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FIELDS
Föreställ dig ett landskap där ytor med olika egenskaper bildar en väl genomtänkt 
helhet. Anpassad för både dig. Och mig. Där vi har valmöjligheten att vara kreativa, 
sociala eller fokuserade. Allt beroende på var och hur vi placerar oss. Kinnarps 
har tillsammans med Olle Gyllang från Propeller Design AB utvecklat och form-
givit Fields. En varm och inbjudande serie, med målet att ge mångfalden utrymme 
att växa och utvecklas.

EN SOCIAL OCH PERSONLIG LÖSNING
Fields är ett koncept i tiden som kopplar samman det gemensamma med det 
personliga, mötet med det egna arbetet och individen med gruppen. En serie 
som stödjer framtidens sätt att arbeta, framtagen för en arbetsplats i rörelse. 
Med Fields skapas gemensamma miljöer, mötesutrymmen, rum i rummet, 
kreativa miljöer och ytor för fokus eller enskilda arbetsplatser. Viktiga ele-
ment som lägger grunden för samarbete, kommunikation, gemenskap och 
sociala stunder. Men även koncentration, fördjupning och personlig tid. De 
olika modulerna i Fields kan kombineras, sättas samman och placeras ut 
precis som ni behöver det. Med hjälp av det breda sortimentet i kombination 
med det stora utbudet av färger, material och tillbehör skapar ni det uttryck 
ni vill ha.
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ATT SAMARBETA UTAN GRÄNSER 
Stimulerande utrymmen för samarbete är viktiga. Det är när vi kommunicerar med varandra, 
både planerat och spontant, som något spännande händer. Nya idéer föds och kreativa tankar 
blir till verklighet. Vi ser saker ur andra perspektiv, delar med oss och hjälper varandra att 
lösa problem. Med hjälp av Fields formas ytor för samskapande på ett flexibelt och funktionellt 
sätt. Både individen och gruppen ges förutsättningar för att, i olika konstellationer, mötas och 
forma något tillsammans.
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ATT SAMARBETA UTAN GRÄNSER
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OLLE GYLLANG – PROPELLER DESIGN AB 
Fields är formgiven av svenske designern Olle Gyllang på Stockholms- 
baserade Propeller Design AB. En erkänd designbyrå med stor erfa-
renhet inom industridesign, interaktionsdesign och designstrategi. 
En stor del i arbetet med att utveckla Fields har varit att skapa förut-
sättningar för de olika aktivitetstyper som behövs i dagens och fram-
tidens arbetsmiljöer. Från att man vill dra sig undan och arbeta 
ostört och koncentrerat, till olika typer av möten och samarbeten. 
Formgivningen har balanserats så att delarna skall kunna kombine-
ras med ett bibehållet sammanhållet uttryck. Med hjälp av färgerna 
och tygerna i Kinnarps Colour Studio skapas olika typer av miljöer.

