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TYÖYMPÄRISTÖ IHMISTÄ VARTEN
Tarvitsemme harkitusti suunniteltuja ja viihtyisiä työympäristöjä, jotta voisimme 
ja suoriutuisimme hyvin. Space-sarjan eri yksiköiden avulla on mahdollista 
stimuloida liikettä ja kommunikointia. Se tarjoaa valinnanvapautta eri tiloissa 
tapahtuvia kokouksia ja yhteistyötä varten – olipa sitten kyseessä istuminen 
työ- tai kokouspöydän ääressä, seisaaltaan tapahtuva kokous, kahvitauko 
säilytyssaarekkeessa tai spontaani keskustelu kollegan kanssa matalien 
säilytyskalusteiden päällä istuen. Tietoisesti liikuteltavaksi luotu muotoilu 
houkuttelee vaihteluun, vuoropuheluun ja hyvinvointiin.
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Stefan Brodbeck
Brodbeck Design

SPACEN TAVOITTEENA OLI LUODA 
MONIIN ERI TARPEISIIN SOVELTUVA 
KALUSTUSRATKAISU. JOUSTAVA  
JA MODULAARINEN RATKAISU,  
JOSSA ON SUURET MUKAUTTA-
MISMAHDOLLISUUDET. YKSIKKÖ,  
JOSSA ON MIELENKIINTOISIA 
TOIMINTOJA JA VAIHTOEHTOJA 
KÄYTÄNNÖLLISTEN, MUTTA  
MYÖS TUNNELMALLISTEN JA 
INSPIROIVIEN TILOJEN LUOMISEEN.” 

”
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NRO 1
Erilaisten säilytysyksiköiden avulla voidaan 
luoda perinteisiä säilytysratkaisuja, jotka 
sisältävät hienouksia. Avoimia ja suljettuja 
säilytyskalusteita yhdistelemällä sekä 
värikkäitä jakajia lisäämällä voidaan tilaan 
luoda vaikuttava ja persoonallinen ilme.

NRO 2
Eri korkuisten yksiköiden yhdistely antaa 
eloisaa ilmettä. Kuvioitujen etuosien ja 
tammijalkojen avulla säilytyskalusteista 
muodostuu myös harkittuja elementtejä 
erilaisiin tiloihin. Mataliin säilytyskalusteisiin 
voidaan yhdistää myös istuintyynyjä 
yhteisöllisten oleskelutilojen luomiseksi.

NRO 3 
Tässä asetelmassa kohtaavat eri värit, muodot 
ja materiaalit. Muuntautuva A-moduuli voidaan 
sijoittaa matalien säilytyskalusteiden päälle tai 
suoraan lattialle. Se tarjoaa helposti käytettä-
vissä olevan säilytystilan. Se tuo tilaan lisäksi 
mielenkiintoista ilmettä ja ainutlaatuista luonnetta. 
Työpöydissä on kahta erilaista jalkatyyppiä:  
puisia A-jalkoja, jotka tasapainottavat muotoi-
lullaan A-moduulin metallikehyksiä sekä mata-
lien säilytyskalusteiden integroituja pöydänjal-
koja, jotka säästävät tilaa työympäristössä.

SPACE – VALIKOIMA
Space tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia luoda yhdistelmiä ja erilaisia ilmaisuja ja 
toimintoja. Tutustu seuraaviin valikoiman ratkaisuihin, löydä inspiraatioita ja tutustu 
verkkosivujemme tarjontaan, www.kinnarps.fi/space
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NRO 4
Space sallii joustavan ja modulaarisen perus-
ideansa mukaisesti väreillä ja muodoilla sekä 
eri korkeuksilla, etuosilla ja vetimillä leikittelyn. 
Avoimet osat päästävät läpi valoa, suljettavissa 
olevat osat toimivat jakajina ja eriväriset taustat 
muodostavat inspiroivia vastakohtia. 

NRO 5
Space-työpöytä tarjoaa avoimeen Q-kehysosaan 
ja vaaka-asennossa olevaan S-hyllyyn 
yhdistettynä kätevää säilytystilaa oikealla 
korkeudella. Asetelma toimii myös osittaisena 
jakajana seuraavaan työpisteeseen: se jakaa 
tilaa, mutta sen läpi myös näkee. Q-kehys ja 
S-hylly tarjoavat omanlaistaan ilmettä, jossa 
hyllyt ja eri värit ja materiaalit luovat työpisteisiin 
kodinomaista tunnelmaa.

NRO 6
Orgaanisesti muotoiltu Spine-ratkaisu, joka 
koostuu useasta yhteenkytketystä matalasta 
yksiköstä, tarjoaa leikkisää ilmettä ja moni-
käyttöisyyttä. Taivutetun powerboxin (verkko-
yhteyttä ja virtapistokkeita varten tarkoitetun 
laatikon) avulla virransyöttö on aina helposti 
käytettävissä. Istuinrahit, säilytyskalusteet 
ja työpöydät luovat läheisyyttä ja modernisti 
muotoiltuja työtiloja.
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KODIKKUUTTA TYÖPAIKALLA
Nykypäivän työympäristöissä ovat tärkeitä tilat, jotka saavat aikaan kodikasta 
ilmettä yhteisöllisyyden luomiseksi. Spacen avulla voidaan yhdistellä perinteisiä 
tiloja ja uutta luovia ratkaisuja, joissa värit, muodot ja yksityiskohdat saavat aikaan 
designin tuntua ja kodinomaista tunnelmaa työpaikalla: kaikki tämä kauniin ja 
inspiroivan kokonaisuuden hyväksi.
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Säilyttimen kirjoitustaululla varustettu tausta tarjoaa käytännöllisen 
pinnan muistiinpanoille, minkä ansiosta uusien ideoiden ja ajatusten 
muistiin merkitseminen ja jakaminen sujuvat nopeasti. 

