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Flexibla miljöer för moderna kontor.
Från öppen till avskärmad med en knapptryckning.

STAY FOCUSED



“För några år sedan slogs jag av hur många  
vänner och bekanta som pratade om svårig
heterna med att arbeta i öppna, moderna 
kontorsmiljöer. Det fick mig att fundera över 
hur problemet kunde lösas. 

Jag ville inte kompromissa. Öppna kontors
landskap sti mu lerar till samarbete och kreati
vitet. Det ville jag inte bygga bort. Samtidigt 
upp fattade jag tydligt behovet av att skapa 
avskildhet.

Efter åtskilliga skisser och prototyper kom 
jag fram till en stilren möbel som både ab
sorberar och skärmar av ljud. Solid och utan 
ljudläckage. Och framför allt: Av skärmande 
när det passar, annars öppen för interaktion 
och sam arbete. 

Nyckeln till framgång var att lyssna. Och 
känna. Som jag brukar säga: Good design is 
the result of empathy”.

Good design
is the result

of empathy.
Patrick Karlsson,

designer

Möta utmaningarna i öppna kontorslandskap

Patrick Karlsson, designer



HILO modell 1400 - lågt läge (90 cm). HILO modell 1400 - högt läge (165 cm).

Många företag har idag öppna kontors
landskap för att kunna dra fördelarna av 
aktivitets baserade arbetssätt. Men inred
nings modellen utmanar samtidigt medarb
etarnas behov av att ibland kunna jobba 

mer ostört – eller utan att störa. Den nya 
kontorsmöbeln HILO från Mount Design 
löser problemet genom att introducera en 
avskärming som är höj och sänkbar, via en 
enkel knapptryckning.

En helt ny typ av kontorsmöbel

Öppet eller enskilt - bara att trycka på en knapp.



arbets fördelar. Ställ om steglöst från öppen 
interaktion till 165 cm hög ljud absorberad 
avskildhet, via en enkel knapptryckning.

HILO sluter tätt runt om 
skrivbordet. Med ett djup 
på hela 108 cm omslut
er den sin brukare med 
ljudabsorberande material 
både på insidan och utsidan. 
HILO är framtagen med omtanke 
om indi vid en bakom skärmen  och alla 
omkring. 

Med HILO kan du 
möblera effektivt på 
en given yta utan att 

ge avkall varken på sa
marbete eller produk tivitet. 

Minska samtidigt behovet av 
att bryta upp mitt i matchen, för 

förflyttning till grupp rum eller andra tysta 
avdelningar.

Djup som omsluter Effektiv möblering

Ett företags visuella varumärkesidentitet bärs 
upp av medarbetare, logotyp och grafisk 
profil. Men tänk på att kontoret också är en 
centralt bärande del av företag
ets visu ella identitet.

Att inreda med fasta bås 
kan vara effektivt men 
är varken snyggt eller 
flexibelt. Det påverkar 
också möjligheterna 
i ett aktivitetsbaserat 
kontor, åtminstone när 
tillgången på grupprum 
och sociala ytor är begrän

sad, eftersom samarbetsdimensionen går 
om intet och intrycket lätt blir övermöblerat.

Moderna aktivitetsbaserade kontor ska 
vara inbjudande, kreativa, lekful

la och väl designade. Med 
innovativ teknik och till

talande design är Hilo 
framtidens kontorsmöbel 
som kombinerar akus
tiska egenskaper med 
visuell avskärmning när 
och där den behövs. 

För ökad effektivitet och 
arbets glädje. 

Vårda varumärket med HILO

“Glöm inte att kontoret också är en bärande del 
av företagets visuella identitet.”



HILO modell 1000 HILO modell 1200

HILO modell 1400 HILO modell 1600

HILO levereras i standardutförande för fyra 
skrivbordsbredder: 1000, 1200, 1400 och 
1600 mm. Tyget vi valt är av hög kvalitet och 
finns i ett brett färgurval. HILO kan också 

Färg och storlek efter behov
beställas i andra tyger och färger, dock med 
lite längre leveranstid.

För mer information om tyger och färger, 
se hemsidan: www.mountdesign.se



HILOs ljudabsorbent har hela 
20 mm Aklassat absorbent
material på båda sidor om en 
solid trä  kärna. Välj originalföt
ter eller fotlöst och extra rymligt 
med HILOs smarta docknings
beslag.

Höjden på HILO justeras gen
om att med arbetaren trycker 
på en knapp. Regla get  som 
placeras under skrivbords
skivan  har även knappar för 
vanliga förinställda lägen, för 
ännu snabbare hantering.

HILO är snygg runt om: Går 
hela vägen ned till golvet 
medan den höj bara delen 
döljs inne i möbeln. En stor 
fördel när kontoret ska plane
ras. Passar alla skriv bord av 
standard storlek.

Ljudavskärmande 

Tack var sin massiva konstruktion 
stänger HILO ute ljud, på samma sätt 
som en dörr eller en vägg. Den solida träkärnan 
är tredubbel i basen och rejält tjock även i den 
rörliga ljudabsorbenten.

Ljudabsorberande 

HILOs tjocka ljudabsorbent är fylld på 
båda sidorna om den solida mittkär
nan med Aklassat akustiskt material framställt  
av återvunna petflaskor. 

Ljuddämpande 

HILO bidrar också till den allmänna 
dämpningen av ljud i en miljö, till
sammans med mattor, gardiner, etc. Genom 
att HILOs ljudabsorbent går hela vägen ned till 
golvet blir skillnaden stor.

Visuellt avskärmande
Öppna kontor kan också ha mån
ga visuella störningar, som hissar och 
lunchrum. Sådana distraktioner stör koncentra
tionen. Med HILO skärmas de effektivt av.

HILO modell 1400



HILO visas i Mount Designs showroom 
på Karlavägen 16 i Stockholm och i 
kontorsmiljö hos Quick Office i Mall 
of Scandinavia i Solna. Kontakta oss 
för en personlig visning.

hello@mountdesign
08120 577 50

 

HILO med ståskrivbord - högt läge HILO med skrivbord - högt läge

HILO med skrivbord - lågt läge HILO med skrivbord - lågt läge - front
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