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Sarja[e] one Edu
Kätevä ja laadukas oppilaspöytä, josta saa lisävarusteilla monitoimipöydän. 

Pöydän korkeus on kiinteä, ja siihen voi valita kestävät laminaattitasot tai 

ääntä vaimentavat Marmoleum-tasot. Hyödynnä lisävarusteita, kuten 

säädettävät jalat, pikaliitäntä, ripustuskaari tuoleille, laukkukoukku, 

kaapelointijärjestelmä, keskusyksikköteline, pöytäseinäke tai pyörät. Pöydän 

alle sijoitettavalla äänieristeellä voi vaimentaa tuoleista, kengistä ym. 

syntyviä häiritseviä ääniä. 
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PiKaliitäntä

Käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen pikaliitäntä, joka toimii kaikissa 

pöydissä.

älyKäS jalKojEn SijoittElu 

oppilaat tarvitsevat koulussa mahdollisimman paljon jalkatilaa. 

Ratkaisimme tämän ongelman käyttämällä kapeaa jalkaa,  

jolle voi valita kolme eri korkeutta.
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jouStavaa 

oppilas saa optimaalisen ja

joustavan pöydän koulutyöhönsä,

saatavana eri kokoja. 

KouKKu lauKullE 

laukkukoukku on yksi monista tarjoamistamme lisävarusteista. Koukku 

kiinnitetään ruuvilla jatkuvaa käyttöä varten tai napsautetaan palkin 

ympärille haluttuun kohtaan.

yHtEEnSoPiva jaluSta

Hopeanvärinen jalusta sopii Xpect-oppilastuoliin.
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HiljainEn KouluyMPäRiStö on itSEStäänSElvyyS

Mahdollisuus hankkia äänieristeitä lisävarusteina parantaa 

luokkahuoneen ääniympäristöä. äänieriste sijoitetaan pöydän alle,  

jossa se vaimentaa tuoleista, kengistä jne. syntyviä häiritseviä ääniä. 

Materiaalina on re:fill, joka on 40-prosenttisesti omaa kierrätettyä 

kangasjätettämme.

ääntä vaiMEntavat Pöydät

voit valita pöytään ääntä vaimentavan Marmoleum-pinnan. 

Kolme värivaihtoehtoa: vaaleanharmaa, tummanharmaa ja beige.  

Me ajattelemme ympäristöä ja tarjoamme luonnonmateriaalin,  

jonka ympäristöhaitat ovat vähäisiä: linoleumin.
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SaRja[E] onE Edu - luEntoPöydät
Taso 23 mm, lastulevy laminaatilla (pyökki, koivu, tammi, valkoinen, vaaleanharmaa) ja siihen sopiva muovinen reunalista. JalusTa jauhemaa-
lattua teräspalkkia. Pöydän korkeus Kiinteä pyöreillä jaloilla (oERF), korkeus 724 mm. Säädettävä pyöreillä jaloilla (oER80 ilman holkkia, 
oER80S holkilla) 680-760 mm, 820-900 mm (oER200 ilman holkkia, oER200S holkilla) 650-850 mm, 830-1030 mm. Säädettävä pyöreillä jaloilla ja 
pyörillä (oER200SC, oERS200SC) 740-940 mm, 880-1080 mm. lisävarusTeeT Paneelit, laatikko sähkölaitteille, kaapelointi, atK-tarvikkeet, 
lähisäilytys, laukkukoukku, äänieriste, ääntä vaimentava taso, pikaliitäntä, ripustuskaari tuoleille, jalat, joiden korkeutta voi säätää 200 mm.  
asTeikko 1:100. yksikkö mm. 
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yHdiStElMävaiHtoEHto

taSovaiHtoEHdot



www.kinnarps.fi


