
Arbete och avkoppling 
på arbetsplatsen

MODERNA 
RECEPTIONER 

DESIGNMÖBLER & INREDNING FÖR KONTOR & OFFENTLIG MILJÖ 

LAGERVAROR 
 

Skapa ett
Ett utvalt sortiment för 

snabbare  leverans!

RUM I RUMMET
Flexibla möjligheter



Förvaring

Rum i Rum

Café & Matsal

Skrivbord

Kontors-
stolar

Konferens-
möbler

Lounge & Entré

Ljudabsorbenter

https://www.cumwex.se/produkter/ljudabsorbenter/
https://www.cumwex.se/produkter/forvaring/
https://www.cumwex.se/produkter/cafe-matsal/
https://www.cumwex.se/produkter/rum-i-rum/
https://www.cumwex.se/produkter/kontorsstolar/
https://www.cumwex.se/produkter/konferensmobler/
https://www.cumwex.se/produkter/skrivbord/
https://www.cumwex.se/produkt/gap-2-sits-soffa-ga-2-ch/


Entré
GAP
Inspirerad av 1960-talet 
med utmärkt ergonomi 
och passar främst 
i allmänna lokaler, 
kontor, hotell och 
restaurang. 
Tygval & materialdesign
 besök cumwex.se 

NOTI 
reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

MANTA
En serie loungefåtöljer med högt 
ryggstöd. Tidlös design som skapar 
trygg skön känsla speciellt i hotell, 
kontor eller annan loungemiljö.

Ett väl        utformat kontor bidrar till att 
stärka företagets varumärke. Att fokusera 
på kontorets entré för att skapa en positiv 
image ger ett bra första intryck.

SHIELDON 
En bekväm svängbar fåtölj, vars form gör att 
du kan skilja dig från det öppna. Sitsen kan 
lutas och vridas. Den anpassar sig är 
användarvänlig. Shieldon är  idealisk 
för offentliga miljöer. 

Tygval & materialdesign
 besök cumwex.se 

https://www.cumwex.se/?s=gap&post_type=product
https://www.cumwex.se/produkt/manta-loungefatolj-ma-1z-db/
https://www.cumwex.se/?s=shieldon&post_type=product


Med hjälp av moduler kan du bygga din MOD efter 
dina behov. Resultatet blir en praktisk, funktionell 
hylla som kan fylla de funktioner du önskar.
Sektionerna levereras färdigmonterade.

MOD

Bygg din version

https://www.cumwex.se/?s=mod&post_type=product
https://www.cumwex.se/?s=mod&post_type=product
https://www.cumwex.se/?s=mod&post_type=product
https://www.cumwex.se/?s=mod&post_type=product
https://www.cumwex.se/?s=mod&post_type=product
https://www.cumwex.se/?s=mod&post_type=product


KONTORSSTOL BUSINESS
Svart. 

ELSTATIV BUSINESS PRO
Finns i flera färger.

ELSTATIV BASIC 
Finns i flera färger.

ELSTATIV BUSINESS PRO
Finns i flera färger.

HURTS 4 LÅDOR
Vit. H: 550 mm D: 600 mm
Finns i flera färger.

RAK SKRIVBORDSSKIVA
Finns i flera färger. Från 1000-1800 mm

AVSKÄRMNING
Svart. B: 800, 1200, 1400, 1600, 1800 mm

SKJUTDÖRRSKÅP
Vit. H: 915 mm. B: 800 mm

SKJUTDÖRRSKÅP 
Vit. H: 915 mm. B: 1200 mm

SKJUTDÖRRSKÅP
Vit. H: 1320 mm. B: 800 mm.

SKJUTDÖRRSKÅP
Vit. H: 1320 mm. B: 1200 mm.
Finns i flera färger.

HYLLFACK, LÅDFACK SIDOSKÅP AVSKÄRMNING 
Vit. H: 1320mm. B: 400 mm. 
Höger/vänster

LAGERVAROR
Utvalda produkter i vårt sortiment som finns på vårt
lager  för snabb leverans inom 0-2 dagar. 

Vår mest sålda 
kontorsstol!

HURTS 3 LÅDOR 
Vit. H: 550 mm D:450 mm 
Finns i flera färger.

KONTORSSTOL BASIC A
Svart. 

