
POLARIS

WORKSPACE SOLUTIONS



POLARIS ON 
JOUSTAVA, RYHMÄN 
KESKEN JAETTAVA 
PENKKIRATKAISU, JOKA 
MUKAUTUU YKSILÖILLE.









TASAPAINOINEN ÄÄNIYMPÄRISTÖ JA OMAA TILAA

Polaris tarjoaa yhdessä erilaisten pöytäseinäkkeiden avulla jokaiselle tilaa 
keskittymiseen, vaikka työskentely tapahtuukin yhteisen penkkipöydän ääressä. Prim-
pöytäseinäke auttaa luomaan hyvän ja tasapainoisen ääniympäristön, mikä on tärkeää 
avoimissa työympäristöissä. Käytännöllisen yleiskiinnittimen avulla voit käyttää myös 
muita pöytäseinäkemalleja oman tilan rajaamiseksi. Sijoita seinäkkeet pöytien väliin tai 
kunkin työpisteen sivuille. 



LUOTU MONILLE JA MUKAUTETTU SINULLE

Polaris luo ryhmälle tehokkaasti useampia työtasoja. Koska se on nostettava 
ja laskettava, se antaa mahdollisuuden säätää työskentelykorkeutta. Erilaiset 
yhdistelmämahdollisuudet, useat viimeistelyvaihtoehdot, eripituiset tasot  
(1 200–2 000 mm) ja älykkäät toiminnot tarjoavat tarpeiden mukaan 
muodostettavan työpisteen.

DESIGN: KINNARPS STUDIO



VAIHTELUA JA HYVINVOINTIA

Kunkin Polaris-penkkiratkaisun työtason korkeus on säädettävissä. Ergonomian 
kannalta yksi tärkeä etu on istumisen ja seisomisen välillä vuorottelu työpäivän 
aikana. Se saa veren kiertämään ja estää staattista rasitusta. Mahdollisuus 
mukauttaa työkorkeutta mahdollistaa Polariksen käytön eri tavoilla ja eri 
työtehtävissä. Nostettavan ja laskettavan pöydän avulla saa myös valittua 
sopivan työskentelykorkeuden istumatyöhön. 





HARMONINEN VAIKUTELMA

Polariksesta tulee luonnollinen osa työympäristöä, jossa vaikutelma on 
yhtä tärkeää kuin toimivuus. Tällöin useat käytännölliset työtasot, joiden 
työskentelykorkeutta voi säätää yksilöllisesti, muodostavat yhdessä 
sulavalinjaisten seinäkkeiden kanssa harmonisen kokonaisuuden. 
Integroitu kaapelien käsittelyjärjestelmä (saatavana useissa malleissa)  
tarjoaa siistin vaikutelman. 



MUKAUTA TILAN JA TARPEEN MUKAAN

Älykkään kytkettävyytensä ansiosta Polaris on helppo mukauttaa 
käyttöympäristöönsä. Sarjan yksiköt liitetään toisiinsa seinäkkeiden ja 
lisävarusteiden avulla harkitun kokonaisratkaisun aikaansaamiseksi. Voit valita 
tarvitsemasi yksikkömäärän ja antaa ratkaisun kulkea jopa kulman tai pylvään 
ympäri käytettävissä olevan tilan hyödyntämiseksi tehokkaalla tavalla. Sijoita 
Polaris päädyllä varustettuna yksittäisenä pöytänä, yksittäisten pöytien riveinä tai 
niin, että seinäkkeiden keskelle tulee yksittäinen pöytä. Polarista on myös helppo 
täydentää ja mukauttaa tarpeiden muuttuessa tulevaisuudessa.



PYSTYSUORA KAAPELIKAUKALO
Käytännöllinen kaapelikaukalo, joka johtaa 
kaapelit pystysuoraan lattian kaapelikaivoon. 
Erinomainen valinta, kun virta saadaan lattian 
kautta.

KAAPELIKAUKALO KEHYKSEEN
Vakaa kaapelikaukalo, joka asennetaan 
kehyksen konsoleiden väliin. Suuri tila johdoille, 
pistorasioille ja sovittimille. Varustettu 
integroidulla lukolla, joka piilottaa nämä kaikki. 
Päädyissä on aukot kaapeleiden vetämiseksi 
piiloon yksiköiden välille.

