
Hev/senk-skrivebord for fleksibilitet
De stabile hev/senk-bordene i Serie[P] er designet for å tilpasse dagens fleksible arbeidsliv.  

Bordene er enkle å heve og senke, finnes i mange utførelser med smarte tillegg, og oppfyller  

alle ergonomiske krav til bevegelse og variasjon. 

Skrivebordene er tilpasset ulike behov, situasjoner og arbeidsmiljøer. Den raske, stillegående  

reguleringen av bordhøyden gjør at du enkelt kan bytte mellom å stå og sitte, for god ergonomi  

uansett dagsform og kroppsfasong. 

Stilrent design og smart tilbehør som kabelhåndtering, paneler som beskytter mot innsyn  

og powerbox gjør at Serie[P] alltid tilpasser seg personen, arbeidsoppgaven og omgivelsene.  

Bordene justeres enkelt på oversiden av foten for å kompensere for ujevnheter i gulvet. 

De har et elegant og rent design. Velg materiale på bordplater og ben fra Kinnarps Colour Studio.
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Mål og tekniske spesifikasjoner

Skrivebord
Rett bordplate

Skrivebord
Bordplate med magebue
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ACT EACTPACT

Funksjoner og tillegg

BORDPLATE MED MAGEBUE

Magebuen gjør at du kommer nærmere arbeids- 
flaten og får riktig ergonomisk kroppsstilling.  
Dette er særlig bra når du arbeider med to skjermer.

FASET KANT

Faset kant på bordplaten gir et lett, og litt svevende 
uttrykk. Bordplater med laminat har vertikal kantlist,  
bordplater med finer har klarlakkert MDF.

UTTREKKBAR BORDPLATE

Uttrekkbar bordplate gjør at du enkelt kommer  
til for å koble til f.eks. kabler i kabelrennen,  
og skaper dessuten et rent og ryddig uttrykk.  
Du låser bordplaten med et ratt.

KABELRENNE 

Serie[P] har flere ulike kabelrenner, slik at du kan velge den kabelhåndteringen som passer deg best. Diskré og stilrene ACT er montert i rammen.   
Den kan hektes av på hver side eller løsnes helt, og har falsede kanter som holder skjøteledninger på plass når kabelrennen hektes av.  
PACT er spesielt tilpasset bord med uttrekkbar bordplate. EACT er en funksjonell basisvariant med lavere pris.

HEV- OG SENKBART

Hev/senk-bordene i Serie[P] kan heves eller senkes 
trinnløst med et enkelt trykk. Varier regelmessig  
mellom å sitte og stå for best mulig ergonomi.

PROGRAMMERBAR HÅNDKONTROLL

Håndkontroll som viser bordets gjeldende høyde  
og gir mulighet til fire forhåndsinnstilte posisjoner,  
for raskere bytte mellom sitte- og ståhøyde.

POWERBOX

Integrert i bordet for lett tilgjengelig strøm-  
og nettverkstilkobling. Romslig boks til å skjule  
kabler. Kan også lukkes med kontakter i. Leveres  
med Wieland og skjøteledning i flere størrelser.
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POWER TRAY

Dekorativ dekkplate til Power Dot 51. 
Til 3 kabelgjennomføringer. 

POWER DOT 80

Strømtilkobling for plassering i 80 mm hull.  
Den innerste delen kan dreies og løftes opp  
for enkel installasjon av øvrige kabler.  
Tilkoblingskabel inkludert. 

KABELGJENNOMFØRING MED 
STRØMUTTAK

Smart kabelgjennomføring med 1 strømuttak  
og 4 hull til andre kabler. Mange funksjoner  
på liten plass til en god pris.  

PANEL I FINER ELLER LAMINAT

Kompletter bordet med panel i trefiner  
(eik, bøk, bjerk) eller laminat (hvit, lysegrå,  
bjerk, bøk, eik, grå eik, amouk).  
Gir god beskyttelse mot innsyn.

PANEL I METALL

Kompletter bordet med panel i metall, som finnes  
i fargene sølv, hvitt og svart. Gir god beskyttelse  
mot innsyn.

LYDLØS HØYDEREGULERING

Bordet justeres raskt til riktig høyde, noe som 
gjør det enkelt å variere mellom å sitte og stå. 
Takket være optimal motorisolering skjer det 
nesten lydløst. Klembeskyttelse hindrer utilsiktet 
kollisjon med brukeren eller gjenstander.
 

650 OG 500 MM SLAGLENGDE

Serie[P] finnes i to høydeintervaller  
(620-1270 mm samt 680-1180 mm overkant 
bord). Det første er egnet for personer på opptil 
ca. 200 cm, og det lavere fungerer for personer 
på opptil ca. 185 cm. Begge bordene oppfyller 
kravene i EN527.

JUSTERBAR FOT

Alle bord i Serie[P] har justerbar fot for å kompensere  
for ujevnheter i gulvet. Den integrerte gulvskruen  
er skjult for å gi benet et stilrent uttrykk. 

FLEKSIBEL FORSTERKNINGSBJELKE

Som tillegg finnes en fleksibel bjelke som gjør det  
enkelt å bytte bordplate til andre størrelser når  
behovene endres. Alt dettegir fleksible løsninger  
som kan tilpasses etter situasjon og miljø.

OPTI. Smarte tillegg og tilbehør til skrive- og møtebord. Se hele utvalget vårt på kinnarps.no
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Farger og materialer

Kinnarps Colour Studio er vår materialkolleksjon som inneholder hundrevis av bærekraftige, fargerike og attraktive materialer, farger og mønstre.

Bordplater og understell Serie[P] finnes i flere ulike materialer og farger. 

For mer informasjon om farger og materialer, se kinnarps.no/kcs

Laminat

Hvit Lysegrå Mørkegrå Bjerk Bøk Eik Grå eik Portland

Finer Linoleum

Bjerk SvartBøk Eik Hvitpigmentert  
ask

Metall

Hvit Svart Sølv
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