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Design Vertti Kivi

Den höga ryggen och sidorna av MyFlow Open Office Meeting 
soffan erbjuder skydd och avskildhet i kontorsmiljöer, skolor, 
lobbymiljöer och väntrum. MyFlow Open Office Meeting soffan finns 
tillgänglig i tre olika bredder och med olika tillval.

Skapa ett rum i rummet genom att koppla ihop två soffor med en 
skärm.

Ben Pulverlackerat stål (svart, vit, silver) eller krom, med 
svarta glidfötter med filt.

Klädsel Tyger, specifierat på databladet.
Tillval Sockel, armstöd, bord, skärmfästen, skrivtavla

och galge.

1-seater 2-seater 3-seater    

1230 mm   1900 mm  2430 mm    630, 700, 800 mm
900 mm 900 mm 900 mm     som soffpaneler

1500 mm 1500 mm 1500 mm som soffpaneler
450 mm 450 mm 450 mm
500 mm 500 mm 500 mm

Soffor Förbindelse-
paneler



RUM I RUMMET

Klädsel tyger

Fighter, Cura, Steelcut Trio, Blazer, Blazer light, Synergy, Gentle 2. 

Armstöd

Armstöd finns tillgängligt som tillval. Toppskiva för armstöd i trä 
finns som tillval. Tillgänglig i svart, vit eller ask.

Eluttag

Armstöd kan förses med eluttag, tillgängligt 2021. Tillgängligt i 
svart eller vitt (incl. 1 x schuko & 1 x USB).

Tillval

Bord, skärmfästen, skrivtavla och galge kommer att finnas
tillgängliga 2021.

Datablad

®MyFlow
Open Office Meeting

Rygg- och sidskärmar

Soffan är alltid utrustad med rygg- och sidoskärmar. Hörnen finns 
tillgängliga som raka eller rundade (R90). Den totala höjden av 
soffan är 1500 mm. Välj mellan klädsel för rygg- och sidoskärmarna 
med en eller två färger.

Skärm

Genom att addera en skärm mellan två soffor, skapar MyFlow Open
Office Meeting en stillsam oas i öppna miljöer.

Skärmarna är av samma höjd som soffans rygg- och sidoskärmar. 
Välj mellan tre bredder 630 / 700 / 800 mm. 
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Design Vertti Kivi

MyFlow OOM Bord kan användas tillsammans med MyFlow Open
Office Meeting lösningen och kombineras med andra möbler. Den 
intressanta, asymmetriska formen av bordet öppnar upp för nya, 
kreativa inredningslösningar.

Välj mellan ett brett utbud av bordsskivor och höjder för att finna det 
perfekta bordet för din inredning och användningsbehov.

Höjd

Mer information om bordets dimensioner och form 
finns i MyFlow OOM Bord datablad.

400, 560, 650, 730, 900 eller 1100 mm

Bordsskiva ISKU HPL laminat (vit, svart, ljusgrå, mörkgrå, ek, 
björk), ISKU standard teknisk faner (björk LN). 
Tillgänglig med rak och fasad underkant.

Ben Pulver lackerat stål (svart, vit).

Video

MyFlow®

MyFlow OOM Bord

https://www.youtube.com/watch?v=iqAHtAnOQpg


MyFlow OOM Bord finns tillgängliga med rundade
(R100) kanter och med två kantlaternativ.

Bordsskivans material finns tillgänglig med ISKU 
HPL laminat (vit, svart, ljusgrå, mörkgrå, ek, björk), 
ISKU standard teknisk faner (björk LN). 

Underrede av pulverlackerat stål (vit, svart).

BORD

MyFlow®

MyFlow OOM Bord

RAK KANT

FASAD UNDERKANT

DIMENSIONER 

Datablad
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