
ISKU Dio är en mångsidig bordsserie som enkelt 
kan anpassas efter dina behov. Välj bland olika 
bordsskivor och underreden. Underredet finns 
tillgänglig i tre höjder. Dio kan användas som ett 
soffbord, universalbord eller som ett högre 
mötesbord. Bordet i en högre version kan 
användas tillsammans med barstolar eller som 
ett ståbord för spontana möten.

Dio Bord



Material

Mått

Dio 
UNIVERSALBORD (H73)

Design by ISKU

ISKU Dio är en mångsidig bordsfamilj, som kan anpassas efter dina 
behov. Välj bland det breda utbudet av bordsskivor och tre olika 
höjder av Dio ben beroende på ändamålet.

Benet av Dio universalbord är robust, tillgänglig med pelarfot med 
rund fotplatta. Det moderna och tidlösa bordsbenen passar olika
typer av offentliga miljöer.

Bredd & Djup

Djup

Ø600 mm, Ø900 mm, Ø1100 mm (rund 06, 09, 011)

Ovala bordsskivor C1, C2, P11 och P12. Se mått på 
Dio karta över bordsskivor.

730 mm

Underrede Pulverlackerat stål (svart, vit, grå) eller krom
Bordsskiva ISKU standard laminat eller teknisk fanér med utvald 

kantprofil



Dio Universalbord



Material

Mått

Dio 
HÖGT BORD (H73)

Design by ISKU

ISKU Dio är en mångsidig bordsfamilj, som kan anpassas efter dina 
behov. Välj bland det breda utbudet av bordsskivor och tre olika 
höjder av Dio ben beroende på ändamålet.

Detga h Dio bordet fungerar som bäst som ett ståbord eller
kombinerat med barstolar.

Bredd & Djup

Höjd

Ø600 mm (rund 06)
850 x 520 mm (oval C1)
1000 x 600 mm / 1200 x 600 mm (rektangulär B10/B12)
1100 mm

Underrede Pulverlackerat stål (svart, vit, grå) eller krom
Bordsskiva ISKU standard laminat eller tekniskfanér med utvald

kantprofil



Höga Dio Bord



Material

Mått

Dio 
SOFFBORD (H55)

Design by ISKU

ISKU Dio är en mångsidig bordsfamilj, som kan anpassas efter dina 
behov. Välj bland det breda utbudet av bordsskivor och tre olika 
höjder av Dio ben beroende på ändamålet.

Benet av Dio soffbord är robust, med pelarfot med rund fotplatta. 
Dessa moderna ben passer alla typer av offentliga miljöer.

Bredd & Djup

Höjd

Ø600 mm, Ø900 mm (runt 06, 09)
Oval bordsskiva C1. Se mått på Dio karta över
bordsskivor.

550 mm

Underrede Pulverlackerat stål (svart, vit, grå) eller krom
Bordsskiva ISKU standard laminat eller tekniskfanér med utvald 

kantprofil



Material

Mått

Dio 
KONFERENS- / MÖTESBORD (H73)

Design by ISKU

ISKU Dio är en mångsidig bordsfamilj, som kan anpassas efter dina 
behov. Välj bland det breda utbudet av bordsskivor och tre olika 
höjder av Dio ben beroende på ändamålet.

Benet av Dio lämpar sig väl som konferensbord, och ger tillräckligt
med benrum. Det breda utbudet av storlekar och former av 
bordsskivor gör det möjligt att anpassa bordet till utrymmen och
övrig inredning.

Bredd & Djup

Höjd

Rektangulär bordsskiva:
600 / 800 / 1600 x 600 mm (B6, B8, B16)
Konferens bordsskiva P5, P7, P9 P17, P18. Se mått
på Dio karta över bordsskivor.

730 mm

Underrede Pulverlackerat stål (svart, vit, grå) eller krom
Bordsskiva ISKU standard laminat eller tekniskfanér med vald 

kantprofil



P5
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Dio
DIO-SPECIFIK KARTA ÖVER BORDSSKIVOR MED BENENS POSITION



Dio Mötesbord



Dio Mötesbord
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