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StandUp bordet er fremstillet målrettet til den flexible arbejds-

plads. Det er et lille hæve- sænkbart bord i tidløst skandinavisk 

design, som er let at placere. Helt uden tilslutning til el, hvilket 

giver frihed til at arbejde hvor man vil. Produceret i Småland i kva-

litetsmaterialer og designet af Dan Ihreborn. Stå op når du arbej-

der, så får du det bedre, får mere energi og bliver mere kreativ.    





StandUp Bord

Et bord måltrettet til fremtidens aktivitetsbaserede- eller flexible arbejdspladser. Manuel hæve- 

sænkbar funktion. Bordet er lille og praktisk i størrelsen, hvilket gør det meget let at placere i for-

hold til indretningen. Du behøver ikke tage hensyn til el tilslutning og slipper for ledninger på gulvet. 

Bordet passer til både arbejdspladsen og hjemmekontoret. Du hæver og sænker bordet med en 

gas fjeder, som styres med en lille stang på siden af bordet. Laveste indstilling er 73 cm, højeste er 

117 cm. Bordet er produceret i kvalitetsmaterialer i Småland og designet af Dan Ihreborn.

Produktspecifikation

Beskrivelse: Manuelt hæve- sænkbart bord, ingen tilslutning til el.  

Gas fjeder styres med en stang på siden. 

De to bagerste ben har justerbare fødder, de to forreste har

faste. Det er muligt at tilvælge hjul for mere mobilitet og

flexibilitet artikel nr. 385056.

Størrelse: Justérbar højde fra ca 73 cm til ca 117 cm.

Bordplade 960 x 620 x 19 mm, faset 10 mm i yderkanten.

Materiale / farve: Bordplade i MDF (Formica) i gråt eller hvidt laminat. FSC. mærket. 

Ben i Svanemærket krom/lakeret gråt eller hvidt. 

Varenummer: Grå 809560, hvid 809561

Matting Office Wellness - en del af Matting. 

Matting AB udvikler koncepter, der fremmer et aktivt arbejdsmiljø. 
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