

Vægt: 67 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 8718 



 
 
 

Skuffereol 24 store skuffer  
Skuffereol i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 24 store skuffer. 
Vælg skuffefront - se flere varianter. 

 Alle skuffer leveres med stærke metaludtræk med stopfunktion  
 Skuffereol leveres standard med sokkel  
 Kan leveres med hjul m/bremse.  
 Ønskes laminattoppplade - bestil varenr. 8724D  

Mål: Højde: 980mm. Bredde: 1520mm. Dybde: 400mm. 

Vægt: 90kg. 

 

 

 

 

 

Varenr. 8724 



 
 
 

Skuffereol 27 store skuffer  
Skuffereol i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 27 store skuffer. 
Vælg skuffefront - se flere varianter. 

 Alle skuffer leveres med stærke metaludtræk med stopfunktion  
 Skuffereol leveres standard med sokkel  
 Kan leveres med hjul m/bremse.  
 Ønskes laminattopplade - bestil varenr. 8727D  

Mål: Højde: 1398mm. Bredde: 1153mm. Dybde: 400mm. 

Vægt: 101kg. 

 

 

 

Varenr. 8727 



 
 
 

Skuffereol 28 store skuffer 4x7 
Skuffereol i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 28 store skuffer. 
Vælg skuffefront - se flere varianter. 

 Alle skuffer leveres med stærke metaludtræk med stopfunktion  
 Skuffereol leveres standard med sokkel  
 Kan leveres med hjul m/bremse.  
 Ønskes laminattopplade - bestil varenr. 8728D  

Mål: Højde:1118mm. Bredde: 1520mm. Dybde:400mm. 

Vægt: 105kg. 

 

 

 

Varenr. 8728 



 
 
 

Skuffereol 36 store skuffer 4x9 
Skuffereol i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 36 store skuffer. 
Vælg skuffefront - se flere varianter. 

 Alle skuffer leveres med stærke metaludtræk med stopfunktion  
 Skuffereol leveres standard med sokkel  
 Kan leveres med hjul m/bremse.  
 Ønskes laminattopplade - bestil varenr. 8736D  

Mål: Højde: 1398mm. Bredde: 1520mm. Dybde: 400mm. 

Vægt: 135kg. 

 

 

 

Varenr. 8736 



 
 
 

Tilbehør til skuffereoler 

 
Der er mange muligheder med skuffereolerne med det store udvalg af tilbehør. Der er 
her vist et udpluk af muligheder. De enkelte varenr. kan aflæses nederst. 

 

8650L – Laminat på skuffefront 

8660U – Skuffefront uden brevåbning 

8660 – Skuffe med brevåbning 

7680D – Billedeudfræsning 

7376D – Laminat på lille hylde (8116) 

 

   

 



 
 
 

Stino personaleskab 1 rum 1B-1H 
Stino personaleskab i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med låge og lås. 
Rummeligt skab med afrundede hjørner. 
Angiv om låger skal være højre- eller venstrehængslet. 
 
Mål: Højde: 410 mm. Bredde: 410 mm. Dybde: 410 mm. 

Vægt: 11 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Her indsættes tegning(er) 

Varenr. 7900 



 
 
 

Stino personaleskab 2 rum 1B-2H 
Stino personaleskab i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med låge og lås. 
Rummeligt skab med afrundede hjørner. 
Angiv om låger skal være højre- eller venstrehængslet. 
 
Mål: Højde: 802 mm. Bredde: 410 mm. Dybde: 410 mm. 

Vægt: 21 kg. 

 

Varenr. 7901 



 
 
 

Stino personaleskab 2 rum 2B-1H 
Stino personaleskab i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med låge og lås. 
Rummeligt skab med afrundede hjørner. 
Angiv om låger skal være højre- eller venstrehængslet. 
 

Mål: Højde: 410 mm. Bredde: 802 mm. Dybde: 410 mm. 

Vægt: 21 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

 

Varenr. 7902 



 
 
 

Stino personaleskab 3 rum 1B-3H 
Stino personaleskab i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med låge og lås. 
Rummeligt skab med afrundede hjørner. 
Angiv om låger skal være højre- eller venstrehængslet. 
 
Mål: Højde: 1194 mm. Bredde: 410 mm. Dybde: 410 mm. 

Vægt: 30 kg. 

 

Varenr. 7903 



 
 
 

Stino personaleskab 3 rum 3B-1H 
Stino personaleskab i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med låge og lås. 
Rummeligt skab med afrundede hjørner. 
Angiv om låger skal være højre- eller venstrehængslet. 
 

Mål: Højde: 410 mm. Bredde 1194 mm. Dybde: 410 mm. 

Vægt: 30 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Her indsættes tegning(er) 

Varenr. 7904 



 
 
 

Stino personaleskab 6 rum 2B-3H 
Stino personaleskab i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med låge og lås. 
Rummeligt skab med afrundede hjørner. 
Angiv om låger skal være højre- eller venstrehængslet. 
 

Mål: Højde: 1194 mm. Bredde: 802 mm. Dybde: 410 mm. 

Vægt: 50 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 7905 



 
 
 

Duno personalesøjle 3 rum 
Duno personalesøjle i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med låger og rukolåse. 
Det viste billede er 1 stk. 7906, som kan sammenbygges med yderligere 1 stk. 7906, 1 
stk. hattehylde 7912 og 1 stk. skohylde 7913. 
Se tegning. 

 Angiv om låge skal være højre eller venstrehængslet. 
 Lås er standard. 
 Ønskes skab uden låge bestilles på varenr. 7907. 

Mål: Højde: 1830 mm. Bredde: 310 mm. Dybde: 400 mm. 

Vægt: 30 kg. 

 

Varenr. 7906 



 
 
 

Duno personalesøjle 4 rum 
Duno personalesøjle i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med låger og rukolåse. 
Det viste billede er 2 stk. 7908 Duno personalesøjle, 1 stk. hattehylde 7912 og 1 stk. 
skohylde 7913. 

 Angiv om låge skal være højre eller venstrehængslet. 
 Lås er standard. 
 Ønskes skab uden låge bestilles på varenr. 7909. 

Mål: Højde: 1830 mm. Bredde: 310 mm. Dybde: 400 mm. 

Vægt: 32 kg. 

 

   

Varenr. 7908 



 
 
 

Duno personalesøjle 5 rum 
Duno personalesøjle i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med låger og rukolåse. 
Det viste billede er 1 stk. 7910 Duno personalesøjle, som kan sammenbygges med 
endnu 1 stk. 7910, 1 stk hattehylde 7912 og 1 stk skohylde 7913. 
Se tegning. 

 Angiv om låge skal være højre eller venstrehængslet. 
 Lås er standard. 
 Ønskes skab uden låge bestilles på varenr. 7911. 

Mål: Højde: 1830 mm. Bredde: 310 mm. Dybde: 400 mm. 

Vægt: 34 kg. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Her indsættes tegning(er) 

Varenr. 7910 



 
 
 

Duno hatte- og skohylde 
Duno hatte- og skohylde i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. Kombineres med 
de enkelte Duno personalesøjler. 
 
Bestilles på længde efter ønske, pris beregnes pr. påbegyndt meter 
 
Mål: Højde: 260mm. Dybde: 400mm. Bredde: variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her indsættes tegning(er) 

Varenr. 7912 / 7913 



 
 
 

Line personaleskab 1Bx1H 
Line personaleskab 1 rum bred og 1 rum høj i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Skabet indeholder som standard låge med alm. lås. 
  
Der kan tilkøbes sokkel, hylder og laminat på låger og overflader. 
Derudover kan der tilkøbes rukolås i stedet for alm. lås, for at få en mere kraftig lås. 
 

Mål: Højde: 391mm. Bredde: 411mm. Dybde: 375mm. 

 

 

Varenr. 7511 



 
 
 

Line personaleskab 1Bx2H 
Line personaleskab 1 rum bred og 2 rum høj i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Skabet indeholder som standard låge med alm. lås. 
  
Der kan tilkøbes sokkel, hylder og laminat på låger og overflader. 
Derudover kan der tilkøbes rukolås i stedet for alm. lås, for at få en mere kraftig lås. 
 

Mål: Højde: 764mm. Bredde: 411mm. Dybde: 375mm. 

Varenr. 7512 



 
 
 

Line personaleskab 1Bx3H 
Line personaleskab 1 rum bred og 3 rum høj i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Skabet indeholder som standard låge med alm. lås. 
  
Der kan tilkøbes sokkel, hylder og laminat på låger og overflader. 
Derudover kan der tilkøbes rukolås i stedet for alm. lås, for at få en mere kraftig lås. 
 

Mål: Højde: 1137mm. Bredde: 411mm. Dybde: 375mm. 

Varenr. 7513 



 
 
 

Line personaleskab 1Bx4H 
Line personaleskab 1 rum bred og 4 rum høj i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Skabet indeholder som standard låge med alm. lås. 
  
Der kan tilkøbes sokkel, hylder og laminat på låger og overflader. 
Derudover kan der tilkøbes rukolås i stedet for alm. lås, for at få en mere kraftig lås. 
 

Mål: Højde: 1510mm. Bredde: 411mm. Dybde: 375mm. 

Varenr. 7514 



 
 
 

Line personaleskab 1Bx5H 
Line personaleskab 1 rum bred og 5 rum høj i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Skabet indeholder som standard låge med alm. lås. 
  
Der kan tilkøbes sokkel, hylder og laminat på låger og overflader. 
Derudover kan der tilkøbes rukolås i stedet for alm. lås, for at få en mere kraftig lås. 
 

Mål: Højde: 1883mm. Bredde: 411mm. Dybde: 375mm. 

Varenr. 7515 



 
 
 

Line personaleskab 2Bx1H 
Line personaleskab 2 rum bred og 1 rum høj i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Skabet indeholder som standard låge med alm. lås. 
  
Der kan tilkøbes sokkel, hylder og laminat på låger og overflader. 
Derudover kan der tilkøbes rukolås i stedet for alm. lås, for at få en mere kraftig lås. 
 
Mål: Højde: 391mm. Bredde: 804mm. Dybde: 375mm. 

 

Varenr. 7521 



 
 
 

Line personaleskab 2Bx2H 
Line personaleskab 2 rum bred og 2 rum høj i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Skabet indeholder som standard låge med alm. lås. 
  
Der kan tilkøbes sokkel, hylder og laminat på låger og overflader. 
Derudover kan der tilkøbes rukolås i stedet for alm. lås, for at få en mere kraftig lås. 
 

