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DEN MÄNSKLIGA ARBETSPLATSEN
Vi behöver en genomtänkt och trivsam arbetsmiljö för att må bra och prestera bra. 
Space-serien har, genom sina olika enheter, möjlighet att stimulera till rörelse och 
kommunikation. Den erbjuder valfrihet till olika ytor att mötas och samverka på  
– sitta vid arbetsbord eller mötesbord, ha ett stående möte eller kaffepaus vid en 
förvaringsö eller slå sig ner på de låga skåpen för spontan dialog med kollegan. Ett 
medvetet mobilt designtänk som uppmanar till variation, dialog och välbefinnande.
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Stefan Brodbeck
Brodbeck Design

MÅLET MED SPACE VAR ATT 
SKAPA ETT UNIVERSALSYSTEM  
SOM PASSAR TILL MÅNGA OLIKA 
BEHOV. EN FLEXIBEL OCH  
MODULÄR LÖSNING MED STORA  
ANPASSNINGSMÖJLIGHETER.  
EN ENHET MED SPÄNNANDE 
FUNKTIONER OCH VAL FÖR ATT  
SKAPA FUNKTIONELLA, MEN 
OCKSÅ KÄNSLOMÄSSIGA OCH  
INSPIRERANDE, PLATSER.” 

”
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NO. 1
Med hjälp av de olika förvaringsenheterna 
skapas traditionell förvaring med finess. 
Genom att kombinera öppen och stängd 
förvaring samt lägga till avdelare i färg blir 
uttrycket och känslan både tilltalande och 
personligt.

NO. 2
Att kombinera enheter i olika höjder ger ett 
levande intryck. Tillsammans med mönstrade 
fronter och ekben blir förvaringen även ett 
väldesignat element i olika ytor. Den låga 
förvaringen går även att kombinera med  
sittkudde för att skapa sociala sittytor.

NO. 3 
I denna uppställning möter olika färger, former  
och material varandra. Den nytänkande enheten 
A-modul, som kan placeras på låga skåp eller 
direkt på golv, bidrar med lättillgänglig förvar-
ing. Den bidrar även med ett spännande uttryck 
och en unik karaktär. Arbetsborden har två olika 
bentyper; A-formade träben som harmoniserar 
formmässigt med metallramen på A-modulen, 
samt det integrerade bordsbenet i den låga  
förvaringen som sparar yta i arbetsmiljön.

SPACE – ETT URVAL
Space 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, www.kinnarpsinterior.se/space 
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NO. 4
I sin flexibla och modulära grundtanke tillåter 
Space dig att leka med färger, former, olika 
höjder, fronter och handtag. Öppna delar  
släpper igenom ljus, stängda delar fungerar  
som avdelare och olikfärgade ryggar bidrar  
till inspirerande kontraster. 

NO. 5
Space arbetsbord i kombination med den 
öppna delen Q-ram och den liggande S-hyllan 
ger smidig förvaring i rätt höjd. Det fungerar  
även som en partiell avdelare till nästa arbets- 
plats, som delar av men som även släpper in. 
Q-ram och S-hylla bidrar med ett eget uttryck 
där hyllor och olika färger och material skapar 
en hemlik miljö på arbetsplatsen.

NO. 6
Den organiskt formade Spine-lösningen, som 
består av ett flertal sammankopplade låga 
enheter, bidrar med ett lekfullt intryck och ett 
multifunktionellt tänk. Med hjälp av den vink-
lade powerboxen (låda för nätverk och ström) 
finns alltid strömtillförsel nära till hands.  
Sittkuddar, förvaring och arbetsbord skapar  
närhet och modernt utformade arbetsytor.
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HEMKÄNSLA PÅ JOBBET
I dagens arbetsmiljöer är det viktigt med ytor som bidrar med ett hemtrevligt uttryck 
för att skapa gemenskap. Med hjälp av Space kombineras de traditionella ytorna med 
nyskapande lösningar där färger, former och detaljer bidrar med en känsla av design 
och ”hemma på jobbet”, allt för en skön och inspirerande helhet.
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Rygg med Kinnarps Whiteboard ger en praktisk yta att anteckna på,  
allt för att snabbt få ner och dela nya idéer och tankar. 

