
Joustava sähköpöytä
Sarja[P]-sähköpöydät on suunniteltu tämän päivän joustavaan työelämään. Sähköpöytiä on helppo nostaa  

ja laskea, ja ne täyttävät kaikki liikkeeseen ja vaihteluun liittyvät ergonomiset tarpeet. Lisäksi saatavana  

on useita viimeistelyjä sekä älykkäitä lisävarusteita. 

Työpöydät on mukautettu erilaisiin tarpeisiin, tilanteisiin ja työympäristöihin. Pöydän nopean ja hiljaisen 

korkeudensäädön ansiosta voit helposti vaihdella seisoma- ja istuma-asennon välillä ja nauttia hyvästä 

ergonomiasta päivän tehtävistä ja vartalosi mallista riippumatta. 

Tyylikäs muotoilu ja älykkäät lisävarusteet, kuten kaapeleiden käsittelyjärjestelmä sekä paneelit näkösuojaa 

ja powerboxia varten, tarkoittavat, että Sarja[P] mukautuu aina henkilön, työtehtävän ja ympäristön mukaan. 

Pöytiä on helppo hienosäätää jalaksen yläpuolelta lattian epätasaisuuden varalta. 

Pöydän muotoilu on siro ja tyylipuhdas. Valitse tasojen ja jalkojen materiaali Kinnarps Colour Studiosta.
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ACT EACTPACT

Toiminnot ja lisävarusteet

LOVETTU TASO

Loveuksen ansiosta pääset lähemmäs työtasoa 
ja saat ergonomisen työasennon. Se on erityisen 
hyvä silloin, kun käytät työssäsi kahta näyttöä.

VIISTOTTU REUNA

Tason viistottu reuna antaa pöydälle  
kevyen ja leijuvan ilmeen. Laminaattitasoissa  
on pystysuora reunalista ja viilutasoissa  
kirkaslakalla käsitelty MDF-lista.

LIUKUVA TASOLEVY

Siirrettävän tason ansiosta saat esimerkiksi  
liitettyä nopeasti ja helposti kaapelikaukalossa 
olevat kaapelit ja lisäksi luotua puhtaan ja  
siistin vaikutelman. Taso lukitaan kahvalla.

KAAPELIKAUKALO 

Sarjassa[P] on useita eri kaapelikaukaloita, joten voit valita itsellesi parhaiten sopivan kaapelien käsittelyjärjestelmän. Tyylipuhdas ja huomaamaton ACT on asennettu 
kehykseen. Se voidaan irrottaa kummalta puolelta tahansa tai kokonaan, ja siinä on viistotut reunat, jotka pitävät jakorasiat paikoillaan, kun kaapelikaukalo irrotetaan. 
PACT on suunniteltu erityisesti pöytiin, joissa on siirrettävä taso. EACT on toimiva perusversio, joka on hinnaltaan edullisempi.

NOSTETTAVA JA LASKETTAVA

Sarjan[P] sähköpöytiä voi nostaa ja laskea  
portaattomasti pelkällä napin painalluksella.  
Vaihtele säännöllisesti istuma- ja seisoma- 
asentojen välillä parhaan ergonomian vuoksi.

OHJELMOITAVA KORKEUSSÄÄDIN

Käsiohjain, joka näyttää pöydän korkeuden  
ja mahdollistaa neljä ennalta ohjelmoitua 
korkeutta, jolloin vaihto istumisesta  
seisomiseen käy kätevästi.

POWERBOX

Integroitu pöytään kätevää sähkö- ja verkkoliitäntää 
varten. Tilava lokero johtojen piilottamiseen. Voidaan 
sulkea myös pistokkeiden ollessa kytkettynä. Mukana 
toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.
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POWER TRAY

Koristeellinen peitelevy Power Dot 51:een. 
Kolmelle kaapeliläpiviennille. 

POWER DOT 80

Pistorasia 80 mm:n reikään. Sisäosaa voi 
kääntää ja nostaa lisäkaapelien asentamisen 
helpottamiseksi. Sisältää liitäntäkaapelin. 

KAAPELILÄPIVIENTI JA PISTORASIA

Älykäs kaapeliläpivienti, johon kuuluu yksi  
pistorasia ja neljä aukkoa muille kaapeleille.  
Runsaasti toimintoja pienellä pinta-alalla  
edulliseen hintaan.  

PANEELI VIILUA TAI LAMINAATTIA

Täydennä pöytääsi puuviiluisella oaneelilla 
(tammi, pyökki, koivu) tai laminaattipaneelilla 
(valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, 
koivu, pyökki, tammi, harmaa tammi, amouk).  
Se antaa hyvän näkösuojan.

METALLINEN PANEELI

Täydennä pöytääsi metallisella paneelilla,  
jota on saatavana hopeanvärisenä, valkoisena  
ja mustana. Se antaa hyvän näkösuojan.

ÄÄNETÖN KORKEUSSÄÄTÖ

Pöytä säätyy nopeasti oikealle korkeudelle,  
mikä helpottaa vaihtelua istuma- ja seisomatyön 
välillä. Moottorin optimaalisen eristyksen 
ansiosta korkeussäätö käy lähes äänettömästi. 
Suojatoiminto estää tahattoman törmäyksen 
käyttäjään tai esineisiin.
 

650 JA 500 MM:N SÄÄTÖVARA

Sarjan[P] pöytään on saatavana kaksi  
eri korkeudensäätövaraa (620-1270 mm  
ja 680-1180 mm; pöydän yläreuna).  
Suurempi säätövara sopii alle 200 cm pituisille 
ja pienempi alle 185 cm pituisille käyttäjille. 
Molemmat pöydät täyttävät EN527-standardin 
vaatimukset.

SÄÄDETTÄVÄ JALUSTA

Kaikissa Sarjan[P] pöydissä on säädettävä jalusta  
lattian epätasaisuuksien kompensoimiseksi.  
Integroitu säätöruuvi on piilotettuna jalustaan 
tyylipuhtaan ilmeen vuoksi.  

JOUSTAVA PALKKI

Lisävarusteena on joustopalkki, jonka avulla 
pöytätaso on helppo vaihtaa toiseen kokoon  
tarpeiden mukaan. Tarjoamme joustavia  
ratkaisuja, joita voidaan mukauttaa tilanteen  
ja ympäristön mukaan.

OPTI. Älykkäät lisävarusteet ja tarvikkeet työ- ja kokouspöytiin. Koko valikoimamme löydät osoitteesta kinnarps.fi
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Värejä ja materiaaleja

Kinnarps Colour Studio on kattava materiaalivalikoimamme, jossa on satoja kestäviä,  
luovia ja kauniita materiaaleja, värejä sekä kuvioita.

Tasot ja jalustat Sarjassa[P] on saatavana useita eri materiaaleja ja värejä. 

Lisätietoja väreistä ja materiaaleista on osoitteessa kinnarps.fi/kcs.

Laminaatti

Valkoinen Vaaleanharmaa Tummanharmaa Koivu Pyökki Tammi Harmaa tammi Portland

Viilu Linoleumi

Koivu MustaPyökki Tammi Valkoiseksi 
pigmentoitu 
saarni

Metalli

Valkoinen Musta Hopea

KINNARPS.FISarja[P]


