
Stay active - wherever you are
STANDUP BORD OCH FÖRVARING



Stay active - wherever you are

StandUp bord är framtagna för framtidens aktivitets- eller flexbaserade 
arbetsplatser och de passar även bra på hemmakontoret. Borden är 
manuellt höj- och sänkbara utan krav på el för att bidra till minskat stilla-
sittande på arbetsplatsen och öka välbefinnandet. Det ger också 
friheten att jobba var man vill. De är smidiga och lättplacerade i tidlös 
skandinavisk design. Tillverkade i Småland av hållbara material, desig-
nade av Dan Ihreborn. Stå upp och jobba, då mår du bättre, orkar mer 
och blir mer kreativ.

StandUp Trapets Desk

StandUp Trapets Desk är framtaget för aktivitets- eller flexbaserade arbetsplatser. Det är ett  smi-
digt och lättplacerat höj- och sänkbart bord i tidlös skandinavisk design som är optimalt för touch-
down arbetsplatser, gruppkonstellationer, co-working ytor och konferensytor. Bordsskivans tra-
petsformade design är särskilt utformad för flexibel byggnation, för att skapa så mycket bordsyta 
som möjligt på liten golvyta och därmed spara utrymme. Bordet passar både på arbetsplatsen 
och på hemmakontoret.  Bordskivans utformning lämpar sig också för hörnplacering. Manuellt 
höj- och sänkbart, helt utan krav på elanslutning, vilket gör det mycket lättplacerat och lätt att 
möblera med. Du behöver inte ta hänsyn till elanslutningar och slipper sladdar på golvet.  Som till-
val går det även att få bordet med fällbar skiva och med hjul i framkant. Du höjer och sänker bordet 
med en gasfjäder som styrs med en spak på sidan. Lägsta höjd är 73 cm, högsta höjd är 117 cm.

Förslag på möblering



StandUp Desk

Ett bord framtaget för framtidens aktivitets- eller flexbaserade arbetsplatser. Manuellt höj- och 
sänkbart. Bordet är i en liten och smidig storlek som gör det mycket lättplacerat och lätt att mö-
blera med. Du behöver inte ta hänsyn till elanslutningar och slipper sladdar på golvet. Bordet pas-
sar både på arbetsplatsen och på hemmakontoret. Du höjer och sänker bordet med en gasfjäder 
som styrs med en spak på sidan. Lägsta höjd är 73 cm, 
högsta höjd är 117 cm.

Produkt StandUp Desk StandUp Trapets Desk

Beskrivning: Manuellt höj- och sänkbart bord, ingen el krävs. Gasfjäder styrs 
med spak placerad på sidan. De två bakre benen har ställbara 
fottassar, de två främre har fasta. Möbelfaktamärkt.

Manuellt höj- och sänkbart bord, ingen el krävs. Gasfjäder styrs 
med spak placerad på sidan. De två bakre benen har ställbara fot-
tassar, de två främre har fasta. Bordsskivans design särskilt utfor-
mad för flexibel byggnation. Möbelfaktamärkt.

Tillval: Hjul till främre fottassar för flexibel möblering, art.nr 385056.
Fällbar skiva, art.nr 385059.

Hjul till främre fottassar för flexibel möblering, art.nr 385056. 
Fällbar skiva, art.nr 385059.

Storlek: Justerbar höjd från ca 73 cm till ca 117 cm.
Bordsskiva 960 x 620 mm.
Höjd 19 mm, fasad till 10 mm i ytterkant.

Justerbar höjd från ca 73 cm till ca 117 cm.
Bordsskiva: framkant 1220 mm, bakkant 905 mm x djup 635 
mm. Höjd 19 mm, fasad till 10 mm i ytterkant.

Material: Bordsskiva av certifierad högtryckslaminat och kärna av mdf.
Fasad kant med kantlist.
Bordsunderrede lackerat/krom från hållbar produktion.

Bordsskiva av certifierad högtryckslaminat och kärna av mdf. 
Fasad kant med kantlist.
Bordsunderrede lackerat/krom från hållbar produktion.

Färg bordsskiva/ 
stativ/artikelnr:

GREY, bordsstativ RAL 7039. 
WHITE, bordsstativ RAL 9010. 
WHITE ASH, bordsstativ RAL 9010. 
BLACK WOOD, bordsstativ RAL 9005. 

809560
809561
809562
809563

GREY, bordsstativ RAL 7039. 
WHITE, bordsstativ RAL 9010. 
WHITE ASH, bordsstativ RAL 9010. 
BLACK WOOD, bordsstativ RAL 9005. 

