
WORKSPACE SOLUTIONS

SERIE[P]





SITT/STÅ-BORDENE I SERIE[P] 

ER STABILE OG DESIGNET 

FOR DAGENS FLEKSIBLE 

ARBEIDSLIV. BORDENE ER 

ENKLE Å HEVE OG SENKE, 

FINNES I MANGE UTFØRELSER 

MED SMARTE TILLEGG,  

OG OPPFYLLER ALLE 

ERGONOMISKE KRAV.
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JOBBE FOKUSERT 
Noen ganger har du behov for å fokusere helt på oppgaven. Fordype deg, samle tankene 
og jobbe uforstyrret i en lengre periode. Serie[P] gir alle muligheter for å skape adskilte 
arbeidsplasser som er fleksible, funksjonelle og kreative. Det brede utvalget av bordplater  
og understell gjør det lett å innrede ulike miljøer. Og den raske, stillegående reguleringen  
av bordhøyden gjør at du kan bytte mellom å stå og sitte, for god ergonomi uansett 
dagsform og fysisk form. 
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JOBBE SAMMEN, DU OG JEG
Tette og raske idéutvekslinger med en kollega driver virksomheten fremover. Sammen 
tenker vi ofte både større og bedre. To Serie[P] bord rett overfor hverandre skaper et miljø 
som stimulerer til rask kommunikasjon og kontinuerlig dialog, samtidig som sitt/stå-
bordene enkelt kan tilpasses til individuell høyde, og dessuten kan tilpasses med skjermer 
og tillegg for kabler og kontakter. Du og jeg sammen, på hver enkelts egne vilkår. 
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JOBBE SAMMEN I GRUPPE
Dagens arbeidsliv skjer ofte i prosjektlignende former. En mindre gruppe 
mennesker jobber sammen mot et tydelig mål. Serie[P] er perfekt til innredning 
av miljøer for tette prosjekt- og arbeidsgrupper. Fire mindre bord skaper et 
kreativt område der gruppen sammen kan gå gjennom ideer og prosesser. 
For senere å bli personlige arbeidsplasser der dere jobber individuelt, men 
med tett kontakt og felles problemløsning. Dynamisk og kreativt! 
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” NOE AV DET BESTE MED SERIE[P] ER AT BORDENE ER ENKLE Å 
TILPASSE I HØYDEN. DE FLESTE VET NOK AT DET ER BRA FOR 
DEM Å BYTTE MELLOM Å STÅ OG SITTE I LØPET AV ARBEIDS-
DAGEN, OG MED SERIE[P] ER DET STOR MULIGHET FOR AT 
BEVEGELSE OG VARIASJON FAKTISK BLIR EN DAGLIG RUTINE.

ANDERS LUNDAHL, ERGONOM OG FYSIOTERAPEUT, KINNARPS AB

Sett deg ned. Reis deg opp. Kroppene våre trenger variasjon og bevegelse. 
Fordi Serie[P] har lang slaglengde, blir spennet i høyde stort, og bordene 
passer til både høye og lave personer. 
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FEM TIPS FOR BEDRE HELSE

1 STÅ OPP FOR HELSEN DIN
De fleste av oss sitter altfor mye stille for vårt eget beste. 
Et sitte/stå-bord er en god begynnelse på et sunnere liv med 
mer bevegelse. Men du må huske å virkelig bruke bordet 
og bytte mellom sittende og stående for at det skal være 
til noen nytte. Og det beste er naturligvis at du står opp for 
helsen din før verk i nakke, skuldre og rygg minner deg på 
hvor viktig det er. 

2 TA EN AKTIV PAUSE
Hvis du tar en kort pause av og til, har du tatt det første 
skrittet mot et sunnere liv. Men å ta en pause er ikke det 
samme som passiv hvile. Tvert imot. Aller helst skal du 
bevege litt på deg når du tar pause. Lett muskelbelastning 
setter i gang en rekke positive prosesser i kroppen, og er rene 
vidundermiddelet for helsen. Rådet er å ta en pause om lag  
én gang hver halvtime. Ikke for å hvile, men for å være aktiv. 

   3 HOLD HODET HØYT
Det er en ergonomisk utfordring at mange av oss tilbringer 
mange timer hver dag foran en skjerm. Trenden går også mot 
at vi arbeider stadig mer mobilt, og ofte bare har med oss en 
bærbar datamaskin. Når det ikke finnes andre hjelpemidler, 
må vi stole på oss selv. Ved å løfte blikket og holde hodet litt 
høyere, får du en bedre kroppsholdning og avlaster nakken. 
Små detaljer og enkle midler som gjør stor forskjell. 