Mål: Højde: 764mm. Bredde: 804mm. Dybde: 375mm. 

Varenr. 7522 



 
 
 

Line personaleskab 3Bx1H 
Line personaleskab 3 rum bred og 1 rum høj i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Skabet indeholder som standard låge med alm. lås. 
  
Der kan tilkøbes sokkel, hylder og laminat på låger og overflader. 
Derudover kan der tilkøbes rukolås i stedet for alm. lås, for at få en mere kraftig lås. 
 

Mål: Højde: 391mm. Bredde: 1197mm. Dybde: 375mm. 

 

Varenr. 7531 



 
 
 

Line personaleskab 3Bx2H 
Line personaleskab 3 rum bred og 2 rum høj i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Skabet indeholder som standard låge med alm. lås. 
  
Der kan tilkøbes sokkel, hylder og laminat på låger og overflader. 
Derudover kan der tilkøbes rukolås i stedet for alm. lås, for at få en mere kraftig lås. 
 

Mål: Højde: 764mm. Bredde: 1197mm. Dybde: 375mm. 

Varenr. 7532 



 
 
 

Lockers 
Lockers er særdeles anvendeligt når der er brug for fleksibelt opbevaringsplads, der 
typisk skal kunne aflåses. 
Lockers kan udføres i flere forskellige modeller efter ønske, hvor højde, bredde og 
dybde tilpasses efter behov. 
Der kan samtidig tilføres forskellige låsetyper, indgravering af tal mm. og alle vores 
standardlaminater på flader, for at gøre den mere slidstærk. 
 

Ring venligst for nærmere info om de mange muligheder. 

 

 

Varenr.  



 
 
 

Sengetøjsskab 
Sengetøjsskab med 12 rum i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner 
Kan f.eks. benyttes til diverse sengetøj. 
 
Kan med fordel sættes ovenpå 6501 - sengeskab. 
 
Mål: Højde: 600mm. Bredde: 1500mm. Dybde: 640mm. 

Mål på små rum: Højde: 176mm. Bredde: 353mm. 

Vægt: 81 kg. 

 

   

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 6500 



 
 
 

Sengeskab til stabelsenge 
Sengeskab ekskl. sokkel i 18mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
  
Kan med fordel kombineres med sengetøjsskab ovenpå og stokke monteret 
indvendig, og således skabe opbevaring for madrasser og sengetøj. 
  
Sokkel skal tilkøbes på varenr. 6502. 
Det ene billede er sengetøjsskab 6500 og sengeskab 6501 monteret sammen 
 
Mål: Højde: 1200 mm. Bredde: 1500 mm. Dybde: 640 mm. 

Mål på små rum: Højde: 176mm Bredde: 353mm  

Vægt: 81 kg. 

 

   

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 6501 



 
 
 

Madrasskab ekskl. hjul / inkl. hjul 
Madrasskab i hvidpigmenteret birkelaminat med plads til 7 madrasser. 

Leveres med eller uden hjul og kan med fordel kombineres. 

Mål ekskl. hjul: Højde:750mm. Bredde:1500mm. Dybde:663mm. 
Mål inkl. hjul: Højde:850mm. Bredde:1500mm. Dybde:663mm. 
 
 
 

   

 

Varenr. 6504A / 6504B 



 
 
 

Madrasskab 
Madrasskab i hvidpigmenteret birkelaminat med plads til 7 madrasser og 7 rum til 
sengetøj/ puder og lign. 
 
Mål: Højde: 1600 mm. Længde: 1280 mm. Dybde: 645 mm. 

Mål på små rum: Højde: 195 mm Bredde: 260 mm Dybde: 645 mm 

Mål indvendig: Højde: 1464 mm. Mellem stokke: 120mm 

Vægt: 100 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 6505 



 
 
 

Miljøstation til sortering af affald 

Miljøstationen er en god og nem løsning til sortering af diverse affald, der giver 
børnene lyst til at bidrage med oprydningen, da det samtidig bliver en leg for dem. 
Børn lærer i højere grad, hvordan man sorterer affald korrekt. 
Poseholder integreret. 
  
Skabet er udarbejdet i 18mm birkekrydsfiner med højtrykslaminat i fire forskellige 
farver. 
 

Mål: Højde: 900mm. Bredde: 1730mm. Dybde: 480mm. 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 8452  



 
 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Opbevaringsskab 1600mm. 

Produktnavnet 
Opbevaringsskab i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 1 fast hylde og 3 stk. 
løse hylder. 
Hylder kan justeres for hver 64mm. 
Leveres standard uden lås. 
 
Se tilbehør på Onewood.dk. 
 
Mål: Højde: 1600 mm. Bredde: 1030 mm. Dybde: 450 mm. 

Vægt: 72 kg. 

Produktteksten indskrives her.  

Mål: Højde: xxx mm. Længde: xxx mm. Dybde: xxx mm. 

Vægt: XX kg. 

 

 

 

 

 

Varenr. 8595 

Varenr. 



 
 
 

Opbevaringsskab 2100mm. 
Opbevaringsskab inkl. sokkel i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 1 fast 
hylde og 4 stk. løse hylder 
Hylder kan justeres for hver 64mm 
Kan også leveres i klarlak - leveres som standard uden lås. 
 
Se tilbehør på Onewood.dk. 
 
Mål: Højde: 2100 mm. Bredde: 1030 mm. Dybde: 450 mm. 

Vægt: 98 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8595H 

Varenr. 



 
 

 

 

 

 

 

Opbevaringsskab med glas 

Produktnavnet 
Opbevaringsskab i 18 mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 1 fast hylde og 3 stk. 
løse hylder. Låger monteret med sikkerhedsglas. 
Hylder kan justeres for hver 64mm. 
Leveres standard uden lås. 
 

Se tilbehør på Onewood.dk. 
  
Mål: Højde: 1600mm. Bredde: 1030mm. Dybde: 450mm. 

Vægt: 70kg. 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

Varenr. 8596 



 
 
 

Glasmontre til vægophæng 
Glasmontre i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner til vægophæng og 3 glashylder. 
Glasmontren indeholder som standard: 

 Glas på de 3 sider og spejl på bagsiden 
 Alm. lås – varenr. 8920 
 Halogenlys er ekstratilbehør 

Glas i sider og hylder er af sikkerhedsglas. 

Mål: Højde: 1555 mm. Bredde: 420 mm. Dybde: 260 mm. 

Vægt: 26 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

 

Her indsættes tegning(er) 

Varenr. 8573 



 
 
 

Glasmontre med glashylder – lav model 
Glasmontre i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med hjul og 2 glashylder. 
Glasmontren indeholder som standard: 

 Glas på de 3 sider og spejl på bagsiden 
 Alm. lås – varenr. 8920 
 Halogenlys er ekstratilbehør 

Glas i sider og hylder er af sikkerhedsglas. 

Mål: Højde: 1256mm. Bredde: 600mm. Dybde: 600mm. 

Vægt: 43kg.  

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 8574 

 



 
 
 

Glasmontre m/glashylder - høj model 
Glasmontre i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med hjul og 3 glashylder. 
Glasmontren indeholder som standard: 

 Glas på de 3 sider og spejl på bagsiden 
 Alm. lås – varenr. 8920 
 Halogenlys er ekstratilbehør 

Glas i sider og hylder er af sikkerhedsglas. 

Mål: Højde: 1656mm. Bredde: 600mm. Dybde: 600mm. 

Vægt: 61kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 8575 



 
 

 

Mobiltelefon skab 

 
Mobiltelefon skab til at låse mobiltelefonerne inde, så der er ro i timerne.  
Skabet er lavet i 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Der er sikkerhedsglas i lågen – ønskes det med fuld låge bestil da varenr. 8085 
4 hylder med udfræset rille til at mobilerne kan stå op, der er plads til ca. 25 mobiler 
Leveres med Hekna lås med 2 nøgler 
 
 
 
Mål: Højde: 700mm. Bredde: 600mm. Dybde: 100mm. 
Vægt: xx kg. 

  

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8080 

 



 
 
 

Væghængt bord m/bænk 1200 lille 
Klapbord med integrerede bænke til ophæng på væg giver pladsbesparelse, så 
pladsen kan udnyttes til leg og udvikling. Klapbord i 18 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner med lysegrå slidstærkt laminat på bord og bænke. Leveres inkl. 
gasdæmpere som gør det let at hæve og sænke bordet. 
 
Mål bord: Højde:530mm.  Længde:1200mm.  Bredde:1205 mm. 

Mål bænk: Højde 320mm. Længde:1200mm. Bredde :250mm. 

Vægt: 35 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 8585 



 
 
 

Væghængt bord m/bænk 1400 lille 
Klapbord med integrerede bænke til ophæng på væg giver pladsbesparelse, så 
pladsen kan udnyttes til leg og udvikling. Klapbord i 18 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner med lysegrå slidstærkt laminat på bord og bænke. Leveres inkl. 
gasdæmpere som gør det let at hæve og sænke bordet. 
 
Mål bord: Højde 530mm. Længde:1400mm. Bredde:1205mm. 

Mål bænk: Højde:320mm. Længde:1400 mm. Bredde:250mm. 

Vægt: 41kg. 

 

 

 

 

Varenr. 8586 

 

 

 

 

Her indsættes foto 



 
 
 

Væghængt bord m/bænk 1200 mellem 
Klapbord med integrerede bænke til ophæng på væg giver pladsbesparelse, så 
pladsen kan udnyttes til leg og udvikling. Klapbord i 18 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner med lysegrå slidstærkt laminat på bord og bænke. Leveres inkl. 
gasdæmpere som gør det let at hæve og sænke bordet. 
 
Mål bord: Højde:580mm. Længde:1200mm. Bredde:1205mm. 

Mål bænk: Højde:368mm. Længde:1200mm. Bredde:250mm. 

Vægt: 35kg. 

 

 
 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 8587 



 
 
 

Væghængt bord m/bænk 1400 mellem 
Klapbord med integrerede bænke til ophæng på væg giver pladsbesparelse, så 
pladsen kan udnyttes til leg og udvikling. Klapbord i 18 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner med lysegrå slidstærkt laminat på bord og bænke. Leveres inkl. 
gasdæmpere som gør det let at hæve og sænke bordet. 
 
Mål bord: Højde:580mm. Længde:1400mm. Bredde:1205mm. 

