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Tyylikäs metallijalkainen sohvapöytä
Klassinen ja tyylipuhdas sohvapöytä, jossa on puutaso ja muotoillut metallijalat. Tukeva ja 

vakaa pöytä, joka on helppo yhdistää muuhun kalustukseen ja luoda tilaan yhtenäinen ilme. 

Voidaan käyttää sekä lyhyisiin työkokouksiin että sosiaalisiin hetkiin, sohvapöytänä 

kahvitauoilla tai sivupöytänä yhteisissä toimistotiloissa. Yhdistä pehmeisiin istuimiin, kuten 

sohviin ja nojatuoleihin, ja luo kutsuvia tiloja vastaanottoihin ja auloihin tai taukotiloja muihin 

työympäristöihin. Sohvapöytien yhdistäminen ryhmiksi luo houkuttelevia kalustuksia, jotka 

inspiroivat luoviin keskusteluihin ja tuottaviin kokouksiin. 

Pöytä koostuu muutamista osista, jotka voi vaihtaa, erotella toisistaan ja kierrättää, mikä 

tekee tuolista kiertotaloudellisesti kestävän ja pitkäikäisen. 

Valitse materiaalit Kinnarps Colour Studiosta, joka on kattava materiaalimallisto, josta voit 

valita useita materiaaleja.
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Ø 500*
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Mitat ja tekniset tiedot

Saatavana korkeudet: 350, 450 ja 550 mm.
* Koot Ø500, Ø900 ja 800x800 mm on saatavana massiivipuusta.

Toiminnot ja lisävarusteet

ERILAISIA PÖYTÄTASOJA

Saatavana on erikokoisia ja eri materiaaleista 
valmistettuja tasoja. Erilaisten ympäristöjen 
tarpeisiin.

KULUTUSTA KESTÄVÄ LAMINAATTI

Taso on saatavana laminaattisena, mikä tekee 
pöydästä erityisen kovaa kulutusta kestävän.

METALLIJALAT

Hyvin muotoillut ja tukevat metallijalat.

MASSIIVIPUINEN TASO

Pöytätaso on saatavana massiivipuusta 
valmistettuna ja lämpimän näköisenä, 
koot Ø500, Ø900 ja 800x800 mm.

VIILU

Tasoon on saatavana erivärisiä viilupintoja. 
Puuviilu on kaunis luonnonmateriaali, joka luo 
sisustukseen eloa ja ylellistä tunnelmaa.

KROMATUT JALAT

Lisävarusteena jalat on saatavana kromatulla 
viimeistelyllä.
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Kinnarps Colour Studio (KCS) on materiaalivalikoimamme toimistoihin, kouluihin ja 
hoivaympäristöihin. Valikoimassa on panostettu kestävyyteen, laatuun ja harmoniaan. 
Valikoimaamme kuuluu mielenkiintoisia materiaaleja, jotka on huolellisesti testattu 
sopimaan ja kestämään käyttöä erilaisissa ympäristöissä. Valikoimastamme on helppo 
löytää etsimänsä tyyli ja toiminnalliset yksityiskohdat. Tarjolla on puuta, metallia, muovia 
ja tekstiilejä, eri värisävyjä ja kuvioita, jotka on helppo sovittaa yhteen toistensa ja muun 
sisustuksen kanssa. Huolella suunnitellun valikoimamme avulla on helppo luoda yhtenäinen 
ja kestävä kokonaisuus ja löytää oikeat materiaalit ja värisävyt eri tiloihin ja toimintoihin.

Taso Saatavana laminaattina, viiluna tai massiivipuuna. 

Jalusta metallia. Valitse valkoinen, musta, hopea tai kromi.

Lisätietoja väreistä ja materiaaleista on osoitteessa kinnarps.fi/kcs.
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Värit & materiaalit
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