Kankaalla päällystetty tausta tarjoaa pehmeän ja persoonallisen ilmeen. 
Valittavana on erivärisiä ja eri materiaaleista valmistettuja kankaita.
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KINNARPS NEXT OFFICE™ 
Työpäivän aikana hoidamme monia erilaisia tehtäviä. Teknologian avulla voimme tänä päivänä 
tehdä näitä missä ja milloin tahansa. Tästä syystä henkilökohtaiset työpisteet vähenevät 
ja niiden sijalle tulevat joustavat ja tehtävien mukaiset työympäristöt. Niissä löydämme 
parhaan mahdollisen tasapainon yksityisyyden ja yhteisöllisyyden, kokousten ja oman työn, 
keskittymisen ja vuoropuhelun välille. Space sopii hyvin tehtävien mukaisiin työympäristöihin, 
sillä se tarjoaa vaihtelua ja joustavia pintoja, jotka mukautuvat suoritettaviin toimintoihin.
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ITSENÄINEN KESKITTYMINEN
Nykypäivän avoimessa ympäristössä on tärkeää, että on olemassa mahdollisuus 
työskennellä häiriöittä. Saada aikaa ajatusten kokoamiseen, ideoimiseen tai uuteen 
materiaaliin perehtymiseen. Space tarjoaa tilaa keskittymiseen. Erilliset työpisteet, 
joissa on pöytä ja seinäke, antavat tilaisuuden kirjoittaa, chattailla tai lähettää 
sähköpostia. Yksiköt voivat myös jakaa työtiloja ja yhdessä kangastaustojen avulla 
toimia äänenvaimentimina. Matkapuhelin tai kannettava tietokone on helppo ladata 
kätevästi käytettävän pistorasian avulla.



SINÄ JA MINÄ
Kun työskentelemme yhdessä ja jaamme osaamistamme ja ideoitamme, onnistumme 
ongelmanratkaisussa ja otamme edistysaskeleita. Spacen avulla voimme luoda tarvittavia 
tiloja kommunikointia ja keskustelua varten. Istuintyynyjä sisältävä Spine-ratkaisu 
mahdollistaa istahtamisen nopeaa tilannepäivitystä varten. Käytössä on avoin tila ja muiden 
kollegoiden läheisyys, ja voimme pyytää heitä helposti osallistumaan tarvittaessa. Kaikki 
tämä luo aktiivisen työilmapiirin, jossa jokainen tuntee olevansa osallisena prosessissa.
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TEAM WORK
Tiimityöskentelyssä kokoonnumme ja teemme yhteistyötä erilaisissa 
projekti- ja työryhmissä. Spacen avulla voidaan luoda ympäristöjä, 
joissa on tilaa työskennellä yhdessä. Luovia tiloja, jotka tukevat 
tarvittavaa toimintaa, kokemusten vertailua sekä esityksien ja tärkeiden 
tietojen jakamista, jotta voisimme yhdessä katsoa eteenpäin ja 
saavuttaa asetetut tavoitteet.



Ponnahdusliitäntä nousee kevyellä painal-
luksella, jolloin saat käyttöösi pistorasian. 

Lasista valmistettu ylälevy mahdollistaa 
muistiinpanojen tekemisen pöydän ympärillä 
seistessä. Uusia ideoita hahmotellaan ja 
luovat ajatukset saavat muotonsa.

KOKOUKSIIN
Kokouksia tapahtuu sekä spontaanisti että suunnitellusti. Riippumatta 
siitä, miten kokous on alkanut, on tärkeää ja usein myös edellytys, 
että yhteinen kehittäminen jatkuu. Spacen avulla voidaan luoda tiloja 
erityyppisiin kokouksiin: oltiinpa sitten suuremmissa tai pienemmissä 
ryhmissä, säilytyssaarekkeessa seisomassa tai kokouspöydässä 
istumassa tai samassa huoneessa tai verkossa. Tarvitaan eläviä, kutsuvia 
ja strukturoituja ympäristöjä tukemaan tarvittavaa toimintaa. Tilaa, 
johon mielellämme kokoonnumme kehittämään yhdessä jotain uutta, 
arvioimaan aiempaa tai oppimaan siitä.



YHTEISIIN HETKIIN
Jokainen tarvitsee joskus tauon; hetkisen seurusteluun, kovasti kaivatun 
kahvikupposen juomiseen ja akkujen lataamiseen. Merkityksellisiä hetkiä, 
joiden avulla saamme tilaisuuden oppia tuntemaan toisemme rennolla 
tavalla. Tämä on tärkeää, sillä nykypäivän työympäristöissä olemme  
usein eri paikoissa. Spacen avulla voidaan luoda kodikasta tunnelmaa 
työpaikalle kutsuvilla tiloilla, joissa mielellämme rentoudumme.
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S-HYLLY
Tämä yksikkö sijoitetaan pystysuuntaisten runkojen väleihin.  
Toimii kytkentänä seuraavaan säilytyskalusteeseen.

JALAT
Sirot puiset A-jalat tasapainottavat rungon muita 
puumateriaaleja ja luovat yhtenäistä ilmettä.

Q-KEHYS
Kahdessa koossa saatavana olevia 
metallikehyksiä käytetään yhdessä 
valikoitujen runkojen kanssa. Niiden 
avulla on mahdollista luoda tilantuntua 
eri yhdistelmillä.

PÖYTÄLEVY
Oberon-työpöydän orgaanisesti muotoillussa 
levyssä on pehmeät linjat. 

INTEGROIDUT JALAT
Pöydät voidaan integroida powerboxiin 
(pyöreiden tai neliskanttisten jalkojen avulla), 
jolloin niistä saadaan osa Spine-ratkaisua.

POWERBOX, SUORA TAI VIISTOTTU
Powerbox pistorasialla tai ilman. Spine-ratkaisu luodaan 
sijoittamalla suora tai viistottu powerbox runkojen väliin. 
Voidaan integroida myös pöytiin.

JALKOJEN VÄHENNYS
Älykäs jalkojen vähennys tarkoittaa,  
että kaksi yksikköä jakaa jalkaparin 
tyylipuhtaan ilmeen luomiseksi.