”Fields är i sin grundidé ett modulärt och flexibelt system där det går att  
 kombinera funktioner och delar utifrån behov, förutsättningar och rum.  
 Vi har skapat byggstenarna och möjligheterna, nu kan arkitekten ta vid  
 och utifrån detta utforma bra och funktionella miljöer.”
 Olle Gyllang, Propeller Design AB
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Design: Propeller Design
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Du hänger enkelt en noteringstavla på skärmen med hjälp av de 
stadiga fästena. Perfekt vid projektmöten eller kreativa möten, 
för att snabbt göra anteckningar och få alla delaktiga i det som 
kommuniceras. Att hänga blomkrukor på skärmarna är en stäm- 
ningshöjare. Växter bidrar med en hemtrevlig atmosfär och gör 
arbetsmiljön mer levande.
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KINNARPS NEXT OFFICE™ 
Under en arbetsdag utför vi många olika aktiviteter. Med teknikens hjälp kan vi idag göra dessa 
när och var som helst. Behovet av personliga arbetsplatser minskar därför och istället ökar behovet 
av flexibla och aktivitetsbaserade miljöer. Där du på bästa sätt hittar balansen mellan det privata 
och sociala, mellan möten och individuellt arbete, mellan koncentration och dialog. Fields passar 
bra in i dessa aktivitetsbaserade arbetsmiljöer då det är en serie som erbjuder variation och som 
anpassar sig efter den aktivitet du ska utföra.
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I dagens öppna arbetsmiljöer är det viktigt att möta behoven hos 
både introverta och extroverta medarbetare. Med hjälp av Fields 
skapas ytor för det introverta arbetet, som ger avskilda utrymme 
för koncentration och personlig tid. Och i en annan konfiguration 
blir det även en extrovert lösning som främjar en kreativ dialog.
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ETT MODULÄRT TÄNK
Fields olika moduler ger flexibiliteten 
och möjligheten att skapa anpassade 
lösningar utifrån era behov och arbets-
miljö. De olika enheterna kombineras 
beroende på vilket uttryck och funktio-
nalitet ni vill ha. Designen är skapad 
för att delarna ska kunna kombineras 
med ett sammanhållet uttryck. Med hjälp 
av materialen och tygerna i Kinnarps 
Colour Studio skapas miljöer med olika 
typer av karaktär.
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TEAM WORK 
När vi arbetar i team träffas vi och samarbetar i olika typer av projekt- 
eller arbetsgrupper. Med Fields skapas de miljöer som ger oss utrymme 
att arbeta och skapa tillsammans. Kreativa ytor som bidrar med den  
funktionalitet som krävs, för att utbyta erfarenhet och dela med sig av  
presentationer och viktig kunskap. Allt för att gemensamt se framåt och 
nå uppsatta mål.
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ATT MÖTAS
Möten kan ske både spontant eller planerat. Oavsett hur de uppstår är de 
viktiga och ofta en förutsättning för en fortsatt gemensam utveckling. Med 
Fields skapas lättillgängliga ”rum i rummet” lösningar där olika typer av 
möten kan ske. I större eller mindre grupper, stående eller sittande, i 
samma rum eller online. Levande, inbjudande miljöer som även är struktu-
rerade och bidrar med den funktionalitet som behövs. En plats där vi gärna 
samlas för att tillsammans utveckla något nytt eller utvärdera och lära oss 
av det som varit. 
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SOCIALA STUNDER 
Vi behöver alla ta en paus ibland. Ta oss tid att umgås, dricka en välbehövlig 
kopp kaffe och ladda batterierna. Betydelsefulla stunder som ger oss till-
fälle att lära känna varandra på ett avslappnat sätt. Något som är viktigt 
eftersom vi i dagens arbetsmiljöer ofta befinner vi oss på olika platser. Med 
Fields skapas platser där vi gärna slår oss ner. Färger, former, tyger och 
växter bidrar till en miljö där vi känner oss som hemma.
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DU OCH JAG
Det är när vi arbetar tillsammans, delar våra skärmar och idéer som vi löser 
problem och gör framsteg. Med Fields får vi den plats vi behöver för att kunna 
samtala i lugn och ro. Men även den praktiska miljö som krävs för att utföra 
våra uppgifter på ett effektivt sätt. Skärmar, soffor och bord ger oss funktio-
nalitet och avskildhet för att kunna fokusera. Men vi har ändå en öppenhet 
och närhet till övriga kollegor som kan bjudas in för att delta om det behövs. 
Allt för ett aktivt arbetsklimat där alla känner sig delaktiga i processen.
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EGET FOKUS
I dagens öppna klimat är det viktigt att även kunna dra sig undan för att 
kunna fokusera. Få tid att samla tankarna, komma på idéer eller fördjupa 
sig i nytt material. Fields ger dig utrymme för ditt eget fokus. Fåtöljer med 
höga ryggar och avgränsande skärmar ger dig utrymme att läsa, tänka 
eller ha telefonsamtal ostört. Avskilda arbetsplatser med bord och skärm 
ger dig möjlighet att skriva, chatta eller skicka e-post. Med hjälp av lättill-
gänglig ström och nätverksuppkoppling är du online för att få information 
eller kommunicera.
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NO 2
Co-creation space som består av fyra skärmar, co-
creation table och pallar. Skärmar med hög rygg 
ger avskildhet och ett ”rum i rummet” lösning som 
passar både för projekt- eller kreativa möten. På in-
sidan av skärmen finns noteringstavla för att skissa 
fram idéer. På utsidan av skärmen hänger krukor 
med växter för en hemtrevlig och levande känsla.

