
Material

Mått

Klik 
FÖRELÄSNINGSBORD

Design Tapio Anttila

Klik bordserie passar bra i moderna föreläsningslokaler och i 

seminarielokaler som kräver flexibel möblering. I designen av serien har 

man fokuserat på att möblerna ska vara stapelbara samt på de krav 

som ställs på en lokal som behöver kunna varieras efter sitt 

användningsområde. Klik föreläsningsbord är stapelbara bord för en 

eller två personer. Den stabila konstruktionen möjliggör användning av 

frontskivor och olika AV-utrustningar. 

Tillgänglig som antimikrobisk.

600/1200 mm

450/700 mm

730 mm

Ben Pulverlackerat stål i ISKUs standard färger

Bordsskiva ISKU standard hård material

Bredd

Djup

Höjd



Material

Mått

Klik 
BORD MED HOPFÄLLBARA BEN

Design Tapio Anttila

Klik bordserie passar bra i moderna föreläsningslokaler och i 
seminarielokaler som kräver flexibel möblering. I designen av serien 
har man fokuserat på att möblerna ska vara stapelbara samt på de 
krav som ställs på en lokal som behöver kunna varieras efter sitt 
användningsområde. Klik bordet med hopfällbara ben har en 
vikmekanism som gör borden mycket stabila och som tål långvarig 
användning. Det hopfällbara benet har en lättanvänd mekanism 
som ger Klik-bordet varierande användningsmöjligheter. 
Transportvagnen rymmer 10 Klik hopfällbara bord.
Tillgänglig som antimikrobisk.

Bredd

Djup

Höjd

1200/1400/1600 /1800/2000 mm

600/700/800 mm

730 mm

Ben Pulverlackerat stål i ISKU standard färger

Bordsskiva ISKU standard hård material



Material

Mått

Klik 
SEMINARIEBORD

Design Tapio Anttila

Klik bordserie passar bra i moderna föreläsningslokaler och i 

seminarielokaler som kräver flexibel möblering. I designen av serien 

har vi fokuserat på att möblerna ska vara stapelbara samt på de 

krav som ställs på en lokal som behöver kunna varieras efter sitt 

användningsområde. Klik seminariebordet fås antingen som 

stapelbara eller som vanliga bord.

Tillgänglig som antimikrobisk.

Bredd

Djup

Höjd

1200/1400/1600 /1800/2000 mm

600/700/800 mm

730 mm

Ben Pulverlackerat stål i ISKU standard färger

Bordsskiva ISKU standard hård material



Material

Mått

Klik 
PRO

Design Tapio Anttila

Klik bordserie passar bra i moderna föreläsningslokaler och i 

seminarielokaler som kräver flexibel möblering. I designen av serien 

har vi fokuserat på att möblerna ska vara stapelbara samt på de 

krav som ställs på en lokal som behöver kunna varieras efter sitt 

användningsområde. Lilla och praktiska Klik Pro föreläsningsbordet 

är stapelbart och kommer alltid i en storlek och materialval. Korg

finns som tillval.

Tillgänglig som antimikrobisk.

Bredd

Djup

Höjd

700 mm

500 mm

730 mm

Ben Krom

Bordsskiva Mel 130, ljusgrå

Tillval Grå korg



Material

Mått

Klik 
BORDSVAGN

Klik bordsvagnen rymmer 10 Klik bord med hopfällbara ben. 

Vagnen kommer med en rem som gör det enkelt och säkert.

Låsbara anti-halk hjul.

Bredd

Djup

Höjd

Vikt

505 mm

1200 mm

1030 mm

12kg

Stomme i stål Pulverlackerat stål IM-88



Material

Mått

Klik 
VAGN FÖR KLIK PRO BORD

Klik Pro vagnen är för Pro föreläsningsbord och rymmer 10 bord. 

Låsbara anti-halk hjul.

Bredd

Djup

Höjd

505 mm

1200 mm

1030 mm

Stomme i stål Pulverlackerat stål IM-88