Mål bænk: Højde:368mm. Længde:1400mm. Bredde: 250mm. 

Vægt: 42 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 8588 



 
 
 

Væghængt bord m/ bænk 1200 stor 
Klapbord med integrerede bænke til ophæng på væg giver pladsbesparelse, så 
pladsen kan udnyttes til leg og udvikling. Klapbord i 18 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner med lysegrå slidstærkt laminat på bord og bænke. Leveres inkl. 
gasdæmpere som gør det let at hæve og sænke bordet. 
 
Mål bord: Højde:720mm. Længde:1200mm. Bredde:1205 mm. 

Mål bænk: Højde:453mm. Længde:1200mm. Bredde:250mm. 

Vægt: 36kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 8589 



 
 
 

Væghængt bord m/ bænk 1400 stor 

 
Klapbord med integrerede bænke til ophæng på væg giver pladsbesparelse, så 
pladsen kan udnyttes til leg og udvikling. Klapbord i 18 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner med lysegrå slidstærkt laminat på bord og bænke. Leveres inkl. 
gasdæmpere som gør det let at hæve og sænke bordet. 
 

Mål Bord: Højde:720mm. Længde:1400mm. Bredde:1205mm. 

Mål Bænk: Højde:453mm. Længde:1400mm. Bredde:250mm. 

Vægt: 36kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8590 



 
 

Dobbeltsidet væghængt klapbord inkl. integrerede bænke på egen flytbar væg, er en 

hurtig og elegant løsning til at skabe 12 mobile siddepladser på. 

Bordet står på 4 hjul, så det er let at klappe op og flytte væk når bordet ikke er i brug. 

Dette giver god pladsbesparelse i forbindelse med f.eks. leg og rengøring. 

Bordet er udarbejdet i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med lysegrå slidstærkt 

laminat på bord og bænke. 

Leveres inkl. gasdæmpere som gør det let at hæve og sænke bordet. 
 

Bord slået ned: 
Mål Bord: Højde:718mm. Længde:2660mm. Bredde (total korpus):1275mm. 
Mål Bænk: Højde:453mm. Længde:2660mm. Bredde:250mm. 
Bord slået op: 
Mål: Højde:2000mm. Bredde:1275mm. Dybde:850mm. 

Vægt: 87kg. 

 

Dobbelt væghængt bord 

 

 
 

 

 

Varenr. 8590DD 



 
 
 

Væghængt bord 

 
Klapbord til ophæng på væg giver pladsbesparelse, så pladsen kan udnyttes til leg og 
udvikling. 
Klapbord i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med lysegrå slidstærkt laminat på 
bord. Leveres inkl. gasdæmpere som gør det let at hæve og sænke bordet 
 

Findes i følgende mål: 
 
8591B 1200 Lille: Højde: 530mm. Længde: 1200mm. Bredde: 700mm. Vægt. 20kg 
8592B 1400 Lille: Højde: 530mm. Længde: 1400mm. Bredde: 700mm. Vægt. 22kg 
8593B 1200 Mellem: Højde: 580mm. Længde: 1200mm. Bredde: 700mm. Vægt. 22kg 
8594B 1400 Mellem: Højde: 580mm. Længde: 1400mm. Bredde: 700mm. Vægt. 23kg 
8595B 1200 Stor: Højde: 720mm. Længde: 1200mm. Bredde: 700mm. Vægt. 24kg 
8596B 1400 Stor: Højde: 720mm. Længde: 1400mm. Bredde: 700mm. Vægt. 26kg 
 

 

 

 

 

Varenr. 8591B-8596B 



 
 
 

Væghængt bænk 

 Væghængt bænk til montering på væg, fungerer som et godt supplement til der hvor 

man i forvejen har et væghængt bord. 

Bænk i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 

Leveres inkl. gasdæmper som gør det let at hæve og sænke bænken. 
 

Findes i følgende mål: 
 
9200 1200 Lille: Højde:320mm. Bredde:250mm. Længde:1200mm. Vægt: 6kg 
9201 1200 Mellem: Højde:370mm. Bredde:250mm. Længde:1200mm. Vægt: 6kg 
9202 1200 Stor: Højde:455mm. Bredde:250mm. Længde:1200mm. Vægt: 7kg 
9203 1400 Lille: Højde:320mm. Bredde:250mm. Længde:1400mm. Vægt: 7kg 
9204 1400 Mellem: Højde:370mm. Bredde:250mm. Længde:1400mm. Vægt: 9kg 

9205 1400 Stor: Højde: 455mm. Bredde:250mm. Længde:1400mm. Vægt: 9kg 

 

 

Varenr. 9200-9205 



 
 
 

Bord 
Bord i 18 mm i hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærkt laminat på toppen. 
Bordene kan kombineres i One Woods forskellige standardfarver og dermed skabe 
spændende og farverige spise- og legemiljøer.  
Alle One Woods borde kan leveres i forskellige højder fra 720 mm og nedefter. 
 

Findes med laminat i følgende mål: 

9007: Længde: 1200mm. Bredde: 800mm. Vægt: 14kg 

9008: Længde: 1200mm. Bredde: 900mm. Vægt: 16kg 

9009: Længde: 1200mm. Bredde: 1200mm. Vægt: 21kg 

9012: Længde: 1400mm. Bredde: 800mm. Vægt: 19kg  

 

Bordet kan også leveres med One Woods lyddæmpende linoleum i følgende 

mål: 

9035: Længde: 1200mm. Bredde: 800mm. Vægt: 14kg 

9036: Længde: 1200mm. Bredde: 900mm. Vægt: 16kg 

9037: Længde: 1200mm. Bredde: 1200mm. Vægt: 21kg 

9040: Længde: 1400mm. Bredde: 800mm. Vægt: 19kg  

 

     

 

 

 

Varenr. 9007 - 9008 - 9009 - 9012 / 9035 - 9036 - 9037 - 9040 



 
 
 

Bord - halvbue 
Bord i 18 mm i hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærkt laminat på toppen. 
Bordene kan kombineres i One Woods forskellige standardfarver og dermed skabe 
spændende og farverige spise- og legemiljøer.  
Alle One Woods borde kan leveres i forskellige højder fra 720 mm og nedefter. 
 
Findes i laminat i følgende mål: 

9010: Længde: 1200mm. Bredde: 600mm. Vægt: 9kg 

9011: Længde: 1200mm. Bredde: 800mm. Vægt: 9kg 

 

Bordet kan også leveres med One Woods lyddæmpende linoleum i følgende 
mål: 

9038: Længde: 1200mm. Bredde: 600mm. Vægt: 9kg 

9039: Længde: 1200mm. Bredde: 800mm. Vægt: 9kg 

 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 9010 - 9011 / 9038 - 9039 



 
 
 

Bord - Midtstillede ben 

 
Bord i 18 mm i hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærkt laminat på toppen. 
Bordene kan kombineres i One Woods forskellige standardfarver og dermed skabe 
spændende og farverige spise- og legemiljøer.  
Alle One Woods borde kan leveres i forskellige højder fra 720 mm og nedefter. 
 
Findes i følgende mål: 

9013: Længde: 2000mm. Bredde: 900mm. Vægt: 26kg 

9015: Længde: 1700mm. Bredde: 800mm. Vægt: 24kg 

9016: Længde: 2000mm. Bredde: 800mm. Vægt: 26kg 

 

Bordet kan også leveres med One Woods lyddæmpende linoleum i følgende 

mål: 

9041: Længde: 2000mm. Bredde: 900mm. Vægt: 26kg 

9043: Længde: 1700mm. Bredde: 800mm. Vægt: 24kg 

9044: Længde: 2000mm. Bredde: 800mm. Vægt: 26kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 9013 - 9015 - 9016 / 9041 - 9043 - 9044 



 
 
 

Bord rundt Ø1200mm. 
Bord i 18 mm i hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærkt laminat på toppen. 
Bordene kan kombineres i One Woods forskellige standardfarver og dermed skabe 
spændende og farverige spise- og legemiljøer.  
Alle One Woods borde kan leveres i forskellige højder fra 720 mm og nedefter. 
 
Kan også leveres med One Woods lyddæmpende linoleum - varenr. 9042. 
 
Mål: Højde:720mm. Diameter:1200mm. 

Vægt: 18kg. 

 

Varenr. 9014 / 9042 



 
 
 

Rundt bord med metal understel 
Bord i 18 mm i hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærkt laminat eller linoleum 
på toppen. 
Bordene kan kombineres i One Woods forskellige standardfarver og dermed skabe 
spændende og farverige spise- og legemiljøer.  
Alle One Woods borde kan leveres i forskellige højder fra 720 mm og nedefter. Metal 
understel leveres som standard i sort eller lys grå, kan leveres i andre farver. 
 

Findes med laminat i følgende mål: 

9014M: Ø1200mm. Vægt: 45kg 

 

Bordet kan også leveres med One Woods lyddæmpende linoleum i følgende 

mål: 

9042M: Ø1200mm. Vægt: 45kg 

 

Ønskes et andet mål, kontakt da One Wood Furniture A/S 

  

 

 

    

 

 

 

 

Varenr. 9014M/9042M 



 
 
 

Bordbænk 

 
Bordbænk i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærkt laminat på 
siddefladen, hvilket forøger bænkens levetid. 
 
Kan leveres med alle One Woods standardfarver. 
Disse bænke passer sammen med One Woods bordsortiment. 
 
 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

9012BG: Bænk med gavl, sarg og laminat på siddeflade  

Højde:450mm. Længde:1400mm. Dybde:300mm. 

 

9015BG: Bænk med gavl, Sarg og laminat på sideflade  

Højde:450mm. Længde:1700mm. Dybde:300mm. 

 

9016BG: Bænk med gavl, Sarg og laminat på sideflade  

Højde:450mm. Længde: 2000mm. Dybde:300mm. 

 

 

 

Varenr. 9012BG/9015BG/9016BG 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabel bænk 
30mm birkekrydsfiner med laminat på alle flader. 

Laminat kan vælges mellem One Woods 18 standard farver. 

Ved brug af flere bænke, er det nemt at opbygge en amfiscene. 

Kan også anvendes som korbænke. 

 

Låses automatisk når den stables  

 

Ønskes anden længde kontakt One Wood Furniture A/S 

 

Længde: 1150mm. Siddedybde: 350mm. Siddehøjde: 350mm 

Vægt: 14kg  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Varenr. 8050S 



 
 
 

Taburet 
Taburet i 18mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner, med slidstærk laminat på toppen. 
Leveres i alle vores standard laminatfarver på sædet. 

