
Hebe

Helposti sijoitettava putkijalkainen sohvapöytä
Selkeälinjainen ja tukeva sohvapöytä, jossa metalliputkijalat. Sopii hyvin erityyppisiin  

työ- tai koulutusympäristöihin. Sievä ja moneen tilaan sopiva, käy hyvin apupöydäksi 

käytävälle sekä sivu- tai sohvapöydäksi. Taso on saatavana kestävällä laminaatilevyllä, 

joka on pitkäikäinen valinta erityisesti kovan kulutuksen ympäristöihin.

Helppo yhdistää muuhun sisustukseen yhtenäisen ilmeen särkymättä. Saatavana 

eri korkeuksia, joten ne on helppo yhdistää erilaisiin sohviin, nojatuoleihin ja muuhun 

valikoimaan.

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

siitä kiertotaloudellisesti kestävän ja pitkäikäisen.

Valitse materiaalit Kinnarps Colour Studiosta. Se on kattava mallistomme, josta voi  

valita useita sisustusmateriaaleja.
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Saatavana olevat korkeudet: 350, 450 ja 550 mm.

Toiminnot ja lisävarusteet

ERILAISIA PÖYTÄTASOJA

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

PYÖREÄT METALLIJALAT

Tukevat pyöreät metallijalat tekevät 
pöydästä vakaan.

VIILU

Tasoon on saatavana monia viiluvärejä. 
Puuviilu on kaunis luonnonmateriaali, joka luo 
sisustukseen eloa ja ylellistä tunnelmaa.

KULUTUSKESTÄVÄ LAMINAATTI

Laminaattinen taso tekee pöydästä erityisesti 
kovaa kulutusta kestävän.

KROMATUT JALAT

Lisävalintana jalat saatavana myös kromattuina.

ERI KORKEUKSIA

Pöytiä on saatavana monilla korkeuksilla, jotta ne 
sopisivat erilaisiin istumisen muotoihin.

Mitat ja tekniset tiedot

Ø 600
60HE

Ø 500
50HE

600 x 600
66HE

800 x 800
88HE

120 x 600
126HE

Ø 700
70HE

Ø 900
90HE
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Kinnarps Colour Studio (KCS) on materiaalivalikoimamme toimistoihin, kouluihin ja 
hoivaympäristöihin. Valikoimassa on panostettu kestävyyteen, laatuun ja harmoniaan.  
Se tarjoaa mielenkiintoisia materiaaleja, jotka on huolellisesti testattu kestämään käyttöä 
ja sopimaan erilaisiin ympäristöihin. Valikoimastamme on helppo löytää sopiva tyyli ja 
toiminnalliset yksityiskohdat. Tarjolla on puuta, metallia, muovia ja tekstiilejä, eri värisävyjä 
ja kuvioita, joita on helppo yhdistellä toisiinsa sekä muuhun sisustukseen. Harkitun 
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 Putkijalat metallia. Väreinä valkoinen musta, hopea ja kromi.

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