4 SITT GJERNE, MEN IKKE STILLE
Har du vanskelig for å sitte stille? Gratulerer! Den beste 
måten å sitte på, er nemlig å bevege seg. Det er faktisk helt i 
orden å sitte deler av dagen, særlig hvis sittingen innebærer 
variasjon, bevegelse og aktivitet. Derfor er det bra om du har 
en kontorstol som følger kroppen din i stedet for motsatt, 
som er lett å stille inn etter din kropp, og som gir deg mulig-
het til å sitte på så mange forskjellige måter som mulig. 

5 OG SÅ DET MAN IKKE SER
Lyd og lys er litt usynlige områder når et handler om ergonomi. 
Alle opplever lyd forskjellig, avhengig av hvem man er, hva 
man jobber med og hvor stresset man er. Det samme gjelder 
belysningen. Bare noe så enkelt som at vi har forskjellige 
behov for lys i forskjellige aldre. Når det gjelder lyd er omtanke 
et godt utgangspunkt. Og husk at for lite lys gjør at kroppen 
utsondrer melatonin, som gjør deg søvnig.
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ALT BEGYNNER MED DEG SELV
Det er du som er utgangspunktet for alt Kinnarps gjør innen ergonomi. Du og alle andre mennesker.  
I løpet av en arbeidsdag utfører vi en rekke ulike oppgaver. Vi arbeider fokusert, tar et raskt møte og svarer 
på e-post. Med dagens teknologi kan det gjøres i ulike miljøer. Den store utfordringen er derfor å skape 
løsninger som kan tilpasses til ulike behov og situasjoner. Vårt konsept for å skape fremtidens kontor 
kaller vi Next Office™. I den forbindelsen har Serie[P] en naturlig rolle med sin store fleksibilitet, som tilbyr 
variasjon for både individet og organisasjonen. Det begynner med deg og slutter med alle mennesker. 
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JOBBE BEVEGELIG OG FLEKSIBELT
Dagens arbeidsliv krever bevegelighet og fleksibilitet. Vi tilbringer mindre tid ved faste 
skrivebord, og jobber mer ved midlertidige arbeidsplasser. Med de funksjonelle sitte/
stå-bordene i Serie[P] får man touch down-plasser med ergonomi og kreativitet i sentrum. 
Dessuten dempes lyden fra motoren med Kinnarps’ fyllmateriale Re:fill. Her kan du jobbe 
en kort stund, for eksempel mellom møter, når du venter i resepsjonen eller for å starte eller 
avslutte dagen. Alltid med en naturlig balanse mellom kommunikasjon og eget arbeid. 
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JOBBE MANGE SAMMEN
For oss i Kinnarps går effektiv arealutnyttelse alltid hånd i hånd med god ergonomi og funksjon. 
Med Serie[P] skapes et arbeidsmiljø der mange får plass til å arbeide sammen. Samtidig garanterer 
den fleksible sitte/stå-funksjonen, den smarte kabelhåndteringen og det tidløse, stilrene designet at 
både hver enkelt arbeidsplass og helhetsmiljøet blir trivelig. Har får du et godt arbeidsmiljø, uansett 
om du skal arbeide lenge eller bare en stund. Husk bare å bytte mellom å sitte og stå – du stiller inn 
høyden med et enkelt knappetrykk.
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MÅL OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Med Serie[P] er det lett å skape et arbeidsmiljø med de funksjoner og uttrykk du ønsker.  
Velg mellom flere ulike størrelser og utførelser, og gjør det komplett med smarte tillegg.

BORDPLATE 23 mm. Sponplate med trefinér (bøk, bjørk, eik) og klarlakkert massiv kantlist eller laminat (hvit, lysegrå, mørk grå, bjørk, bøk, eik, 
grå eik, amouk) og kantlist i plast, linoleum (svart) og svart kantlist. UNDERSTELL Firkantede ben (hvitt, svart, sølv). Hev- og senkbart understell 
med motor innkapslet i lyddempende Re:fill-materiale. Løftekraft 100 kg ved 40 mm/sek. BORDHØYDE 625-1275 mm samt 680-1180 mm.  
TILLEGG Uttrekkbar bordplate, faset kant, skuff for næroppbevaring, powerbox, kabelrenne i tre ulike varianter, panel i finér eller metall, trådløs 
lader, hull i platen med strømuttak, kabellokk. SKALA 1:100 ENHET mm

ARBEIDSBORD 
Rett bordplate

ARBEIDSBORD 
Bordplate med magebue

Hvis du velger en bordplate med faset kant, får bordet et klassisk, nett 
og litt svevende uttrykk. Den fasede kanten finnes som tillegg på alle 
bordplater i finér og på utvalgte bordplater i laminat. Bordplaten kommer 
mest til sin rett i åpne landskap og uten skjermer eller skap, slik at 
designet virkelig synes.