 Kan leveres på forskellige højdemål 

 Kan tilkøbes 1020T Fodstøtte og 1025T Ryglæn 
 
Mål: Højde:520mm. Bredde:425mm. Dybde:425mm. 

Vægt: 3kg. 

 

   

 

Varenr. 1010T 



 
 
 

Taburetvogn 

Taburetvognen gør det nemt at flytte mange taburetter ad gangen og samtidig holde 
styr på dem. 
Taburetvogn i hvidpigmenteret birkekrydsfiner monteret med 4 hjul. 
 
Der kan stables 5 taburetter med fodhvilere pr. vogn 
 
Mål: Højde:87mm. Bredde:480mm. Dybde:480mm. 

Vægt: 2kg. 

 

   

 

Varenr. 1011T 



 
 
 

Taburet med ryglæn 
Taburet med ryglæn giver bedre støtte til barnet. 
Taburet i 18mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner, med slidstærk laminat på toppen. 
Leveres i alle vores standard laminatfarver på sædet. 

 Kan leveres på forskellige højdemål 

 Kan tilkøbes 1020T Fodstøtte 

 Ryglæn kan købes separat på varenr. 1025T 
 
Mål: Højde:750mm. Bredde:425mm. Dybde:425mm. 

Vægt: 3kg. 

 

   

 

Varenr. 1030T 



 
 
 

Fodstøtte til taburet 
Fodstøtte til taburet. Hjælper med at støtte barnet, så barnet opnår mere ro under leg 

og spisning. 

    

 

Varenr. 1020T 



 
 
 

Malthe stol 
En stol til de mindste, der passer til de fleste legeborde. Giver en god siddeplads i 

legehøjde og giver med sit formspændte træ en god ergonomisk siddestilling. 

Stolen er nem at transportere rundt for både store og små med sit greb i ryggen, og 

har samtidigt muligheden for at stables oven på hinanden, for at opnå 

pladsbesparelse. 

 

Kan med fordel suppleres til diverse legeborde. F.eks. 8160 Ludobord og 8161 

Bamsebord. 

 

Mål: Højde:565mm. Sædehøjde:310mm. Bredde:360mm. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 8162  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box stol 

Box stol til de mindste, justerbar siddehøjde 240-310mm.  

Box stol i 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner, kan også leveres med laminat, i 

vores 18 standard farver. 

Mål: Højde: 450 mm. Bredde: 330 mm. Dybde: 330mm. 

 

 

 

Varenr. 8175 & 8175L  



 
 
 

 

 

 

 

 

Legebord med laminat 
Mobilt legebord med 8 rum er velegnet til leg, opbevaring og kreative aktiviteter 
længere nede ved jorden, hvor børnene let kan nå. 
 
Legebordet er udarbejdet i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner med laminat på 
toppladen, som gør det ekstra slidstærk og øger levetiden. 
Leveres som standard med 4 hylder, men kan med fordel kombineres vores udvalg af 
kasser, for at lette oprydning og opbevaring for børnene. 
 
Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde:495mm. Længde:800mm. Dybde:800mm. 

Vægt: 39kg. 

 

 

 

Varenr. 8150 



 
 
 

Legebord med linoleum og kantliste 
Mobilt legebord med kant, gør meget velegnet til at sidde og bygge med perler, LEGO 
og andre småting, da det afskærmer for at tingene kan falde ned. 
  
Legebordet er udarbejdet i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 
støjdæmpende linoleum på toppladen, som gør det ekstra slidstærk og øger levetiden, 
samt mindsker støj ved leg. 
Legebordet leveres som standard uden tilbehør, men kan med fordel kombineres med 
kasser og/eller hylder, for at udnytte pladsen optimalt. 
 
Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde:495mm. Længde:800mm. Dybde:800mm. 

Vægt: 39kg. 

 

 

 

 

 

Varenr. 8150L 



 
 
 

Legebord med rund topplade 

dd plade 
Mobilt legebord med rund topplade og 8 rum er velegnet til leg, opbevaring og kreative 
aktiviteter længere nede ved jorden, hvor børnene let kan nå. 
  
Legebordet er udarbejdet i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner med laminat på 
toppladen, som gør det ekstra slidstærk og øger levetiden. 
Leveres som standard med 4 hylder, men kan med fordel kombineres vores udvalg af 
kasser, for at lette oprydning og opbevaring for børnene. 
 
Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde:495mm. Bredde:800mm. Dybde:800mm / Topplade:Ø1170mm 

Vægt: 45 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 8151 



 
 
 

Legebord med rund topplade + 8 kasser 

dd plade 
Legebord med rund topplade, 8 rum og 8 kasser er velegnet til leg, opbevaring og 
kreative aktiviteter længere nede ved jorden, hvor børnene let kan nå. 
  
Legebordet er udarbejdet i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner med laminat på 
toppladen, som gør det ekstra slidstærk og øger levetiden. 
 
Se tilbehør på Onewood.dk 
 
Mål: Højde:495mm. Bredde:804mm. Dybde:804mm / Topplade:Ø1170mm 

Vægt: 65 kg. 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 8152 



 
 
 

Personale sofabord 

dd plade 
Mobilt personale sofabord med 4 åbne rum og 6 skuffer. 
 
Bordet er udarbejdet i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner med laminat på 
toppladen, som gør det ekstra slidstærk og øger levetiden. 
 
Mål: Højde: 495 mm. Bredde: 800 mm. Dybde: 800 mm 

Vægt: 60 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 8155 



 
 
 

Nanobord 

dd plade 
Mobilt og multifunktionelt nanobord med optiske linser. Aftagelige plader gør det 
muligt at bruge bordet til forskellige funktioner og aktiviteter - leg, kreativitet, spisning, 
opbevaring og andre beskæftigelser. De optiske linser gør det muligt for barnet at 
udforske og undersøge ting på tættere hold. 
Nanobordet er udarbejdet i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
 
Mål: Højde:730mm. Bredde:1050mm. Dybde:1050mm. 

Vægt: 77 kg. 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 8410 



 
 
 

Biobord 

dd plade 
Mobilt og multifunktionelt bio- og beskæftigelsesbord. Aftagelige plader gør det muligt 
at bruge bordet til forskellige funktioner og aktiviteter - leg, kreativitet, spisning, 
opbevaring og andre beskæftigelser. Biolyset gør det muligt for børnene at skabe små 
kreative projekter, hvor lyset hjælper til at gennemlyse papir mm.  
Biobordet er udarbejdet i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
 
Mål: Højde:730mm. Bredde:1050mm. Dybde:1050mm. 

Vægt: 80kg. 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 8415 



 
 
 

Fantasibord 

dd plade 
Multifunktionelt lys- og forstørrelsesglasbord i et. Aftagelige plader gør det muligt at 
bruge bordet til forskellige funktioner og aktiviteter. Lys og forstørrelsesglas gør det 
muligt at skabe små kreative projekter, samt udforske og undersøge på tættere hold.  
Bordet er udarbejdet i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 

 Leveres inkl. 3 lågplader og laminat på bordpladen. 
 Leveres som vist med kromben som standard – Ønskes en lavere højde, vil 

bordet monteres med formspændte birkekrydsfiner ben. 

Mål: Højde:780mm. Bredde:1200mm. Dybde:800mm. 

Vægt: 43kg. 

 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8420 



 
 
 

Multibord / Arbejdsbord 

dd plade 
Mobilt arbejdsbord med 16 opbevaringskasser. Bordet har mulighed for at slås ud til et 
kæmpe arbejdsbord, så mange kan lege og arbejde omkring det samtidig. 
Arbejdsbordet er udarbejdet i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Opbevaringskasser er ekstratilbehør og købes separat – varenr. 8581. 
 
Bord: Højde:730mm. Bredde:1500mm. Dybde:750mm. 

Bord udslået: Højde:730mm. Bredde:1500mm. Dybde:1500mm. 

Vægt: 106 kg. 

 

Kan leveres i 3 højder – kontakt One Wood Furniture A/S 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 8580 



 
 
 

Klapbord 

dd plade 
Bord med 2 opklappelige bordplader. Bordets størrelse kan tilpasses efter behov og 
ønske. Nem håndtering af klapper, hvor bordben holdes fast i position, når bordet er 
udslået. 6 opbevaringskuffer – 3 på hver side, gør det muligt at have de nødvendige 
ting lige ved hånden. 
Klapbord i 18mm klarlakeret birkekrydsfiner. Lys grå højtrykslaminat på bordplader og 
skuffefronter. 
 
Mål nedslået: Højde:720mm. Bredde:336mm. Dybde:800mm. 

Mål udslået: Højde:720mm. Længde:1520mm. Bredde:800mm. 

Skuffemål: Højde: 175mm. Bredde: 165mm. Dybde: 350mm. 

  

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Her indsættes tegning(er) 

Varenr. 8406 



 
 
 

Gavlbord 
Gavlbord med 2 gavle 
Gavlbord i 30mm birkekrydsfiner med højtrykslaminat på top og sider 
Monteres med firkantet fodstøtte i rustfri stål  
Den ene gavl er monteret med hjul integreret i gavl 
Bordet leveres usamlet 
Mål: Højde: 800/1100mm. Længde: 1500mm. Dybde: 700/900mm. 

Mål: Højde: 800/1100mm. Længde: 2000mm. Dybde: 700/900mm. 

Mål: Højde: 800/1100mm. Længde: 2400mm. Dybde: 700/900mm 

Vægt: XXkg. 

 

 

 

 

Varenr. 7400 



 
 
 

Væghængt gavlbord 
Væghængt gavlbord med 1 gavl 
Væghængt gavlbord i 30mm birkekrydsfiner med højtrykslaminat på top og sider 
Monteres med firkantet fodstøtte i rustfri stål  
Bordet leveres usamlet 
 

Mål: Højde: 700/900mm. Længde: 1500mm. Dybde: 700/900mm. 

Mål: Højde: 700/900mm. Længde: 2000mm. Dybde: 700/900mm. 

Mål: Højde: 700/900mm. Længde: 2400mm. Dybde: 700/900mm 

Vægt: XXkg. 