NO 3
Denna kombination består av skärmar, bordsskiva 
och förvaringshyllor som tillsammans bildar både 
en tillfällig arbetsyta (working cove) och en förva-
ringsyta (storage cove). Working cove ger avskildhet 
och tillgängliga ”drop-down ytor” för eget arbete. 
Storage cove är en funktionell förvaringslösning 
med hyllor för smidig förvaring av pärmar, broschy-
rer eller tidskrifter.

NO 1
Mångsidig lösning som ger två funktionella miljöer. 
Sittgrupperingen som kombinerar två 3-sitssoffor 
med skärmar, soffbord, sidobord och monitorskärm 
passar sig både för planerade eller spontana möten 
i mindre grupp. På andra sidan skärmen finns 
mötesbord i en högre variant som kombineras med 
barstol. Även denna yta kan kombineras med note-
ringstavla eller monitorskärm.

FIELDS – ETT URVAL
Fields erbjuder oändliga möjligheter att skapa kombinationer med olika uttryck och funktionalitet. 
Låt dig inspireras av några urval nedan och besök gärna vår webb för att se och lära mer om detta 
mångsidiga system. www.kinnarpsinterior.se/fields
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NO 4
Fields kombination som passar bra i loungemil-
jöer. Består av puffar i kombination med skärm, 
sittpuff (1-sits stor låg) och bord. Den fristående 
låga sittpuffen med mjuka kanter och organiska 
former är enkel att kombinera med olika sittgrupper. 
Sidobordet finns i laminat eller fanér och är även 
praktiskt att använda som laptop bord. 

NO 5
Här kombineras yta för eget fokus med en social 
yta. Ytan för eget fokus består av working cove i 
kombination med stol och en klädkrok på utsidan 
för att smidigt hänga av ytterkläder. I bordsskivan 
finns eluttag för smidig strömtillförsel. På andra 
sidan skärmen finns en social yta som består av 
soffa, soffbord och sittpuffar (1-sits). I kombination 
med denna mötesyta finns även monitorskärm för 
att smidigt gå igenom presentationer.

NO 6
Med hjälp av de flexibla modulerna och kopplings-
bara skärmarna skapas konfigurationer som 
slingrar sig fram genom arbetsmiljön. Denna lös-
ning, som består, av soffa med hög rygg, fåtöljer 
med hög rygg, monitorskärm, co-creation table, 
working cove, sittpuff och storage cove visar hur 
Fields genom en och samma uppställning stödjer 
många olika aktiviteter under arbetsdagen. 
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SITTPUFF
Fristående sittpuff med mjuka kanter och organiska former som är enkla att 
kombinera till olika sittkombinationer. Sitsen är klädd med tyg (välj tyg ur 
Kinnarps Colour Studio sortiment), sockel i svart trä och glidfötter i svart 
(1-sitsen kan även ha fot med snurrfunktion). 2-sits och 3-sits puffarna kan 
även utrustas med eluttag i sockeln.

FI1BAW
1-sits

FI1S
1-sits med
snurrfunktion

FI1T
1-sits, trekant

FI1XXL
1-sits, stor låg

FI2
2-sits

FI3
3-sits

Den låga puffen är en inbjudande plats där man gärna tar en stunds avkoppling 
eller social stund tillsammans med kollegorna.

FÅTÖLJ ELLER SOFFA – LÅG RYGG
Fristående fåtölj och soffa med låg rygg som kombineras för att skapa olika 
typer av sittkombinationer. Ryggdynan är utformad för att ge ett skönt stöd i 
svanken. Som standard ingår ryggdyna men denna kan bytas ut mot kudde 
(ryggdyna och kudde kan fås med eller utan knapp). Välj tyg ur Kinnarps 
Colour Studio för rygg, sits, ryggdyna och kudde. Sockel och fot med snurr-
funktion i svart trä, 2-sits och 3-sits kan utrustas med el i sockeln. 

