
Elektriska bord
ABRETS- OCH KONFERENSBORD
Elektriska bord erbjuder en bättre ergonomi för en optimal arbetsmiljö. Genom att variera arbetspositionen under dagen minskar kroppsbelastning, 
risk för livsstilsrelaterade sjukdomar och förhöjer anställdas välmående. Genom att använda bordets olika funktioner bidrar till en ökad prestation, 
effektivitet och koncentration för de anställda och en bättre trivsel på arbetsplatsen.



Material

Mått

ELBORD

ISKU Style T EL 1-m

ISKU Style är en familj av modulära elektriska bord. Alla arbets- och 
konferensbord i ISKU Style familjen delar samma harmoniska design 
och höga kvalitet. 

ISKU Style EL 1-m har en motor och kommer alltid med en 
rektangulär bordsskiva, rak eller lätt formad. Välj mellan olika 
material, färger och design för att hitta ett bord som passar just dig. 
Tillgänglig som antimikrobisk.

För mer information om mått och bordsskivor, se ISKU Style T EL 
1-m Datablad.

Höjdjusteringsintervall 710 -1210 mm.

Bordsskiva ISKU standard hård material.
Underred Pulverlackerat stål (silver, vit, svart).
Tillval Touchknapp med minnesfunktion, 

frontpanel, ström och data, hölje för 
genomföring, kabelränna, monitorarm.



ISKU Style T EL 1-m
ELBORD

Datablad

Standard Med minnesfunktion

KONTROLLPANEL, ALTERNATIV                        BEN

ALTERNATIV AV BORDSSKIVOR:

Bordsskiva A, C, EL och U.                          

TEKNISK INFORMATION:

1-mot, 2-ben

Höjdjusteringsintervall 500 mm.
Höjd från bordsskivan 710 -1210 mm.

Ljudnivå< 42dB

Maximal lyftkapacitet 80kg (inkl. bordsskiva).

Utrustad med kontrollpanelen som standard.
Touchknapp med minnesfunktion finns som 
tillval.
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ISKU Style T EL

ISKU Style är en familj av modulära elektriska bord. Alla arbets- och 
konferensbord i ISKU Style familjen delar samma harmoniska design 
och höga kvalitet. 

ISKU Style modulära elbordssystem kan användas för att skapa 
elbord med 2–4 ben. ISKUs standard kollektion inkluderar både från 
mindre 60x120 cm rektangulära bord till större 300x300 cm hörnbord. 
Välj mellan olika material, färger och designalternativ för att hitta ett 
bord som passar just din miljö.

För mer information om mått och bordsskivor, se ISKU Style T EL 
Datablad.

Höjdjusteringsintervall 630 -1280 mm.

Bordsskiva ISKU standard hård material.
Underrede Pulverlackerat stål (silver, vit, svart) eller krom.
Tillval Touchknapp med minnesfunktion, 

frontpanel, ström och data, lucka för 
genomföring, kabelränna, monitorarm.



ALTERNATIV AV BORDSSKIVOR:

Tillgänglig med alla ISKUs bordsskivor:

TEKNISK INFORMATION:

2-motorer, 2-4 ben

Höjdjusteringsintervall 65 cm.
Höjd från bordsskivan 630 -1280 mm.

Ljudnivå< 50dB

Maximal lyftkapacitet 2-ben 100kg, 3-ben 150kg 
och 4-ben 200kg

Utrustad med kontrollpanel som standard.
Touchknapp med minnesfunktion finns som 
tillval.

ISKU Style T EL
ELBORD

Datablad

KONTROLLPANEL, ALTERNATIV BORD

Standard Med minnesfunktion

ISKU karta över bordsskivor

https://d3bsr111nhttx2.cloudfront.net/app/uploads/06135703/Table_top_chart.pdf


ISKU Style T EL



ISKU Style T EL



ISKU Style T EL
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ISKU Style T EL Pro

ISKU Style är en familj av modulära elektriska höjdjusterbara bord. 
Alla bord inom ISKU Style familjen delar samma harmoniska design 
och höga kvalitet. 