 

 

 

 

Varenr. 7405 



 
 
 

Rektangel med laminat 
One Wood scenesortiment giver børnene mulighed for at udfolde sig gennem 
optrædener. Scenesortimentet indbyder samtidig også til rolleleg og samvær, hvilket 
udvikler deres sociale færdigheder. Det er derfor vigtigt at skabe de rigtige rammer til 
dette. 
Scenekasse i 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærk sort laminat på 
toppen. 
 
Mål: Højde:300mm. Længde:300mm. Dybde:600mm. 

Vægt: 8kg. 

 

Varenr. 8850S 



 
 
 

Firkant med laminat 
One Wood scenesortiment giver børnene mulighed for at udfolde sig gennem 
optrædener. Scenesortimentet indbyder samtidig også til rolleleg og samvær, hvilket 
udvikler deres sociale færdigheder. Det er derfor vigtigt at skabe de rigtige rammer til 
dette. 
Scenekasse i 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærk sort laminat på 
toppen.  
 
Mål: Højde:300mm. Længde:600mm. Dybde:600mm. 

Vægt: 10kg. 

 

Varenr. 8855S 



 
 
 

Trappe med laminat 
One Wood scenesortiment giver børnene mulighed for at udfolde sig gennem 
optrædener. Scenesortimentet indbyder samtidig også til rolleleg og samvær, hvilket 
udvikler deres sociale færdigheder. Det er derfor vigtigt at skabe de rigtige rammer til 
dette.  
Scenekasse trappemodel i 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærk sort 
laminat på trin og top. 
 
Mål: Højde: 300 mm. (nederste trin:150mm) Længde: 600 mm. Dybde: 600 mm. 

Vægt: 11kg. 

 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8865S 



 
 
 

Trekant med laminat 
One Wood scenesortiment giver børnene mulighed for at udfolde sig gennem 
optrædener. Scenesortimentet indbyder samtidig også til rolleleg og samvær, hvilket 
udvikler deres sociale færdigheder. Det er derfor vigtigt at skabe de rigtige rammer til 
dette. 
Scenekasse trekantet i 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærk sort 
laminat på toppen. 
 
Mål: Højde:300mm. Længde:600mm. Dybde:600mm. 

Vægt: 8kg. 

 

 

 

Varenr. 8860S 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskomodul med led lys 
One Wood scenesortiment giver børnene mulighed for at udfolde sig gennem 
optrædener. Scenesortimentet indbyder samtidig også til rolleleg og samvær, hvilket 
udvikler deres sociale færdigheder. Det er derfor vigtigt at skabe de rigtige rammer til 
dette. 
Discomodul i 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærk sort laminat på 
toppen og integreret LED lys. 
 
Mål: Højde:300mm. Diameter:Ø1200mm. 

Vægt: 11kg. 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 8870S 



 
 
 

Mobil amfiscene med sort laminat 
Mobil amfiscene kan nemt bruges til små familieteaterforestillinger, mindre 
musikevents og andre små arrangementer, der er med til at give rummet liv. Når den 
store scene sættes op, bliver amfiscenen en fantastisk plads, hvor mange børn kan 
samles. 
Amfiscenen er udarbejdet i 18mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærk 
laminat på toppen. 
Indbygget reol med 7 rum i bagvæggen. 
Er nem at flytte med da den er monteret med 6 stk. hjul - 4 stk. låsebare. 
Amfiscenen leveres i 2 dele, som vist på billedet. 
 
Mål: Højde:1150mm. Længde:1500mm. Dybde:1050mm. 

Vægt: 80kg. 

 

 

  

Varenr. 8876 



 
 
 

Hjørnemodul til mobil amfiscene 
Hjørnemodul som passer sammen med Mobil amfiscene. 
Ved kombination af hjørnemodulet og en eller flere amfiscener er der nemt lavet en 
god siddeplads i flere niveauer til små arrangementer eller forestillinger. Opsætningen 
er en fleksibel løsning der både kan stå op ad væg eller frit i rummet. 
 
Hjørnemodulet er udført i 18mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med slidstærk sort 
laminat på topplader. Kan leveres med og uden hjul. 
 

Mål: Højde: 1150mm. Bredde: 1050mm. Dybde: 1050mm. 

  

 

Varenr. 8877 



 
 
 

Hexa Step med grøn / orange top 
Hexa Step er et niveaudelt modul, hvor barnet kan sidde og tegne og fordybe sig i 
små projekter. Ved sammensætning af flere opnår du en flot opsætning, hvor børnene 
kan sidde sammen om deres projekter.  Hexa step kan også benyttes som 
trappeopsats til scenepodie i kombination med de andre moduller, samt hjælpe til 
interaktion mellem barn og voksen. 
 
Hexa Module er en serie udviklet til børn og institutioner. Den tager udgangspunkt i de 
forskellige behov der opstår i forbindelse med leg og samvær mellem børn og voksne. 
Serien er opbygget af 3 moduler, som opfylder hver sin funktion, og som i kombination kan 
opnå adskillige spændende opsætninger og anvendelsesmuligheder. 

Trappemodul i 15mm birkekrydsfiner. Laminat: 7912 Antrasit på korpus og 6901 Grøn og 
2962 Orange på top 

Mål: Højde: 400mm. (sæde: 200mm.) Bredde: 800mm. Længde: 924mm. 

Vægt: 15kg. 

 

   

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8842G / 8842O 



 
 
 

Hexa Cozy med turkis hynde 
Hexa cozy er et åbent skråmodul med tilhørende madras, som indbyder til hygge og 

afslapning. Den kan stå alene, men samtidig kombineres med flere moduller, for at 

skabe hyggelige miljøer i flere niveauer. 

 

Hexa Module er en serie udviklet til børn og institutioner. Den tager udgangspunkt i de 

forskellige behov der opstår i forbindelse med leg og samvær mellem børn og voksne. 

Serien er opbygget af 3 moduler, som opfylder hver sin funktion, og som i kombination kan 

opnå adskillige spændende opsætninger og anvendelsesmuligheder. 

 

Modul i 15mm birkekrydsfiner. Laminat: 7912 Antrasit på korpus og turkis madras 

Mål: Højde: 385mm. Bredde: 800mm. Længde: 924mm. 

Vægt: 13kg. 

 

   

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8841 



 
 
 

Hexa Box med grøn / orange / turkis top 
Hexa Box er et opbevaringsmodul, hvori børn og voksne kan organisere legesagerne. 

Hexa box kan med sin fleksibilitet fungere i mange henseender - podieopbygning, 

sceneopsætninger, opbevaringsplads mm. 

 

Hexa Module er en serie udviklet til børn og institutioner. Den tager udgangspunkt i de 

forskellige behov der opstår i forbindelse med leg og samvær mellem børn og voksne. 

Serien er opbygget af 3 moduler, som opfylder hver sin funktion, og som i kombination kan 

opnå adskillige spændende opsætninger og anvendelsesmuligheder. 

 

Opbevaringsmodul i 15mm birkekrydsfiner. Laminat: 7912 Antrasit på korpus og 6901 Grøn, 
2962 Orange og 4172 Turkis på top 

Mål: Højde: 400mm. Bredde: 800mm. Længde: 924mm. 

Vægt: 20kg. 

 

   

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8840G / 8840O / 8840B 



 
 
 

Hexa Borg 
Med Hexa Borg skabes der rum i rummet, hvor børnene kan gemme sig i hulerne og 

afskærme sig med f.eks. en bog på toppen af modulerne. 

Serien er sammensat af 3 moduler i hver sin højde og farve, hvor der er taget højde for 

gældende sikkerhedsstandarder. Modulerne kan stå samlet eller hver for sig og på den 

måde skabe et spændende og fleksibelt legemiljø. 

Serien sælges inkl. madrasser til hvert enkelt modul, som både passer på toppen og 

inden i hulerne. 

Moduler i 15mm birkekrydsfiner. Laminat: 7924 Grå på korpus og F6901 Grøn / F2962 

Orange / F4172 Turkis indvendig i moduler. 

Modul Mål: Højde: 1185 / 885 / 585mm. Bredde: 800mm. Længde: 924mm. 
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Varenr. 8844 



 
 
 

 

Udklædningsvogn 
Børn nyder rolleleg, da det giver dem mulighed for at opfinde forskellige roller, og lege 
og eksperimentere med temaer som de kender fra andre mennesker og dyr. Rolleleg 
opstår især, fordi det indbyder til samvær og udvider de sociale færdigheder. Det er 
derfor vigtigt at skabe de rigtige rammer til dette. 
Udklædningsvogn i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Indeholder spejl, hylde, rum til sko og ophæng til tøj. 
 
Mål: Højde:1620mm. Længde:786mm. Dybde:500mm. 

Vægt: 35kg. 

 

 

Varenr. 7360 



 
 
 

Dekorationstræ med UV print 
Dekorationstræ i 10mm. mdf med print. 
Printet har en pædagogisk indgangsvinkel, som gør det spændende for børn at 
udforske og hele tiden finde nye dyr og andre motiver. Samtidig giver det masser af liv 
i legerummet, og stimulerer børnenes fantasi til at finde på egne lege der involverer 
dekorationstræet. 
Printet er helt unikt og lavet af en lokal kunstner fra Ærø. Kunstneren har tegnet det 
specielt til One Woods møbler. 
 
Mål: Højde:1900mm. Bredde: 1430mm. Dybde: 10mm. 

Vægt: 11kg. 

 

    

 

Varenr. 7300 



 
 
 

Motoriksæt 
Motoriksættet udvikler barnets grovmotorik, og hjælper til at give barnet bedre styrke, 
koordination og bevægelighed. Dette er væsentligt for udviklingen af barnets hjerne og 
kroppens intelligens. 
  
Motoriksættet består af 3 bænke i 18mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med laminat 
på toppladen, 1 stk. F1485 Gul, 1stk. F2962 Orange og 1 stk. F4172 Blå 
 
Mål: Højde:190mm. Længde:750mm. Dybde:300mm. 

 

 

 

Varenr. 8050M 



 
 
 

Dukkehus - dobbelt 
Dukkehuset giver børnene mulighed for at fantasere, koordinere og udfolde sine 
kreative evner, da de har mulighed for at skabe små universer efter egen fantasi. 
Dette udvikler både deres finmotorik, sociale færdigheder og logiske tænkning. 
  
Dukkehus er udarbejdet i 15 mm ubehandlet birkekrydsfiner, hvor børnene selv kan 
male og tapetsere deres dukkehus. Der er monteret 8 hjul, som gør dukkehuset 
mobilt. 
 
Mål: Højde:1300mm. Længde:1500mm. Dybde: 600mm. 