FILB1BAW 
1-sits

FILB1S
1-sits med  
snurrfunktion

FILB2
2-sits

FILB3L
3-sits vänster

FILB3R
3-sits höger

Lösa kuddar och knapp finns att välja till som tillval. De är en tilltalande design- 
detalj som bidrar med en behaglig hemmakänsla i arbetsmiljön.
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FÅTÖLJ ELLER SOFFA – HÖG RYGG
Fåtölj eller soffa med hög rygg som skärmar av och ger avskildhet. Är kopp-
lingsbara, med smart kopplingsbeslag i svart, vitt eller silver, för att skapa 
större sittkombinationer (fåtölj med snurrfunktion är alltid fristående). Som 
standard ingår ryggdyna men denna kan bytas ut mot kudde (ryggdyna och 
kudde kan fås med eller utan knapp). Välj tyg ur Kinnarps Colour Studio för 
rygg, sits, ryggdyna och kudde (kan vara olika). Alla enheter har svart trä-
sockel, 2- och 3-sits kan utrustas med el i sockeln. Fåtöljen med snurrfunktion 
(swingback) har metallfot.

FIHB1BAW
1-sits

FIHB1S
1-sits med  
snurrfunktion

FIHB2
2-sits

FIHB3R
3-sits höger

FIHB3L
3-sits vänster

LOVE SEAT – LÅG ELLER HÖG RYGG
Love Seat är en fåtölj för två med spännande uttryck och funktionalitet. 
Består av två sittytor som uppmuntrar till samvaro och dialog. Finns med låg 
rygg för öppenhet eller hög rygg för avskildhet. Love Seat med hög rygg är 
kopplingsbar, med smart kopplingsbeslag i svart, vitt eller silver. Som stan-
dard ingår kudde (kan fås med eller utan knapp). Välj tyg ur Kinnarps Colour 
Studio för rygg, sits och kudde (kan vara olika). Sockel i svart trä, kan även 
utrustas med el i sockeln. 

FILSLB2
2-sits låg rygg

FILSHB2
2-sits hög rygg

Genom att kombinera och matcha olika färger på dynor och ryggar skapas ett 
kreativt uttryck. För personliga och unika kombinationer.  
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ARBETSPLATS
Tillfällig arbetsplats som ger avskildhet för eget fokus. Består av skärm  
och bordsskiva som kan placeras i tre olika höjder, beroende på om du vill 
arbeta ståendes eller sittandes (vid barstol eller arbetsstol). Är kopplingsbar 
för att skapa ny funktionalitet. Ställfötter för stabil placering även på ojämna 
golv. Tygklädd skärm där du väljer tyg ur Kinnarps Colour Studio och bords-
skiva i laminat, fanér eller solitt trä.

FIWC740
Working cove  
med bordsskiva, 
höjd 740 mm

FIWC900
Working cove  
med bordsskiva, 
höjd 900 mm

FIWC1050
Working cove  
med bordsskiva, 
höjd 1050 mm

FÖRVARING
Förvaringslösning som består av hög rygg och fyra olika inredningsalternativ. 
Inred med hyllor för förvaring av pärmar, broschyrer, tidskrifter eller annat 
kontorsmaterial. Eller med klädstång för att hänga ytterkläder (klädstång  
i kromat metallrör). Ställfötter för stabil placering även på ojämna golv.  
Tygklädd skärm där du väljer tyg ur Kinnarps Colour Studio och hyllplan i 
laminat, fanér eller solitt trä.

