
Material

Mått

Mode Akusto
GOLVSKÄRM

Design Juha Lätti/Juri Karinen
Mode Akusto serien kan användas för att skapa enkla och flexibla 
helheter. De fristående golvskärmarna kan användas individuellt 
eller kopplas ihop efter behov. Mode Akusto förbättrar akustiken 
och lugnet i rummet. Skärmarna är ljudabsorberande och bidrar till 
en bra ljudmiljö. De är konstruerade för att absorbera ljud både 
innanför och utanför systemet. Ljudabsorptionsklass: B

Fibermaterialet som används är M utsläppsklassificering och har 
godkänts av finska astma- och allergiförbundet.

Bredd

Djup

Höjd

820 / 1220 / 1420 / 1620 / 1820 / 2020 mm

43 mm

1260 mm / 1270 mm med hjul

1640 mm / 1640 mm med hjul

Ben Vit, svart, silver, grafitgrå. Med eller utan hjul.

Klädsel ISKU standard skärmtyger; Blazer Lite, Event 
Screen+, Soul, Xpress.

Tillval Noteringstavla, Mode Akryl.



Mode Akusto
GOLVSKÄRM

Datablad
*Inga skruvar behövs när 
skärmarna monteras på 
stödbenen. Om skruvar är att 
föredra, så finns det färdiga 
skruvhål i foten och i skärmen.

*Det finns två fötter för varje skärm. 

*Beroende på behovet och 
utrymmet, vid större monteringar 
kan skärmarna förses med 
standard kardborreband för att 
kopplas ihop eller med 
metallkopplingar (T & L).

*Tack vare de flexibla stödfötterna 
så kan skärmarna enkelt monteras 
och tippar inte omkull när någon 
stöter till dem. Stödfoten får plats 
under benen av höjdjusterbara 
bord så att du kan montera 
skärmarna tight runt arbetsplatsen.

Kopplingsbeslag T KopplingsbeslagL Fot Fot med hjul

Exempel av placering:

Mått:

43

43
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Material

Mått

Mode Akusto
BORDSSKÄRM

Design Juha Lätti/Juri Karinen

Mode Akusto serien kan användas för att skapa enkla och flexibla 
helheter. Mode Akusto bordsskärm fästs på skivan och skapar en 
avskärmad och lugn arbetsplats. Skärmarna är ljudabsorberande 
och bidrar till en bra ljudmiljö. De är konstruerade för att absorbera 
ljud både innanför och utanför systemet. Ljudabsorptionsklass: B.
Fibermaterialet som används är M1 utsläppsklassificering och har 
godkänts av finska astma- och allergiförbundet.

Bredd
Djup
Höjd

800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm
40mm
470 / 700mm

Klädsel ISKU standard skärmtyger; Blazer Lite, Event 
Screen+, Soul, Xpress.

Fästen Flera olika alternativ, se datablad.

Tillval Mode akryl.



Mode Akusto
BORDSSKÄRM

Datasheet

Fäste DHörnfäste Fäste för 
gavelpanel

Toppfäste Fäste för underdel

Kablar kan placeras mellan 
bordsskivan och bordsskärmen, 
vilket gör det möjligt att 
placera olika tillbehör på 
bordsskivan. 47
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Mode Akryl
MODE TILLÄGGSSKÄRM AKRYL 

Datablad

Tillbehör för Mode golv- och
bordsskärmar.
Välj storlek efter Mode golv-
eller bordsskärm.

Akrylpanel: 
Frostad eller klar.

Färgalternativ för fästen: 
Silver, svart eller vit.
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