RUNGOT
Valittavana on suuri valikoima runkoja eri 
leveyksissä, korkeuksissa ja syvyyksissä. 
Saatavana on useita erilaisia vaihtoehtoja  
ulko- ja sisäosien viimeistelyiksi.
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SPINE
Useampi yhteen kytketty matala säilytyskaluste, joissa 
on (viisto tai suora) powerbox. Oberon-istumapöydät 
voivat olla integroituneina powerboxeihin. 

SÄILYTYSSAAREKE
Useampi yhteen kytketty säilytyskaluste, 
joiden ylälevy on lasia tai puuta. Myös 
integroidut pistorasiat mahdollisia. 

A-MODUULI
Muuntautuvia säilytys-, jakaja- ja 
designelementtejä, jotka voidaan 
sijoittaa säilytyskalusteiden päälle 
tai suoraan lattialle.

LUO OMA TYÖYMPÄRISTÖ 
SPACEN AVULLA
1. VALITSE RUNGOT, PÖYDÄT JA MAHDOLLISET 
POWERBOXIT
Valitse rungot, A-moduuli, S-hylly, Q-kehys jne. sen 
perusteella, millaisen työympäristön haluat luoda ja 
miten haluat osat sijoittaa ja yhdistää pöytiin ja 
muuhun sisustukseen. Powerboxien avulla luodaan 
Spine-ratkaisu, ja ne auttavat virtalähteiden ja pöytien 
integroimisessa.

2. VALITSE RUNKOJEN SISUSTUS
Runkoihin on saatavana erilaisia sisustusvaihtoehtoja, 
kuten erivärisiä hyllyjä, laatikoita ja jakajia.

3. VALITSE YLÄLEVY
Runkoihin on valittavana eri materiaaleista 
valmistettuja sekä erikokoisia ja -värisiä ylälevyjä.

4. VALITSE ETUOSAT
Etuosia on saatavana useina eri versioina ja viimeiste-
lyinä joko puisina, lasisina tai eri värisinä. Saatavana 
on myös puuovi, jossa on graafinen kuvio.

5. VALITSE VETIMET
Voit valita erityyppisistä vetimistä, jotka on valmistettu 
puusta, metallista tai muovista.

6. VALITSE JALUSTA
Sekä runkoihin että pöytiin on valittavana useita 
jalustoja. Jalkojen vähennyksen avulla voit saada 
aikaan hyvännäköisen ja siistin ilmeen, kun useampia 
yksiköitä sijoitetaan vierekkäin.

7. VALITSE LISÄVARUSTEET
Mukauta työympäristöäsi ja säilytystäsi toiminnallisilla 
lisävarusteilla, kuten lukoilla, pistorasioilla tai akryylitaus-
toilla, sekä käytännöllisillä lisävarusteilla, kuten ponnah-
dusliitännöillä tai johdot yhteen keräävällä verkolla.

Lisätietoja osoitteessa www.kinnarps.fi/space
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Runkojen saranat on piilotettu, jotta 
ilme olisi siisti. Saranat myös sulkevat 
kaapin etuosan pehmeästi ja hiljaisesti.

Tietyt rungot on mahdollista ripustaa 
myös seinälle. Näin voit saada aikaan 
korkeuteen mukautettua säilytystä, 
mikä säästää lattia-alaa.

Jotta ilme olisi siisti, runkojen sisäosiin 
ei tehdä ylimääräisiä reikiä muita kuin 
niihin sijoitettavia sisustuselementtejä 
varten. Jos haluat lisää reikiä esimerkiksi 
hyllyjen siirtämistä varten, tämä tehdään 
lisävarusteena saatavan reikätaajuuden 
valinnan avulla.

Valitse viimeistely
MITAT Katso sivu 34.
RUNKO Laminaatti (valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, harmaanvalkoinen, tammi, 
harmaa tammi, pyökki, koivu, pähkinäpuu, amouk) ja viilu (pyökki, koivu, tammi).

RUNGOT
Valittavana on suuri valikoima runkoja eri leveyksissä, korkeuksissa ja syvyyksissä. Sarjan modulaarisen rakenteen useiden 
materiaalien ja viimeistelyiden ja erilaisten lisävarusteiden ansiosta se on myös helppo mukauttaa erilaisiin ympäristöihin 
ja yksilöllisiin toiveisiin. Voit kytkeä toisiinsa runkoja laajentaaksesi niitä leveyssuunnassa tai pinota niitä toistensa päälle 
laajentaaksesi niitä korkeussuunnassa. Valitse sekä sisä- että ulko-osien viimeistelyt, niin saat hyvin organisoidun ja 
käytännöllisen säilytysratkaisun, joka on samalla hyvin toiminnallinen.
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SPOC (SPACE PULL OUT CABINET, ULOSVEDETTÄVÄ KAAPPI) 
SPOC (Space Pull Out Cabinet, ulosvedettävä Space-kaappi) sopii 
henkilökohtaiseksi tai kahden henkilön yhteiseksi säilytyskalusteeksi (Duo). 
Saatavana kahta korkeutta (740, 1246 mm) ja syvyyttä (800, 900 mm). 
Helppo vetää auki tarvittavan löytämiseksi, minkä jälkeen voit vain työntää 
sen jälleen kiinni – toiminnalliset ja siistit pinnat.

SÄILYTYS JA JAKAJAT
Tukevarakenteinen SPOC on helppo 
vetää auki. Pöydän korkuinen versio 
tarjoaa ylimääräisen työtason työ-
pöydän viereen ja enemmän tilaa 
henkilökohtaiseen säilytykseen kuin 
tavallinen laatikosto. Älykäs toiminal-
lisuus mahdollistaa sen, että avaa-
malla korkeamman SPOCin, voit 
luoda oman tilan avotoimistossa. 
SPOC-säilytyskalusteeseen tarkoi-
tettu vedin (nro 12) on alumiinia, ja se 
on saatavana hopeanvärisenä, valkoi-
sena, mustana tai kromattuna.

