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Plats för Nilo familjebild

Kattava pöytäsarja, jossa on monia toimintoja
Origo on pöytäsarja, joka keskittyy ergonomiaan, akustiikkaan ja joustavuuteen fyysisen  

työ- ja opiskeluympäristön tukemiseksi. Pöytiä on useita korkeuksia ja muotoja. Kaikissa  

on säädettävät jalat, jotka mahdollistavat korkean tai matalan istuimen käytön.

Luo yhtenäinen ilme ja joustava ympäristö nelikulmaisilla, pyöreillä, kolmionmaisilla  

ja puolisuunnikkailla tasoilla, joita on useita kokoja. Vaihtele pöydän kokoa ja muotoa,  

jotta voit helposti järjestää eri yhdistelmiä kulloisenkin toiminnan tueksi. 

Origolla on kaksi tasovaihtoehtoa, joilla on hyvät akustiset ominaisuudet - HPL-akustiikkalevyissä  

on kestävä korkeapainelaminaattipinta, joka vaimentaa tehokkaasti kovien esineiden  

aiheuttamaa ääntä, ja marmoleum antaa lämpimän ja miellyttävän pinnan, jolla on erittäin  

hyvät ääntä vaimentavat ominaisuudet. Lisävarusteena on saatavana myös pöydän alle  

asennettava akustiikkalevy, joka parantaa huoneen ääniympäristöä entisestään. 

Origo on saatavana jalkoihin integroiduilla kekseliäillä mikropyörillä, joiden avulla pöytiä on  

helppo siirrellä eri yhdistelmiksi. Saatavana myös kytkentäheloilla varustettuna. Pöytiin,  

joita siirretään pidempiä matkoja tai kynnysten yli, on saatavana myös suuremmat pyörät.
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Toiminnot ja lisävarusteet

JA L AT, K I INTE Ä KORK EUS

Jalat, joiden kiinteä korkeus on 60, 72 tai 90 cm.

PYÖR ÄT

Pyörät helppoon ja hiljaiseen siirtelyyn. Sopivat  
kaikkiin jalkatyyppeihin. Saatavana mustana,  
halkaisija 65 mm.

ERIM U OTOIS IA TASO JA

Saatavana neliskanttisia, pyöreitä,  
kolmionmuotoisia ja puolisuunnikkaan  
muotoisia eri kokoisia tasoja.   
Erimuotoisista pöydistä on helppo tehdä  
yhdistelmiä, jotka tukevat eri aktiviteetteja. 

TASAUS L AT TIA N M U K A A N 

Jalkojen lattiatasausruuvit kompensoivat pinnan 
epätasaisuutta. Manuaalinen säätö enintään 15 mm.

JA L AT, SÄ Ä DE T TÄVÄ KORK EUS

Jalat, joissa on säädettävä korkeus, säätöväli  
20 cm. 62–82 cm tai 83–103 cm. Pyörät lisäävät 
korkeutta 70 mm.

INTEGROIDU T MIK ROPYÖR ÄT 

Pöytiin, joissa on kiinteä korkeus, voi saada  
integroidut mikropyörät.

Ä Ä NIERIS TE 

Lisävarusteena on saatavana äänieriste,  
joka asennetaan pöytätason alle.

PIK A LI ITÄ NTÄ

Helan avulla luot nopeasti ja helposti uusia  
pöytäyhdistelmiä, joissa tasot ovat tiiviisti  
toisiaan vasten.

KO U K K U

Vakiona laukkukoukku ripustamista varten.   
Yksi koukku istumapaikkaa kohti.
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M A RMOLEU M

Miellyttävän lämmin ja ääntä vaimentava taso.  
Kuviollinen pinta kätkee käytön jälkiä ja pysyy  
siistinä. 

HPL A K US TI IK K A

Ääntä vaimentava akustiikkalevy korkkiytimellä ja  
korkeapainelaminaatilla parantaa ääniympäristöä.

HPL

Kulutusta kestävä korkeapainelaminaatinen taso.

OPPIL AS T U OLIEN R IPUS T US K A NN A K E 

Asennetaan pöydän alle, ripustus helpottaa 
siivoamista. 
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Mitat ja tekniset tiedot
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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 erilaisiin ympäristöihin ja kestämään käyttöä. 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.

Tasot ja jalustat Origo on saatavana useissa eri materiaaleissa ja väreissä. 

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

Korkeapainelaminaatti HPL/HPL Akustiikka

Valkoinen Vaaleanharmaa Harmaa Koivu Pyökki

Marmoleum

Beige Vaaleanharmaa Tummanharmaa

Metalli

Valkoinen Musta Hopea Tummanharmaa Minttu Mustikka Pistaasi Ruosteenpunainen Sahrami
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Värejä ja materiaaleja


