
WORKSPACE SOLUTIONS

SERIE[P]



DE STABILA SITT/STÅBORDEN  

I SERIE[P] ÄR DESIGNADE FÖR 

DAGENS FLEXIBLA ARBETSLIV.   

DE ÄR ENKLA ATT HÖJA OCH 

SÄNKA, FINNS I MÅNGA  

UTFÖRANDEN MED SMARTA  

TILLVAL OCH LEVER UPP TILL  

ALLA ERGONOMISKA KRAV.
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JOBBA MED EGET FOKUS 
Ibland behöver du fokusera fullt ut på din uppgift. Fördjupa dig, samla tankarna och 
jobba ostört under en längre period. Serie[P] ger alla möjligheter att skapa avskilda  
arbetsplatser som är flexibla, funktionella och kreativa. Det breda utbudet av skivor  
och underreden gör det enkelt att inreda olika miljöer. Och den snabba, tysta inställ- 
ningen av bordshöjd gör att du kan växla mellan att stå och sitta, för god ergonomi 
oavsett dags- och kroppsform. 
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JOBBA TILLSAMMANS DU OCH JAG
Täta och snabba idéutbyten med en kollega driver verksamheten framåt. Tillsammans 
tänker vi ofta både större och bättre. Två Serie[P] bord mitt emot varandra skapar 
förutsättningar för snabb kommunikation och kontinuerlig dialog, samtidigt som  
sitt/ståborden enkelt anpassas efter individen i höjd, och även genom skärmar och 
tillval för kablar och kontakter. Du och jag tillsammans, på var och ens egna villkor. 

JOBBA TILLSAMMANS I GRUPP
Dagens arbetsliv sker ofta i projektliknande former. En mindre grupp människor 
jobbar tillsammans mot ett tydligt mål. Serie[P] är perfekt för att inreda miljöer 
för tajta projekt- och arbetsgrupper. Fyra mindre bord skapar en kreativ yta där 
gruppen tillsammans kan gå igenom idéer och förslag. För att sedan snabbt bli 
personliga arbetsplatser där ni jobbar individuellt men med täta avstämningar 
och gemensam problemlösning. Dynamiskt och kreativt! 
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”EN AV DE BÄSTA SAKERNA MED SERIE[P] ÄR ATT BORDEN ÄR SÅ 
ENKLA ATT ANPASSA I HÖJD. DE FLESTA MÄNNISKOR VET NOG 
ATT DET ÄR BRA FÖR DEM ATT VÄXLA MELLAN ATT STÅ OCH SITTA 
UNDER ARBETSDAGEN, OCH MED SERIE[P] ÄR CHANSEN STOR ATT 
RÖRELSE OCH VARIATION FAKTISKT BLIR EN DAGLIG RUTIN.

ANDERS LUNDAHL, ERGONOM OCH SJUKGYMNAST, KINNARPS AB

Sitt ner. Stå upp. Våra kroppar behöver variation och rörelse. Eftersom  
Serie[P] har lång slaglängd blir spannet i höjd stort och borden passar  
både långa och korta personer. 

FEM TIPS FÖR BÄTTRE HÄLSA

1 STÅ UPP FÖR DIN HÄLSA
De flesta av oss sitter still alldeles för mycket för vårt eget 
bästa. Ett sitt/ståbord är en bra början på ett mer rörligt och 
hälsosamt liv. Men du måste också komma ihåg att verkligen 
använda bordet och växla mellan sittande och stående för 
att det ska vara till någon nytta. Och det bästa är förstås att 
du står upp för din hälsa innan värk i nacke, axlar och rygg 
påminner dig om hur viktigt det är. 

2 TA EN AKTIV PAUS
Om du tar en kort paus då och då har du tagit första steget 
mot ett mer hälsosamt liv. Men att ta en paus är inte samma 
sak som passiv vila. Tvärtom. Allra helst ska du röra på dig 
lite när du pausar. Lätt muskelbelastning sätter igång massor 
av positiva processer i kroppen och är rena rama dunder-
medlet för hälsan. Rådet är att ta en paus ungefär en gång i 
halvtimmen. Inte för att vila, utan för att vara aktiv. 

   3 HÅLL HUVUDET HÖGT
Det är en ergonomisk utmaning att många av oss tillbringar 
många timmar varje dag vid en bildskärm. Trenden går också 
mot att vi arbetar allt mer mobilt och ofta bara har vår laptop 
med oss. När det inte finns några andra hjälpmedel får vi lita 
på oss själva. Genom att lyfta blicken och hålla huvudet lite 
högre får du en bättre kroppshållning och avlastar nacken. 
Små detaljer och enkla medel som gör stor skillnad. 