Den tygklädda ryggen bidrar med ett mjukt och personligt uttryck.  
Du har tyger i olika färger och material att välja på.
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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. 
Space passar bra in i dessa aktivitetsbaserade arbetsmiljöer då den erbjuder variation och 
flexibla ytor som anpassar sig efter den aktivitet du ska utföra.
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EGET FOKUS
I dagens öppna klimat är det viktigt att även få möjlighet att arbeta ostört. Få tid  
att samla tankarna, komma på idéer eller fördjupa sig i nytt material. Space ger dig  
utrymme för ditt eget fokus. Avskilda arbetsplatser med bord och skärm ger dig 
möjlighet att skriva, chatta eller skicka e-post. Enheterna kan också dela av arbets- 
ytorna och tillsammans med tygrygg fungera som ljuddämpare. Med hjälp av ström- 
uppkoppling nära till hands laddar du enkelt din mobil eller laptop.



DU OCH JAG
Det är när vi arbetar tillsammans, delar våra kunskaper och idéer som vi löser problem 
och gör framsteg. Med Space får vi den plats vi behöver för att kunna kommunicera och 
diskutera. Vid Spine-lösningen med sittkuddar kan vi slå oss ner för en snabb avstämning. 
Med en öppenhet och närhet till övriga kollegor som enkelt 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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TEAM WORK
När vi arbetar i team träffas vi och samarbetar i olika typer av  
projekt- eller arbetsgrupper.  Med Space 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.  
För att vi gemensamt ska kunna se framåt och nå uppsatta mål. 



Med ett lätt tryck höjer du pop-upen för att  
få tillgång till eluttag. 

Med hjälp av en toppskiva av glas  
kan ni anteckna direkt där ni står runt  
bordet. Nya idéer skissas fram och  
kreativa tankar tar form.

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 Space skapas ytor för olika typer av möten. I större eller mindre 
grupper, stående vid en förvaringsö eller sittande vid ett mötesbord,  
i samma rum eller online. Levande, inbjudande miljöer som även är  
strukturerade 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.



SOCIALA STUNDER
Vi behöver alla ta en paus ibland. Ta oss tid att umgås, dricka en välbehöv-
lig kopp kaffe och ladda batterierna. Betydelsefulla stunder som ger oss 
tillfälle att lära känna varandra på ett avslappnat sätt. Något som är viktigt 
eftersom vi i dagens arbetsmiljöer ofta befinner oss på olika platser. Med 
Space skapas en hemmakänsla på arbetsplatsen med inbjudande platser 
där vi gärna slår oss ner.
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S-HYLLA
Enhet som placeras på höjden mellan uppbyggda stommar.  
Fungerar som en koppling till nästa förvaring.

BEN
De smäckra A-formade träbenen harmoniserar 
med de övriga trämaterialen i stommarna för ett 
enhetligt uttryck.

Q-RAM
Metallram i två storlekar som används  
i kombination med utvalda stommar.  
Den ger möjlighet att skapa luft i olika 
kombinationer.

BORDSSKIVA
Oberon arbetsbord med en organiskt formad 
skiva som har en form med mjuka linjer. 

INTEGRERAT BEN
Borden kan integreras i powerbox (med hjälp 
av runt eller fyrkantigt ben) för att göra dem till 
en del av Spine-lösningen.

POWERBOX RAK ELLER VINKLAD
Powerbox med eller utan eluttag. Genom att placera den i rakt  
eller vinklat utförande mellan stommarna skapas Spine-lösningen. 
Finns även med bordsintegration.

BENREDUKTION
Den smarta benreduktionen innebär  
att två enheter delar ett benpar för ett  
stilrent uttryck.

STOMMAR
Det finns ett stort urval av stommar att välja på i 
olika höjd, bredd och djup. Finns i många olika val 
på utförande exteriört och interiört.
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SPINE
Ett flertal låga enheter som är sammankopplade med 
powerbox (vinklad eller rak). Oberon (sitt-sitt bord) kan  
vara integrerade i powerbox. 

FÖRVARINGSÖ
Ett flertal skåp som är sammankopplade 
med toppskiva av glas eller trä. Kan även 
ha integrerad el. 

