
Stay active - wherever you are
STANDUP BORD OG OPBEVARING



Stay active - wherever you are

StandUp-skrivebordet er designet til fremtidens aktivitets- eller fleks-
baserede arbejdspladser, og det er også velegnet til hjemmekonto-
ret.  Bordene er manuelt højdejusterbare uden behov for strøm, og de 
bidrager til at reducere stillesiddende arbejde på jobbet og dermed 
give bedre trivsel. Det giver også 
frihed til at arbejde, hvor man vil. De er smidige og nemme at placere i 
tidløst skandinavisk design. Fremstillet i Sverige i holdbare materialer, 
designet af Dan Ihreborn. Stå op og arbejd, så får du det bedre, orker 
mere og bliver mere kreativ.



StandUp Trapets Desk

StandUp Trapets Desk er udviklet til aktivitets- eller fleksbaserede arbejdspladser. Det er et smi-
digt hæve-sænkebord i tidløst skandinavisk design, der er let at placere og optimalt til touchdown 
arbejdspladser, gruppekonstellationer, kontorfællesskaber og konferencemiljøer. Bordpladens 
trapezformede design er specielt udviklet til fleksible konstruktioner, hvor man skaber så meget 
bordplads som muligt på et lille gulvareal og dermed sparer plads. Bordet passer både til ar-
bejdspladsen og til hjemmekontoret.  Bordpladens design er også velegnet til hjørneplaceringer. 
Manuelt hæve-sænkebord, helt uden behov for strømtilslutning, hvilket gør det meget nemt at 
placere og let at møblere med. Du behøver ikke at tænke på strømforsyning, og du slipper for 
ledninger på gulvet.  Som tilvalg kan du også få bordet med en bordplade, som kan klappes ned 
og har hjul på forsiden. Bordet hæves og sænkes med en gasfjeder, som styres med et håndtag 
på siden. Minimumshøjden er 73 cm, maksimumshøjden er 117 cm.

Forslag til indretning





StandUp Desk

Et bord udviklet til fremtidens aktivitets- eller fleksbaserede arbejdspladser. Manuelt højdejuster-
bart. Bordet har en lille og fleksibel størrelse, der gør det meget nemt at placere og let at møblere 
med. Du behøver ikke at tænke på strømforsyning, og du slipper for ledninger på gulvet. Bordet 
passer både til arbejdspladsen og til hjemmekontoret. Bordet hæves og sænkes med en gasfjed-
er, som styres med et håndtag på siden. Minimumshøjden er 73 cm, 
maksimumshøjden er 117 cm.

Produkt StandUp Desk StandUp Trapets Desk

Beskrivelse: Manuelt hæve-sænkebord, ingen strøm kræves. Gasfjeder 
styres med håndtag placeret på siden. De to bageste ben er 
indstillelige, de to forreste er faste. Møbelfaktamærket.

Manuelt hæve-sænkebord, ingen strøm kræves. Gasfjeder styres 
med håndtag placeret på siden. De to bageste ben er indstillelige, 
de to forreste er faste. Bordpladens design er specielt udviklet til 
fleksible konstruktioner. Møbelfaktamærket.

Tilvalg: Hjul til forreste ben til fleksibel indretning, varenr. 385056.
Nedfældelig bordplade, varenr. 385059.

Hjul til forreste ben til fleksibel indretning, varenr. 385056. 
Nedfældelig bordplade, varenr. 385059.

Størrelse: Justerbar højde fra ca. 73 cm til ca. 117 cm.
Bordplade 960 x 620 mm.
Højde 19 mm, affaset til 10 mm i yderkanten.

Justerbar højde fra ca. 73 cm til ca. 117 cm.
Bordplade: forkant 1220 mm, bagkant 905 mm x dybde 635 
mm. Højde 19 mm, affaset til 10 mm i yderkanten.

Materiale: Bordplade af certificeret højtrykslaminat og kerne af mdf-pla-
de. Affaset kant med kantliste.
Bordets understel i lakeret/krom fra bæredygtig produktion.

Bordplade af certificeret højtrykslaminat og kerne af mdf-plade. 
Affaset kant med kantliste.
Bordets understel i lakeret/krom fra bæredygtig produktion.

Farve på bordp-
lade/stel/varenr.:

GRÅ, bordstel RAL 7039. 
HVID, bordstel RAL 9010. 
HVID ASK, bordstel RAL 9010. 
SORT TRÆ, bordstel RAL 9005. 

809560
809561
809562
809563

GRÅ, bordstel RAL 7039. 
HVID, bordstel RAL 9010. 
HVID ASK, bordstel RAL 9010. 
SORT TRÆ, bordstel RAL 9005. 