4 SITT GÄRNA, MEN INTE STILLA
Har du svårt att sitta still? Grattis! Det bästa sättet att sitta är 
nämligen att röra på sig. Det är faktiskt helt okej att sitta delar 
av dagen, särskilt om sittandet innebär variation, rörelse och 
aktivitet. Därför är det bra om du har en arbetsstol som följer 
din kropp istället för tvärtom, som är lätt att ställa in efter 
just dig och som tillåter dig att sitta på så många olika sätt 
som möjligt. 

5 OCH SÅ DET SOM INTE SYNS
Ljud och ljus är lite av osynliga områden när det handlar om 
ergonomi. Alla upplever ljud olika, beroende på vem man är, 
vad man jobbar med och hur stressad man är. Samma sak 
med belysningen. Bara en sådan enkel sak som att vi har 
olika behov av ljus i olika åldrar. Vad gäller ljud är omtanke 
en bra utgångspunkt. Och kom ihåg att för lite ljus gör att 
kroppen avsöndrar melatonin som gör dig sömnig.
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ALLT BÖRJAR MED DIG
Det är du som är utgångspunkten för allt Kinnarps gör inom ergonomi. Du och alla andra människor.  
Under en arbetsdag utför vi en rad olika uppgifter. Vi arbetar fokuserat, har ett snabbt möte och svarar på  
mejl. Med dagens teknik kan det göras i olika miljöer. Den stora utmaningen är därför att skapa lösningar  
som går att anpassa efter olika behov och situationer. Vårt koncept för att skapa framtidens kontor kallar  
vi Next Office™. I det sammanhanget har Serie[P] en självklar roll med sin stora flexibilitet som erbjuder  
variation för både individen och organisationen. Det börjar med dig och slutar med alla människor. 
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JOBBA RÖRLIGT OCH FLEXIBELT
Dagens arbetsliv kräver rörlighet och flexibilitet. Vi tillbringar mindre tid vid fasta skrivbord 
och jobbar mer vid tillfälliga arbetsplatser. Med de funktionella sitt/ståborden i Serie[P] 
skapas touch down-platser med ergonomi och kreativitet i centrum. Dessutom dämpas 
ljudet från motorn med Kinnarps fyllnadsmaterial Re:fill. Här arbetar du under en kortare  
tid, till exempel mellan möten, när du väntar i företagets reception eller för att starta eller 
avsluta dagen. Alltid med en självklar balans mellan kommunikation och eget arbete. 
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JOBBA MÅNGA TILLSAMMANS
För oss på Kinnarps går effektiv användning av utrymmet alltid hand i hand med god ergonomi  
och funktion. Med Serie[P] skapas en arbetsmiljö där många får plats att arbeta tillsammans.  
Samtidigt garanterar den flexibla sitt/stå-funktionen, smarta kabelhanteringen och tidlösa stilrena  
designen att både den individuella arbetsplatsen och helhetsmiljön blir trivsam. Här får du en bra  
arbetsmiljö, oavsett om du ska arbeta länge eller bara en stund. Kom bara ihåg att växla mellan  
att sitta och stå – du ställer in höjden med en enkel knapptryckning.
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MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Med Serie[P] är det enkel att skapa en arbetsmiljö med de funktioner och uttryck du vill ha.  
Välj mellan flera olika storlekar och utföranden, och komplettera med smarta tillval.

SKIVA 23 mm. Spånskiva med träfanér (bok, björk, ek) och klarlackad massiv kantlist eller laminat (vit, ljusgrå, björk, bok, ek, gråek, amouk)  
och kantlist i plast. UNDERREDE Fyrkantiga ben (vit, svart, silver). Höj- och sänkbart underrede med motor inkapslad i ljuddämpande refill- 
material. Lyftkraft 100 kg vid 40 mm/sek. BORDSHÖJD 625-1275 mm samt 680-1180 mm. TILLVAL Skjutbar skiva, fasad kant, närförvarings- 
låda, powerbox, kabelränna i tre olika varianter, panel i fanér eller metall, trådlös laddningsenhet, kabelgenomföring med eluttag, kabellock. 
SKALA 1:100 ENHET mm

ARBETSBORD 
Rak skiva

ARBETSBORD 
Skiva med urtag

Om du väljer en skiva med fasad kant får bordet ett klassiskt, nätt och lite 
svävande uttryck. Den fasade kanten finns som tillval på alla skivor i faner 
och på utvalda skivor i laminat. Skivan kommer mest till sin rätt i öppna 
landskap och utan skärmar eller skåp, så att designen verkligen syns.