Valitse viimeistely
RUNKO Laminaatti (valkoinen, vaalean-
harmaa, tummanharmaa, harmaan-
valkoinen, pyökki, koivu, pähkinäpuu, 
amouk, tammi, harmaa tammi) sekä  
viilu (pyökki, koivu, tammi).

A-MODUULI
Mielenkiintoisia ja muuntautuvia säilytys-, jakaja- ja designelementtejä, 
jotka voidaan sijoittaa säilytyskalusteiden päälle tai suoraan lattialle. 
Saatavana yhdessä koossa erilaisilla väri- ja materiaalivaihtoehdoilla. 
Sijoita avonaiset osat samaan suuntaan tai jokainen eri suuntiin.

Space-yksiköihin kuuluvat erilaiset Q-kehykset ja S-hyllyt tuovat estetiikkaa 
ja toimivuutta erilaisiin työympäristöihin. Ne sitovat yhteen erilaisia pintoja 
rajaamatta niitä kokonaan sekä tarjoavat käytännöllistä säilytystä. 
Työtasot hyödynnetään maksimaalisesti, kun säilytystä laajennetaan 
korkeussuunnassa.

A-MODUULI
A-moduuli tarjoaa avointa ja helposti 
käytettävissä olevaa säilytystä. 
Täydellinen tiimille tai projekti-
ryhmälle, jolla pitää aina olla pääsy 
tarvittaviin esineisiin lähellä 
työpistettä tai kokouspöytää. 

Yksikkö on suunniteltu sopimaan 
sekä etu- että takaosastaan 
erityyppisiin työ- tai kokoustasoihin. 
Eriväriset taustat ja hyllyt luovat 
uutta ja persoonallista ilmettä.

Q-KEHYS
Kahdessa koossa saatavana olevia 
metallikehyksiä käytetään yhdessä 
valikoitujen runkojen kanssa.  
Niiden avulla on mahdollista luoda 
tilantuntua eri yhdistelmillä.

S-HYLLY
Tämä yksikkö sijoitetaan korkeus-
suunnassa asennettujen runkojen 
väliin, ja se toimii kytkentänä seuraa-
vaan säilytyskalusteeseen. Näkyvä  
ja vaikuttava ratkaisu silmän-
korkeudella.

Valitse viimeistely
METALLI Kaikki metallivärit.  
Katso sivu 28.
RUNKO Laminaatti (valkoinen, harmaa, 
vaaleanharmaa, tummanharmaa, 
harmaa tammi, pähkinäpuu, amouk)  
ja viilu (pyökki, koivu, tammi). 

Valitse viimeistely
RUNKO Saatavana laminaattina 
(valkoinen, vaaleanharmaa, 
tummanharmaa, harmaanvalkoinen, 
pyökki, koivu, pähkinäpuu, amouk, 
tammi, harmaa tammi) sekä viiluna 
(pyökki, koivu, tammi).

Valitse viimeistely
METALLI Kaikki metallivärit.  
Katso sivu 28.

Q-KEHYS JA S-HYLLY
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SISUSTUS
Valitse runkojen sisustus sen mukaan, mitä haluat säilyttää ja millä tavoin. Voit valita erilaisia puu- tai metallihyllyjä  
tai laatikoita. Saat säilytyskalusteisiisi väriä, muotoja, tunnetta ja uutta toiminnallisuutta yhdistelemällä niihin jakajia. 

JAKAJA 1
Koostuu kahdesta jakajasta sekä 
kolmesta kiinteästä hyllytasosta.

JAKAJA 2
Koostuu kahdesta jakajasta, kol-
mesta hyllytasosta sekä erilaisista 
lähisäilytysvaihtoehdoista (saata-
vana kolmella erilaisella viimeiste-
lyllä: etuosan kanssa tai kahdella tai 
kolmella laatikolla varustettuna).

JAKAJA 3
Koostuu yhdestä kiinteästä jakajasta 
sekä kahdesta hyllytasosta.

Valitse viimeistely
Jakajia on saatavilla laminaattina 
(mintunvihreä, petroli, sininen, vihreä, 
oranssi, kullankeltainen, punainen, 
valkoinen, vaaleanharmaa, tumman-
harmaa, musta, harmaa tammi,  
pähkinäpuu ja amouk) sekä viiluna 
(pyökki, koivu, tammi).

YLÄLEVYT
Runkoihin on valittavana eri materiaaleista valmistettuja sekä erikokoisia ja -värisiä ylälevyjä. Tämä on hyvä tapa  
luoda vastakohtia ja lisätä persoonallista ilmettä säilytykseen. Ylälevyjä on saatavana rei’illä varustettuina, jotta  
niihin voidaan yhdistää esimerkiksi ponnahduspistorasioita ja liitäntöjä.

YLÄLEVY LAMINAATTIA/VIILUA
Valitse ylälevy eri väreistä ja 
laminaatti- ja viiluversioista. Hyvä 
tapa löytää juuri sellainen ilme, joka 
sopii työympäristöön parhaiten. 

YLÄLEVY LASIA
Kestävä lasinen ylälevy (saatavana 
eri väreissä) saa aikaan mielenkiin-
toisen ilmeen. Tarjoaa myös käytän-
nön lisäarvoa, sillä se toimii kirjoitta-
miseen soveltuvana pintana.

Valitse viimeistely
LASI Petroli, oranssi tai liila.

Valitse viimeistely
LAMINAATTI Valkoinen, vaalean-
harmaa, tummanharmaa, harmaan-
valkoinen, pyökki, koivu, pähkinäpuu, 
amouk, tammi, harmaa tammi. 
VIILU Pyökki, koivu, tammi.
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ETUOSAT
Runkoihin on valittavana monta erilaista etuosaversiota. Jokaisella on oma ilmeensä ja omat toimintonsa.  
Yhdistele myös erilaisiin vetimiin. Piilotetut saranat, jotka takaavat pehmeän sulkeutumisen, ovat vakiovaruste. 

