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NCP skal levere møbler med god kvalitet til konkurransedyktige 

priser. Våre produkter er tilgjengelige i de fleste tettsteder og byer i 

Norge, og i store deler av Skandinavia. Slik sikrer vi markedet 

lett tilgang til våre produkter. 

NCP jobber kontinuerlig med miljøforbedring, og det meste av 

trekomponenter til våre møbler kommer fra gummitreplantasjer. 

Slik sikrer vi bærekraftig produksjon uten fare for avhugging av 

regnskog. Vi skal arbeide for å minimalisere virksomhetens 

belastning på indre og ytre miljø gjennom kontinuerlig 

forebyggende miljøarbeid. 

NCPs tradisjon med å forene anerkjente norske designere 

og produksjon i Norge har gitt et rikt spenn av møbler som 

f.eks. Metro, R-48, Nordic Light, Coda, Public og Hub.

Vi vil at du skal være trygg på at du har gjort et riktig valg 

når du velger produkter fra oss.

www.ncp.no

TERJE HOLMØY

ANDERSSEN & VOLL

TOR G LUNDENES

BENDT WINGEKvalitet og design



Hub leveres med lakkert, silverfarget eller krom understell. 

Hub er en forenklet og elegant bordserie designet av Anderssen & Voll der det utradisjonelle 
valget av bordplate i hvit, grå eller sort PE-plast gir bordet et spennende uttrykk, lang levetid og store 
fordeler i gjenvinningsprosessen. Med bordplate i kun 12,5 mm tykkelse, gir det slanke uttrykket en 
følelse av at bordplaten svever på understellet. Leveres i to størrelser og med 
understell i krom, hvitlakkert og silver. Andre farger på forespørsel.

Hub

Dimensjoner:
800 x 600 mm

1200 x 800 mm

Enkel å montere.
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Anderssen & Voll



Nordic Light
Et spennende og innovativt sammenleggbart bord i aluminium. Nordic Light har lav 
vekt, noe som gjør håndteringen lett. Bordet kan leveres med eget smart strømforsyningssystem 
hvor kablene seriekobles og festes med kroker i rill under bordplaten. 
Frontpanel/banner med logo/tekst etter kundens ønske monteres med praktiske kroker 
på undersiden av bordplaten. Nordic Light har egen bordtralle som rommer 20 bord stående.
Høyde: 72 cm   Vekt: 10,5 kg

Bordet leveres med 1200 x 450 mm 
og 1200 x 600 mm bordplate
i aluminium, Forbo desktop eller
Arpa Fenix nanotech laminat.
Ben i lakkert aluminium 
eller aluminium naturell.

Praktiske kroker for
diverse tilleggsutstyr
monteres i rillen.

Bordet stabler kun 5 cm i høyden 
når bena er foldet sammen og skjult 
i bordplaten. 

Dimensjoner:
1200 x 450 mm
1200 x 600 mm
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Design:
Tor G. Lundenes

Nordic Light med sort Forbo desktop 
og Public stoler med hvitlakkerte understell.



 

 

1200 x 600 mm bjørk bordplate.1200 x 450 mm sort laminat bordplate.

1200 x 450 mm med bøk frontpanel og bordplate.

Hjørneløsning til 450 mm bord.

1200 x 750 mm med bøk bordplate.

Et klassisk utseende bord med et solid understell som leveres i en rekke dimensjoner. 

Understell i krom eller sort epoxylakk. Bordplater i bøk, bjørk, hvit og grå laminat. 

Andre dimensjoner og farger på forespørsel.

Vekt: 1200x750 mm =18 kg 
         1200x450 mm =14 kg

R-60C
Dimensjoner:

1200 x 450 mm
1400 x 450 mm
1200 x 600 mm
1200 x 750 mm
1400 x 750 mm
1800 x 750 mm

Hjørneløsning 1/4 Ø 900 mm
Endeavslutning 1/2 Ø 900  mm

 Frontpanel 1200 x 450 mm
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Endeavslutning til 2x450 mm bord.

2 stk 1200x450 bord
med endeavslutning.



Ø1200 mm

1200 x 750 mm
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Dimensjoner:
  750 x 750 mm
1200 x 750 mm
1400 x 750 mm
1800 x 750 mm
      Ø   700 mm
      Ø   900 mm
      Ø 1200 mm
1/2 Ø 1200 mm
1/2 Ø 1400 mm
1800 x 900 mm
Elipse 1800 x 1000 mm

Et solid bord med ekstra kraftig understell og 
langsgående stålsarg under bordplaten. 
Standard utførelse i sort eller krom understell. 
Bordplater i bøk, bjørk, hvit eller grå laminat

R-100
Elipse 1800 x 1000 mm Ø 700 mm



R-80
Praktisk og solid sargbord i flere platestørrelser og med mange bruksområder. 
Kraftig understell med 20x40 mm helsveist stålsarg, og 40 mm runde ben som enkelt 
skrus  inn i sarg uten verktøy.  Kan leveres med 170 mm høyderegulering. 
Standardfarge på understell er RAL 9600 metallic.  Andre farger på forespørsel.