809570
809571
809572
809573

Övrigt: Möjlighet till specialutförande finns, t ex fasta krokar på underrede för upphängning av ståmatta, mobil bordsskärm, väska mm. 
Kontakta oss för mer information. Produkter som passar till: Bordsskärm 850 mm, StandUp Table Hook, StandUp Active Balance 
Ball/Free, StandUp Active Balance Board, StandUp-seriens olika ståmattor.



StandUp Active Storage kan även 
fungera som allmän förvaring.

Tips:

StandUp Active Storage rymmer ca 6 st StandUp-mattor.

StandUp Active Balance Board kan hängas på stång, förvaras 
på hyllplan eller i sidofack.

StandUp Active Balance Mat kan förvaras på hyllplan eller 
sidofack.

StandUp Active Exercise&Relax Mat kan förvaras på hyllplan 
eller sidofack.

StandUp Active Stretch Band kan hängas över stång i sidofack 
eller läggas i förvaringslåda.

Produkt StandUp Active Storage

Beskrivning: Grundutförande med två hyllplan, stång för upphängning, två sidohängare, 
sidohandtag och sidofack. Levereras monterad.

Tillval: Förvaringslåda (kan beställas separat och eftermonteras). 
Yttermått låda: Bredd 399 mm x Djup 400 mm. Höjd: 147.5 mm
Innermått låda: Bredd 371 mm x D: 381,5 mm
Nyckellås för förvaringslåda. Art.nr 811006

Storlek: Bredd: 436 mm Djup: 500 mm Höjd: 1316 mm (1391 mm inkl hjul).

Material: Yta: Certifierad direktlaminat och kärna av mdf.
Knoppar och handtag i förnicklad borstad zink/metall.
Stång för produkter i lackerat stål.

Färg/artikelnr: StandUp Active Storage White
StandUp Active Storage Grey
StandUp Active Storage Black

811000
811001 
811002

Drawer White 
Drawer Grey 
Drawer Black

811003
811004
811005

Övrigt: Specialutförande med ytterligare utdragbar låda, annan färg/laminat, låsbara 
hjul, lås i unik låsserie, Flexlock Invisible mm på förfrågan. Vänligen kontakta oss.

StandUp Active Storage

StandUp Active Storage är en förvaring för den aktiva arbetsplatsen. Designad för det aktivitets-
baserade kontoret, co-working spaces och offentliga miljöer, för att underlätta förvaring av Stand- 
Up-produkter. StandUp Active Storage gör produkterna lätt åtkomliga. Den öppna designen är 
medvetet utformad så produkterna syns även på håll och därigenom stimulerar och motiverar till 
användning, vilket minskar stillasittande på arbetsplatsen och främjar välbefinnandet. StandUp 
Active Storage levereras med lättrullade hjul, flexibelt när man vill flytta förvaringen och dessu-
tom underlättar det vid städning. Förvaringen finns i olika utföranden, grundutförandet är med 
två hyllplan, stång för upphängning och sidofack. Det går även att få utdragbar förvaringslåda 
i mellersta hyllplanet, med eller utan lås. StandUp Active Storage passar till StandUp Desk och 
StandUp Trapets Desk och ingår i StandUp-konceptet. 
Tillverkad i Småland av hållbara material, design Dan Ihreborn.



Office Wellness - a part of Matting.
Matting AB develops concepts that promote an active working environment and wellbeing. 
Matting AB. Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sweden. Tel: +46 322 - 67 08 00. 
Email: info@matting.se www.mattingofficewellness.se

StandUp Hanger

StandUp Hanger är en stilren och nätt hängare som erbjuder en enkel och flexibel förvaring av 
StandUp-produkter som har upphängningsmöjlighet. Hängaren är lätt att flytta med den grepp- 
vänliga toppringen. StandUp Hanger passar i till exempel offentliga miljöer, co-workingytor och 
kontor. Den är utvecklad för att synliggöra och motivera användning av produkter för ett aktivt 
arbete. Tillverkad i Småland av hållbara material, design Dan Ihreborn.

Produkt StandUp Hanger

Beskrivning: Anpassad för StandUp produkter med 
upphängning. Enkelt flyttbar. Rymmer 
upp till 8 StandUp-mattor eller 4 StandUp 
Active Balance Board. Passar även för 
bordskärmar med öljett.

Storlek: Bredd: 280 mm. Höjd: 1070 mm
Diameter: 280 mm
Diameter toppring: 170 mm

Material: Pulverlackad metall, krom från hållbar 
produktion.

Färg/artikelnr: GREY, RAL 7039 562001