Vægt: 62 kg. 
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Varenr. 8250 



 
 

   

   

 

Legeborg  
Børn nyder rolleleg, da det giver dem mulighed for at opfinde forskellige roller, og lege 
og eksperimentere med temaer som de kender fra andre mennesker og dyr. Rolleleg 
opstår især, fordi det indbyder til samvær og udvider de sociale færdigheder. Det er 
derfor vigtigt at skabe de rigtige rammer til dette. 
Legeborgen skaber en god hule for børnene hvor fantasien kan få frit løb. 
  
Legeborg i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Printet har en pædagogisk indgangsvinkel, som gør det spændende for børn at 
udforske. Samtidig giver det masser af liv i legerummet, og stimulerer børnenes 
fantasi til at finde på egne lege der involverer legeborgen. 
Printet er helt unikt og lavet af en lokal kunstner fra Ærø. Kunstneren har tegnet det 
specielt til One Woods møbler. 
 
Mål: Højde:1200mm. Længde: 1200mm. Dybde: 1200mm. 

Vægt: 55kg. 

 

 

 

 

Varenr 7210 



 
 
 

OW højskabe og reoler 

 
En serie af højskabe og reoler til institutioner, der kan kombineres efter eget ønske. 
 
Ring venligst for nærmere info om de mange muligheder. 
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Skrivebord/arbejdsplads 

 
Skrivebord/arbejdsplads i 18mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner og slidstærk laminat 
på bordplade, samt hyldeplads og mulighed for at skjule ledninger bag bordet. 
 
Mål: Længde: 900 mm   Bredde: 1000 mm. Dybde: 450 mm. 
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Varenr. 8070 



 
 
 

Væghængt reol 3 rum 

 
3 rums reol i 18mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Reolen er inkl. 1 stk. låge med slidstærk laminat og rukolås. 
 
Mål: Højde: 400 mm. Bredde: 1197 mm. Dybde: 380 mm. 
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Varenr. 8071 



 
 
 

Højskab 

 
Højskab i 18mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Skabet er delt i to sektioner med mulighed for at aflåse hver for sig. Lås er som 
standard Ruko-lås. 
Den lille sektion øverst er delt med en hylde, således der er 2 store rum. 
Den store sektion nederst er opdelt med 2 store rum bund og top, samt et lodret 
skillerum, således der er 4 små rum og et rum med bøjlestang. 
Lågerne er monteret med laminat, som gør dem ekstra slidstærke. 
 
Mål: Højde: 2090 mm. Bredde: 520 mm. Dybde: 500 mm. 

Kan tilpasses pladsen og behov. 

 

 

     

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 8072 



 
 
 

Køjeseng 

 
Køjeseng i 30mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 2 sovepladser. 
Madrasser er solgt separat på varenr. 8074. 
 
Mål: Højde: 1700 mm. Bredde: 872 mm. Længde: 2160 mm. 

 

   

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 8073 



 
 
 

Sofabord 

 
Mobilt sofabord i 18mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 4 opbevaringsrum og 
slidstærk laminat på bordplade. 
 

Mål: Højde: 490 mm Bredde: 800 mm. Længde: 800 mm. 

   

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 8150 



 
 
 

Lille opbevaringskasse 
Lille opbevaringskasse i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Passer f.eks. til Funky reolen og One Wood reolen. 
 
Mål: Højde:151mm. Bredde:380mm. Dybde:440mm. 

Vægt: 2kg. 

 

 

Varenr. 6150 



 
 
 

Stor opbevaringskasse 
Stor opbevaringskasse i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Passer f.eks. til Funky reolen og One Wood reolen. 
 
Mål: Højde:261mm. Bredde:380mm. Dybde:440 mm. 

Vægt: 5kg. 

 

Varenr. 6155 



 
 
 

Kubus opbevaringskasse 
Kubus opbevaringskasse 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
 
Mål: Højde:345mm. Bredde:370mm. Dybde:355mm. 

Vægt: 5kg. 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 8114 



 
 
 

Kubus opbevaringskasse med glas 
Kubus opbevaringskasse i 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med glas i front. 
 
Mål: Højde:345mm. Bredde:370mm. Dybde:355mm. 

Vægt: 5kg. 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 8114G 



 
 
 

Lille opbevaringskasse 
Lille opbevaringskasse i 15 mm hvidpigmenteret birkefiner. 
Passer til f.eks. til legeborde 
 
Mål: Højde:155mm. Bredde:370mm. Dybde:385mm. 

Vægt: 10kg. 

 

 

Varenr. 8152SD 



 
 
 

Outdoor multibox 
Outdoor multibox med ben i 15 mm. vandfaste krydsfinerplader. 
Kassen kan åbnes foran og i top. 
Huller i bund for afløb af vand. 
 
Mål: Højde:800mm. Længde:1250mm. Dybde:650mm. 

Vægt: 42kg. 

 

 

 

 

Varenr. 8520 



 
 
 

Smartus opbevaringskasse 
Stor og praktisk opbevaringskasse i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Leveres med integreret gasdæmper i låget, så klemmerisiko og støj reduceres. 
 
Mål: Højde:400mm. Længde:800mm. Dybde:400mm. 

Vægt: 18kg. 

 

 

Varenr. 8532 



 
 
 

Mellem legekasse 
Mellem mobil opbevaringskasse i 18 mm hvidpigmenteret birkefiner. 
Produceres med gummikant nederst, så støj og skader forårsaget af stød minimeres. 
Hjulene er udarbejdet som små dyr i rød, gul, grøn, blå og grå (flyvemaskine). 
 
Mål: Højde:540mm. Bredde:520mm. Længde:520mm.  
Vægt: 14kg. 
 

 

 

 

Varenr. 8540 



 
 
 

Lille Legekasse 
Lille mobil opbevaringskasse i 15 mm hvidpigmenteret birkefiner. 
Produceres med gummikant nederst, så støj og skader forårsaget af stød minimeres. 
Hjulene er udarbejdet som små dyr. 
 
Mål: Højde:460mm. Bredde:520mm. Længde:420mm.  
Vægt: 10kg. 
 

 

 

 

 

Varenr. 8541 



 
 
 

Stor Legekasse 
Stor mobil opbevaringskasse i 15 mm hvidpigmenteret birkefiner. 
Produceres med gummikant nederst, så støj og skader forårsaget af stød minimeres. 
Hjulene er udarbejdet som små dyr i rød, gul, grøn, blå og grå (flyvemaskine). 
 
Mål: Højde:540mm. Bredde:520mm. Længde:750mm.  
Vægt: 18kg. 
 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 8542 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indskrivningspult 
Indskrivningspult i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner og lys grå slidstærk laminat 
på bord. 
Kan leveres med hjul - vigtigt at opgive ved ordre. 
 
Mål: Højde: 1100 mm. Bredde: 387 mm. Dybde: 400 mm. 
Mål: Topplade Bredde: 900 mm Dybde: 626 mm 
Vægt: 29 kg. 
 

 

 

 

 

Varenr. 8584D  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indskrivningspult firkantet topplade 
Indskrivningspult i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Slidstærkt laminat på låge og topplade 
Kan leveres med hjul - vigtigt at opgive ved ordre. 
 
Mål: Højde: 982 mm. Bredde: 400 mm. Dybde: 5000 mm. 
Mål: Topplade 500mmX500mm  
Vægt: 23 kg. 
 

 

 

 

Varenr. 8584S  



 
 
 

Puslebord 

 
Puslebord til vuggestuer og miljøer, hvor de mindste der skal skiftes. 

 Puslebord med elektrisk hæve/sænk, blandingsbatteri og håndvask - begge 
dele er nemme at rengøre.  

 Under bordplade er der skuffe og opbevaringsrum.  
 Elektrisk justerbar højde fra 400mm til 950mm.  

Mål: Højde: 1000 mm. Bredde: 1600 mm. Dybde: 850 mm. 

Vægt: 110 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 6510E 



 
 
 

Puslebord 

 
Puslebord til vuggestuer og miljøer, hvor de mindste der skal skiftes. 

 Puslebord med elektrisk hæve/sænk.  
 Under bordplade er der 1 skuffe.  
 Elektrisk justerbar højde fra 400mm til 950mm.  

Mål: Højde: 1000 mm. Bredde: 1400 mm. Dybde: 850 mm. 

Vægt: 85 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 6511E 



 
 
 

Puslebord - væghængt 

 
Puslebord til vuggestuer og miljøer, hvor de mindste der skal skiftes. 

 Puslebord med elektrisk hæve/sænk, blandingsbatteri og håndvask - begge 
dele er nemme at rengøre. 

 Bordplade i 25mm MDF med linoleum og ABS kant.  
 Under bordplade er der 1 skuffe og 1 plastkasse.  
 Elektrisk justerbar højde fra 684mm til 1204mm.  

Mål: Højde: 684 - 1204 mm. Bredde: 1200 mm. Dybde: 630/810 mm. 

Vægt:  80 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 6510V 



 
 
 

Puslebord – væghængt uden vask 

 
Puslebord til vuggestuer og miljøer, hvor de mindste der skal skiftes. 

 Puslebord med elektrisk hæve/sænk. 
 Bordplade i 25mm MDF med linoleum og ABS kant.  
 Under bordplade er der 1 plastkasse.  
 Elektrisk justerbar højde fra 684mm til 1204mm.  

Mål: Højde: 684 - 1204 mm. Bredde: 1000 mm. Dybde: 800 mm. 

Vægt:  75 kg. 

 

 

Varenr. 6511V 

 

 

 

 

Her indsættes foto 



 
 
 

Spejl 1000x1500mm. 
Sikkerhedsspejl i 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med hærdet glas og 
indbygget sikkerhedsfolie. 
Hvis sikkerhedsspejlet bliver ødelagt vil det ikke splintres eller på anden måde gøre 
skade, da den indbyggede folie sikrer, at glasset vil blive ved at hænge sammen. 
 
Mål total inkl. ramme:  

Højde: 1500mm. Bredde: 1000mm. (Ramme: 80mm.) Dybde: 15mm. 

Vægt: 18 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 13500 



 
 
 

Spejl 600x1500mm. 
Sikkerhedsspejl i 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med hærdet glas og 
indbygget sikkerhedsfolie. 
Hvis sikkerhedsspejlet bliver ødelagt vil det ikke splintres eller på anden måde gøre 
skade, da den indbyggede folie sikrer, at glasset vil blive ved at hænge sammen. 
 