809570
809571
809572
809573

Andet: Der er mulighed for specialdesign, fx faste kroge på bordets stel til ophængning af ståmåtte, mobil bordskærm, taske osv. Kon-
takt os for yderligere oplysninger. Produkter, der passer til: Bordskærm 850 mm, StandUp Table Hook, StandUp Active Balance 
Ball/Free, StandUp Active Balance Board, StandUp-seriens forskellige ståmåtter.



Tips:

StandUp Active Storage kan rumme ca. 6 StandUp-måtter.

StandUp Active Balance Board kan hænges på en stang eller 
opbevares på en hylde eller i et siderum.

StandUp Active Balance Mat kan opbevares på en hylde eller 
i et siderum.

StandUp Active Exercise&Relax Mat kan opbevares på en hyl-
de eller i et siderum.

StandUp Active Stretch Band kan hæges over stangen i sid-
erummet eller lægges i opbevaringsboksen.



StandUp Active Storage kan også 
fungere som almindelig opbevaring.

Produkt StandUp Active Storage

Beskrivelse: Basisudgaven med to hylder, stang til ophængning, to sidebøjler, sidehåndtag 
og siderum. Leveres monteret.

Tilvalg: Opbevaringsenhed (kan bestilles separat og eftermonteres). 
Udvendige mål for enheden: Bredde 399 mm x Dybde 400 mm. Højde: 147,5 mm
Indvendige mål: Bredde 371 mm x D: 381,5 mm
Nøglelås til opbevaringsenhed. Varenr. 811006

Størrelse: Bredde: 436 mm Dybde: 500 mm Højde: 1316 mm (1391 mm inklusive hjul).

Materiale: Overflade: Certificeret mfc og kerne af mdf-plade.
Knopper og greb i forniklet, børstet zink/metal.
Stang til produkter i lakeret stål.

Farve/varenr.: StandUp Active Storage White
StandUp Active Storage Grey
StandUp Active Storage Black

811000
811001 
811002

Drawer White 
Drawer Grey 
Drawer Black

811003
811004
811005

Andet: Specialdesign med ekstra udtræksskuffe, anden farve/laminat, låsbare hjul, lås i 
unik låseserie, Flexlock Invisible m.m. efter anmodning. Kontakt os venligst.

StandUp Active Storage

StandUp Active Storage er opbevaring til den aktive arbejdsplads. Designet til det aktivitetsbasere-
de kontor, kontorfællesskaber og offentlige rum for at gøre opbevaringen af Stand-Up-produkter 
nemmere. StandUp Active Storage gør produkterne lettilgængelige. Det åbne design er bevidst 
udformet, så produkterne er synlige selv på afstand, hvilket stimulerer og motiverer til at bru-
ge dem, reducerer stillesiddende arbejde og fremmer trivslen. StandUp Active Storage leveres 
med letkørende hjul og er fleksibel, når man vil flytte opbevaringsenheden, og desuden bliver 
rengøringen også lettere. Opbevaringsenheden fås i forskellige designs, basisudgaven er med to 
hylder, stang til ophængning og siderum. Det er også muligt at få en udtræksskuffe til opbevaring 
på den midterste hylde, med eller uden lås. StandUp Active Storage passer til StandUp Desk og 
StandUp Trapets Desk og er en del af StandUp-konceptet. 
Fremstillet i Sverige i holdbare materialer, designet af Dan Ihreborn.



Office Wellness - a part of Matting.
Matting AB develops concepts that promote an active working environment and wellbeing. 
Matting AB, Østre Alle 6, 9530 Støvring, Danmark. Tel: 39 30 08 02. 
Email: info@matting.dk   www.mattingofficewellness.dk

StandUp Hanger

StandUp Hanger er en stilren og smuk bøjle, som tilbyder enkel og fleksibel opbevaring af de 
StandUp-produkter, der kan hænges op. Bøjlen er let at flytte med den gribevenlige ring i toppen. 
StandUp Hanger er fx velegnet til offentlige miljøer, gruppeområder og kontorer. Den er designet 
til at synliggøre og motivere brugen af produkter til aktivt arbejde. Fremstillet i Sverige i holdbare 
materialer, designet af Dan Ihreborn.

Produkt StandUp Hanger

Beskrivelse: Tilpasset til StandUp-produkter med 
ophæng. Let at flytte. Rummer op til 8 
StandUp-måtter eller 4 StandUp Active 
Balance Boards. Også velegnet til 
bordskærme med pariserring.

Størrelse: Bredde: 280 mm. Højde: 1070 mm
Diameter: 280 mm
Diameter topring: 170 mm

Materiale: Pulverlakeret metal, krom fra bæredyg-
tig produktion.

Farve/varenr.: GRÅ, RAL 7039 562001


