
Pisa
BORD OCH SKRIVBORD

Pisa bord och stolar är lätta, enkla att stapla och eleganta i dess 

utseende. Genom att blanda och matcha färgerna av rörstommarna 

och laminatdelarna kan du skapa en unik och rolig lösning –

anpassad för just ditt specifika behov. Vackra detaljer och det 

patenterade kopplingssystemet är innovativt och enkel att använda.

Pisa bordserie inkluderar flera elevbord och universalbord för alla 

behov.
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Pisa
SKRIVBORD OCH ELEVBORD

Pisa bord och elevbord bidrar med flexibilitet och mobilitet till 

lärmilöer. Pisa skriv- och elevbord är stabila, stapelbara och kan 

enkel kopplas ihop. Borden kopplas ihop vid benen utan att några 

extra beslag behövs. Tillgänglig med krokar för ryggsäckar, för en 

eller två sidor.

Pisa skriv- och elevbord finns tillgängliga med två olika djup av 

bordsskivor.

Bredd

Djup

Höjd

Standard Bordsskiva med gjuten kantlist.

600 /1200 mm 700 /1300 mm

450  mm 500 mm

730 mm 730 mm

Underrede Pulverlackerat stål i ISKUs standard färger.

Bordsskiva             Brett utbud av ISKUs standard material av 

bordsskivor. 

Tillval            Krok för ryggsäck.
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Pisa
UNIVERSALBORD

Pisa universalbord är utformad för att täcka olika typer av behov 

och anpassas till olika inredningar.

Borden har vackert formade, smala ben. Bordet blir som vackrast 

med en rund bordsskiva, men benen passar även till rektangulära 

bordsskivor vid önskemål.

Bredd

Djup

Höjd

Beror på den valda bordsskivan.

Beror på den valda bordsskivan.

730 mm

Underrede Pulverlackerat stål i ISKUs standard färger.            

Bordsskivor Brett utbud av ISKUs standard bordsskivor, 

storlekar och material. Laminat är              

rekommenderat för offentliga miljöer. 
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Pisa
UNIVERSALBORD

Pisa universalbord är utformad för att täcka olika typer av behov 

och anpassas till olika inredningar.

Pisa mångsidiga bord har ett robust underrede och stödkonstruktion, 

vilket gör det idealt för matsalar och andra utrymmen med intensiv 

användning. Bordet har ett par av stödben, tillgänglig med 

tvärbalk, samt ett urval av bordsskivor.

Bredd

Djup

Höjd

1200-2000 mm

700/800 mm

730 mm

Underrede Pulverlackerat stål i ISKUs standard färger.

Bordsskiva Brett utbud av ISKUs standard bordsskivor, 

material och storlek. Laminat är rekommenderat                 

för offentliga miljöer. 
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