
Material

Mått

Prima bord
ELEVBORD MED LÅDA

Design Raimo Räsänen

Prima arbetsstationer för elever är utformade i enlighet med EU 
standards och är avsedda för lågstadie- och gymnasieskolor. 
Särskild uppmärksamhet har givits till ergonomi, komfort och 
bekvämlighet.

Prima elevbord är höjdjusterbara och har noggrant planerade 
detaljer, som säkerhetsmarginalen för den lutande skivan, krok för 
väskor, stoltillbehör och utformningen av underredet. För att 
garantera en god användarkomfort, säkerhet och för att underlätta 
städning. 

Bredd

Djup

Höjd

För mer information om mått, se 
datablad.

Bordsskiva Se datablad “elevbord med låda”.

Underrede i stål          Silver, grafit, blå, grön, vinröd, krom, 
svart eller vit.

Låda Fanér plywood eller massiv björk.



ELEVBORD MED LÅDA

Prima bord
Datablad

Prima 1126, 3-5 Prima 1126 (21-24 l)

Bordsskiva 

med låda
(fack volym l)

Mått

Prima 1128 (23-26,5 l)

Prima 1132 (30-35 l)

Lutande skiva.

Vinkel 6 grader.

Prima 1126, 4-6

Prima 1128, 3-5

Mått

Prima 1128, 4-6

Prima 1132, 4-6

6(760)

5(710)

4(640)

Prima modeller 1126 och 1132

tillgänglig med naturbjörk och

betsfärger. Modell 1128 går även

att få i vit och ljusgrå

laminat med gjuten kantlist

(se ISKUs standard material).

Standard färger för gjutna kantlister:

5(710)

4(640)

3(590)

6(760)

5(710)

4(640)

6(760)

5(710)

4(640)

*

Elevbord med låda 1128 och       

bordsskiva med gjuten kantlist har en 

integrerad pennränna och 

pappersstoppare.       

Modell 1132 i massiv björk har en      

integrerad pennränna. 

5(710)

4(640)

3(590)



Material

Mått

Prima bord
ELEVBORD

Design Raimo Räsänen

Prima arbetsstationer för elever är utformade i enlighet med EU 
standards och är avsedda för lågstadie-, högstadie-, gymnasie- och 
yrkesskolor. Särskild uppmärksamhet har givits till ergonomi, komfort 
och bekvämlighet.

Prima elevbord är höjdjusterbara och har noggrant planerade 
detaljer, som säkerhetsmarginalen för den lutande skivan, krok för 
väskor, stoltillbehör och utformningen av underredet. För att 
garantera en god användarkomfort, säkerhet och för att underlätta 
städning. 

Bredd

Djup

Höjd

För mer information om mått, se 
datablad.

Bordsskivor               Laminat björk, bok, vit och grå med gjuten 
kantlist. Laminat björk och bok med ABS kantlist. 

Underrede i Silver, grafit, blå, grön, vinröd, krom, svart och vit.

stål



Prima bord
ELEVBORD

Datablad
Prima 1130, 5-7

Prima 1131, 5-7

Prima 1130, 3-5

Mått

5(710)

4(640)

3(590)

7(820)

6(760)

5(710)

Prima 1130

Prima 1131

Mått

Prima 1131, 3-5

Standard färger för gjutna kantlister:

Lutande skiva. 

Vinkel 8,12 och 16 grader.

7(820)

6(760)

5(710)

5(710)

4(640)

3(590)

Elevbord med gjuten kantlist har en

integrerad pennränna och          

pappersstoppare. 

*

Bordsskiva

Bord med gjuten kantlist har rundade

kanter. Bord med ABS kantlist har

skarpa hörn.


