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Ark 
FÖRVARINGSSYSTEM

Design Henri Halla-aho

Gör gemensamma utrymmen levande med Ark-modulära
förvarningssystem. Skapa en funktionell och inspirerande helhet efter 
utrymmets behov. Målet med designen var att skapa en 
landskapsliknande, modulär möbellösning som kan skräddarsys på 
olika kreativa sätt. Ark kan användas för både förvaring, arbete och 
sammankomster. 

Lägg till mjuka material för en förbättrad akustik. Skåpen finns 
tillgänglig som ensidiga och tvåsidiga. Tillgänglig med fem olika 
låsalternativ.

Mer information om dimensioner, moduler och låsalternativ finns 

på ISKU Ark datablad.

Stomme Melamin (vit, ljusgrå, mörkgrå eller svart).
Dörr & ISKU standard HPL (vit, björk, ek, ljus-/mörkgrå, 
täckskiva                 svart), fanér (björk, ek, bok, ask, betsad bok och 

ask), tekniskfanér (LN). För dörrar även melamin 
(vit, ljus-/mörkgrå).

Sockel Plast (vit, ljus-/mörkgrå eller svart.



Ark
Datablad

FÖRVARINGSENHET

MODULER (djup 600 mm)

Skåp med djup 600mm finns

tillgänglig med olika dörr - och

låsalternativ.

Sockelns höjd är 30 mm, 

möjlighet att justera höjden vid 

ojämnt underlag.

Återvinningsenheten innehåller 

två mörkgråa papperskorgar.

Inre dimensioner av modulerna: 

1-sidigt skåp

2-sidigt skåp

Garderob inkluderar

spegel och hylla
Återvinningsenhet Postfack

D 55 cm
B 37 cm
H 41 cm

D 26 cm
B 37 cm
H 41 cm

80 L
B 32 cm
H 76.2 cm
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Datablad

FÖRVARINGSENHET

MODULER (djup 520 mm)

Moduler med djup 52cm är

endast tillgängliga 1-sidiga. 

Sockelns höjd är 30 mm, 

möjlighet att justera höjden vid 

ojämnt underlag.

Inre dimensioner av skåpena: 

1-sidigt skåp

D 55 cm
B 37 cm
H 41 cm



Ark
Datablad

FÖRVARINGSENHET

KOMPLETTERANDE ELEMENT_klädda peneler

Topp, 18 mm Sida, 18 mm Rygg, 18 mm

(kräver även klädd topp)

LÅS ALTERNATIV

Instruktionsvideo för låsalternativ:

https://www.isku.com/global/en/

ark-lock-instructions

KOMPLETTERANDE  ELEMENT_klädda element

1A

1

1

B

C

A. Sidopanel

B  Ryggpanel

C  Kläddsits

D  Ryggpanel(hela skåpet)

Klädda element tillgängliga med ISKU standard tyger

D

Skåpen är tillgängliga med klädd

ryggpanel. Ryggen kan täckas helt eller

delvis för paneler med höjderna 184, 

139 eller 94 cm.

Välj klädsel tyger från ISKU 

standard tygkollektion.

Sockelns höjd är 30 mm, 

möjlighet att justera höjden vid 

ojämnt underlag. Färger: vit, 

ljus-/mörkgrå, svart.

Vänligen notera att RFID 

användarkort behövs för att 

använda elektriska lås.

Elektriskt Led lås
(osynligt, endast ett 

Litet led-ljuse synligt

Frpn dörrens fransida)

RFID Elektriskt Lås 
(osynlig, bakom dörren)

Synligt lås
(framsida av dörr)

Cylinder-lås
med nyckel

Nummer-lås

https://www.isku.com/global/en/ark-lock-instructions
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