SILEÄ OVI
Sileä ovi takaa tyylipuhtaan ilmeen. 
Saatavana myös lasiovena. Valitse 
eri materiaaleista, väreistä ja 
vetimistä. Yhdistele oviin  
tarvittaessa myös lukkoja.

RULO-OVI
PYSTYSUORA JA VAAKASUORA
Rulo-ovia on saatavana eri materiaa-
leja ja värejä. Vetimien väri noudattaa 
valitsemasi rulo-oven väriä. Varustettu 
lukkotoiminnolla, saatavana myös 
ilman lukkoa.

LIUKUOVI
Liukuovet säästävät tilaa, sillä ne 
eivät avaudu ulospäin. Valitse eri 
materiaaleista, väreistä ja vetimistä. 
Yhdistele oviin tarvittaessa myös 
lukkoja. Tietyt liukuoviversiot on 
saatavana kuvioituina ovina.

Valitse viimeistely
Kaikki laminaatit ja viilut  
(katso sivu 28) sekä myös  
lasiovi (kirkas lasi). 

Valitse viimeistely
Kaikki laminaatit ja viilut  
(katso sivu 28). 

Valitse viimeistely
LAMINAATTI (valkoinen, vaalean-
harmaa, tummanharmaa, musta, 
punainen, sininen, vihreä, kullan-
keltainen, mintunvihreä, petroli, 
oranssi).

Valitse viimeistely
MUOVI (valkoinen, vaalean-
harmaa, tummanharmaa) ja  
viilu (pyökki, koivu, tammi).

VETIMET
Yhdistä valitsemaasi etuosaan vetimet. Valittavana on erilaisia viimeistelyjä, värejä ja materiaaleja.

NRO 4
Upotettu muovivedin. 
Hopea, valkoinen tai 
musta.

NRO 10
Kromattu vedin.

NRO 8
Metallivedin.  
Hopea, valkoinen, 
musta tai kromi.

NRO 6
Muovivedin.  
Hopea, valkoinen  
tai musta.

NRO 7
Metallivedin.  
Hopea, valkoinen, 
musta tai kromi.

NRO 5
Hopeanvärinen 
metallivedin, jonka 
tartuntaosa on puuta 
(pyökkiä, tammea 
tai koivua).

NRO 9
Metallivedin.
Hopea, valkoinen, 
musta tai kromi.

KUVIOITU OVI
Puuovi upotetulla graafisella kuviolla. 
Valitse eri väreistä ja vetimistä. 
Yhdistele oviin tarvittaessa myös 
lukkoja.
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JALUSTAT
Voit mukauttaa jalustavalintaasi lattiatyyppisi ja tarvitsemiesi toiminnallisuuksien mukaisesti. Valittavana on 
jalkoja, sokkeleita ja pyöriä. Älykäs jalkojen vähennys tarkoittaa, että kaksi yksikköä jakaa jalkaparin jalkojen 
määrän pienentämiseksi ja tyylipuhtaan ilmeen luomiseksi.

METALLIJALAT
Metallijalusta, joka on saatavana 
pyöreänä tai neliskanttisena. 
Voidaan yhdistää jalkojen 
vähennykseen (jos useita 
yksikköjä kytketään toisiinsa) 
jalkojen määrän pienentämiseksi. 
Säädettävä jalusta.

PUUJALAT
Tyylipuhdas neliskanttinen 
puujalusta. Voidaan yhdistää 
jalkojen vähennykseen (jos useita 
yksikköjä kytketään toisiinsa) 
jalkojen määrän pienentämiseksi. 
Säädettävä jalusta.

SOKKELI
Metallisokkeli. Säädettävä jalusta.

PYÖRÄT
Liikuteltava jalusta, jos sinun pitää 
kalustaa uudelleen ja siirrellä säily-
tyskalustetta. 

Valitse viimeistely
Musta, valkoinen, hopea, kromi.

Valitse viimeistely
Pyökki, koivu, tammi. 

Valitse viimeistely
Musta, valkoinen, hopea, kromi.

Valitse viimeistely
Musta, valkoinen, hopea.

ISTUINTYYNY
Spine-ratkaisu voidaan varustaa houkuttelevilla istuintyynyillä, jotka on verhoiltu erivärisillä kankailla. 
Säilytyskalusteisiin asennettavat istuintyynyt saavat aikaan helposti käytettävissä olevia  
tauko- ja istuintiloja sekä luovat työympäristöön kutsuvaa ja leikkisää ilmettä.

ASETU ISTUMAAN
Istuintyynyt muodostavat tiloja, joihin 
istahtaa mielellään joko nopeaa 
kokousta, projektin tilannepäivitystä 
tai kollegan kanssa vietettävää 
kahvihetkeä varten.

Lisäämällä Spine-ratkaisuun erivärisiä ja eri kankailla verhoiltuja istuintyynyjä, 
työympäristö saa myös lisää väriä ja muotoa.

Valitse viimeistely
Valitse kangas Kinnarps Colour Studio -valikoimasta.
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POWERBOX
Yksi Spine-ratkaisun muotoilemisen kulmakivistä on Space-powerbox. Spine-ratkaisu luodaan sijoittamalla suora 
tai viistottu Space-powerbox runkojen väliin. Voit integroida myös pöydän jalat (Oberon-istumapöytä) powerboxiin 
kootaksesi ja yhdistääksesi pöydän ja säilytyksen.

POWERBOX, SUORA
Suoranmallinen powerbox (metallia). 
Valitse pistorasialla/USB-laturilla 
varustettuna tai ilman sekä 
integroiduilla jaloilla tai ilman.

POWERBOX, VIISTO
Muodoltaan viistottu powerbox 
(metallia). Valitse pistorasialla/USB-
laturilla varustettuna tai ilman sekä 
integroiduilla jaloilla tai ilman.

Valitse viimeistely
METALLI Kaikki metallivärit.  
Katso sivu 28. 

Valitse viimeistely
METALLI Kaikki metallivärit.  
Katso sivu 28. 