A-MODUL
Nytänkande förvaring, avdelare  
och designelement som placeras  
på förvaring eller direkt på golv.

SKAPA DIN ARBETSMILJÖ
MED SPACE
1. VÄLJ STOMMAR, BORD OCH EV. POWERBOX
Utifrån den arbetsmiljö du vill skapa väljer du stommar, 
A-modul, S-hylla, Q-ram osv. samt hur du vill placera och  
kombinera dem med bord och övrig inredning. Power-
box skapar Spinelösningen och bidrar med eltillförsel 
och bordsintegration.

2. VÄLJ INREDNING I STOMMAR
Du kan få olika inredningsalternativ i stommarna som 
hyllor, lådor och avdelare i olika färgvarianter.

3. VÄLJ TOPPSKIVA
Du kan välja toppskivor i olika material, storlekar och 
färger till stommarna.

4. VÄLJ FRONTER
Fronterna finns i många varianter och utseenden 
antingen i trä, glas eller i olika färger. Det finns även  
en mönstrad trädörr med ett grafiskt mönster.

5. VÄLJ HANDTAG
Du har flera typer av handtag att välja på i trä, metall 
eller plast.

6. VÄLJ UNDERREDE
Det finns flera underreden att välja på både till stommar 
och bord. Med hjälp av benreduktion får du ett snyggt 
och rent uttryck när fler enheter placeras bredvid 
varandra.

7. VÄLJ TILLVAL OCH TILLBEHÖR
Anpassa din arbetsmiljö och förvaring med funktionella 
tillval som tex lås, eluttag eller akrylrygg och praktiska 
tillbehör som pop-up-el eller nät för kabeluppsamling.

Se mer på www.kinnarpsinterior.se/space
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Stommarna har dolda gångjärn för ett 
renare uttryck. Gångjärnen ger även en 
mjuk, tyst, stängning av skåpsfronten.
 

Vissa stommar går även att hänga på  
väggen. Något som ger en höjdanpas-
sad förvaring som även sparar golvyta.

För ett rent uttryck görs inga extra hål 
på insidan av stommarna än för den 
inredning som placeras där. Om du vill 
ha ytterligare hål för att t ex kunna flytta 
hyllor görs detta via tillvalet komplett 
hålbild.

Välj utförande
MÅTT Se sidan 34.
STOMME Laminat (vit, ljusgrå, mörkgrå, gråvit, ek, gråek, bok, björk, valnöt, amouk)  
och fanér (bok, björk, ek).

STOMMAR
Det finns ett stort urval av stommar att välja på i olika höjd, bredd och djup. Tack vare seriens modulära uppbyggnad  
i flera material, utföranden och olika tillval är den enkel att anpassa till såväl olika miljöer som personliga önskemål.  
Du kan koppla ihop stommar med varandra för att bygga på bredden eller stapla dem på varandra för att bygga på  
höjden. Du väljer utförande, både exteriört och interiört, och får en organiserad och funktionell förvaring som sam- 
tidigt är en väldesignad lösning.
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SPOC (SPACE PULL OUT CABINET) 
SPOC kan användas som en personlig förvaring eller en förvaring som 
delas av två personer (Duo). Finns i två olika höjder (740, 1246 mm)  
och längder (800, 900 mm). Enkel att dra ut för att hitta det du behöver, 
sedan skjuter du bara in den igen för funktionella och rena ytor.    

FÖRVARING OCH AVDELARE
SPOC är lätt att dra ut och har en  
stabil konstruktion. Den bordshöga 
varianten ger extra avlastningsyta 
bredvid arbetsbordet och mer plats 
för personlig förvaring än en vanlig 
hurts. Den smarta funktionaliteten 
gör att du genom att dra ut den  
högre SPOC:en även skapar ett eget 
utrymme i ett öppet landskap. Hand-
taget (no. 12) till SPOC-förvaringen  
är av aluminium och finns i silver, vit, 
svart eller krom.

Välj utförande
STOMME Laminat (vit, ljusgrå, mörk- 
grå, gråvit, bok, björk, valnöt, amouk,  
ek, gråek) samt fanér (bok, björk, ek).

A-MODUL
Spännande och nytänkande förvaring, avdelare och designelement som 
placeras på förvaring eller direkt på golv. Finns i en storlek med flera  
färg- och materialalternativ. Placera öppningen åt samma håll eller en åt 
varje håll.

