
Kalmia

Kalmia

Space for Nilo family photo

Tyylikäs puinen sohvapöytä
Kaunis puinen sohvapöytä, jota on mukava katsella. Sirot puujalat ja harkittu muotokieli.  

Pöydät tarjoavat hyvät mahdollisuudet erilaisten muotojen ja materiaalien yhdistämiseen  

muuhun sisustukseen, jolloin yhtenäinen esteettinen ilme on helppo saavuttaa. Kutsuva  

pöytä luo spontaanin kohtaamispaikan ja rennon tunnelman ja tuo kotoisuutta toimistoon. 

Voidaan käyttää erilaisissa yhteisöllisissä tiloissa, kokouksissa, aulassa, kahvilassa tai 

taukotilassa. Toimii myös lyhytaikaisena laskutilana toimiston yhteisissä ympäristöissä. 

Yhdistä pehmeisiin sohviin tai nojatuoleihin, kokouksen tai kohtaamistilan tyypin mukaan. 

Yhdistämällä sohvapöytiä ryhmiksi, voi luoda mukavia paikkoja, jotka inspiroivat luoviin 

keskusteluihin ja tuottaviin kokouksiin. 

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

mikä tekee siitä kiertotaloudellisesti kestävän ja pitkäikäisen. 

Valitse materiaalit Kinnarps Colour Studiosta, joka on kattava mallisto, ja jonka avulla  

voit valita useista sisustusmateriaaleista.
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LISÄTIETOJA

MUOTOILIJA
Kinnarps studio

kinnarps.fi

15372 L2

KINNARPS.FI



Kalmia

Ø 500*

50KA

600x600
66KA

800x800*
88KA

1200x600
126KA

Ø 600
60KA

Ø 700
70KA

Ø 900*
90KA
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Mitat ja tekniset tiedot

Saatavana korkeuksissa 350, 450 ja 550 mm.
* Koot Ø500, Ø900 ja 800x800 mm saatavana massiivipuisina.

Toiminnot ja lisävarusteet

ERILAISIA PÖYTÄTASOJA

Saatavana on erikokoisia ja eri materiaaleista 
valmistettuja tasoja. Jotta löytyy sopiva malli 
erilaisiin ympäristöihin ja tarpeisiin.

KESTÄVÄ LAMINAATTI

Pöytälevy on saatavana laminaatilla, joka 
tekee pöydästä erityisen kestävän ankarissa 
olosuhteissa.

MASSIIVIPUINEN LEVY

Pöytälevy on saatavana massiivipuusta 
valmistettuna, mikä luo tukevan ja lämpimän 
vaikutelman.

VIILU

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

PUUJALAT

Kauniisti muotoillut, vankat jalat ovat 
massiivipuuta ja niissä on metalliset 
jalkakiinnikkeet.

KROMATUT KIINNIKKEET

Lisävarusteena jalkoihin saatavana kromatut 
kiinnikkeet.
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Metalli

Valkoinen

Saarni pehmeä 
roosa

Musta

Saarni tumman
punainen

Kromi

Saarni 
keskiharmaa

Saarni tumman
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keskiruskea

Viilu

Koivu

Saarni pehmeä 
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Tammi

Saarni tumman
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Tammi 28

Saarni 
keskiharmaa

Saarni 
(valkoiseksi 
pigmentoitu)

Saarni 
tummanharmaa

Saarni valkoinen

Saarni musta Saarni 
keskiruskea

Saarni 
harmaansininen
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tummansininen

Saarni 
harmaanvihreä
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Laminaatti

Valkoinen Koivu Harmaa tammi Ruskea Portland

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.

Taso Saatavana laminaatti, viilu tai massiivipuu. 

Kiinnikkeet Valitse musta, valkoinen tai kromi.

Jalusta puuta. Saatavana tammi ja kaikki saarnen petsivärit.

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

Värit & materiaalit

Puu

Tammi Saarni 
(valkoiseksi 
pigmentoitu)

Saarni 
valkoinen
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harmaan sininen

Saarni 
tummansininen
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harmaanvihreä
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tummanvihreä

Tammi Pyökki