FISCCR
Storage cove med klädstång,
längd 1195 mm

FISC1
Storage cove med 3 hyllor,
höjd 1050/673/296 mm

FISC2
Storage cove med 2 hyllor, 
höjd 900/740 mm

FISC3
Storage cove med 2 hyllor,
höjd 1050/296 mm

Storage Cove ger dig en funktionell och väldesignad förvaringslösning där du 
öppet och nära till hands har den förvaring du behöver.
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SKÄRM FÖR SAMARBETE
Skärm att använda som koppling mellan soffor och fåtöljer med hög rygg, 
Working cove eller Storage cove. Ska kopplas på två sidor. En praktisk lösning 
som ger möjligheten att skapa flexibla miljöer för arbete, avstämning eller 
möte. Du kan välja att koppla bord på en eller två sidor. Borden finns i tre 
höjder och fyra storlekar (600x800,  800x1100, 600x1200 och 800x1400). Finns 
även som fristående variant (se Co-creation table). Skärmarna är tygklädda 
och du väljer tyg ur Kinnarps Colour Studio. Kopplingsbeslag i svart, vitt eller 
silver.

FICC2
Co-creation screen för koppling
1400x1320 mm

BORD FÖR SAMARBETE
Bord att användas tillsammans med Co-creation screen (fristående). Finns i 
tre höjder och två bordsvarianter (600x800 och 600x1200) och kan användas 
för stående eller sittande arbete beroende på val av höjd. Du väljer om du vill 
placera bord på ena eller bägge sidor av den fristående skärmen. Bord med 
740 mm höjd kan även kombineras med noteringstavla och monitorskärm. 
Borden kan utrustas med eluttag och kabelgenomföring för smidig uppkopp-
ling. Bordsskiva i laminat eller fanér och underrede i svart, vitt eller silver.

Co-creation table,
höjd 740 mm

Co-creation table,
höjd 900 mm

Co-creation table,
höjd 1050 mm
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SAMARBETSPLATS
Mötesgrupp, för upp till sex personer, som består av skärmar och bord. Bords- 
skivan kan placeras i tre olika höjder, beroende på om du vill arbeta ståendes 
eller sittandes. Skärmarna är tygklädda och du väljer tyg ur Kinnarps Colour 
Studio (kan vara olika per skärm), bordsskiva i laminat eller fanér, underrede 
i svart, vitt eller silver och kopplingsbeslag i svart, vitt eller silver.

FICC1
Co-creation space med bordsskiva, 
höjd 740, 900 eller 1050 mm

SOFFBORD OCH SIDOBORD
Väldesignade soffbord och sidobord i laminat eller fanér. Placeras tillsam-
mans med puffar, soffor, fåtöljer eller Love Seat. Sidobordet är även praktiskt 
att använda som laptop bord. Används enskilt eller flera tillsammans om det 
behövs. Metallunderrede i vitt, svart, silver eller krom.

FIT66L
Soffbord

AFIT63L
Soffbord

FIT63H
Sidobord/laptopbord



När du väljer Kinnarps, blir du en oumbärlig del av kedjereaktionen. Att välja kvalitetslösningar präglade av hantverk, samverkan och ergo- 
nomi innebär att välja ett friskare, gladare och mer produktivt team. Det betyder också en mer framgångsrik och hållbar verksamhet.  
Allt kommer tillbaka till THE BETTER EFFECT. www.kinnarpsinterior.se/THEBETTEREFFECT

SVENSKTILLVERKAD HÅLLBARHET 
Fields har fokus både på kvalitet och hållbar-
het. Vi har ansvar och kontroll över hela till-
verkningskedjan. Från råvaruinköp och produk-
tion, till transporter och återanvändning av 
emballage. I vårt ackrediterade testlaborato-
rium ser vi till att de olika modulerna lever upp 
till internationella kvalitetsstandarder. Serien 
uppfyller även krav på separerbarhet vilket 
möjliggör återvinning. De tyger som används är 
utan flamskyddsmedel och delar av serien är 
även FCS-märkt. Det hållbara tänket genomsy-
rar även seriens flexibla användning då den är 
framtagen för att passa alla – med fokus på väl-
mående, personifiering och valmöjligheter.
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MATERIAL OCH FÄRGER

ETT URVAL AV PASSANDE TYGER

Med Fields kan du hitta just det uttryck som passar er miljö allra bäst. Nedan 
har du exempel på olika tyger som harmoniserar med varandra (du hittar fler 
tyger på vår webb). Kombinera tygerna med övriga material.