TASOT JA JALAT
Yhdistele Space-sarjan tuotteita Oberon-sarjan työ- ja kokouspöytiin. Valittavana on useita erilaisia levyjä ja jalustoja. 
Pöydät voidaan integroida myös powerboxiin (pyöreiden tai neliskanttisten jalkojen avulla), jolloin niistä saadaan osa 
Spine-ratkaisua. Vapaasti seisovia pöytiä on saatavana nostettavana ja laskettavana versiona, joka mahdollistaa 
vaihtamisen istuma- ja seisomatyön välillä.

ORGAANINEN MUOTO
Orgaanisesti muotoillussa levyssä on 
pehmeät linjat. Sirot puiset A-jalat 
tasapainottavat rungon muita puu-
materiaaleja ja muotoilunsa puolesta 
A-moduulin kehyksiä luodakseen 
yhtenäistä ilmettä.

Valitse pöytiin samaa materiaalia kuin Space-sarjan muihin yksiköihin tai käytä 
jotain muuta väriä kontrastin luomiseksi. 

Valitse viimeistely
TASO Viilu (pyökki, tammi, koivu)  
tai laminaatti (pyökki, tammi,  
koivu, pähkinäpuu, musta, 
vaaleanharmaa, valkoinen).
JALAT Puu (tammi, pyökki, koivu).

Luovilla tehosteväreillä maalatut powerboxit ovat työympäristön väripilkkuja. 
Jos valitset lisäksi pistorasiat, virtalähteet ovat käden ulottuvilla.
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Remix 3961
Blazer 4151
Gaja 6761

Nemi 5162
Blazer 4160
Forte 9360

Nemi 5153
Juno 3759
Radio 5759

Nemi 5170
Xtreme 4571
Blazer 4176

Hemp 7733
Radio 5720
Nemi 5122

Forte 9313
Juno 3722
Amaretta 6610

MATERIAALIT JA VÄRIT
Spacen avulla sinulla on loputtomasti mahdollisuuksia löytää juuri sellainen ilme, 
joka sopii ympäristöönne parhaiten. Tästä voit nähdä, mitä materiaaleja ja värejä 
valittavanasi on.

Mintunvihreä Petroli Sininen Vihreä Oranssi Kullankeltainen

LAMINAATTI

Mintunvihreä Petroli Sininen Vihreä Oranssi Kullankeltainen

METALLIT

KANKAAT

Petroli Oranssi

AKRYYLI/LASI

Liila Kirkas lasi 
(vain lasioviin)

Inspiroidu ainutlaatuisesta Kinnarps Colour Studio -valikoimastamme. Se sisältää kaiken, mitä voit toivoa 
luovilta ja kauniilta materiaaleilta (kankaita, nahkaa, laminaattia, viilua, metallia, akryylia, muovia ja lasia). 
Tämä kestävä valikoima sisältää runsaasti värejä ja kuvioita, joissa yhdistyvät klassinen eleganssi ja uusimmat 
trendit. Houkuttelevien tehostevärien avulla saat luotua tasapainon eri värien ja materiaalien välille siten, että 
syntyy miellyttävä kokonaisuus. Kaikki tämä, jotta löytäisit ilmeen, joka sopii ympäristöönne parhaiten. 
www.kinnarps.fi/addmorecolour

KINNARPS COLOUR STUDIO
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Radio 5738
Fame 4730
Juno 3730

Amdal 9581
On Stage! 5980
Forte 9384

Remix 3990
Amdal 9590
Blazer 4190

Nemi Melange 5190
Forte 9398
Blazer 4198

Fame 4799
Remix 3994
Radio 5799

Forte Monaco 3584
Amaretta 6683
Juno 3784

Punainen Valkoinen Harmaanvalkoinen Vaaleanharmaa Tummanharmaa Musta

Punainen Valkoinen Kromi Hopea Musta

Tammi

Pyökki

Harmaatammi

Koivu

Koivu

Tammi

Pyökki Pähkinäpuu Amouk

LAMINAATTI

VIILU



Kun valitset Kinnarpsin, sinusta tulee korvaamaton osa ketjureaktiota. Käsityötä, ergonomiaa ja yhteistyötä kuvastavien 
laaturatkaisujen valintaan sisältyy terveemmän, iloisemman ja tuottoisamman tiimin valinta. Se merkitsee myös 
menestyksekkäämpää ja kestävämpää toimintaa. Kaikesta tästä syntyy THE BETTER EFFECT. www.kinnarps.fi/thebettereffect

RUOTSISSA VALMISTETTU, 
KESTÄVÄSTI TUOTETTU
Space-sarjassa keskeistä on sekä laatu että  
kestävyys. Olemme vastuussa ja ohjaksissa koko 
valmistusketjun ajan. Raaka-aineiden hankin-
nasta ja tuotannosta kuljetukseen ja pakkaus-
huopien uudelleenkäyttöön. Valtuutetussa  
koelaboratoriossamme varmistamme, että sarja 
täyttää kansainväliset laatuvaatimukset. Se täyt-
tää myös lajitteluvaatimukset, mikä mahdollistaa 
kierrättämisen. Suurin osa puusta tulee sertifioi-
duista metsistä. Kestävä ajattelu läpäisee myös 
sarjan joustavan käytettävyyden, sillä se on 
suunni teltu sopimaan kaikkeen – painopiste  
on hyvinvoinnissa, personoinnissa ja valinnan  
mahdollisuuksissa. Spacen modulaarinen toimin-
nallisuus merkitsee, että sarja on helppo mukauttaa, 
jos työpisteiden tarve vähenee tai kasvaa.



LAMINAATTI- TAI VIILUTAUSTA 
Viilutettu (tammi, pyökki tai koivu) tausta antaa 
säilytyskalusteille tyylikkään muotoilun sekä 
sisältä että ulkoa. Saatavana on myös laminaat-
titausta erilaisilla puuviimeistelyillä tai väreillä. 

TÄYSI REIKÄTAAJUUS
Jos haluat lisää reikiä hyllyjen siirtämistä varten, 
tämä tehdään lisävarusteena saatavana olevan 
täyden reikätaajuuden avulla. Runkojen sisäpuoli 
varustetaan tällöin rei’illä, jotta sisäosat voidaan 
sijoittaa vapaasti.