2.3

The Better Effect Index
The Better Effect Index er Kinnarps’ måte å forenkle og tydeliggjøre 

bærekraftsarbeidet og valget du har i dine innredningsprosjekter 

på. Vi gir produktet bærekraftskarakter, basert på seks ulike  

områder og tolv ulike indikasjoner. 

Kinnarps.no/kunnskap/the-better-effect-index/
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MATERIALER OG FARGER
Bordplater og understell i Serie[P] finnes i flere ulike materialer og farger.   
Match og skap en kombinasjon som passer i ditt miljø. 

Hvit Lysegrå Bjørk Bøk Eik

Grå eik Amouk

LAMINAT

FINÉR

Bjørk Bøk Eik

METALL

Hvit Svart Sølv

Mørk grå

LINOLEUM

Svart

Kinnarps Colour Studio er vår materialkolleksjon,  
som gir deg tilgang til hundrevis av holdbare, kreative 

og attraktive materialer, farger og mønstre.
Kinnarps.no/kcsLES MER OM VÅRE PRODUKTER OG MATERIALER PÅ KINNARPS.NO
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ACT EACTPACT

BORDPLATE MED MAGEBUE
Magebuen gjør at du kommer nærmere 
arbeidsflaten og får en ergonomisk riktig 
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 finér har 
klarlakkert MDF.

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

FUNKSJONER OG TILLEGGSUTSTYR
Serie[P] er ergonomiske sitte/stå-bord som gir kvalitet i hverdagen med gjennomtenkte funksjoner og tillegg.  
Her viser vi et utvalg detaljer. 

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

HEV- OG SENKBART
Sitte/stå-bordene i Serie[P] kan heves eller senkes 
trinnløst med et enkelt knappetrykk. Varier arbeids- 
høyden for bedre ergonomi. Den har sikker klem-
beskyttelse som innebærer at strømmen brytes  
hvis bordet treffer en hindring. 

SKUFF LETT TILGJENGELIG
Praktisk skuff for småting som du vil ha lett 
tilgjengelig, for eksempel penner og post-it-
lapper. Har innebygd tapeholder.

POWERBOX
Finnes i flere varianter, og gir enkel tilgang til 
strømuttak, USB for data, USB for lading og 
kabelklemme. Utmerket når bordet står mot en 
vegg eller hvis du har to bord som står mot hver-
andre med for eksempel en skjerm imellom.
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TRÅDLØS LADER
Trådløs lader som gjør at du kan lade din Qi-
mobiltelefon ved å legge den på enheten.

KABELGJENNOMFØRING  
MED STRØMUTTAK
Smart kabelføring med 1 strømuttak og 4 hull 
til andre kabler. Mye funksjon på lite plass til 
en god pris. 

KABELLOKK
Praktisk lokk som bidrar til å skjule kabler på 
en tiltalende måte, samtidig som alt er lett 
tilgjengelig. 

UNDERSTELL SLAGLENGDE 
Understellet finnes med to ulike slaglengder. 
Slaglengden 625-1275 mm passer for alle, og 
gir stor fleksibilitet. Den enklere varianten med 
slaglengden 680-1180 mm innebærer at maks-
høyden er lavere og minstehøyden høyere.

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. 

PANEL I FINÉR ELLER LAMINAT
Kompletter bordet med panel i trefinér  
(eik, bøk, bjerk) eller laminat (hvit, lysegrå,  
mørk grå, bjerk, bøk, eik, grå eik, amouk).  
Gir god innsynsbeskyttelse.

PANEL I METALL
Kompletter bordet med panel i metall som finnes 
i fargene sølv, hvitt og svart. Gir god innsyns-
beskyttelse.

LYDLØS HØYDEREGULERING
Lyden fra motoren dempes med Kinnarps’ 
eget fyllmateriale Re:fill, en blanding av våre 
egne tekstilrester, polyester og PET. Det gir 
mindre miljøpåvirkning og innebærer at all 
høyderegulering skjer nesten lydløst. 
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