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O.B Wiik har møblene 
du trenger til ditt event.
Vi lever for kundene våre 
og ønsker å tilby den 
beste løsningen til hver 
enkelt kunde. 

Våre møbler er enkle i bruk,  
vedlikeholdsvennlige og 
holdbare. Vi kan tilby et bredt 
sortiment av lagerførte møbler 
til konferanse og event. 



01. BORD
Vårt utvalg av bord  
s.4-7 

02. STOLER
Vårt utvalg av stoler
s.8-9

03. TEKSTILER 
Tekstiler og tilbehør
side 10-11

04. SETT
Bord- og benkesett 
side 12-13



01. BORD

Designet for  å sitte 
komfortabelt

 på enden.

Enkelt å sette opp og 
legge sammen 

Tverrgående og 
langsgående 

koblinger for å sette 
sammen bord.

Ny og veldig jevn 
låsemekanisme med 
skyveringer for å låse 

bordet på plass. 

SCAN QR-KODE 
for å se Zown sin kvalitetstest 

på Youtube. 
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Stolt leverandør av kvalitetsmøbler fra Zown. Alle bord er i formstøpt polyetylen 
og solid sammenleggbar rammekonstruksjon i pulverlakkert stål. 



XL120 BORD
Stabilt bord med stor belastningsevne. Passer godt som bord til 
arrangementer hvor det er begrenset plass og perfekt som 
eksamensbord. 

Vekt: 10,35kg 
Størrelse: L: 122 B: 76 H: 74
Maks belastningsvekt: 340 kg 

Kapasitet
4 pers. 

XL150 BORD
Stabilt og brukervennlig bord som passer til arrangementer hvor man 
ønsker mindre grupper, men god plass rundt bordet.  

Vekt: 11,25kg 
Størrelse: L: 152 B: 76 H: 74
Maks belastningsvekt: 317 kg 

Kapasitet
4 pers. 

XL180 BORD
Vårt bestselgende bord som passer like godt til hagefesten som til 
store arrangementer eller møtevirksomhet. 

Vekt: 14 kg 
Størrelse: L: 183 B: 76/91 H: 74
Maks belastningsvekt: 362 kg 

Kapasitet
6 pers. 

WORKTOP180
Høydejusterbart bord for å få den perfekte arbeidshøyden. Bordet 
som kan brukes til det meste. Arbeidsbord, slaktebenk eller 
konferansebord. 

Vekt: 16,9kg 
Størrelse: L: 183 B: 76 H: 74/85/90/94
Maks belastningsvekt: 270 kg 

BUFFETBORD
Det perfekte buffetbordet med hjul for enkel forflytning. Hyller i tre 
høyder ved bruk av avtagbar overhylle. Overhylle som avbildet selges 
separat. 

Vekt: 28,8kg 
Størrelse: L: 183 B: 76 H: 105
Maks belastningsvekt: 70/150/70kg 
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COCKTAIL80
Cocktailbord som er passer godt til velkomstområder ved eventer og 
på messer. Lav vekt og tar minimalt med plass ved lagring. 

Vekt: 8,9 kg 
Størrelse: Ø: 81,3 H: 110
Maks belastningsvekt: 170kg 

PLANET120
Stabilt bord av høy kvalitet. Bordet har lav vekt og sammenleggbart  
understell som gjør det enkelt å frakte og lagre. Bordet passer derfor 
godt til konferanser, møter, messer og andre eventer. 

Vekt: 16kg 
Størrelse: Ø: 122 H: 74,3
Maks belastningsvekt: 340kg 

PLANET160
Stabilt bord av høy kvalitet. Bordet har lav vekt og sammenleggbart 
understell som gjør det enkelt å frakte og lagre. Bordet passer derfor 
godt til konferanser, møter, messer og andre eventer. 

Vekt: 24,3kg 
Størrelse: Ø: 160 H: 74,3
Maks belastningsvekt: 315kg 

PLANET180
Stabilt bord av høy kvalitet. Bordet har lav vekt og sammenleggbart 
understell som gjør det enkelt å frakte og lagre. Bordet passer derfor 
godt til konferanser, møter, messer og andre eventer. 

Vekt: 29,3kg 
Størrelse: Ø: 180 H: 74,3
Maks belastningsvekt: 350kg 

Kapasitet
6 pers. 

Kapasitet
8 pers. 

Kapasitet
10 pers. 
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COCKTAILtralle
Spesialtralle for transport og lagring av cocktail80 bord. 

Vekt: 25,5kg 
Størrelse: L: 121 B: 89 H: 101

PLANETtralle
Tralle med uttrekkbart håndtak til tre posisjoner. Passer til 
planet120 (15stk), planet160 (15stk) og planet180 (12stk)

Vekt: 30,8kg 
Størrelse: L: 132 B: 83,2 H: 102

Ltralle
Sammenleggbar tralle for transport og lagring av L120-bord. 

