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Käytännöllinen pilaripöytä
Toiminnallinen pilaripöytä, josta on saatavana eri korkeuksia ja eri tasokokoja. Pieni ja siro jalka,  

joten se ei vie liikaa tilaa. Sopii hyvin erityyppisiin työ- tai koulutusympäristöihin. Helppo sijoittaa,  

ja sen ansiosta se sopii hyvin sekä kokouspöydäksi, laskutasoksi käytävälle tai sohvapöydäksi. 

Taso on saatavana kulutusta kestävällä laminaatilla, joka tekee siitä kestävän valinnan erityisen 

kulumisherkkiin ympäristöihin. Helppo yhdistää muuhun sisustukseen yhtenäisen ilmeen luomiseksi. 

Soveltuu hieman korkeammille istuimille tai yhdistettynä sohviin, nojatuoleihin, vierastuoleihin tai 

jakkaroihin riippuen kokousryhmän tai kohtaamistilan tyypistä. 

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, jonka avulla voit valita  

useista sisustusmateriaaleista.
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Mitat ja tekniset tiedot

Saatavana korkeudet: 550, 740 mm.

Toiminnot ja lisävarusteet

ERILAISIA PÖYTÄTASOJA

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

PILARIJALUSTA

Tukeva metallinen pilarijalusta tekee  
pöydästä vakaan. 

VIILU

Tasoon on saatavana erivärisiä viiluja.  
Puuviilu on kaunis luonnonmateriaali, joka antaa 
sisustukselle eloa ja ylellisen tunteen.

KESTÄVÄ LAMINAATTI

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

ERI KORKEUKSIA

Pöytiä on saatavana eri korkeuksilla, jotta ne 
sopivat erilaisiin istumistyyppeihin.
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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.

Taso Saatavana laminaattina tai viiluna. 

Jalusta metallia. Saatavana valkoisena ja mustana.

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

Laminaatti

Viilu

Valkoinen

Koivu

Saarni pehmeä 
roosa

Koivu

Tammi

Saarni tumman-
punainen

Harmaa tammi

Tammi 28

Saarni 
keskiharmaa

Saarni 
valkoiseksi 
pigmentoitu

Saarni 
tummanharmaa

Saarni valkoinen

Saarni musta Saarni 
keskiruskea

Saarni 
harmaansininen

Saarni 
tummansininen

Saarni 
harmaanvihreä

Saarni 
tummanvihreä

Ruskea Portland

Metalli

Valkoinen Musta

Tammi Pyökki


