OFFICE & EDUCATION

MÖBLER FÖR AKTIVT ARBETE OCH DYNAMISKT LÄRANDE
På kontoret är pulsen hög. Möten avlöser varandra, bildskärmar lyser och idéer skapas.
Mitt i detta ska du och din kropp fungera och må bra.
Vi sitter mer än någonsin. Vid skrivbordet, framför datorn och i konferensrum. Redan
från unga år förväntas vi sitta i många timmar varje dag. För att göra sittandet mer
aktivt utvecklar NC möbler som är aktiverande och lekfulla men som samtidigt har hög
design och ger god komfort.
I denna vision växer det fram nya möbler från år till år, som exempelvis HUMLAN som
nu även finns med hjul och som snurrstol – ett perfekt val för dynamiska kontor och
arbetsplatser. En annan möbel som också snurrar är den fina pallen ORKESTER med
inkluderande höj- och sänkbara sitsar, vilket gör den idealisk för exempelvis skolor, daghem, receptioner, passager och entréer. RAM, som egentligen är en pall man ska sitta på
men som även kan användas som gåstol, är en modern möbel med stark framtoning i
denna kategori.
För att göra arbetet än smidigare och effektivare kan flera av våra bord kompletteras
med eluttag.

FURNITURE FOR ACTIVE WORK AND DYNAMIC LEARNING
The pulse is high at the office. Meetings replace each other, monitors light up the rooms
and ideas are born. In the middle of all this you and your body should function and feel
good.
We are sitting more than ever. At the desk, in front of the computer and in the conference room. Already from a young age we are expected to sit for many hours every day.
To make sitting more active, NC develops furniture that is activating and playful but at
same time well-designed and comfortable.
Out of this vision new furniture is designed and developed every year, such as HUMLAN
which is now also available with wheels and as a swivel chair – a perfect choice for
dynamic offices and workplaces. Another piece of furniture that also swivels is the
beautiful ORKESTER pallet with inclusive height-adjustable seats, which makes it ideal
for schools, day care centers, receptions, passageways, entrances etc. RAM, which is
actually a stool but doubles as a walking frame, is a modern piece of furniture with a
strong identity in this category.
To make your work even smoother and more efficient, several of our tables can be
supplemented with electrical outlets.
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