De olika Space-enheterna Q-ram och S-hylla bidrar både med estetik och 
funktionalitet till olika typer av arbetsmiljöer. De binder samman olika typer 
av ytor, utan att skärma av helt och erbjuder praktisk förvaring. Genom att 
bygga förvaring på höjden utnyttjas även arbetsytan maximalt.

A-MODUL
A-modulen ger dig en öppen och  
tillgänglig förvaring. Perfekt för  
teamet eller projektgruppen som  
alltid har tillgång till det som  
behövs nära arbetsplatsen eller 
mötesbordet.  

Enheten är designad för att passa in 
både med fram- och baksida i olika 
typer av arbets- eller mötesytor. Olik-
färgade ryggar och hyllor bidrar med 
nya uttryck och personlig karaktär.

Q-RAM
Metallram i två storlekar som 
används i kombination med utvalda 
stommar. Den ger möjlighet att  
skapa luft i olika kombinationer.

S-HYLLA
Är en enhet som placeras på höjden 
mellan uppbyggda stommar och 
fungerar som en koppling till nästa 
förvaring. En synlig och tilltalande 
lösning i ögonhöjd.

Välj utförande
METALL Samtliga metallfärger.  
Se sidan 28.
STOMME Laminat (vit, grå, ljusgrå, 
mörkgrå, gråek, valnöt, amouk)  
och fanér (bok, björk, ek). 

Välj utförande
STOMME Finns i laminat 
(vit, ljusgrå, mörkgrå, gråvit, bok, 
björk, valnöt, amouk, ek, gråek) 
samt fanér (bok, björk, ek).

Välj utförande
METALL Samtliga metallfärger.  
Se sidan 28.

Q-RAM OCH S-HYLLA
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INREDNING
Välj inredning i stommarna efter vad du vill förvara och hur. Du kan välja mellan olika hyllor av trä eller metall eller  
lådor. Genom att kombinera med avdelare tillförs färg, form, känsla och ny funktionalitet till din förvaring. 
 

AVDELARE 1
Består av två avdelare samt tre  
fasta hyllplan.

AVDELARE 2
Består av två avdelare, tre hyllplan  
samt olika alternativ för närförvaring 
(finns i tre olika utföranden; med  
front, med två eller tre lådor).

AVDELARE 3
Består av en fast avdelare samt två 
hyllplan.

Välj utförande
Avdelarna finns i laminat  
(spearmint, petrol, blå, grön,  
orange, guldgul, röd, vit, gråvit,  
ljusgrå, mörkgrå, svart, gråek,  
valnöt och amouk) samt fanér  
(bok, björk, ek).

TOPPSKIVOR
Du kan välja toppskivor i olika material, storlekar och färger till stommarna. Det är ett bra sätt att skapa kontraster och 
lägga till ett personligt uttryck till förvaringen.Toppskivan kan fås med hål för att komplettera med exempelvis pop-up-el.

TOPPSKIVA LAMINAT/FANÉR
Välj mellan olika färger och varianter 
av laminat eller fanér för toppskivan. 
Ett bra sätt att hitta just det uttryck 
som passar er arbetsmiljö allra bäst. 

TOPPSKIVA GLAS
Hållbar toppskiva av glas (finns i 
olika färger) som bidrar med ett 
spännande uttryck. Ger även  
ett funktionellt mervärde då den  
fungerar som en skrivbar yta.

Välj utförande
GLAS Petrol, orange eller lila.

Välj utförande
LAMINAT Vit, ljusgrå, mörkgrå, 
gråvit, bok, björk, valnöt, amouk, 
ek, gråek. FANÉR Bok, björk, ek.
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FRONTER
Du har många olika varianter av fronter att välja på till stommarna. Var och en med ett eget uttryck och funktionalitet.  
Kombinera även med olika varianter av handtag. Dolda gångjärn med mjuk stängning är standard. 

SLÄT DÖRR
Slät dörr för ett stilrent uttryck. Finns 
även som vitrindörr i glas. Välj mellan 
olika material, färger och handtag. 
Kombinera även med lås om det 
behövs.