Vekt: 21,3kg 
Størrelse: L: 131,7 B: 62 H: 115

XLtralle
Sammenleggbar tralle med uttrekkbart understell. Passer for XL150 - 
og XL180-bord  

Vekt: 28,8kg 
Størrelse: L: (132+30) B: 83,2 H: 102

Kapasitet
12-15 bord. 

Kapasitet
20 bord.

Kapasitet
20 bord.

Kapasitet
20 bord. 

Traller til bord
Traller som er spesialtilpasset våre bord 
for enkel transport og lagring. 
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02. STOLER

ALEX STOL
Lett klappstol av polyetylen og rammeverk i pulverlakkert stål. 

Vekt: 2,75kg 
Størrelse: L: 45 B: 43 H: 80,3
Maks belastningsvekt: 190kg 

BIG ALEX STOL
En kraftigere versjon av vår Alex stol. De perforerte flatene gir 
pusteevne til setet og ryggen. Det letter også drenering i tilfelle regn. 

Størrelse: L: 50,9 B: 50,3 H: 80,6
Maks belastningsvekt: 250kg 

OBW KLAPPSTOL
Sammenleggbar stol med stor og komfortabel sittepute og 
polstring i ryggstøtten. Grått stoff og sort ramme. 

Vekt: 5,5kg 
Størrelse: L: 52,5 B:47 H: 82

OBW BARSTOL
Meget stødig sammenleggbar barstol med komfortabelt sete. Sitte-
høyde: 78 cm 

Vekt: 5,1kg 
Størrelse: L: 47 B: 41 H: 94 (Sittehøyde: 78)
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BANKETTSTOL BLÅ
Elegant bankettstol med grå ramme og blå pute med håndtak i ryg-
gen. Meget komfortabel med god sittepute og høy rygg. Kan stables. 

Vekt: 5kg 
Størrelse: L:53 B:45,5 H: 92

BANKETTSTOL SORT
Bankettstol med sort ramme og pute med håndtak i ryggen. 
Stolen er stødig og har en godt polstret sittepute. 

Vekt: 5,1g 
Størrelse: L: 51 B: 44,5 H: 83

ALEX tralle
Spesialtralle for transport og lagring av Alex stol

Vekt: 19,4kg 
Størrelse: L: 95,4 B: 47,5 H: 196,8

BIG ALEX tralle
Spesialtralle for transport og lagring av Big Alex stol 

Vekt: 20,2kg 
Størrelse: L: 104 B: 52 H: 168

Kapasitet
60 stoler 

Kapasitet
50

Traller til stoler

9



03. Tekstiler
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Vi tilbyr trekk til alle våre bord og stoler som er godt egnet for 
profesjonellt bruk til konferanse og event. De er laget av vaskbart 
materiale i høy kvalitet som enkelt tas av og på. 
Våre trekk kommer i et utvalg av farger, stiler 
og mulighet for print. Lagerført i sort og 

hvit for rask levering

Formsydde stoltrekk og duker fra Zown vil gi 
det lille ekstra til ditt event.
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STRETCH PLAIN

Bordduk med print

Bestillingsvare Bestillingsvare Bestillingsvare

Denne duken er perfekt til eventer og messer hvor 
du ønsker å profi lering. Den er enkel å 
rengjøre og av høy kvalitet. Kan brukes til blant 
annet markedsføring av sponsorer til event eller 
promotering av egen bedrift. 

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud. 



OBW BORD
Bord i lakkert furu og sortlakkert understell som passer til alle typer 
arrangementer. Bordet kan legges sammen for enkel lagring og frakt.
Kan brukes ute og inne.  

Vekt: 24kg 
Størrelse: 220x70cm 
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OBW BENK
Benk i lakkert furu og sortlakkert understell som passer til alle typer 
arrangementer. Benken kan legges sammen for enkel lagring og frakt. 
Plass til ca 4 personer.  Kan brukes ute og inne.

Vekt: 12kg 
Størrelse: 220x27cm 

04. BORD- OG BENKESETT



Bord  av formstøpt polyetylen- og ben- og rammekonstruksjon er av 
lakkert stål. Understelles kan klappes sammen, og bordplaten legges 
sammen fra midten til halve størrelse. Lav vekt og enkel lagring

Vekt: 15,5kg 
Størrelse: 220x76cm 

BAYERN BENK

BAYERN BORD

Benk med overflate i formstøpt polyetylen og ben - og rammekon-
struksjon er av lakkert stål. Understell klappes sammen og benken 
legges sammen fra midten til halve størrelsen.Plass til ca 4 personer.   

Vekt: 10kg 
Størrelse: 220x27cm 
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SCAN QR KODE
Eller besøk oss på: https://www.obwiik.no/

Kontakt oss om du har spørsmål, 
eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

+47 64 83 55 00
obw@obwiik.no

O.B.Wiik AS
Industriveien 13

2020 Skedsmokorset
Norway