KONTORSSTOL BASIC
Svart. 

https://www.cumwex.se/produkt/ladinsats-skap/
https://www.cumwex.se/produkt/skjutdorrskap-3xa4/
https://www.cumwex.se/produkt/hurts-mobil-4-ladig-djup-600-mm/
https://www.cumwex.se/produkt/elstativ-business-pro-3-ben-skivor-1600-2000-mm/
https://www.cumwex.se/produkt/elstativ-basic-1-motor-skivor-1000-1600-mm/
https://www.cumwex.se/produkt/elstativ-business-pro-skivor-1200-2000-mm/
https://www.cumwex.se/produkt/tapetserad-avskiljare-1400-mm/
https://www.cumwex.se/produkt/tapetserad-avskiljare-800-mm/
https://www.cumwex.se/produkt/skiva-rak-1800-mm/
https://www.cumwex.se/produkt/2xa4-sidoskap-vanster/
https://www.cumwex.se/produkt/hurts-mobil-3-ladig-djup-600-mm/
https://www.cumwex.se/produkt/kontorsstol-basic/
https://www.cumwex.se/produkt/kontorsstol-basic-armstod/
https://www.cumwex.se/produkter/kontorsstolar/kontorsstol-kontorsstolar/
https://www.cumwex.se/produkt/skjutdorrskap-2xa4/
https://www.cumwex.se/produkt/skjutdorrskap-3xa4/
https://www.cumwex.se/produkt/skjutdorrskap-2xa4/
https://www.cumwex.se/produkt/dokumentfack-skap/


SHIELDON FÅTÖLJ MULA FÅTÖLJ

TULLI STOL TULLI FÅTÖLJ

MANTA FÅTÖLJ CLAP FÅTÖLJ MISHELL FÅTÖLJ TEDDY BEAR

LINAR STOL MISHELL STOL MAMU STOL MAMU STOL

THERMO SOFFA

MULA ROCKING FÅTÖLJ

Ekosmart

För tygval & materialdesign  besök cumwex.se

https://www.cumwex.se/produkt/mula-fatolj-mu-1-d/
https://www.cumwex.se/produkt/mula-mu-1-pd-gungstol/
https://www.cumwex.se/?s=shieldon&post_type=product
https://www.cumwex.se/produkt/tulli-fatolj-tl-gt-dt/
https://www.cumwex.se/produkt/tulli-tl-gt-dk/
https://www.cumwex.se/produkt/clapp-fatolj-cl-1/
https://www.cumwex.se/produkt/fatolj-mishell-mis-xl-kl/
https://www.cumwex.se/produkt/manta-loungefatolj-ma-1z-dj/
https://www.cumwex.se/produkt/mamu-stol-mm-k-dj/
https://www.cumwex.se/produkt/mishell-stol-mi-k-pn/
https://www.cumwex.se/produkt/linar-plus-lp-sb-db/


Stilrena och klassiska receptionsdiskar. Vår serie Multidisk byggs ihop 
med övriga modulerna och kan kombineras med höj- och sänkbara 
skrivbord, för bästa ergonomiska komfort. Levereras i sektioner med 
eller utan överdel i färdiga moduler för enkel montering. 

Fällbara bord
Fällbart är praktiskt, enkelt och skapar många 
möjligheter. Raka former eller svängda formar 
ger dynamik till rummet.

Skolsittning, styrelsesittning, ö-sittning eller u-sittning. Med fällbara bord skapar man de 
sittning som passar för den planerade konferensen. 

Reception

https://www.cumwex.se/?s=reception&post_type=product
https://www.cumwex.se/?s=fällbord&post_type=product
https://www.cumwex.se/?s=fällbord&post_type=product
https://www.cumwex.se/?s=fällbord&post_type=product


En utmärkt lösning för att skapa formella och informella 
utrymmen för arbete, vila eller avkoppling på arbets-
platsen. Våra rum i rum alternativt SoundRoom skapar 
ett lugnt utrymme till och med i de mest hektiska 
omgivningar och dämpar effektivt bakgrundsljud i 
kontorslandskapet eller i receptionen.

Skapa ett 
rum i rummet

https://www.cumwex.se/produkter/rum-i-rum/kubo-soft/
https://www.cumwex.se/produkter/rum-i-rum/pod-diamond/