JALUSI
VERTIKAL OCH HORISONTELL
Jalusi i olika material och färger. 
Handtagets färg följer färgen du  
väljer på jalusiet. Kommer med  
låsfunktion, finns även som tillval 
utan lås.

SKJUTDÖRR
Skjutdörr som sparar yta då inget 
öppnas utåt. Välj mellan olika  
material, färger och handtag. Kom-
binera även med lås om det behövs. 
Vissa varianter av skjutdörrar kan  
fås som mönstrad dörr.

Välj utförande
Samtliga laminat och fanér  
(se sid 28), samt även vitrindörr  
i glas (klarglas). 

Välj utförande
Samtliga laminat och fanér  
(se sid 28). 

Välj utförande
LAMINAT (vit, ljusgrå, mörkgrå, 
svart, röd, blå, grön, guldgul,  
spearmint, petrol, orange).

Välj utförande
PLAST (vit, ljusgrå, mörkgrå)  
och fanér (bok, björk, ek).

HANDTAG
Kombinera ditt val av front med handtag. Du har olika utföranden, färger och material att välja på.
 

NO. 4
Infällt plasthandtag. 
Silver, vit eller svart.

NO. 10
Handtag i krom.

NO. 8
Metallhandtag.
Silver, vit, svart  
eller krom.

NO. 6
Plasthandtag.  
Silver, vit eller svart.

NO. 7
Metallhandtag.
Silver, vit, svart  
eller krom.

NO. 5
Metallhandtag i 
silver med grepp  
av trä i ek, bok  
eller björk.

NO. 9
Metallhandtag.
Silver, vit, svart  
eller krom.

MÖNSTRAD DÖRR
Trädörr med ett infräst grafiskt  
mönster. Välj mellan olika färger  
och handtag. Kombinera även  
med lås om det behövs.
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UNDERREDEN
Du kan anpassa valet av underrede efter vilken typ av golv du har och vilken funktionalitet du behöver. Du har ben, 
sockel eller hjul att välja på. Den smarta benreduktionen innebär att två enheter delar ett benpar, för färre ben och 
ett stilrent uttryck.

 

METALLBEN
Benunderrede i metall, finns som 
runt eller fyrkantigt. Kan komplette- 
ras med benreduktion (om fler en-
heter kopplas ihop med varandra) 
för att minska antalet ben. Juster-
bar ställfot.

TRÄBEN
Stilrent fyrkantigt benunderrede i 
trä. Kan kompletteras med ben- 
reduktion (om fler enheter kopplas 
ihop med varandra) för att minska 
antalet ben. Justerbar ställfot.

SOCKEL
Sockel av metall. Justerbar ställfot.

HJUL
Mobilt underrede om du behöver 
kunna möblera om och flytta på 
förvaringen.  
 

Välj utförande
Svart, vit, silver, krom.

Välj utförande
Bok, björk, ek. 

Välj utförande
Svart, vit, silver, krom.

Välj utförande
Svart, vit, silver.

SITTKUDDE
Spine-lösningen kan utrustas med tilltalande sittkuddar klädda med tyg i olika färger. Sittkuddarna som monteras 
på förvaringen bidrar både med lättillgängliga paus- och sittytor och även ett inbjudande och lekfullt uttryck till 
arbetsmiljön.

SLÅ DIG NER
Sittkudden bidrar med en sittyta där 
du gärna slår dig ner. Antingen för  
ett snabbt möte eller avstämning i 
projektet eller för en kopp kaffe  
med kollegan.

Genom att lägga till sittkuddar i olika färger och tyger till Spine-lösningen adderas 
även mer färg och form till arbetsmiljön.

Välj utförande
Välj tyg ur Kinnarps Colour Studio.



1800x900 mm
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POWERBOX
En Space powerbox är grundstenen för att utforma Spine-lösningen. Genom att placera Space powerbox  
i rakt eller vinklat utförande mellan stommarna skapas Spine-lösningen. Du kan även integrera bordsben  
(Oberon sitt-sitt bord) i powerbox för att kombinera och bygga ihop bord och förvaring.

POWERBOX RAK
Powerbox (metall) i rak utformning. 
Välj med eller utan eluttag/USB- 
laddare och med eller utan ben- 
integration.