ISKU Style T EL Pro bordet har 2-ben med en extra stödbalk, specifikt 
utformad för långa användare samt för att användas som ett 
konferensbord. Välj mellan olika material, färger och 
designalternativ för att hitta ett bord som passar just din miljö.

För mer information om mått och bordsskivor, se ISKU Style T EL Pro 
Datablad.

Höjdjusteringsintervall 730 -1380 mm.

Bordsskiva ISKU standard hård material.
Underrede Pulverlackerat stål (silver, vit, svart).
Tillval Frontpanel, ström och data, lucka för 

genomföring, kabelränna, monitorarm.



ALTERNATIV AV BORDSSKIVOR:

Bordsskiva A, EL, U och bordsskivor för 
konferensbord tillgängliga.                   

TEKNISK INFORMATION:

2 motorer, 2-ben

Extra stödbalk för en bättre stabilitet för större
och högre versioner

Höjdjusteringsintervall 65 cm.
Höjd från bordsskivan 730 -1380 mm.

Ljudnivå<50dB

Maximal lyftkapacitet 120kg (jämn
belastning).

ISKU Style T EL Pro
ELBORD

Datablad

Standard

KONTROLLPANEL BEN



ISKU Style T EL Pro
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Style Working
ISKU Style är en familj av modulära elektriska höjdjusterbara bord. Alla 
bord inom ISKU Style familjen delar samma harmoniska design och 
höga kvalitet. 

Style Working är ett stilrent höjdjusterbart bord med en minimalistisk 
skandinavisk design. Välj mellan olika material, färger och design för 
att hitta ett bord som passar just din miljö.

För mer information om mått och bordsskivor, se ISKU Style Working & 
Meeting Datablad.

Höjdjusteringsintervall 680 -1180 mm.

Bordsskiva ISKU standard laminat.
Underrede Pulverlackerat stål (silver, vit, svart).
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Style Meeting
Höjdjusterbara Style Meeting bordet har en minimalistisk 
skandinavisk design som passar utmärkt som ett konferensbord, bord 
för grupparbete eller som en individuell arbetsplats. 

Välj mellan olika material, färger och designalternativ för att hitta ett 
bord som passar just din miljö.

För mer information om mått och bordsskivor, se ISKU Style Working & 
Meeting Datablad.

Höjdjusteringsintervall 680 -1180 mm.

Bordsskiva ISKU standard laminat.
Underrede Pulverlackerat stål (silver, vit, svart).



ALTERNATIV AV BORDSSKIVOR:

Bordsskiva A (working) och P (meeting) 
tillgängliga.                          

TEKNISK INFORMATION:

Style Working 2 – motorer, Style Meeting 4 –
motorer.

Höjdjusteringsintervall 500 mm, 680-1180 mm (inkl. 
bordsskiva 25mm).

Ljudnivå Style Working < 42dB, Style Meeting 
<50dB.

Maximal lyftkapacitet 100kg.

Kontrollpanel på kanten av bordet som
standard.

Style Working & Meeting
ELBORD

Datablad Bordsskiva, alternativ| Style Working

Bordsskiva, alternativ| Style Meeting



© Isku
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Style One
ELEKTRISKT HÖJDJUSTERBART BORD

Style One är ett mångsidigt enbent elektriskt bord. Med bordet kan du 
enkelt och snabbt ändra arbetsposition från sittande till stående. Med 
Style One kan alla hitta sin rätta arbetshöjd. Style One är ett idealt val för 
for lärmiljöer samt för arbetsplatsen eller hemmet.

Style One finns även tillgänglig, vilket gör bordet ännu mer mångsidigt. 
Lyftkapacitet 50 kg.

Bredd
Djup
Höjd

Bordsskiva ISKU standard hård material
Stomme Pulverlackerat stål (vit eller svart)

Finns tillgänglig med hjul eller glidfötter.

800 / 1000 mm
600 / 700 mm
630-1130 mm (med glidfötter)
690-1190 mm (med hjul)
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