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Cassia

Stilrent sofabord med metallben
Et klassisk og stilrent sofabord med treplate og velformede metallben. Robust og stabilt bord 

som er enkelt å kombinere med øvrig innredning for et enhetlig uttrykk. 

Kan brukes til korte arbeidsmøter eller sosiale stunder, som sofabord til kaffepausen eller 

avlastningsbord i fellesarealer på kontoret. Kombiner med loungemøbler som sofaer og 

lenestoler, og skap innbydende miljøer i resepsjoner og lounger, eller et pauseområde i 

arbeidsmiljøet. Ved å kombinere sofabord i grupper skapes tiltalende kombinasjoner som 

inspirerer til kreative samtaler og produktive møter. 

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 hvor man kan 

velge mellom mange ulike materialer.
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Mål og tekniske spesifikasjoner

Finnes i høydene 350, 450 og 550 mm.
* Størrelsene Ø500, Ø900 og 800x800 mm kan leveres i massivt tre.

Funksjoner og tilvalg

ULIKE BORDPLATER

Det finnes bordplater i ulike størrelser og 
materialer å velge mellom. Alt for å passe  
til ulike typer miljøer og behov.

SLITESTERKT LAMINAT

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

METALLBEN

Velformede og stabile metallben.

BORDPLATE I MASSIVT TRE

Bordplaten kan fås i massivt tre for et solid og 
varmt uttrykk i størrelsene Ø500, Ø900 samt 
800x800 mm.

BORDPLATE I FINER

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

BEN I FORKROMMET UTFØRELSE

Ben i forkrommet utførelse finnes som tillegg.



Cassia

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 harmonisk og bærekraftig helhetsinntrykk, og som gir mulighet til å velge riktig materiale 
og farge til riktig sted og aktivitet.

Bordplate Fås i laminat, finer eller massivt tre. 

Understell Metall. Velg mellom hvit, sort, sølv eller krom.

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