POWERBOX VINKLAD
Powerbox (metall) i vinklad utform- 
ning. Välj med eller utan eluttag/
USB-laddare och med eller utan 
benintegration.

Välj utförande
METALL Samtliga metallfärger.  
Se sidan 28. 

Välj utförande
METALL Samtliga metallfärger.  
Se sidan 28. 

BORDSSKIVA OCH BEN
Kombinera Space med arbets- och mötesbord ur Oberonserien. Du har flera olika skivor och underreden att välja på. 
Borden kan även integreras i powerbox (med hjälp av runt eller fyrkantigt ben) för att göra dem till en del av Spine- 
lösningen. Fristående bord kan fås som höj-sänkbar variant för att kunna variera mellan sittande och stående arbete.

ORGANISK FORM
Den organiskt formade skivan har 
mjuka linjer. De smäckra A-formade 
träbenen harmoniserar med de  
övriga trämaterialen i stommarna 
och formmässigt med ramen i 
A-modulen för ett enhetligt uttryck.

Välj samma material på borden som Space övriga enheter eller bryt av med en  
annan färg för att skapa kontrast. 

Välj utförande
BORDSSKIVA Fanér (bok, ek, björk) 
eller laminat (bok, ek, björk,  
valnöt, svart, ljusgrå, vit).
BEN Trä (ek, bok, björk).

Powerboxar i kreativa accentfärger blir en färgklick i arbetsmiljön. Om du väljer  
till eluttag ger de även nära tillgång till strömtillförsel.
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Remix 3961
Blazer 4151
Gaja 6761

Nemi 5162
Blazer 4160
Forte 9360

Nemi 5153
Juno 3759
Radio 5759

Nemi 5170
Xtreme 4571
Blazer 4176

Hemp 7733
Radio 5720
Nemi 5122

Forte 9313
Juno 3722
Amaretta 6610

MATERIAL OCH FÄRGER
Med Space har du oändliga möjligheter att hitta just det uttryck som passar er 
miljö allra bäst. Här ser du vilka material och färger du har att välja på.

Spearmint Petrol Blå Grön Orange Guldgul

LAMINAT

Spearmint Petrol Blå Grön Orange Guldgul

METALLER

TYGER

Petrol Orange

AKRYL/GLAS

Lila Klarglas 
(endast vitrindörr)

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

KINNARPS COLOUR STUDIO
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Radio 5738
Fame 4730
Juno 3730

Amdal 9581
On Stage! 5980
Forte 9384

Remix 3990
Amdal 9590
Blazer 4190

Nemi Melange 5190
Forte 9398
Blazer 4198

Fame 4799
Remix 3994
Radio 5799

Forte Monaco 3584
Amaretta 6683
Juno 3784

Röd Vit Gråvit Ljusgrå Mörkgrå Svart

Röd Vit Krom Silver Svart

Ek

Bok

Gråek

Björk

Björk

Ek

Bok Valnöt Amouk

LAMINAT

FANÉR



När du väljer Kinnarps, blir du en oumbärlig del av kedjereaktionen. Att välja kvalitetslösningar präglade av hantverk, samverkan och  
ergonomi 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
Space har fokus både på kvalitet och hållbarhet.
Vi har ansvar och kontroll över hela tillverknings-
kedjan. Från råvaruinköp och produktion, till tran- 
sporter och återanvändning av emballage. I vårt
ackrediterade testlaboratorium ser vi till att serien
lever upp till internationella kvalitetsstandarder.
Den uppfyller även krav på separerbarhet vilket
möjliggör återvinning och stor del av träet kom-
mer från certifierade skogar. Det hållbara tänket 
genomsyrar även seriens flexibla användning då 
den är framtagen för att passa alla – med fokus 
på välmående, personifiering och valmöjligheter. 
Space modulära funktionalitet innebär att serien 
är enkel att anpassa om behovet av arbetsplatser
minskar eller ökar.



LAMINAT- ELLER FANÉRRYGG 
Med en fanérad (ek, bok eller björk) rygg får  
förvaringen en attraktiv design både in- och  
utvändigt. Du kan också få en rygg av laminat  
i olika träutföranden eller färger. 