Mål total inkl. ramme:  

Højde: 1500mm. Bredde: 600mm. (Ramme: 80mm.) Dybde: 15mm. 

Vægt: 12 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 13501 



 
 
 

Spejl 500x1500mm. 
Sikkerhedsspejl i 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med hærdet glas og 
indbygget sikkerhedsfolie. 
Hvis sikkerhedsspejlet bliver ødelagt vil det ikke splintres eller på anden måde gøre 
skade, da den indbyggede folie sikrer, at glasset vil blive ved at hænge sammen. 
 
Mål total inkl. ramme:  

Højde: 1500mm. Bredde: 500mm. (Ramme: 80mm.) Dybde: 15mm. 

Vægt: 10 kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 13502 



 
 
 

Tivolispejle 3 stk. 
Tivolispejle i 15mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med hærdet glas og indbygget 
sikkerhedsfolie. Det består af 3 stk. sjove spejle med 3 forskellige funktioner. 
Her kan børnene få masser af sjov ved at se sig selv ændre form, ved at blive mindre, 
højere og bredere. 
 
Mål: Højde:1000mm. Bredde:430mm. Dybde:100mm. 

Vægt: 11kg. 

 

   

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 7305 



 
 
 

 

Væghængt staffeli med metalplade lille 
Væghængt staffeli med metal plade, produceret i 15 mm hvidpigmenteret birkefiner, 
med plads til papirrulle. 
 
Mål: Højde: 900 mm. Bredde: 555 mm. Dybde: 100 mm. 
Vægt: 10 kg. 
 

 

 

 

Varenr. 7150  



 
 
 

Væghængt staffeli med metalplade stor 
Væghængt staffeli med metal plade, produceret i 15 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner, med plads til papirrulle. 
 
Mål: Højde: 1055 mm. Bredde: 1055 mm. Dybde: 100 mm. 
Vægt: 23 kg. 
 

Varenr. 7151  



 
 
 

Væghængt staffeli med kridttavle lille 
Væghængt staffeli i 15 mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner med kridttavle og plads til 
papirrulle. 
En rigtig god måde at lære hvordan man skriver på en tavle. 
 
Mål: Højde: 900 mm. Bredde: 555 mm. Dybde: 100 mm. 
Vægt: 8 kg. 
 

   

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 7152  



 
 
 

Væghængt staffeli med kridttavle stor 
Væghængt staffeli i 15mm. hvidpigmenteret birkekrydsfiner med kridttavle og plads til 
papirrulle. 
En rigtig god måde at lære hvordan man skriver på en tavle. 
 
Mål: Højde: 1055mm. Bredde: 1055mm. Dybde: 100mm. 
Vægt: 17kg. 
 

   

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 7153 



 
 
 

Puslespilsreol 
Puslespilsreol i 15 mm med udtrækningsbakker i 6 mm hvidpigmenteret 
birkekrydsfiner. 
 
Mål: Højde: 680 mm. Bredde: 435 mm. Dybde foroven: 250 mm / forneden: 420 mm. 

Vægt: 11 kg. 

Varenr. 7315 



 
 
 

 

Tørrereol - lille 
Tørrereol - lille i 15 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Bakkerne kan trækkes ud fra begge sider. 
 
Mål: Højde: 1580 mm. Bredde: 480 mm. Dybde: 500 mm. 

Vægt: 34 kg. 

 

 

 

 

 

Varenr. 8560 



 
 
 

Tørrereol - stor 
Tørrereol - stor i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Hylderne kan trækkes ud fra begge sider. 
 
Mål: Højde: 1580 mm. Bredde 774 mm. Dybde: 500 mm. 

Vægt: 42 kg. 

 

   

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8561 



 
 
 

Multibeskæftigelsesreol/vogn 
Mobil multibeskæftigelsesreol/vogn i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Masser af opbevaringsplads til diverse materialer. Arbejdsbord der kan klappes ud og 
give mere arbejdsplads. Bordplade og låge med sort laminat. 
 
Mål: Højde: 870mm. Længde: 1322mm. Dybde: 450/900mm. 

Vægt: 64kg. 

 

   

 

 

 

Her indsættes foto 

 

Varenr. 8450 



 
 
 

Vogn med 8 rum 
Mobil bogvogn i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 8 rum. 
 
Mål: Højde:750mm. Bredde:690mm. Dybde:650mm. 

Vægt: 33kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8550 



 
 
 

Vogn med 4 rum 
Mobil vogn i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner med 4 rum. 
 
Mål: Højde:750mm. Bredde 690mm. Dybde:400mm. 

Vægt: 21kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8550L 



 
 
 

Bogreol 
Slim bogreol i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
 
Mål: Højde:760mm. Bredde:1020mm. Dybde:180mm. 

Vægt: 11kg. 

 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8555 



 
 
 

One Wood bogreol 
One Wood bogreol i 18 mm hvidpigmenteret birkefiner. 
 
Mål: Højde:750mm. Bredde:750mm. Dybde:250mm. 

Vægt: 11kg. 

 

  

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

 

Varenr. 8556 



 
 
 

Fotoskinne  
Fotoskinne i hvidpigmenteret birkekrydsfiner og plexiglas gør det muligt at fremvise og 
præsentere billeder og tegninger på en simpel måde. 
 
Findes i følgende mål: 

 
7107:  Højde:300mm. Længde: 500mm. 
7111:  Højde:300mm. Længde: 1000mm. 
 

 

 

 

 

Varenr. 7107 - 7111 



 
 
 

Dokumenthylde. 
Dokumenthylde i hvidpigmenteret birkekrydsfiner gør det muligt at opbevare og 
fremvise blade og kataloger på en simpel måde. 
 
Findes i følgende mål: 

 
7203:  Længde: 500mm. 
7204:  Længde: 750mm. 
7205:  Længde:1000mm. 
 
 

 

 

Varenr. 7203 - 7204 - 7205 



 
 
 

Knagerække hvidpigmenteret / klarlak 
Organisk knagerække er en sjov og flot måde at opbevare tøj og forskelligt 
beklædning. 
De niveauopdelte arme giver mulighed for at opbevare mange dele. 
Knagerækken er udarbejdet i birkekrydsfiner og findes både som klarlak og 
hvidpigmenteret. 
 
Mål: Højde: 529mm. Bredde: 242mm. Dybde: 63mm. 

Vægt: 0,5kg. 

 

 

 

Varenr. 1141 / 1142 



 
 
 

Serveringsvogn 

dd plade 
Mobil serveringsvogn i 18 mm hvidpigmenteret birkekrydsfiner. 
Monteret med kraftige låsbare hjul. 
 
Mål: Højde:900mm. Bredde:550mm. Dybde:650mm. 

Vægt: 19kg. 

 

 

 

 

Her indsættes foto 

 

 

 

Varenr. 8600 



LAMINATFARVER HOS ONEWOOD 
- Vælg mellem en masse spændende og inspirerende farver 

 F3007 
 

 F7851 
 

 F1238 

 F4177 
 

 F4172 
 

 F2962 

 F6901 
 

 F6907 
 

 F1485 

 F7897 
 

 F0233 
 

 F1326 

 F5342 
 

 F2274 
 

 F7927 

 F2253 
 

 F7912 
  

 F7924 
  F7921 

Klarlak birk 

  



LINOLEUMSFARVER HOS ONEWOOD 
 

 

- Type:  Marmoleum Real – Fabrikat:  Forbo Linoleum 

 

 

 

- Type:  Desktop – Fabrikat:  Forbo Linoleum  

 

 

 

 

 

3860 Silver Shadow 3146 Serene Grey 3139 Lava 

3131 Scarlet 3247 Green 3205 Lapis Lazuli 

4023 Nero 4164 Salsa 4180 Aquavent 

4182 Spring Green 4184 Olive 4186 Orange Blast 



STOF TIL OPSLAGSTAVLER HOS ONEWOOD 
- Type: Sublim  

 
Sublim 30 Grøn 
 

 
 

Sublim 52 Lys Grå 
 

 
Sublim 02 Beige 
 

 

 
Sublim 91 Rød 
 

 
 

Sublim 45 Mørk blå  
 

 
  

 

     

     

     

     