(Sort understell er ikke standard)

Dimensjoner:
1200 x 450 mm
1400 x 450 mm
  700 x 600 mm
  800 x 600 mm
1200 x 600 mm
  750 x 750 mm
1200 x 750 mm
1400 x 750 mm
1800 x 750 mm
1800 x 900 mm

              Ø   900 mm
              Ø 1200 mm
           1/2 Ø 1200 mm
           1/2 Ø 1400 mm
Trapes 1200 x 600 mm
Elipse 1800 x1000 mm
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R-40 med Public

1200 x750 mm 800 x 600 mm 
eksamensbord

Ø 1200 mm

Dimensjoner:
1200 x 450 mm
1400 x 450 mm
  800 x 600 mm eksamensbord
1200 x 600 mm
  750 x 750 mm
1200 x 750 mm
1400 x 750 mm
1800 x 750 mm
      Ø 1200 mm
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R-40
Enkelt, solid og funksjonelt sammenleggbart bord med lav vekt. 
Klassiker på bordsiden til en gunstig pris. Bordplater i bøk, bjørk, 
hvit og grå laminat. Krom eller sort understell. 
Vekt: 800 x 600 mm =10 kg   1200 x 750 mm =14 kg



Sort understell med 
bordplate i grå laminat.

Krom understell med 
bordplate i grå laminat.

Dimensjoner bordplate:
Ø 700 mm
Ø 900 mm
750 x 750 mm

Dimensjon fot:
Ø 400 mm - høyde   740 mm
Ø 540 mm - høyde 1090 mm

Roma
Søylebord med silver, krom 
eller sort understell. 
Bordplater i bøk, bjørk, hvit og  
grå laminat. Se forøvrig prisliste.
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Dimensjoner:
1200 x 750 mm
1400 x 750 mm
1800 x 750 mm
1800 x 900 mm
  750 x 750 mm
        Ø 700 mm
        Ø 900 mm
Elipse 1800 x 1000 mm

R-75
Kraftig og solid bord med uttrekkbar 
sarg under bordplate som gjør at samme 
understell kan brukes til flere lengder. 
Understell leveres i silver eller sort epoxy. 
Andre farger på forespørsel. 
Bordplater i bøk, bjørk, hvit eller 
grå laminat. Total høyde 72 cm. 

Krom understell med 
bordplate i bøk laminat.



Endeavslutning 1/2 Ø900 mm Hjørneløsning 1/4 Ø900 mm

Dimensjoner:
                    1200 x 450 mm
                    1200 x 750 mm
   Frontpanel 1200 x 450 mm
Hjørneløsning 1/4 Ø 900 mm
Endeslutning  1/2 Ø 900 mm
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1200 x 450 med frontpanel

2 stk 1200 x 450 mm

1200 x 450 mm

1200 x 750 mm bøk

2 stk 1200 x 750 mm i rekke

Tre skaper en varm atmosfære. Komplett bordplateutvalg for kontor og konferanse 
med hjørneløsninger, endeavslutninger og frontpanel som gir deg valgfrihet. 
Solid sammenleggbar-mekanisme med klikklås. Leveres bøkfarget som standard.

R-90C



Ø 1200 mm bøk

Ø 900 mm

Ø 700 mm

1/2 Ø 1200 mm

Konferansebord med ileggsplate
type R-95 AAA 1200x1950 mm

1200 x 750 mm

Dimensjon:
750 x 750 mm

1200 x 750 mm
1400 x 750 mm
1800 x 750 mm

Ø 700 mm
Ø 900 mm

Ø 1200 mm

  1/2 Ø 900 mm
1/2 Ø 1200 mm
Elipse 1800 x 1000 mm

1200 x 1950 mm
1200 x 2700 mm
1200 x 3150 mm
 Ileggsplate 600, 750 og 600 mm
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R-95
R-95 serien gir deg frihet til å innrede etter behov. Stort spekter av bordplater i 
mange størrelser. R-95 serien leveres i bøk.



Dimensjoner:
Ø 1600 mm
Ø 1800 mm

Solid mekanisme for 
sammenfolding av understell.
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NCP Kongressbord
Sammenleggbart bord som leveres med bøk, bjørk, grå eller hvit laminat bordplate. 
Bordet fås med krom eller sort understell.  Diameter: 1600 mm og 1800 mm.
Til bordet finnes det en praktisk bordtralle som rommer 8 stk bord.

Bordtralle Lars
Kapasitet: 15 stk R-60 C og 20 stk R-40
Total bredde: 835 mm
Total lengde: 1300-1900 mm
Total høyde:  1350 mm
Max belastning: 400 kg
Tilpasset bord med lengde 1200 - 1800 mm

Bordtralle Line

Bordtralle 
NCP Kongress

Bordtralle 
Nordic Light

Kapasitet: 15 stk R-60 C og 20 stk R-40 
Total bredde:  535 mm
Total lengde:  1300-1900 mm
Total høyde:   1350 mm
Max belastning: 400 kg
Tilpasset bord med lengde 1200 - 1800 mm

Total bredde:  910 mm 
Total lengde: 1910 mm 
Total høyde:  1020 mm 
Kapasitet:   8 bord (stående)

Total bredde 535 mm
Lengde 1300 - 1900 mm
Total høyde 1350 mm
Maks belastning 400 kg

Kapasitet: 22 bord (stående)



DANMARK
QQ-design
Hyldevænget 29
4652 Hårlev
tlf.:   +45 40 54 24 27
fax:  +45 57 82 24 18
brian@qq-design.dk
www.ncp.no
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SVERIGE
NCP AB
Lavalvägen 10, S-921 33 Lycksele
tlf.:     0950-38510
fax:    0950-38511
mob.: 070-3345590
andre@ncpab.com
www.ncp.no

NORDIC COMFORT PRODUCTS AS
P.O.BOX 3
JUVIKVN. 1
N - 8640 HEMNESBERGET
tlf.:   +47 75 19 77 00
fax:  +47 75 19 77 10
post@ncp.no
www.ncp.no