KOMPLETT HÅLBILD
Om du vill ha ytterligare hål för att kunna flytta 
hyllor görs detta via tillvalet komplett hålbild.  
Insidan av stommarna förses då med hål för  
att möjliggöra fri placering av inredning.

AKRYLRYGG
Tilltalande rygg i akryl. Finns i färgerna lila, petrol 
eller orange. 

TILLVAL

RYGG MED KINNARPS WHITEBOARD 
Rygg med whiteboard (vit) som ger lättillgänglig  
och funktionell yta för att anteckna. 

TYGRYGG
Tygklädd rygg som bidrar med ett mjukt uttryck. 
Är även nålbar för att fästa anteckningar. Du har 
många olika färger och tygvarianter att välja på  
i Kinnarps Colour Studio. 

MS BREVINKAST
Brevinkast av plast (öppningsmått: 265x25 mm) 
att placera i front av förvaring. Ger praktisk post- 
hantering för individen eller avdelningen. Kombi- 
nera gärna med kombinationslås.

LÅS
Utrusta förvaringen med lås av hög kvalitet för  
en säker förvaring. Välj mellan standardlås med  
nyckel, spanjonettlås, hänglåsbeslag eller kombi- 
nationslås.

ELUTTAG
Svart eluttag för placering i powerbox (på båda  
sidor) eller förvaringsö. Ger strömtillförsel och  
laddande USB-uttag nära till hands.

MAPPRAM
Mappram för hängande förvaring av mappar.  
Finns i olika storlekar
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TILLBEHÖR

METALLHYLLA
Stadig och tålig hylla av svart metall.

TRÄHYLLA MED FÖRSTÄRKNING
Hylla av trä som har extra förstärkning för att  
tåla högre belastning.

TRÄHYLLA 
Välj de antal hyllor till din förvaring som du  
behöver. Hyllan är av trä och finns i laminat  
eller fanér.  

LATERALHYLLA
Lateralhylla i svart pulverlackerad plåt. Denna  
hylla fungerar även utmärkt tillsammans med 
lateralmappar som hängs under hyllan.

 
  

POSTFACK
Postfack för öppen förvaring av post. Finns  
i mörkgrå eller laminat (spearmint, petrol, blå,  
grön, orange, guldgul, röd, svart).

NÄRFÖRVARING – TVÅ LÅDOR
Förvaringslösning med två lådor för smidig  
förvaring. Stommen är vit och fronterna finns i  
laminat i alla trä- och standardfärger och fanér.

NÄT FÖR KABELUPPSAMLING
Rymligt kabelnät (i svart meshnät) som skruvas 
fast under stommen. Håller kablar och kontakter 
på plats så att inget hänger ner på golvet och är  
i vägen.

 

KASSETT FÖR BLANKETTER
Plastkassett för blanketter i A4-format (med sju 
fack) som kan placeras i skåp eller på skåp. Har 
svart ytterhölje och ljusgrå fack.

POP-UP-EL
Med ett lätt tryck höjer du pop-upen för att få  
tillgång till eluttag. Sedan trycker du bara ner  
den när den inte används för att få ett rent och 
städat utrymme.
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MAPPKORG
Mappkorg (svart) för hängande A4-mappar.  
Är utdragbar och ger en organiserad och tydlig  
förvaring. 

MAPPLÅDA INKLUSIVE AVDELARE
Mapplåda av plåt (svart) som placeras i skåp för 
förvaring av mappar eller som förvaringslåda. 

PÄRMSTÖD
Stadigt pärm- eller bokstöd i svart pulverlackad 
ståltråd. Stödet fästs runt hyllans främre kant. 

NÄRFÖRVARINGSLÅDA
Liten närförvaringslåda av svart plast, med fack  
för småsaker som pennor, gem eller post-it lappar. 
Har även inbyggd tejphållare.

 

RE:FILL LÅDA
Hållbar förvaringslåda tillverkad av återvunnet 
re:fill material. Ger en tyst och mjuk förvaring. Kan 
användas som förvaring i skåp eller fristående.

HÄNGMAPPAR
Klassiska hängmappar i A4-format i robust  
kartong med stålskena. Är rymliga med veckad 
botten.

