
WORKSPACE SOLUTIONS

SARJA[P]





SARJAN[P] TUKEVAT ISTUMA/

SEISOMAPÖYDÄT ON 

SUUNNITELTU TÄMÄN PÄIVÄN 

JOUSTAVAAN TYÖELÄMÄÄN. 

NIITÄ ON HELPPO NOSTAA JA 

LASKEA, JA SAATAVANA ON 

USEITA VERSIOITA, JOISSA ON 

FIKSUJA LISÄVARUSTEITA 

JOTKA TÄYTTÄVÄT KAIKKI 

ERGONOMISET TARPEET.



4

TEE TÖITÄ KESKITTYNEESTI 
Joskus on keskityttävä täysin omaan tehtäväänsä. Syvenny asiaan, kokoa ajatuksesi 
ja työskentele häiriöittä pidempiä jaksoja. Sarja[P] tarjoaa mahdollisuuden luoda 
erillisiä joustavia, toimivia ja luovia työpisteitä. Laajan taso- ja jalustavalikoiman avulla 
on helppo sisustaa erilaisia ympäristöjä. Ja pöydän korkeuden nopean ja hiljaisen 
säädön ansiosta voit vaihdella seisoma- ja istuma-asennon välillä ja nauttia hyvästä 
ergonomiasta päivän tehtävistä ja vartalon mallista riippumatta. 
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TEHDÄÄN TÖITÄ YHDESSÄ, SINÄ JA MINÄ
Tiivis ja nopea ajatustenvaihto kollegan kanssa vie toimintaa eteenpäin. Yhdessä ajattelemme 
usein suuremmin ja paremmin. Kaksi Sarja[P]-pöytää vastakkain luovat edellytykset nopeaan 
kommunikointiin ja jatkuvaan keskusteluun, minkä lisäksi istuma/seisomapöytä on helppo 
säätää yksilöllisesti korkeuden osalta, voit myös käyttää seinäkkeitä ja valita sopivat kaapelit 
ja liitännät. Sinä ja minä yhdessä, kummankin omilla ehdoilla. 
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TYÖSKENNELLÄÄN RYHMÄSSÄ
Nykyään töitä tehdään usein projektin kaltaisissa puitteissa. Pienempi 
ihmisryhmä työskentelee yhdessä selkeän tavoitteen saavuttamiseksi. Sarja[P] 
sopii täydellisesti tiiviiden projektiryhmien työympäristöjen sisustamiseen. Neljä 
pienempää pöytää muodostavat luovan alustan, jonka ääressä ryhmä voi käydä 
yhdessä läpi ideoita ja ehdotuksia. Tämän jälkeen pöydistä saadaan nopeasti 
henkilökohtaisia työpisteitä, joissa voi työskennellä erikseen ja tehdä tiiviitä 
tilannepäivityksiä sekä ratkoa ongelmia yhdessä. Dynaamista ja luovaa! 
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”YKSI SARJAN[P] PARHAISTA PUOLISTA ON SE, ETTÄ PÖYTIEN 
KORKEUTTA ON HELPPO SÄÄTÄÄ. USEIMMAT KYLLÄ TIETÄVÄT, 
ETTÄ TYÖPÄIVÄN AIKANA ON HYVÄ VAIHDELLA SEISOMA- JA 
ISTUMA-ASENNON VÄLILLÄ, JA SARJA[P] TARJOAA HYVÄN 
TILAISUUDEN TEHDÄ LIIKKUMISESTA JA VAIHTELUSTA 
TODELLINEN JOKAPÄIVÄINEN RUTIINI.

ANDERS LUNDAHL, ERGONOMIA-ASIANTUNTIJA JA FYSIOTERAPEUTTI, KINNARPS AB

Istu alas. Nouse seisomaan. Kehomme tarvitsee vaihtelua ja liikuntaa. 
Koska Sarjassa[P] on suuri säätövara, korkeuden vaihtovälistä saadaan 
suuri ja pöytä sopii sekä lyhyiden että pitkien henkilöiden käyttöön. 
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VIISI TERVEYTTÄ EDISTÄVÄÄ 
VINKKIÄ

1 NOUSE SEISOMAAN TERVEYTESI VUOKSI
Useimmat meistä istuvat paikallaan aivan liikaa siihen näh-
den, mikä olisi meille parasta. Istuma/seisomapöytä on hyvä 
alku liikkuvammalle ja terveellisemmälle elämälle. Mutta 
sinun täytyy myös muistaa todella käyttää säätöjä ja vuoro-
tella istumisen ja seisomisen välillä, jotta siitä on hyötyä. Ja 
parasta on tietysti, jos nouset seisomaan terveytesi vuoksi 
jo ennen kuin niska, hartiat ja selkä muistuttavat sinua siitä, 
miten tärkeää se on. 

