Skolbänk med fällbar arbetsyta
Möbler från Form & Funktion är designade och konstruerade utifrån det särskilda
behov som en skolmiljö kräver – de ska vara funktionella, hållbara och vackra. För att
ge en så lång livslängd som möjligt ska de dessutom vara lätta att underhålla och
reparera om olyckan skulle vara framme.
Konstruktionerna är lätta att förstå och kan med fördel användas som pedagogiska
exempel. Förbindelser är starka, rörliga delar är okomplicerade, beslagen är av hög
kvalitet och träslagens olika egenskaper utnyttjas så mycket som möjligt.

Beskrivning
Den fällbara elevbänken har en arbetsyta som
enkelt kan vinklas eller fällas ner helt.
Nedfälld kan flera bord skjutas in i varandra för
att snabbt frigöra utrymme för andra aktiviteter
i klassrummet.
Bordsskivan kan enkelt fällas eller vinklas
genom att lätta på den med elastiskt rep
uppspända stödet.
Förskjutningen av den bärande pelaren till
bordets framkant indikerar tydligt på vilken sida
eleven skall sitta och ger samtidigt eleven
utrymme för sina ben.
De synliga sammanfogningarna, avfasningar och vinklar är funktionella och visar
pedagogiskt hur belastningen i bordet fördelas till golvet.
Bordsskivan i massiv bok ger ett underlag som är lätt att skriva på samtidigt som
märken inte uppstår. Den homogena ytan och mjuka färgen ger eleverna en lugn
arbetsmiljö. Det kortfibriga träet är motståndskraftigt mot smuts och slitage.
Designen är speciellt framtagen för att harmonisera med det särskilda formspråk som
har vuxit fram inom Waldorfpedagogisk och antroposofisk verksamhet i Skandinavien.
Tillsammans med elevstolen bildar skolbänk med fällbar arbetsyta en sammanhållen
skrivmöbel för eleven.
Höjd

72 cm.

Bredd

135 cm. (med plats för 2 elever) alt.
75 cm. (med plats för 1 elev)

Djup

55 cm.

Material

Ask (stativ)
Massiv helstavad bok (bordsskiva)

Ytbehandling

Osmo Hårdvaxolja
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3032 Ofärgad sidenmatt
Övrigt

Skruv
Vitt lim D3
Elastiskt rep

Skötselanvisning
Delar av trä kan torkas med fuktig trasa utan diskmedel. Vid grövre rengöring skall
Osmo underhållsvax användas (Trena pH Neutral Cleaner Art. No. 556. Osmo Holtz
und Color GmbH & Co KG www.osmoscandinavia.com).
Det elastiska rep som lyfter stödet till bordsskivan kan behöva bytas vid stort slitage,
och ersätts då med elastiskt rep från Nevotex (www.nevotex.se).
Bordsskiva är den mest slitageutsatta delen och bör slipas efter behov (ca 5-6 års
användning) annars underhålls de med fuktig trasa och Osmo underhållsvax.
Bordsskivan kan slipas för hand eller lossas för att slipas maskinellt separat på en
bredbandsputs i ett professionellt snickeri.
Form & Funktion erbjuder tjänsten att underhållslipa och ytbehandla bordsskivan
efter behov. Vi erbjuder dessutom möjligheten att göra detta som ett pedagogiskt
arbete där elever kan delta under handledning av Waldorfpedagogiskt utbildad
hantverkslärare.

Form & Funktion
Form & Funktion är ett hantverkskooperativ med mångårig erfarenhet av att tillverka
pedagogiska möbler till Waldorfskolor. Vi utvecklar och formger möblerna själva – så
nära brukaren som möjligt. Och vi tillverkar era möbler i egen verkstad för att
säkerställa högsta kvalitet.
Vi står till tjänst med underhåll och reparationer – så att er investering får så lång
livslängd som möjligt.
I vårt sortiment finner ni de populäraste modellerna av de vi utvecklat och tillverkat.
Sortimentet kan även ligga till grund för specialanpassning till just er verksamhet. Vi
hjälper gärna till med förstudier och skisser.
Läs mer om oss på www.formofunktion.se
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