Låt dig inspireras av vårt unika Kinnarps Colour Studio sortiment. Det innehåller allt du kan önska 
dig gällande kreativa och vackra material (tyg, läder, laminat, fanér, metall, akryl, plast och glas). 
En hållbar kollektion med ett stort utbud av färger och mönster som kombinerar klassisk elegans 
med de senaste trenderna. Med de tilltalande accentfärgerna harmoniserar du olika färger och 
material med varandra för en inbjudande helhet. Allt för att du ska hitta det uttryck som passar just 
er miljö allra bäst. www.kinnarpsinterior.se/addmorecolour

Remix 3961
Blazer 4151
Gaja 6761

Nemi Melange 5162
Blazer 4160
Forte 9360

Nemi Melange 5153
Juno 3759
Radio 5759

Nemi Melange 5170
Xtreme 4576
Blazer 4176

Hemp 7733
Radio 5720
Nemi Melange 5122

Forte 9313
Juno 3722
Amaretta 6610

Svart

Bok

Gråek

Björk

Grå

Ek

Vit Amouk

LAMINAT

FANÉR

Björk Ek

TRÄ

Ryggar och skärmar kan kläs i ett begränsat tygurval. 
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Vit Krom Silver Svart

Radio 5738
Fame 4730
Juno 3730

Amdal 9581
Play 4480
On Stage! 5980

Forte Monaco 3584
Forte 9384
Juno 3784

Remix 3990
Amdal 9590
Blazer 4190

Nemi Melange 5190
Forte 9398
Blazer 4198

Fame 4799
Remix 3998 
Radio 5799

METALLER
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TILLBEHÖR

HÄNGANDE BLOMKRUKOR
Blomkruka i grå lera att hänga över skärm. Har 
plats för tre blomkrukor på rad. Hållare i svart, 
vitt eller silver.

KROKAR, S-KROK OCH O-KROK
Krok att hänga över skärm eller soffrygg. Finns i 
två utföranden, s-krok och o-krok, i svart, vitt 
eller silver. O-kroken har många användnings-
områden. Utformad för att hänga rocken på, men 
funkar utmärkt även som tidsskriftshållare.

HÄNGANDE BLOMKRUKA
Blomkruka i grå lera att hänga över skärm. 
Finns med kort eller lång upphängningskrok. 
Hållare i svart, vitt eller silver.

NOTERINGSTAVLA
Noteringstavla för skärm eller soffrygg. Fästes 
med krokar och går att flytta vid behov. Har även 
ränna för pennor. Skiva i vitt och krokar i svart, 
vitt eller silver.

MONITORFÄSTE
Praktiskt fäste för upphängning av monitor- 
eller tv-skärm. Hänges över skärm med stadiga 
fästen (maxbelastning är 10 kg).

SPOT ELUTTAG
Med denna spot har du strömtillförsel nära till 
hands för att ladda din laptop eller mobil. Place-

ras i sockeln på sittmöbler eller i bordsskivor. 
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POP-UP EL
Med ett lätt tryck höjer du pop-upen för att få 
tillgång till eluttag och nätverk. Sedan trycker du 
bara ner den när den inte används för att få ett 
rent och städat utrymme.

POWERBOX
Med denna powerbox har du uttag för elanslut-
ning, nätverksuttag och USB nära till hands. Har 
även en praktisk kabelfälla.

KABELGENOMFÖRING
Rektangulärt skivurtag för kabelgenomföring i 
bordsskiva. Gör att kablar och kontakter inte är i 
vägen. Har kantlist i svart, vitt eller silvergrått. 

KABELGENOMFÖRING
Kabelgenomföring som placeras i runt skivurtag 
i bordsskivor. Finns i plast (svart, vitt eller grått) 
eller i metall.

LADDARE MOBIL 
Trådlös laddningsenhet som enkelt laddar din 

mobiltelefon när du lägger den på enheten.

KABELDRAGNINGSPAKET
Kabelnät i svart meshnät  som skruvas fast 
under bordsskivan. Håller kablar och kontakter 
på plats så att inget hänger ner på golvet och är 
i vägen. 



