
RUTHAN
Ljudabsorberande bord med 

ytskikt i hygienisk och 
slitstark Corian® Solid Surface

®



Samtliga rektangulära bord kan fås med raka eller rundade hörn.

Färgprov metallunderrede.

Valbara benhöjder. Skivan bygger 3 cm.

Noas Sweden RUTHAN är en serie bord lämpliga för skola och 
förskola, miljöer som ställer höga krav på hygien och där man 
strävar efter lugnare arbetsmiljö.

Hygensikt och hållbart.

RUTHAN har en toppskiva av Corian® Solid Surface, ett giftfritt 
material utan porer som kan underhållas och repareras. Detta 
medför en mycket lättskött bordskiva där smuts och bakterier 
inte får fäste, en stor fördel då vi vill förhindra spridning av bak-
terier. Att toppskivan enkelt kan underhållas innebär en minskad 
kostnad för verksamheten då man sällan eller aldrig behöver 
byta ut hela skivan. Borden är testade av RISE med toppbetyg på 
ytornas hållbarhet.  

Ljudabsorberande.

Som kärna används en av marknadens bästa ljudabsobenter vilken 
möjliggör en dämpning av upp till 12dB av kontakt- och luftljud. 
Corianskivan ger dovare ljud från exempelvis “skrammel” än vad 
ett hårt laminat ger, ett välkommet steg mot en lugnare och min-
dre stökig inlärnings- och arbetsmiljö.

Till Noas Sweden RUTHAN finns ett antal tillval. 

Basmodellen har pulverlackerat (RAL 9006) metall-

underrede, 90 graders hörn och vit Corianskiva. 

Tillval 1. Träunderrede, björk med urfräst underkant.

Tillval 2. Rundade hörn på skivan radie 40 mm.

Tillval 3. Grå Corianskiva istället för vit.

Tillval 4. Valfri färg på toppskiva offereras.

Övriga önskemål kan offereras.

Längd på ben enligt bild.

RUTHAN Mått
Bredd 60 cm. Diameter 90 cm.

Bredd 70 cm.

Bredd 80 cm.

RAL 9006

• Enkelt att städa och underhålla.

• LGA certifierad för hygieniska egenskaper

• Ett porfritt material med mjuk och skarvlös yta

• Extremt hållbart och bestående

• Kan enkelt förnyas och repareras

• GREENGUARD Certified®

• Högt motstånd mot fläckar

Bordsytans egenskaper



Vår vision

Vi ska vara Nordens ledande och självklara partner 
inom Solid Surface och specialbyggd inredning

RU
TH

AN
20

19
02

Huvudkontor och fabrik i Tibro

Noas Sweden
Fabriksgatan 2
543 50 Tibro

Växel: 0504-49 51 00

info@noassweden.se
www.noassweden.se