2 PIDÄ AKTIIVINEN TAUKO
Jos pidät lyhyen tauon silloin tällöin, olet jo ottanut ensim-
mäisen askeleen kohti terveellisempää elämää. Mutta tauon 
pitäminen ei ole sama asia kuin passiivinen lepo. Päin-
vastoin. Kaikkein parasta olisi, jos liikkuisit hieman tauon 
aikana. Kevyt lihaskuormitus käynnistää lukuisia positiivisia 
prosesseja kehossa ja on terveydelle silkka piristysruiske. 
Tauon pitämistä suositellaan suunnilleen puolen tunnin 
välein. Ei lepoa, vaan aktiivista toimintaa varten. 

   3 PIDÄ PÄÄ PYSTYSSÄ
Se, että monet meistä viettävät päivittäin useita tunteja näytön 
ääressä, on ergonominen haaste. Lisäksi suuntauksena on, että 
työskentelemme yhä enemmän langattomasti, jolloin mukana 
on usein vain kannettava tietokone. Kun ei käytettävissä ole 
muita apukeinoja, meidän pitää luottaa itseemme. Nostamalla 
katseen ja pitämällä pään pystymmässä saat kehosi parem-
paan asentoon ja niskan kuormitus vähenee. Suuret erot synty-
vät pienistä asioista ja yksinkertaisilla keinoilla. 

4 ISTU, MUTTA ÄLÄ PAIKALLAAN
Onko sinun vaikea istua paikallaan? Onneksi olkoon! Paras 
tapa istua on nimittäin liikkua samalla. On ihan sallittua istua 
osa päivästä, erityisesti jos istumiseen sisältyy vaihtelua, 
liikettä ja toimintaa. Siksi on hyvä, jos sinulla on työtuoli, joka 
seuraa kehosi liikettä mieluummin kuin päinvastoin. Mielel-
lään sellainen tuoli, joka on helppo säätää, ja jossa sinulla on 
mahdollisuus istua mahdollisimman monella eri tavalla. 

