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WORKSPACE SOLUTIONS



POLARIS GIR DEG 
FLEKSIBILITET. ET 
ARBEIDSBORD SOM 
KAN DELES AV FLERE, 
OG TILPASSES HVER 
ENKELT. 









FÅ ETT BALANSERT LYDNIVÅ OG DIN EGEN PLASS

Ved å bruke POLARIS sammen med ulike løsninger av bordskjermer, kan hver enkelt få 
mulighet til å skape en egen arbeidsplass der de kan konsentrere seg. Samtidig skaper 
POLARIS mulighet til et felles arbeidsbord for samarbeid. Bordskjermen PRIM hjelper 
deg til et godt og balansert lydnivå, noe som er viktig i åpne arbeidsmiljø. Ved å bruke 
et praktisk universalfeste kan du også bruke andre type skjermbrett for å skape et eget 
areal. Plasser skjermene mellom bordene eller ved siden av hver enkelt arbeidsplass. 



SKAPT FOR MANGE, TILPASSET DEG

POLARIS er et produkt som bidrar til effektive løsninger og flere arbeidsflater. 
Bordet er hev - og senkbar, som gjør at hver enkelt får mulighet til å tilpasset 
bordet til sin riktige arbeidshøyde. POLARIS kommer i ulike kombinasjons-
mulihgeter, i flere utførelser, bordplater i ulike lengder (1200-2000 mm) og  
smarte funksjoner. En arbeidsplass utformet etter alles behov. 

DESIGN: KINNARPS STUDIO



VARIASJON OG VELBEHAG

Hver enkelt arbeidsflate kan reguleres i høyden. Det er en viktig fordel, fordi det fra 
et argonomisk perspektiv er bra å kunne variere mellom å sitte stille og stå i løpet 
av en arbeidsdag. Dette for å få i gang blodsirkulasjon og hidre statisk belastning. 
Muligheten til å tilpasse arbeidshøyden gør at POLARIS kan bruke må flere ulike 
måter til ulike arbeidsoppgaer av ulike personer. 





ET HARMONISK UTTRYKK

Polaris blir en naturlig del av et arbeidsmiljø der uttrykket er like viktig som 
funksjonen. Der flere praktiske arbeidsflater med individuelt tilpassede arbeids-
høyder sammen med linjerte skjermer danner en harmonisk helhet. Den integrerte 
kabelhåndteringen (finnes i flere varianter) gir et rent og ryddig inntrykk. 



TILPASS TIL ARBEIDSMILJØ OG BEHOV

Polaris har smarte tilkoblingsmuligheter som gjør den lett å tilpasse til miljøet der 
den skal brukes. Enhetene i serien kobles sammen med skjermer og tilbehør for 
en gjennomtenkt helhetsløsning. Du velger hvor mange enheter du trenger, og kan 
også la løsningen fortsette rundt et hjørne eller en søyle for effektiv utnyttelse av 
det tilgjengelige arealet. Plasser Polaris som enkeltbord med avslutning, i rader 
med enkeltbord eller med enkeltbord i midten. Den er også lett å komplettere og 
tilpasse hvis behovene endrer seg i fremtiden.



KABELRENNE VERTIKAL
Praktisk kabelrenne som fører kablene loddrett 
ned mot kabelbrønn i gulvet. Utmerket når det 
er strømforsyning via gulvet.

KABELRENNE FOR RAMME
Stabil kabelrenne som monteres mellom 
konsollene i rammen. God plass til kabler, 
forgreinere og adaptere, og med integrert lokk 
som skjuler alt. Har uttak i endene for skjult 
kabeltrekking mellom enhetene.

HEV- OG SENKBART
Sitte/stå-bordene i Polaris kan heves og 
senkes trinnløst, bordhøyde 635 – 1285 mm, 
med stillegående motor. Den har sikker klem-
beskyttelse som innebærer at strømmen brytes 
hvis bordet treffer en hindring.

POWERBOX
Powerbox med flere uttak, nettverk og i 
noen tilfeller USB-kontakter med lading 
samt kabelfelle som gjør at man slipper 
skjemmende kabler.

PLATER OG UNDERSTELL
Du kan velge mellom bordplater i ulike 
størrelser. De finnes i laminat eller finer i ulike 
utførelser. Det firkantede sitte/stå-benet samt 
understellet finnes i fargene sølv, hvit og svart. 
Gulvutjevning gjøres enkelt med den integrerte, 
skjulte justeringsskruen i benet.

KABELRENNE UNDER BORDET
Romslig, justerbar kabelrenne (i hvit, svart eller 
sølv) der du samler alle kabler og strømuttak. 
Lett å vinkle ned i begge retninger eller hekte 
helt av.

FUNKSJONER OG TILLEGGSUTSTYR



BORDSKJERM-PLASSERING
Du kan velge å plassere bordskjermen Prim 
foran hver enkelt arbeidsflate, og også mellom 
arbeidsplassene. Gir balansert lydnivå og 
individuell plass.

Fenice

Bordskjerm Prim

FESTE FOR ANDRE SKJERMER
Som tillegg tilbys også et universalfeste som 
enkelt klemmer fast andre skjermer enn Prim.

8051 8090 8098

8013 8021 8072

8055 8064 8039

8043 8092



MATERIALVALG

De ulike materialvalgene for bordplater og ben gir deg mulighet til å skape det 
uttrykket du vil ha. Du kan velge mellom elegant eike-, bøke- eller bjerkefiner, 
samt sju tiltalende laminater i kombinasjon med ben i svart, hvitt eller sølv.

Laminat

Eik Bøk Bjerk Grå eik Amouk

Bøk Bjerk Hvitbeiset eikEik Mørkebrun eik

Finer

Metall

Sølv SvartHvit

Lysegrå Hvit

MED FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Polaris produseres i våre egne produksjonsanlegg, noe som gir oss kontroll over 
hele kjeden. Produksjonen skjer også på en ressurseffektiv og holdbar måte. 
Bordplatene er FSC®-merket i bestemte utførelser, noe som innebærer at de 
kommer fra sertifiserte skoger som forvaltes på en ansvarlig måte.



POLARIS BENKELØSNING

BORDPLATE 23 mm, sponplate, laminerte plater (eik, bøk, bjerk, grå eik, amouk, lysegrå, hvit), finerte plater (eik, bøk, bjerk, hvitbeiset eik, mørkebrun ek).  

UNDERSTELL Ben finnes i sølv, hvit eller svart finish, og har elektrisk drevne regulatorer for individuell høydejustering (bordintervall 635–1285 mm). 

Helsveiset ramme med integrerte konsoller i samme finish som bena. TILLEGG (et utvalg) Plateutsparinger, kabelrenne, kabelsamler, powerbox,  

datamaskinholder, monitorarm, strømuttak og lader til mobiltelefon. DESIGN Kinnarps Studio. SKALA 1:100 ENHET mm. 

Duobenk Enkeltbenk
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