
Material

Mått

Matrix Y
BORD

Design Juha Lätti

Matrix bordskollektion har en stilren design. Den smarta inbuktningen 

av benen gör det möjligt att utnyttja även de mindre utrymmena.

Matrix Y bordsben är enkelt och prisvärt ben utan justeringar. Passar 

med olika bordsskivor av olika storlekar och former, så att du kan 

skapa kombinationer som passar in i olika typer av miljöer och behov. 

Till exempel i personalrum och korridorer.

Tillgänglig med antimikrobiska material.

Bredd/djup

Höjd

Beror på val av bordsskiva.

Normal 730mm, hög 900 mm.

Ben Pulverlackerat stål. Färger: grafit,  

silver, svart, vit eller krom.

Bordsskiva Brett utbud av olika ISKU standard material och

färger av bordsskivor. 

Tillval Frontpanel.



Matrix Y tall



Material

Mått

Matrix I & I tall
BORD

Design Juha Lätti 

Matrix I och I kan användas för att skapa ergonomiska och 

individanpassade arbetsplatser, även grupparbetsstationer, för små 

och stora utrymmen. Tillgänglig i normal och hög höjd. Matrix I 

bordet erbjuder användaren en anpassad och ergonomisk 

arbetshöjd, justeringsintervall 205 mm. Vid justering av höjden, 

justeras varje ben manuellt och enskilt.

Tillgänglig med antimikrobiska material.

Bredd/djup

Höjd

Enligt bordsskivan, se karta över

bordsskivor.

63-83,5 / hög 80-100,5.

Ben                            Pulverlackerat stål. Färger: grafit,  

silver, svart, vit eller krom.

Bordsskiva Brett utbud av olika ISKU standard material och

färger av bordsskivor.

Tillval Frontpanel.

Matrix I bord har

tilldelats det nordiska

svanenmärket.



Matrix I



Matrix I tall



Material

Mått

Matrix J&J tall
BORD

Design Juha Lätti 

Matrix J bordet kan användas för att skapa ergonomiska och 

individanpassade arbetsstationer, även grupparbetsstationer, för 

små och stora utrymmen. Tillgänglig i normal och hög höjd. Matrix J 

bordet erbjuder användaren en anpassad och ergonomisk 

arbetshöjd, justeringsintervall 205 mm. Vid justering av höjden, 

justeras varje ben manuellt och enskilt. Matrix J bordet kommer alltid 

med två ben utrustade med hjul. Hjulen är låsbara. Tillgänglig med 

hela ISKUs karta över bordsskivor. Tillgänglig med antimikrobiska 

material.

Bredd/djup

Höjd

Enligt bordsskivan, se karta över

bordsskivor.

Normal 63-83,5 cm, hög 80-100,5 cm.

Ben                            Pulverlackerat stål. Färger: grafit,  

silver, svart, vit eller krom.

Bordsskiva Brett utbud av olika ISKU standard material och

färger av bordsskivor.

Tillval Frontpanel.



Matrix J



Material

Mått

Matrix T manual
BORD

Design Juha Lätti 

Matrix T manual är ett manuellt justerbart bord som kan utrustas med 

2,3 eller 4 ben, allt från mindre arbetsbord till större konferensbord. 

Höjden kan justeras efter behov, justeringsintervall 15 cm. Bordet kan 

utrustas med runda eller rektangulära ben. Ett brett utbud av AV-

lösningar finns tillgängligt för Matrix T manual konferensbord.

Tillgänglig med hela ISKUs karta över bordsskivor.

Bredd/djup

Höjd

Enligt bordsskivan, se karta över 

bordsskivor.

66-81 cm.

Ben Pulverlackerat stål. Färger: grafit,  

silver, svart, vit eller krom.

Bordsskiva Brett utbud av olika ISKU standard material och 

färger av bordsskivor.

Tillval AV-lösningar, frontpanel.



Matrix T