5 TEKIJÄT JOTKA EIVÄT NÄY
Ääni ja valo ovat hieman piilossa silloin, kun kyse on ergono-
miasta. Jokainen kokee äänen eri tavoin, riippuen siitä millai-
nen on, minkä parissa työskentelee ja kuinka stressaantunut 
on. Sama asia koskee valaistusta. Kannattaa muistaa sellai-
nen yksinkertainen asia, että meillä on erilainen valontarve eri 
ikäisinä. Huomaavaisuus on hyvä äänenkäytön lähtökohta. Ja 
muista, että liian vähän valoa aiheuttaa sen, että keho erittää 
melatoniinia, mikä puolestaan saa olon tuntumaan uniselta.
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KAIKKI ALKAA SINUSTA
Sinä itse olet lähtökohta kaikessa Kinnarpsin ergonomiatyössä. Sinä ja kaikki muut ihmiset. Työpäivän aikana 
hoidamme monia erilaisia tehtäviä. Työskentelemme keskittyneesti, pidämme pikaisia kokouksia ja vastailemme 
viesteihin. Nykytekniikalla tämä onnistuu erilaisissa ympäristöissä. Siksi suurena haasteena on sellaisten ratkaisujen 
luominen, jotka voidaan mukauttaa erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Omasta konseptistamme tulevaisuuden 
toimiston luomiseksi käytämme nimeä Next Office™. Tässä yhteydessä Sarjalla[P] on itsestäänselvä rooli, sillä se on 
erittäin joustava ja tarjoaa vaihtelua sekä yksilölle että organisaatiolle. Se alkaa sinusta ja päättyy kaikkiin ihmisiin. 
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TYÖSKENTELE LIIKKUEN JA JOUSTAVASTI
Nykypäivän työelämä vaatii liikkuvuutta ja joustavuutta. Vietämme vähemmän aikaa omissa 
työpisteissä ja työskentelemme enemmän tilapäisissä paikoissa. Sarjan[P] monipuoliset istuma/
seisomapöydät muodostavat loistavia työpisteitä, joissa keskeistä ovat ergonomia ja luovuus. 
Lisäksi Kinnarpsin täytemateriaali Re:fill vaimentaa moottorin ääntä. Täällä työskentelet lyhyemmän 
ajan, esimerkiksi kokousten välillä, odottaessasi yrityksen vastaanottotiloissa tai aloittaaksesi tai 
lopettaaksesi työpäivän. Ja kommunikaatio ja oma työ ovat aina selkeästi tasapainossa. 
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MONTA IHMISTÄ YHDESSÄ
Meillä Kinnarpsilla tilan tehokas käyttö kulkee aina käsi kädessä ergonomian ja toimivuuden 
kanssa. Sarja[P] muodostaa työympäristön, johon mahtuu monia ihmisiä tekemään töitä yhdessä. 
Samaan aikaan joustava istuma-/seisomatoiminto, kätevä kaapelienkäsittelyjärjestelmä ja ajaton 
tyylipuhdas muotoilu takaavat sekä yksittäisen työpisteen että koko ympäristön viihtyisyyden. Täällä 
saat hyvän työympäristön riippumatta siitä, teetkö töitä pitkään vai vain hetken. Muista kuitenkin 
vaihdella istumisen ja seisomisen välillä – korkeuden säätö onnistuu helposti nappia painamalla.
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MITAT JA TEKNISET TIEDOT
Sarjan[P] avulla on helppoa luoda työympäristö, joka sisältää haluamasi toiminnot ja ilmeet.  
Valitse useista eri kokoluokista ja viimeistelyistä, ja täydennä fiksuilla lisävarusteilla.

TASO 23 mm. Lastulevy puuviilulla (pyökki, koivu, tammi) ja kirkaslakalla käsitelty reunalista tai laminaatti (valkoinen, vaaleanharmaa,  
tummanharmaa, koivu, pyökki, tammi, harmaa tammi, amouk) ja muovinen reunalista., linoleum (musta). JALUSTA Nelikulmaiset jalat 
(valkoinen, musta, hopea). Nostettava ja laskettava jalusta, jonka moottori on suojattu ääntä vaimentavalla Re:fill-materiaalilla.  
Nostovoima 100 kg nopeudella 40 mm/s PÖYDÄN KORKEUS 625-1275 mm sekä 680-1180 mm. LISÄVARUSTEET Siirrettävä taso,  
viistottu reuna, lähisäilytyslaatikko, powerbox, kolme erilaista kaapelikaukaloversiota, paneeli viilua tai metallia, langaton latausyksikkö, 
kaapeliläpivienti pistorasialla, kaapeliluukku. MITTAKAAVA 1:100 YKSIKKÖ mm

TYÖPÖYDÄT 
Suora taso

TYÖPÖYDÄT 
Lovettu taso

Jos valitset tason, jossa on viistottu reuna, pöytä saa klassisen, siron 
ja hieman leijuvan ilmeen. Viistottu reuna on saatavana lisävarusteena 
kaikkiin viilutasoihin ja valikoituihin laminaattitasoihin. Taso pääsee 
parhaiten oikeuksiinsa avoimessa ympäristössä ja ilman seinäkkeitä 
tai kaappeja, niin että muotoilu todella näkyy.

2.3

The Better Effect Index
The Better Effect Index on Kinnarpsin tapa yksinkertaistaa  

ja selkiyttää sisustushankkeiden kestävyystyötä. Kyseessä 

on tuotteen kestävyyspistemäärä, joka pohjautuu kuuteen 

eri osa-alueeseen ja kahteentoista eri ilmaisimeen. 

Kinnarps.fi/thebettereffectindex
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MATERIAALIT JA VÄRIT
Sarjan[P] tasoista ja jalustoista on saatavana useita eri materiaaleja ja värejä.  
Yhdistele ne ympäristöösi sopivalla tavalla. 