 

      

    FI1BAW/FI1S 600 600 440 600 600 420 430 10,4/17,1

    FI1T 560 540 440 560 540 420 430 8,0

    FI1XXL 800 800 220 800 800 200 210 13,0

    FI2 1200 600 440 1200 600 420 430 17,5

    FI3 1800 600 440 1800 600 420 430 26,0

    FILB1BAW/FILB1S 650 630 800 580 450 420 430 23,8/30,1

    FILB2 1250 630 800 1180 450 420 430 39,2

    FILB3R/FILB3L 1850 630 800 1780 450 420 430 54,0/54,0

    FIHB1BAW/FIHB1S 650 630 1330 580 450 420 430 32,4/38,7

    FIHB2 1250 630 1330 1180 450 420 430 53,5

    FIHB3R/FILHB3L 1850 630 1330 1780 450 420 420 71,7/71,7

    FILSHB2 1250 650 1330 590X2 450 420 430 53,5 

    FILSLB2 1250 650 800 590x2 450 420 430 39,2
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MÅTT OCH FAKTA

    SITTPUFFAR 

    FÅTÖLJ ELLER SOFFA, LÅG RYGG 

    FÅTÖLJ ELLER SOFFA, HÖG RYGG 

    LOVE SEAT – LÅG OCH HÖG RYGG 

* Ryggar och skärmar kan kläs i ett begränsat tygurval. 

WORKING COVE  Fast höjd 740/900/1050 mm STORAGE COVE  Fast höjd 1050/900/673/296 mm

WORKING COVE Består av en hög skärm och bordsskiva som kan placeras i tre olika höjder (740, 900 och 1050 mm). Kopplingsbar. Skärmen består av formpressad 

plywood (bok/poppel) överdragen med 5 mm skuren polyeter som sedan kläs med valt tyg (Kinnarps Colour Studio)*. Skärmen är totalt 26 mm tjock. På skärmens 

undersida finns fyra justerbara ställfötter av metall och plast (skruvanordning i metall och fot i svart plast (polypropen). Bordsskiva (23 mm) i laminat (vit, grå, svart, 

amouk, gråek), fanér (ek, björk, bok) eller solitt trä (20 mm, ek, björk). Skivan har en 2 mm kantlist som i fanérutförandet är av trä och i laminatutförandet i plast. Den 

solida skivan består av stavlimmat massivt trä. Underrede – svart pulverlackerad metall. STORAGE COVE Består av hög skärm och fyra olika inredningsalternativ –  

hyllor med tre olika placeringsalternativ eller klädstång (rör i krom, beslagsfästen i svart, vitt eller silver). Skärm, skiva och underrede – se fakta under rubriken  

”Working Cove” ovan. ENHET mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

* Ryggar och skärmar kan kläs i ett begränsat tygurval. 

SITTPUFF Sits – plywood och OSB med 65 mm formgjuten polyeter på toppen och 7 mm skuren polyeter på sidorna. Kläs med valt tyg (Kinnarps Colour Studio). Sockel 

– höjd 65 mm (exkl. glidfot) –  i formpressad plywood (bok) svartlackad. 2-sits- och 3-sitspuffar kan utrustas med el i sockeln. Glidfot, 40x10 mm, i svart polyamid. 1-sits 

puffen finns även med snurrmekanism (swing-back-funktion). FÅTÖLJ/SOFFA Fåtöljer och soffor består av sittpuff, ryggdyna samt rygg. Välj mellan låg eller hög rygg. 

Enheter med låg rygg är alltid fristående. Sits och sockel – se fakta om sittpuff. Rygg – formpressad plywood (bok/poppel) överdragen med 5 mm skuren polyeter som 

sedan kläs med valt tyg (Kinnarps Colour Studio)*. Ryggen är totalt 26 mm tjock. Ryggdyna – plywoodskiva med skuren polyeter, som formats för att ge god sittkomfort 

och stöd åt svanken. Kläs med valt tyg (Kinnarps Colour Studio). Välj ryggdyna med eller utan klädd knapp. Du kan också välja att ersätta ryggdynan med lösa kuddar. 

