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BORDSSYSTEM   Är ett svenskt företag med egen tillverkning  

          i Sverige. Vi erbjuder nytänkande design av genom 
        tänkta, säkra textila produkter för en hållbar utveck- 
     ling och en bättre arbetsmiljö.

 Vi vill underlätta arbetet för pedagoger och bidra till att  
          barn kan vara mer delaktiga i verksamheten. 

De flesta av materialen i våra produkter är från Sverige och våra 
produkter är hygieniska, platsbesparande, smarta och med låg vikt. 
Vi strävar efter bästa innovativa materialval för varje enskild produkt, 
tex är våra vilmadrasser PVC fria och kan spritas. Genom våra produk-
ter vill vi bidra till att spara vatten-, tvättmedel- och energi.

För oss är det viktigt att alltid vara uppdaterade på vad Natur-
skyddsföreningen och andra aktörer fortlöpande kommer fram till.

Vi söker ständigt efter att hitta nya smarta och miljövänliga ma-
terial att köpa in i Sverige på kortast möjliga avstånd. Vi använder 
kartong, well och papper från svensk skog när vi skickar leveranser till 
våra kunder. Vi undviker plastpåsar, om vi i vissa fall av hygieniska skäl 
använder detta är det av polyeten och återvunnen polyeten.

Har ni bord med hård yta som avger mycket 
ljud. Klä era bord med vårt system, Som 
består av ett underlägg med en duk som 
spänns fast ovanpå. Få en SUPERTYST yta.
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PVC
fri

Skapa en supertyst 
bordsyta.

Skicka in mått på dina bord så får ni en offert.
Mät ditt bord så här:

Rektangulära bord

Bordskivans längd ...............cm

Bordskivans bredd ...............cm

Bordskivans tjocklek ...............cm

Utrymmet under kant där kardborre ska sättas ...............cm

Runda bord

Bordskivans diameter ...............cm

Bordskivans tjocklek ...............cm

Utrymmet under kant där resåren ska sitta ...............cm

Ovala bord

Bordskivans längd mitt på ...............cm

Bordskivans bredd mitt på ...............cm

Längden på den raka delen innan rundning ...............cm

Utrymmet underkant där kardborre resp. resår ska sitta ...............cm

Om bordskivan har ovanliga former ber vi er skicka 
 bilder och ev. en mall i naturlig storlek. Exempel på 
färger och dukmaterial finns på vår hemsida.