AKRYYLITAUSTA
Vaikuttava akryylitausta. Saatavana väreissä liila, 
petroli ja oranssi. 

LISÄVARUSTEET

KINNARPSIN KIRJOITUSTAULULLA 
VARUSTETTU TAUSTA 
(Valkoisella) kirjoitustaululla varustettu tausta 
tarjoaa helposti käytettävissä olevan ja käytän-
nöllisen pinnan muistiinpanojen tekemiseen. 

KANGASTAUSTA
Kankaalla verhoiltu tausta antaa pehmeän 
ilmeen. Sopii lisäksi neuloille muistiinpanojen 
kiinnittämistä varten. Valittavana on useita 
eri värejä ja kankaita Kinnarps Colour Studio 
-valikoimasta. 

MS-KIRJELUUKKU
Muovinen kirjeluukku (suuaukon mitat: 265x25 mm) 
säilytyskalusteen etuosaan sijoitettavaksi. Tarjoaa 
käytännöllistä postin käsittelyä yksittäiselle 
henkilölle tai osastolle. Luukkuun voi lisätä 
myös yhdistelmälukon.

LUKKO
Tee säilyttämisestä turvallista varustamalla 
säilytyskaluste korkealaatuisella lukolla. Valitta-
vana on avaimella toimiva vakiomallinen lukko, 
pitkäsuljin, riippulukkohela tai yhdistelmälukko.

PISTORASIAT
Musta pistorasia powerboxiin (kummaltakin 
sivulta) tai säilytyssaarekkeeseen sijoitettavaksi. 
Tarjoaa virransyötön ja lataavan USB-liitännän 
kätevästi käden ulottuvilla.

MAPPIKEHYS
Mappikehys riippuvien mappien säilyttämiseksi. 
Saatavana eri kokoja.
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LISÄVARUSTEET

METALLIHYLLY
Tukeva ja kestävä hylly mustaa metallia.

VAHVISTETTU PUUHYLLY
Ylimääräisellä vahvistuksella varustettu puuhylly, 
joka kestää suurempaakin kuormitusta. 

PUUHYLLY 
Valitse säilytyskalusteeseen tarvitsemasi määrä 
hyllyjä. Hyllyt ovat puuta, ja niitä on saatavana 
laminaattina tai viiluna.

POIKKIHYLLY
Poikkihylly mustaa jauhemaalattua peltiä. Tämä 
hylly toimii myös erinomaisesti yhdessä hyllyn 
alle ripustettavien riippukansioiden kanssa.

POSTILOKERO
Postilokero postin avosäilytystä varten. Saatavana 
tummanharmaana tai laminaattina (mintunvihreä, 
petroli, sininen, vihreä, oranssi, kullankeltainen, 
punainen, musta).

LÄHISÄILYTYS – KAKSI LAATIKKOA
Kahdella laatikolla varustettu säilytysratkaisu 
kätevää säilytystä varten. Runko on valkoinen,  
ja etuosia on saatavana laminaattina kaikissa 
puu- ja vakioväreissä sekä viiluna.

VERKKO JOHTOJEN KERÄÄMISEKSI
Tilava (mustasta mesh-verkosta valmistettu) 
kaapeliverkko ruuvataan kiinteästi rungon 
alle. Pitää kaapelit ja liittimet paikoillaan, 
jottei mitään roiku lattialla ja ole tiellä.

KASETIT LOMAKKEILLE
A4-koon lomakkeille tarkoitettu (seitsemällä 
lokerolla varustettu) muovikasetti, joka sijoite-
taan kaappiin tai sen päälle. Musta ulkokuori ja 
vaaleanharmaa lokero. 

ESIIN PONNAHTAVA PISTORASIA
Ponnahdusliitäntä nousee kevyellä painalluksella, 
jolloin saat käyttöösi pistorasian. Painat sen vain 
takaisin alas, kun sitä ei enää käytetä, ja tila on 
jälleen siisti ja viimeistelty.
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KANSIOKORI
(Musta) kansiokori riippuvien A4-kansioiden 
säilyttämiseksi. On ulosvedettävä. Tarjoaa hyvin 
organisoidun ja selkeän säilytysratkaisun. 

LAATIKOSTO JA JAKAJA
(Mustasta) pellistä valmistettu laatikosto sijoite-
taan kaappiin kansioiden säilyttämistä varten tai 
säilytyslaatikoksi. 

KANSIOTUKI
Tukeva pystykansio- tai kirjatuki mustaa jauhe-
maalattua teräslankaa. Tuki kiinnitetään hyllyn 
etureunan ympärille.

LÄHISÄILYTYSLAATIKKO
Pieni lähisäilytyslaatikko mustaa muovia. Varus-
tettu lokerolla pikkuesineitä, kuten kyniä, klem-
mareita ja post-it-lappuja, varten. Sisältää myös 
sisäänrakennetun teippitelineen.

RE:FILL-LAATIKKO
Kestävä, kierrätetystä re:fill-materiaalista valmistettu 
säilytyslaatikko. Tarjoaa hiljaista ja pehmeää 
säilytystä. Voidaan käyttää vapaasti seisovana 
säilytyskalusteena tai sijoittaa kaappiin.

RIIPPUKANSIOT
Vahvasta kartongista valmistetut perinteiset  
A4-koon kansiot, joissa on teräskisko. Ovat 
tilavia ja pohjastaan taitettuja.

KAUKALO
Kannettava säilytyslaatikko tummanharmaata 
muovia. Helppo ottaa mukaan, jotta kaikki tarvit-
tava on käden ulottuvilla. Päädyissä nimikyltit.

VAATEKOUKKU
Kolmella koukulla varustettu metallinen vaate-
koukku takkien tai laukkujen ripustamiseen. 
Voidaan sijoittaa kaapin sisälle ulkovaatteiden 
säilytystä varten.