MATERIAL OCH FÄRGER
Skivor och underreden i Serie[P] finns i flera olika material och färger.   
Matcha och skapa en kombination som passar din miljö. 

Vit Ljusgrå Björk Bok Ek

Gråek Amouk

LAMINAT

FANER

Björk Bok Ek

METALL

Vit Svart Silver

De stilrena sitt-/ståbenen finns i vitt, svart och silvergrått, så du kan välja det uttryck du vill ha.  
Golvutjämning görs enkelt med hjälp av den integrerade dolda justerskruven i benet. 
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ACT EACTPACT

SKIVA MED URTAG
Urtaget gör att du kommer närmare arbetsytan 
och får en ergonomiskt riktigt kroppsställning. 
Det är särskilt bra när du arbetar med två  
monitorer.

FASAD KANT
En fasad kant på bordsskivan ger ett lätt och lite 
svävande uttryck. Skivor med laminat har vertikal 
kantlist, skivor med faner har klarlackerad MDF.

TRÅDLÖS LADDNINGSENHET
Trådlös laddningsenhet som gör att du enkelt 
laddar din Qi-mobiltelefon genom att lägga den 
på enheten.

SKJUTBAR SKIVA
En skjutbar skiva gör att du snabbt och enkelt 
kommer åt att ansluta till exempel kablar som 
finns i kabelrännan, och skapar dessutom ett rent 
och städat uttryck. Du låser skivan med ett vred.

KABELGENOMFÖRING MED ELUTTAG
Smart kabelgenomföring med 1 eluttag och 4 hål 
för övriga kablar. Mycket funktion på liten yta till 
bra pris. 

KABELLOCK
Praktiskt lock som hjälper till att dölja kablar på 
ett snyggt sätt, samtidigt som du har allt nära till 
hands. 

FUNKTIONER OCH TILLVAL
Serie[P] är ergonomiska sitt/stå-bord som med sina genomtänkta funktioner och tillval  
ger kvalitet i vardagen. Här visar vi ett urval av detaljer. 

KABELRÄNNA 
Serie[P] har flera olika kabelrännor, så du kan välja den kabelhantering som passar dig bäst. Stilrena och diskreta ACT sitter monterad i ramen.  
Den kan hakas av på vardera sidan eller helt, och har falsade kanter som håller kvar grendosor när kabelrännan hakas av. PACT är speciellt  
anpassad för bord med skjutbar skiva. EACT är en funktionell basvariant med lägre pris.

HÖJ- OCH SÄNKBART
Sitt/ståborden i Serie[P] går att höja eller sänka 
steglöst med ett enkelt knapptryck. Variera arbets- 
höjden för bättre ergonomi. Har säkert klämskydd 
som innebär att om bordet träffar något hinder så 
bryts strömmen. 

NÄRFÖRVARINGSLÅDA
Praktisk låda för småsaker som du vill ha nära  
till hand, till exempel pennor och post-it lappar. 
Har en inbyggd tejphållare.

POWERBOX
Finns i flera varianter och ger dig enkel tillgång 
till eluttag, data-USB, ladd-USB och kabelklämma. 
Bra när bordet står mot en vägg eller om du har 
två bord som står mot varandra med exempelvis 
en skärm mellan.

UNDERREDE SLAGLÄNGD 
Underredet finns med två olika slaglängder. 
Slaglängden 625-1275 mm passar alla och ger 
stor flexibilitet. Den enklare varianten med 
slaglängden 680-1180 mm innebär att max- 
höjden är lägre och minimihöjden högre.

JUSTERFOT
Alla bord i Serie[P] har justerfot för att kompen-
sera för ojämnheter i golvet. Den integrerade 
justerskruven är dold för att ge benet ett stilrent 
uttryck.  

PANEL I FANER ELLER LAMINAT
Komplettera ditt bord med panel i träfaner  
(ek, bok, björk) eller laminat (vit, ljusgrå, björk, 
bok, ek, gråek, amouk). Ger bra insynsskydd.

PANEL I METALL
Komplettera ditt bord med panel i metall som 
finns i färgerna silver, vit och svart. Ger bra  
insynsskydd.

LJUDLÖS HÖJDJUSTERING
Ljudet från motorn dämpas med Kinnarps fyll- 
nadsmaterial Re:fill , en blandning av våra egna 
textilrester, polyester och PET. Det ger lägre miljö- 
påverkan och innebär att alla höjdjusteringar  
sker nästan ljudlöst. 
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