LOVE SEAT Love Seat består av en sittpuff, två kuddar samt två låga eller höga ryggar. Enheter med låg rygg är alltid fristående. Sits, sockel, rygg – se fakta under 

rubriken ”fåtölj/soffa” ovan. ENHET mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.
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CO-CREATION SCREEN  För koppling CO-CREATION TABLE  Fast höjd 740/900/1050 mm

SOFFBORD OCH SIDOBORD Bordsskiva (23 mm). Fanérutförande (bok, björk, 

ek) – MDF klädd med fanér, kanter i klarlackad MDF. Laminatutförande 

(svart, vit, grå, amouk, gråek) – spånskiva klädd med laminat, kantlist i plast 

(matchande färg). Underrede i pulverlackad eller kromad metall (svart, vit, 

silver, krom). ENHET mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

CO-CREATION SPACE Mötesgrupp för upp till sex personer med fyra  

skärmar samt bord. Skärmen består av formpressad plywood (bok/poppel) 

överdragen med 5 mm skuren polyeter som sedan kläs med valt tyg  

(Kinnarps Colour Studio)*. Skärmen är totalt 26 mm tjock (kan kläs i olika 

tyger per skärm). Bordsskivan 2000x900 mm (tjocklek 23 mm) kan fås i 

laminat (svart, vit, grå, amouk, gråek) eller fanér (bok, björk, ek). Skivan kan 

placeras i tre olika höjder (740, 900 eller 1050 mm). Underrede i metall 

(svart, vit, silver). Kopplingsbeslag i svart, vitt eller silver. ENHET mm, kg. 

DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

CO-CREATION TABLE Används tillsammans med Co-creation screen  

(fristående med ställfötter). Bord i storlekarna 600x800 eller 600x1200 mm. 

Kan fås i tre olika höjder (740, 900 och 1050 mm). Bordsskiva (23 mm)  

i laminat (vit, grå, svart, amouk eller gråek) eller fanér (bok, björk, ek). Kan 

utrustas med eluttag och kabelgenomföring. Underrede i metall (svart, vit, 

silver). ENHET mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB. 

SKÄRM FÖR KOPPLING Avsedd att användas mellan enheter med hög rygg. 

Kopplingsbeslag i svart, vitt eller silver. Ställfötter. Formpressad plywood 

(bok/poppel) överdragen med 5 mm skuren polyeter som sedan kläs med 

valt tyg (Kinnarps Colour Studio)*. Ryggen är totalt 26 mm tjock. Kan förses 

med bord i alla höjder (740, 900 eller 1050 mm) och fyra storlekar, (600x800,  

800x1100, 600x1200 och 800x1400), på en eller två sidor. Till 2-sits soffa 

rekommenderas bordsstorlek 1100x800 och till 3-sits soffa 1400x800 mm, 

båda i höjden 740 mm. ENHET mm, kg. 

DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB. 

* Ryggar och skärmar kan kläs i ett begränsat tygurval. 

FIELDS

TILLVAL Kudde (FICU), klädd knapp på kudde eller ryggdyna, klädstång (744793000X). TILLBEHÖR Blomkruka (FIFP), blomkruka med kort krok (FIHFP1S), blomkruka 

med lång krok (FIHFP1L), 3 blomkrukor med kort krok (FIHFP3S), S-krok (FIH), O-krok (FIOH), noteringstavla (FIWB), monitorfäste (FIMH), eluttag (T50SPOT), pop-up-el 

(FIPUS), powerbox (O663), kabelgenomföring T80 (svart, vit, grå, metall),  mobilladdare (T80WCU), kabeldragningspaket small (FICAK-S) och large (FICAK-L). 

DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

Notera att tygvalet är begränsat. Detta uppslag innehåller en överblick av befintliga enheter och mått. För exakta konfigurationsmöjligheter kontakta ditt lokala säljkontor.

För koppling
FICC2

CO-CREATION SPACE  Fast höjd 740/900/1050 mm SOFFBORD OCH SIDOBORD  Höjd 380/660 mm
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