KAAPELIKANAVA
Käytännöllinen (alumiinista valmistettu) 
kaapelikanava sijoitettavaksi lattialle. Kerää 
sähköjohdot turvallisesti seinäpistorasian ja 
säilytyssaarekkeen väliltä. 
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MITAT JA TEKNISET TIEDOT

RUNGOT

988
Sis. ylälevyn

Syvyys 400 Syvyys 330 Syvyys 600

* Nämä moduulit (leveydet 400, 800, 1000 ja 1200) voidaan ripustaa myös seinälle.
Tämä julkaisu esittelee yleiskatsauksen saatavilla olevista yksiköistä ja mitoista. 
Tarkemmat kokoonpanomahdollisuudet saat ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntikonttoriin.

Nämä rungot ovat yhteensopivia korkeuden osalta 
saatavilla olevan Serie[e]-säilytyksen kanssa. 
Tarkemmat kokoonpanomahdollisuudet saat 
ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntikonttoriin.

SARJA-E-YHTEENSOPIVAT RUNGOT (KORKEUS)

Syvyys 400

Nämä rungot on mukautettu avosäilytystä varten 
ilman ovia. Yläpuoli (levy) linjautuu siksi pohjan ja 
sivujen kanssa siistin ilmeen aikaansaamiseksi.

RUNGOT AVOSÄILYTYSKALUSTEISIIN

Syvyys 400

* Nämä moduulit (leveydet 400 ja 800) voidaan 
ripustaa myös seinälle.

Korkeus Korkeus

Korkeus
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SPACE
RUNGOT Pohja/levy: 19 mm – lastulevy laminaatilla (reunalistat muovia) tai viilulla (reunalistat puuta). Sivut: 16 mm – lastulevy laminaatilla (reunalistat muovia)  
tai viilulla (reunalistat puuta). Tausta: 8 mm – lastulevy valkoisella laminaatilla (vakioviimeistely). Muita taustavaihtoehtoja on saatavana lisävarusteena. 
MODUULIJÄRJESTELMÄ P (pysty) ihanteellinen A4:lle pystyasennossa, L (vaaka) ihanteellinen A4:lle vaaka-asennossa. S-HYLLY Pohja/levy: 19 mm – lastulevy 
laminaatilla tai viilulla. Sivut/väliseinät: 16 mm – lastulevy laminaatilla tai viilulla. A-KEHYS Valmistettu metallilangasta, halkaisija 12 mm. Q-KEHYS Hitsattu rakenne, 
nelikulmainen profiili (15x15 mm). POWERBOX Taivutettu (22,5°) tai suora peltilaatikko Spine-sarjan säilytyskalusteiden yhdistämiseen. Powerbox on saatavana pöytään 
yhdistettynä tai ilman sitä. Pistorasia yhdellä tai kahdella sivulla tai vaihtoehtoisesti ilman pistorasioita. ETUOSAT 16 mm – lastulevy tai MDF laminaatilla (reunalistat 
muovia tai puuta) tai viilulla (reunalistat puuta). SARANAT Piilotetut ja pehmeästi sulkeutuvat. Avautumiskulma 110°. Saatavana myös avautumiskulmalla 270° 
(ei-piilotetut). JALUSTAT Sokkeli integroidulla säädettävällä jalustalla (20 mm). Sokkeli (PLBA) metallia (musta, valkoinen, hopea, kromi). Metallirunko saatavana 
pyöreänä tai neliskanttisena (musta, valkoinen, hopea, kromi). Säädettävä jalusta 20 mm. Puurunko saatavana neliskanttisena (pyökki, koivu, tammi). Säädettävä jalusta 
10 mm. Jalkojen vähennys, kaksi kaappia jakaa jalkakaaren, minkä ansiosta jalkojen määrä pienenee. Liikuteltavan metallialustan (MOB) väreinä musta, valkoinen, 
hopea tai kromi. Lukittavat pyörät yhteensopivissa väreissä (valkoinen – valkoiset pyörät ja harmaat pyörän urat, harmaa – harmaat pyörät ja mustat pyörän urat, musta 
– mustat pyörät ja harmaat pyörän urat, kromi – mustat pyörät ja harmaat pyörän urat. TASO 23 mm – lastulevy laminaatilla (reunalistat muovia) tai viilulla (reunalistat 
puuta). LISÄVARUSTEET Pehmeästi sulkeutuva liukuovi (SDI) ja laatikostolla (FF) varustettu etuosa. Täydellinen reikätaajuus, tausta erikoista materiaalia (viilu, 
laminaatti, akryyli, kangas tai varustettu kirjoitustaulutoiminnolla), kirjeluukku, mappikehys, pistorasia, lukko (vakiomallinen lukko, pitkäsuljin, yhdistelmälukko tai valmius 
riippulukolle). LISÄVARUSTEET Vahvistettu puuhylly, metallihylly, poikkihylly, lähisäilytys (kaksi laatikkoa), postilokero, verkko johtojen keräämiseksi, esiin ponnahtava 
pistorasia, kasetti lomakkeille, kansiotuki, laatikosto, kansiokori, lähisäilytyslaatikko, kansiot, re:fill-laatikko, muovilaatikko, vaatekoukku.
MITTAKAAVA 1:100. YKSIKKÖ mm. DESIGN Stefan Brodbeck, Brodbeck Design.

DESIGNMODUULIT

Q-KEHYS JAKAJAS-HYLLY A-MODUULI SPACE BOX UNIT

* Space Box Unit voidaan ripustaa myös seinälle.
** A-moduuli koostuu kahdesta SBU-yksiköstä (Space Box Unit) sekä yhdestä A-kehyksestä.

Syvyys 400Syvyys 400 Syvyys 400 Syvyys 400 Syvyys 298/315

JALUSTAT

SOKKELI

Syvyys 330 Syvyys 400 Syvyys 600

RUNKO

Syvyys 330 Syvyys 400 Syvyys 600

Korkeus

Korkeus

Korkeus

Korkeus

LIIKUTELTAVA JALUSTA

Syvyys 400

Maksimikuorma 75 kg/pyörä
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