Valkoinen Vaaleanharmaa Koivu Pyökki Tammi

Harmaa tammi Amouk

LAMINAATTI

VIILU

Koivu Pyökki Tammi

METALLI

Valkoinen Musta Hopea

Tummanharmaa

LINOLEUM

Musta

Kinnarps Colour Studio -materiaalivalikoimamme  
tarjoaa pääsyn satoihin kestäviin, luoviin ja houkutteleviin 

materiaaleihin, väreihin ja kuvioihin.
Kinnarps.fi/kcs

LUE LISÄÄ TUOTTEISTAMME JA MATERIAALEISTAMME  
OSOITTEESTA KINNARPS.FI
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ACT EACTPACT

LOVETTU TASO
Loveuksen ansiosta pääset lähemmäs työtasoa 
ja saat ergonomisesti oikean asennon. Se on 
erityisen hyvä silloin, kun käytät työssäsi kahta 
näyttöä.

VIISTOTTU REUNA
Tason viistottu reuna antaa kevyen ja 
hieman leijuvan ilmeen. Laminaattitasoissa 
on pystysuora reunalista ja viilutasoissa 
läpinäkyvällä lakalla käsitelty MDF.

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

TOIMINNOT JA LISÄVARUSTEET
Sarja[P] on ergonominen istuma-/seisomapöytä, jonka harkitut toiminnot ja lisävarusteet  
tuovat laatua arkeen. Tässä esittelemme erilaisia yksityiskohtia. 

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] istuma-/seisomapöytiä voi nostaa 
ja laskea portaattomasti pelkällä napin 
painalluksella. Paranna ergonomiaa vaihtelemalla 
työskentelykorkeutta. Varustettu turvallisella 
suojatoiminnolla, mikä tarkoittaa, että pöydän 
osuessa esteeseen, sähköt katkeavat. 

LÄHISÄILYTYSLAATIKKO
Kätevä laatikko pikkutavaroille, jotka haluat pitää 
käden ulottuvilla, esimerkiksi kynille ja post-it-
tarroille. Sisältää teippitelineen.

POWERBOX
Saatavana on useita eri versioita, pääset helposti 
käsiksi pistorasioihin, data- ja lataus-USB-
liitäntöihin ja johtojen kokoajiin. Hyvä silloin, 
kun pöytä on sijoitettu seinää vasten tai kaksi 
pöytää asetettu vastakkain ja erotettu toisistaan 
esimerkiksi seinäkkeellä.
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LANGATON LATAUSYKSIKKÖ
Latausyksikkö, jonka avulla saat langattomasti 
ladattua Qi-matkapuhelimesi.

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

KAAPELILUUKKU
Kätevä luukku, joka auttaa piilottamaan kaapelit 
siististi ja pitämään samalla kaiken käden 
ulottuvilla. 

JALUSTAN SÄÄTÖVARA 
Jalustaan on saatavana kaksi eri säätövaraa. 
625-1275 mm:n säätövara sopii kaikille ja antaa 
huomattavasti joustavuutta. Yksinkertaisempi 
versio, jonka säätövara on 680-1180 mm, 
merkitsee, että maksimikorkeus on matalampi 
ja minimikorkeus korkeampi.

HIENOSÄÄDETTÄVÄT JALAT
Kaikissa Sarjan[P] pöydissä on säädettävä jalusta 
lattian epätasaisuuksien kompensoimiseksi. 
Integroitu säätöruuvi on piilotettu tyylipuhtaan 
ilmeen antamiseksi jalustalle. 

PANEELI VIILUA TAI LAMINAATTIA
Täydennä pöytääsi puuviilupaneelilla  
(tammi, pyökki, koivu) tai laminaatilla  
(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
Moottorin ääntä vaimennetaan Kinnarpsin 
Re:fill-täytemateriaalilla, joka on sekoitus 
omia tekstiilitähteitämme, polyesteriä ja PET-
materiaalia. Se pienentää ympäristövaikutusta  
ja merkitsee, että kaikki korkeussäädöt 
tapahtuvat lähes äänettömästi. 
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