
Hebe

Lettplassert sofabord med rørben
Enkelt, men solid sofabord med rørben i metall. Passer godt i ulike typer arbeids- 

eller undervisningsmiljøer. Er nett og lettplassert, slik at det passer godt som både 

avlastningsbord i korridorer, som sidebord og sofabord. Platen kan fås med slitesterkt 

laminat som gjør det til et bærekraftig og slitesterkt valg i ekstra utsatte miljøer.

Er enkelt å kombinere med øvrig innredning for et helhetlig uttrykk. Finnes i ulike høyder, 

noe som gjør dem enkle å kombinere med ulike sofaer, lenestoler og øvrig sortiment.

Bordet består av noen få deler som kan skiftes ut, tas fra hverandre og gjenvinnes,  

noe som gjør det sirkulært og bærekraftig.

Velg materialer fra Kinnarps Colour Studio, en komplett materialkolleksjon som gjør  

det mulig å velge mellom mange ulike materialer.
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Ø 600
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Ø 500
50HE

600x600
66HE

800x800
88HE

120x600
126HE

Ø 700
70HE

Ø 900
90HE
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Finnes i høydene 350, 450 og 550 mm.

Funksjoner og tilvalg

ULIKE BORDPLATER

Det finnes bordplater i ulike størrelser og 
materialer å velge mellom. Slik at de skal passe 
til ulike typer miljøer og behov.

RUNDE METALLBEN

Robuste, runde metallben som gjør at bordet 
står stabilt.

BORDPLATE I FINÉR

Bordplaten kan fås med finer i ulike farger. 
Trefinér er et vakkert naturmateriale som gir liv til 
innredningen og skaper et eksklusivt preg.

SLITESTERKT LAMINAT

Bordplaten kan fås med slitesterkt laminat som 
gjør bordet ekstra slitesterkt i utsatte miljøer.

BEN FORKROMMET UTFØRELSE

Ben i forkrommet utførelse er tilgjengelig  
som tillegg.

ULIKE HØYDER 

Bordene finnes i ulike høyder for å passe  
til forskjellige måter å sitte på.

Mål og tekniske spesifikasjoner



Hebe

Kinnarps Colour Studio (KCS) er vårt materialsortiment for kontor, skole og helse med  
fokus på bærekraft, kvalitet og harmoni. Det tilbyr attraktive materialer som er nøye 
testet og utprøvd for å passe til ulike typer miljøer. Sortimentet gjør det enkelt å finne det 
uttrykket, og den funksjonaliteten man leter etter. Tre, metall, plast og tekstil, fargetoner 
og mønstre som er enkle å matche med hverandre, og øvrig innredning. Et gjennomtenkt 
sortiment som gir et harmonisert og holdbart helhetsinntrykk, og som gir mulighet til å 
velge riktig materiale og farge til riktig sted og aktivitet.

Bordplate Fås i laminat eller finér.

Understell Rørben i metall. Finnes i hvit, sort, sølv eller krom.

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

Laminat

Finer

Hvit

Bjerk

Ask myk rosa

Bjerk

Eik

Ask mørk rød

Grå eik laminat

Eik 28

Ask mellomgrå

Ask 
hvitpigmentert

Ask mørk grå

Ask hvit

Ask Svart Ask mellombrun

Ask gråblå Ask mørk blå Ask grågrønn Ask mørk grønn

Brown Portland

Metall

Hvit Sort Sølv Krom

Eik Bøk