NOSTETTAVA JA LASKETTAVA
Polarikseen liitettyjä istuma/seisomapöytiä 
voi nostaa ja laskea portaattomasti (pöydän 
korkeus 635–1 285 mm) hiljaisen moottorin 
avulla. Varustettu turvallisella suojatoiminnolla, 
mikä tarkoittaa, että pöydän osuessa 
esteeseen, sähköt katkeavat.

POWERBOX
Powerboxissa on useita pistorasioita, 
pistorasiat verkkojohdoille ja joissain 
tapauksissa lataaville USB-johdoille sekä 
paikka kaapeleille, jolloin päästään eroon 
turhista johdoista.

TASOT JA JALUSTAT
Valittavana on erikokoisia tasoja. Niitä 
on saatavana erilaisilla laminaatti- ja 
viiluviimeistelyillä. Nelikulmaisesta istuma/
seisomajalustasta sekä muista jalustoista 
on saatavana hopeanvärinen, valkoinen 
ja musta versio. Lattian epätasaisuuksiin 
mukauttaminen tapahtuu helposti jalkoihin 
integroitujen ja piilotettujen säätöruuvien avulla.

KAAPELIKAUKALO PÖYDÄN ALLA
Tilava ja säädettävä (valkoinen, musta tai 
hopeanvärinen) kaapelikaukalo, johon voit 
kerätä kaikki kaapelit ja pistorasiat. Helppo 
kallistaa alaspäin kumpaankin suuntaan tai 
irrottaa kokonaan.

TOIMINNOT JA LISÄVARUSTEET



PÖYTÄSEINÄKKEEN SIJOITTAMINEN
Voit sijoittaa Prim-pöytäseinäkkeen jokaisen 
työtason eteen tai jopa työpisteiden väliin. 
Näin saat tasapainoisen ääniympäristön ja 
yksilöllisiä tiloja.

Fenice

Prim-pöytäseinäke

KIINNITIN MUITA SEINÄKKEITÄ VARTEN
Lisävarusteena on saatavana myös 
yleiskiinnitin, jolla muiden kuin Prim-
seinäkkeiden kiinnittäminen onnistuu helposti.
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MATERIAALIEN VALINTA

Erilaiset tasojen ja jalkojen materiaalivaihtoehdot tarjoavat sinulle 
mahdollisuuden luoda haluamasi ilmeen. Voit valita tyylikkään tammi-,  
pyökki- tai koivuviilun sekä mieleisen seitsemästä houkuttelevasta laminaatista, 
jotka yhdistetään mustiin, valkoisiin tai hopeanvärisiin jalkoihin.

Laminaatti

Tammi Pyökki Koivu Harmaa tammi Amouk

Pyökki Koivu Valkoiseksi petsattu 
tammi

Tammi Tummanruskea 
tammi

Viilu

Metalli

Hopea MustaValkoinen

Vaaleanharmaa Valkoinen

KESKEISTÄ ON KESTÄVYYS

Polaris valmistetaan omissa tuotantolaitoksissamme, minkä johdosta pystymme 
valvomaan koko ketjua. Valmistus tapahtuu resursseja tehokkaasti hyödyntävällä 
ja kestävällä tavalla. Pöytälevyt ovat FSC®-merkittyjä tietyillä viimeistelyillä, mikä 
tarkoittaa, että puu tulee sertifioiduista metsistä, joita hoidetaan vastuullisesti.



POLARIS-PENKKIRATKAISU

TASO 23 mm, lastulevy, laminoidut tasot (tammi, pyökki, koivu, harmaa tammi, amouk, vaaleanharmaa, valkoinen), viilutetut tasot (tammi, pyökki, koivu, 

valkoiseksi petsattu tammi, tummanruskea tammi). JALUSTA Jalkoja on saatavana hopeanvärisellä, valkoisella tai mustalla viimeistelyllä, ja niissä on 

sähkökäyttöiset toimilaitteet yksilöllistä korkeudensäätöä varten (pöydissä välillä 635–1 285 mm). Kokonaan hitsattu kehys, jonka integroidut konsolit 

on viimeistelty samalla tavoin kuin jalat. LISÄVARUSTEET (valikoima) Läpiviennit, kaapelikaukalo, johtojen kerääjä, powerbox, keskusyksikköteline, 

näyttövarsi, pistorasia ja matkapuhelimen laturi. DESIGN Kinnarps Studio. MITTAKAAVA 1:100 YKSIKKÖ mm. 

Kaksi penkkiä Yksittäinen penkki
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