	A0 Forside dansk
	A01 7871-7875 troldegarderobe 1-5 sekt.m bænk
	A02 7861-7865 troldegarderobe 1-5 sekt u bænk
	A03 7651D-7655D Onewood lux med bænk
	A04 7551D-7555D Onewood lux uden bænk
	A05 7751-7755 Skolegarderobe u_bænk 1-5 sekt
	A06 7851-7855 Skolegarderobe m_bænk 1-5 sekt
	A07 7600M-7604M Mega u_bænk 1-5rum
	A08 7605M-7609M Mega m_bænk 1-5rum
	A09 8421-8425_Væggarderobe 1-5 sekt
	A10 8421B-8425B_Væghængt garderobebænk med skorist 1-5 sekt
	B01 8050D_Garderobebænk
	B02 1110 1120 1130_Støvlevæg
	B03 8335_83353 Ergonomisk påklædningsbænk_enkelt 2_3 trin
	B04 8336_83363 Ergonomisk påklædningsbænk_dobbelt 2_3 trin
	B05 8337_83372 Ergonomisk påklædningsbænk_væghængt foldebar 2_3 trin
	B06 8338_83382 Ergonomisk påklædningsbænk_sammenklappelig 2_3 trin
	B07 7876 7877 7680D_Låge til garderobe ver. 2
	B08 7670-7671D Låge til lux
	B09 7670m-7671m Låge til OneWood Mega
	B10 8426 Låge til Væggarderobe
	B11 7672D 7675D 7676D_Hjulsæt sokkel og sutskoholder ver
	B12 7680D Billederammer
	B13 7878 Tillæg for laminat på bænk og hylde
	B14 7879_Kurv til garderober
	B15 PN1E-12E - Efterår til garderobelåger
	B16 PN1V-12V - Vinter til garderobelåger
	B17 PN1S-12S - Sommer til garderobelåger
	B18 PN1F-12F - Forår til garderobelåger
	C01 8102 Kubus med bagplade - 2 rum ver
	C02 8103 Kubus med bagplade - 3 rum ver
	C03 8104 Kubus med bagplade - 4 rum ver
	C04 8106 Kubus med bagplade - 6 rum ver
	C05 8106H Kubus med bagplade - 6 rum 3H x 2B ver
	C06 8109 Kubus med bagplade - 9 rum ver
	C08 8112  Kubus med bagplade - 12 rum 3H x 4B ver
	C09 8112H Kubus med bagplade - 12 rum 4H x 3 ver
	C10 8116H Kubus med bagplade - 16 rum 4Hx4B ver
	C11 8103V Kubus reol 1 rum ver
	C12 8106V Kubus med bagplade og 1 hylde - 2rum ver
	C13 8109V Kubus med bagplade og 2 hylder - 3rum ver
	C13a 8112V Kubus med bagplade og 3 hylder - 4rum
	C14 8103B Bænk m_kasser og madras
	C15 8103BU Bænk u_kasserog m_madras ver. 2
	C16 8103m Kubus reol med 3 kasser med glas - madras på toppen ver. 2
	C16a 8114M_Madras til Kubus reol 3 rum, grå
	C17 8102T_TU Kubus med_uden bagbeklædning - 2 rum ver. 3
	C18 8103T_TU Kubus med_uden bagbeklædning - 3 rum ver. 3
	C19 8104T_TU Kubus med_uden bagbeklædning - 4 rum ver. 3
	C20 8106HT_HTU Kubus med_uden bagbeklædning - 6 rum 3Hx2B ver. 3
	C21 8106T_TU Kubus med_uden bagbeklædning - 6 rum ver. 3
	C22 8108T_TU Kubus med_uden bagbeklædning - 8 rum 2Hx4B ver. 3
	C23 8108HT_TU Kubus med_uden bagbeklædning - 8 rum 4Hx2B ver. 3
	C24 8109T_TU Kubus med_uden bagbeklædning - 9 rum ver. 3
	C25 8112T_TU Kubus med_uden bagbeklædning - 12 rum ver. 3
	C26 8116T_TU Kubus med_uden bagbeklædning - 12 rum 4Hx4B ver. 3
	C27 8114_Opbevaringskasse til Kubus reol ver
	C28 8114G_Opbevaringskasse med glas til Kubus reol ver
	C30 8118D 8119D_Store låger til kubus 2 stk
	C31 8120_Opslagstavle til Kubus reol 6 rum ver
	C32 8122_Whiteboardtavle kubus 6 rum ver
	C33 8124_Sikkerhedsspejl til Kubus reol 6 rum ver
	C34 8126_Kridttavle til Kubus 6 rum ver
	C35 Tilbehør til kubus ver
	C36 Kubus 8114 og låge med UV print PN 1-9 ver. 2.docx
	C37 6111 Onewood mobil reol 4 rum vers
	C38 6112 Onewood mobil reol 6 rum vers
	C39 6113 Onewood mobil reol 9 rum vers 2
	C40 6114 Onewood mobil reol 12 rum vers
	C41 8300 Unik reol H1600mm ver
	C42 8310 Unik reol H1310mm ver
	C43 8312 Unik reol H1020mm ver
	C44 Tilbehør til unik 8213_8314_8315 ver
	C45 8400 Play reol lille
	C46 8401 Play reol stor
	C46a 8403 Play reol opsætning
	C47 6104 Funky legereol lille 4 rum ver
	C48 6105 Funky legereol lille 6 rum ver
	C49 6106 Funky bordreol 4 rum ver
	C50 6107 Funky bordreol 6 rum ver
	C51 6108 Funky bordreol 8 rum ver
	C52 6109 Funky arbejdsreol 6 rum ver
	C53 6110 Funky arbejdsreol 9 rum ver
	C54 8610_Skuffereol 24 små skuffer
	C55 8612_Skuffereol 12 små skuffer
	C56 8618_Skuffereol 18 små skuffer
	C57 8630_Skuffereol 30 små skuffer
	C58 8718_Skuffereol 18 store skuffer
	C59 8724_Skuffereol 24 store skuffer ver
	C60 8727_Skuffereol 27 store skuffer ver
	C61 8728_Skuffereol 28 store skuffer ver
	C62 8736_Skuffereol 36 store skuffer ver
	C63 Tilbehør varenr. 8650L, 8660U, 8660 ver
	D01 7900 Stino personaleskab 1 rum 1B-1H
	D02 7901 Stino personaleskab 2 rum 1B-2H
	D03 7902 Stino personaleskab 2 rum 2B-1H
	D04 7903 Stino personaleskab 3 rum 1B-3H
	D05 7904 Stino personaleskab 3 rum 3B-1H
	D06 7905 Stino personaleskab 6 rum 2B-3H
	D07 7906 Duno personaleskab
	D08 7908 Duno personalesøjle
	D09 7910 Duno personalesøjle
	D10 7910 Duno hatte- og skohylde
	D11 7511 Line personaleskab 1Bx1H
	D12 7512 Line personaleskab 1Bx2H
	D13 7513 Line personaleskab 1Bx3H
	D14 7514 Line personaleskab 1Bx4H
	D15 7515 Line personaleskab 1Bx5H
	D16 7521 Line personaleskab 2Bx1H
	D17 7522 Line personaleskab 2Bx2H
	D18 7531 Line personaleskab 3Bx1H
	D19 7532 Line personaleskab 3Bx2H
	D19a Lockers
	D20 6500 Sengetøjsskab
	D21 6501 Sengetøjsskab til stabelsenge
	D22 6504AB_Madrasskab ekskl. og inkl
	D23 6505 Madras skab
	D24 8452 Miljøstation
	D25 8595 Opbevaringsskab
	D26 8595H Opbevaringsskab
	D27 8596 Opbevaringsskab med 2 glaslåger
	D28 8573 Glasmontre til vægophæng ver. 2
	D29 8574 Glasmontre med hjul lav model ver. 2
	D30 8575 Glasmontre med hjul høj model ver
	D31 8080 Telefon skab
	E01 8585 Væghængt bord m_bænk 1200 lille_2019 model
	E02 8586 Væghængt bord m_bænk 1400 lille_2019 model
	E03 8587 Væghængt bord m_bænk 1200 mellem_2019 model
	E04 8588 Væghængt bord m_bænk 1400 mellem_2019 model
	E05 8589 Væghængt bord m_bænk 1200 stor_2019 model
	E06 8590 Væghængt bord m_bænk 1400 stor_2019 model
	E07 8590DD Dobbelt væghængt bord_2019 model
	E08 Væghængt borde
	E09 Væghængt bænke
	E10 One Wood borde 9007-9012 ver
	E11 Halvbue 9010-9011-9038-9039
	E12 One Wood borde midtstillede ben
	E13 Vare nr. 9014 ø 1200 ver
	E13a 9014M_9042M Rundt bord med metal understel
	E14 9012BG_9015BG_9016BG_ Bordbænk
	E14a 8050S Stabel bænk
	E15 1010T Taburet
	E16 1011T Taburetvogn
	E17 1030T Taburet med ryglæn
	E18 1020T_Fodstøtte til taburet
	E19 8162_Malte stol Højde 310mm nyhed
	E19a 8175_8175L Box stol
	E20 8150 Legebord 800x800 med laminat ver
	E21 8150L Legebord firkantet ver
	E22 8151 Legebord rundt ver
	E23 8152 Legebord rundt 8 kasser ver
	E26 8155 Personale sofabord 6 skuffer ver
	E27 8410 NANO bord
	E28 8415 Bio-lys og beskæftigelsesbord
	E29 8420 Fantasibord ver
	E30 8580 Multibord_arbejdsbord
	E31 8406 Klapbord
	E33 7400 Gavlbord_firkant fordstøtte
	E34 7405 Væghængt gavlbord_firkantet fodstøtte
	F01 8850 S_Rektangel med laminat ver
	F02 8855 S_Firkant med laminat ver
	F03 8865 S_Trappe med laminat ver
	F04 8860 S_Trekant med laminat ver
	F05 8870 S_Discomodul med led lys ver
	F06 8876_Mobil amfiscene ver. 2
	F06a 8877 Mobil amfiscene hjørnemodul
	F07 8842G-O Hexa Step grøn-orange top
	F08 8841 Hexa Cozy
	F09 8840G-O-B Hexa Box grøn-orange-blå top
	F09a 8844 Hexa Borg
	F10 7360_Udklædningsvogn ver
	F11 7300_Dekorationstræ
	F13 8050M_Motoriksæt ver
	F14 8250_Dukkehus dobbelt ver
	F16 7210 Legeborg med print
	G00 OW højskabe og reoler
	G01 8070_Elev-arbejdsplads
	G02 8071_Væghængt 3 rums reol
	G03 8072_Højskab 2 låger
	G04 8073_Køjeseng
	G06 8150_Sofabord
	H01 6150 Funky opbevaringskasse lille ver
	H02 6155 Funky opbevaringskasse stor ver
	H03 8114 Opbevaringskasse til kubus reol ver
	H04 8114G Opbevaringskasse med glas til kubus ver
	H05 8152SD Lille opbevaringskasse ver
	H06 8520 Outdoor multibox
	H07 8532 Smartus opbevaringskasse
	H08 8540_Mellem legekasse med hjul ver
	H09 8541_Lille legekasse med hjul ver
	H10 8542_Stor legekasse med hjul ver
	I01 8584D Indskrivningspult
	I02 8584S Indskrivningspult firkantet
	I03 6510E_Puslebord
	I04 6511E_Puslebord
	I04a 6510V_Puslebord_Væghængt
	I04b 6511V_Puslebord_Væghængt_uden vask
	I05 13500_Spejl 1000x1500mm
	I06 13501_Spejl 600x1500mm
	I07 13502_Spejl 500x1500mm
	I08 7305_Tivolispejle 3 stk ver
	I09 7150 Væghængt stafeli med metalplade lille
	I10 7151 Væghængt stafeli med metalplade stor
	I11 7152 Væghængt stafeli med kridttavle lille
	I12 7153 Væghængt stafeli med kridttavle stor ver
	I13 7315 Puslespilsreol
	I14 8560 Tørrereol lille
	I15 8561 Tørrereol stor
	I16 8450 Multi beskæftigelsesreol
	I17 8550 Bogvogn med 8 rum
	I18 8550L Bogvogn med 4 rum
	I19 8555 - Bogreol
	I20 8556 - Onewood bogreol
	I21 7111 Fotoskinne 1000mm
	I22 7203 Dokumenthylde 500mm
	I24A 1141 - 1142_Organisk knagerække
	I25 8600 Serveringsvogn
	J1 Laminatfarver hos One Wood
	J2 Linoleumsfarver hos One Wood
	J3 Stof til oplagstavler hos One Wood

