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SARJA[E] ONE
Sarja[e] one tarjoaa useita vaihtoehtoja ja runsaasti valinnan vapautta oman 
ratkaisusi luomiseen. Sarjaa[e] one on laajennettu lisäämällä vielä pöytiä ja 
säilytyskalusteita. Näin voit turvallisesti valita sarjan työtehtävistä, työnte-
kijöiden määrästä tai tilan muotoilusta riippumatta. Suuren pöytätasojen ja 
jalustojen tarjonnan ansiosta voit luoda yhden työpisteen tai rakentaa suu-
ria toimistoympäristöjä – painopisteenä aina käyttäjän yksilölliset tarpeet. 
Sen jälkeen voit täydentää kalustusta lukuisilla lisävarusteilla, jotka tekevät 
ympäristöstä mukavamman ja entistä tehokkaamman.



PYÖREÄT JALAT
Pyöreitä jalkoja on hopeanvärisiä ja valkoisia. Korkeus on joko kiinteä tai säädettävä. Lisävarusteina 
on saatavana koristehylsy (S), normaalia pidemmät jalat (200 S) tai pyörät. Myös korkeussäädöllä 
varustetut jalat voidaan valita lisävarusteeksi. 830 - 1030 mm. Pöydän korkeus: 724 mm, S: 650 - 
850 mm, C: 724 mm. Hopeanvärinen säätöruuvi. 

TOIMINNOT JA LISÄVARUSTEET
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KARTIOJALAT
Kartiojalkoja on hopeanvärisinä ja valkoisina, ja 
niiden korkeus on säädettävissä. Valitse koriste-
hylsy (S) lisävarusteeksi. ORM200: pöydän kor-
keus 650-850 mm. ORMC: pöydän korkeus 680-
760. Hopeanvärinen säätöruuvi.

NELIKULMAISET JALAT
Nelikulmaisia jalkoja on hopeanvärisiä ja val-
koisia. Korkeus on joko kiinteä tai säädettävä. 
Koristehylsy (S) ja normaalia pidemmät jalat 
(200 S) ovat valittavissa lisävarusteina. Pöydän 
korkeus: 724 mm, S: 650 - 850 mm. Hopean-
värinen säätöruuvi.
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TOIMINNOT JA LISÄVARUSTEET

KYTKENTÄHELAT
1COFF pöytien kytkemiseen. Palkit kiinnitetään 
toisiinsa. Hopea.

LISÄVARUSTEET
Sarjan[e]one pöytiin on saatavana kaapelikau-
kalo, jonka voi kiinnittää pöydän reunaan.

KYTKENTÄHELAT
1COFT pöytien kytkemiseen. Palkit ja taso kiin-
nitetään toisiinsa. Hopea.



TYÖPÖYTÄ
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SARJA[E] ONE

TASO Taso 23 mm, viilutettua lastulevyä massiivipuisella reunalistalla (pyökkiä, koivua, tammea), laminaattia (pyökki, koivu, tammi, valkoinen, vaaleanharmaa). 

JALUSTA Jauhemaalattua terästä. PÖYDÄN KORKEUS Kiinteä, pyöreät jalat (ORF) 724 mm. Säädettävä pyöreillä jaloilla (OR200 ilman holkkia, OR200S holkilla) 650–

850 mm. Säädettävä istuma/seisomapöytä pyöreillä jaloilla (ORS200 ilman holkkia, ORS200S holkilla) 830–1030 mm. Kiinteä pyöreillä jaloilla ja pyörillä (ORC): 724 mm. 

Kiinteä kartiojaloilla (OAF) 724 mm. Säädettävä kartiojaloilla ja holkilla (OA200S): 650–850 mm. Säädettävä kartiojaloilla (ORM200) 650–850 mm. Säädettävä pyörällisillä 

kartiojaloilla (ORMC): 680–760 mm LISÄVARUSTEET Paneelit, laatikko sähkölaitteille, kaapelointi, ATK-varusteet, lähisäilytys jne. MITTAKAAVA 1:100 YKSIKKÖ mm.

 

X

Sarjan[e] one kattavaan tasovalikoimaan kuuluu lukuisia vaihtoehtoja ja 
suuri valinnanvapaus oman ratkaisusi luomiseen. Suuren taso- ja jalustava-
likoiman avulla voit luoda yhden työpisteen tai rakentaa suuria avotoimisto-
ympäristöjä – painopisteenä jatkuvasti yksittäisen käyttäjän tarpeet. Kun 
hahmottelet omaa ratkaisuasi, myyjämme tarjoavat avuksesi erityisellä 
suunnitteluohjelmalla toteutetun kolmiulotteisen kuvan uudesta työpistees-
täsi. Helppo tapa suunnitella.
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KOKOUSPÖYTÄ

PILARIPÖYTÄ korkeus 550 mm (EPL) KOKOUS-, NEUVOTTELUPÖYTÄ korkeus 724 mm (PP)

PILARIPÖYTÄ korkeus 724 mm (EPM)

PILARIPÖYTÄ korkeus 1 100 mm (EPH, PP)

SARJA[E] ONE

TASO Taso 23 mm, lastulevyä puuviilulla ja massiivisella reunalistalla (pyökkiä, koivua, tammea), laminaattia (pyökki, koivu, tammi, valkoinen, vaaleanharmaa). 

JALUSTA Pilarijalusta jauhemaalattua terästä (valkoinen tai hopeanvärinen), jalustalevy terästä (tummanharmaa). PÖYDÄN KORKEUS Kiinteä pilarilla (EPL): 550 mm, 

(EPM): 724 mm, (EPH): 1100 mm, (PP): 1100 mm LISÄVARUSTEET Laatikko sähkölaitteille ja kaapelointi neuvottelupöytiin. MITTAKAAVA 1:100. YKSIKKÖ mm.

Jos valitset Sarjan[e] one neuvottelu- tai kokoushuoneeseen tai tauko- tai 
kahvilatiloihin, voit valita useista eri ratkaisuista ja eri kokojen väliltä. 
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