PLASTLÅDA
Bärbar förvaringsbox i mörkgrå plast. Enkel att ta 
med sig för att ha det du behöver nära till hands. 
Har namnskylt på gavlarna.

KLÄDKROK
Klädkrok i metall med tre krokar för upphängning  
av jackor eller väskor. Kan placeras inuti skåp för 
praktisk förvaring av ytterkläder.

KABELKANAL
Praktisk kabelkanal (av aluminium) för placering  
på golvet. Samlar elkablar på ett säkert sätt mellan  
vägguttag och förvaringsö. 
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MÅTT & TEKNISKA SPECIFIKATIONER

STOMMAR

988
Inkl. toppskiva

Djup 400 Djup 330 Djup 600

* Dessa moduler i bredderna 400, 800, 1000 och 1200 kan även hängas på vägg.
Detta uppslag innehåller en överblick av befintliga enheter och mått. 
För exakta konfigurationsmöjligheter kontakta ditt lokala säljkontor.

Dessa stommar är kompatibla i höjd med befintlig 
Serie[e] förvaring. För exakta konfigurationsmöjlig-
heter kontakta ditt lokala säljkontor.

SERIE-E-KOMPATIBLA STOMMAR (HÖJD)

Djup 400

Dessa stommar är anpassade för öppen förvaring  
utan dörrar. Ovansidan (bladet) linjerar därför med 
botten och sidorna för ett rent uttryck.

STOMMAR FÖR ÖPPEN FÖRVARING

Djup 400

* Dessa moduler i bredderna 400, och 800 kan 
även hängas på vägg.

Höjd Höjd

Höjd
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SPACE

STOMMAR Botten/blad: 19 mm – spånskiva med laminat (kantlist av plast) eller fanér (kantlist av trä). Sidor: 16 mm – spånskiva med laminat (kantlist av plast) eller 

fanér (kantlist av trä). Rygg: 8 mm – spånskiva med vitt laminat (standardutförande). Andra ryggalternativ finns som tillval. MODULSYSTEM P (portrait) optimal för stående 

A4, L (landscape) optimal för liggande A4. S-HYLLA Botten/blad: 19 mm – spånskiva med laminat eller fanér. Sidor/mellansidor: 16 mm – spånskiva med laminat 

eller fanér. A-RAM Tillverkad av metalltråd, 12 mm i diameter. Q-RAM Svetsad konstruktion, fyrkantsprofil (15x15 mm). POWERBOX Box av plåt för vinklad (22,5°) eller 

rak sammankoppling av förvaring i en Spine. Powerbox kan fås med eller utan bordsintegration. Med elutgång på en eller två sidor alternativ inga elutgångar. FRONTER  

16 mm – spånskiva eller MDF med laminat (kantlist av plast eller trä) eller fanér (kantlist av trä). GÅNGJÄRN Dolda och mjukstängande med öppningsvinkel 110°. 

Finns även med öppningsvinkel 270° (ej dolda). UNDERREDEN Sockel med integrerad justerbar ställfot (20 mm). Sockel (PLBA) i metall (svart, vit, silver, krom).  

Benställning i metall, finns som runt eller fyrkantigt (svart, vit , silver, krom). Justerbar ställfot 20 mm. Benställning i trä, finns som fyrkantigt (bok, björk, ek). Justerbar 

ställfot 10 mm. Benreduktion, två skåp delar benbåge vilket gör att antalet ben reduceras. Mobilt metallunderrede (MOB) i svart, vitt, silver eller krom. Låsbara hjul i 

matchande färger (vit – vitt hjul med grå hjulbana, grå – grå med svart hjulbana, svart– svart med grå hjulbana, krom–svart med grå hjulbana. BORDSSKIVA 23 mm 

– spånskiva med laminat (kantlist av plast) eller fanér (kantlist av trä). TILLVAL Mjukstängande dörr på skjutdörr (SDI)  och front med mapplåda (FF). Komplett hål-

bild, rygg i avvikande material (fanér, laminat, akryl, tyg eller med whiteboard-funktion), brevinkast, mappram, eluttag, lås (standardlås, spanjolettlås, kombinationslås 

eller förberett för hänglås). TILLBEHÖR Trähylla med förstärkning, metallhylla, lateralhylla, närförvaring (två lådor), postfack, nät för kabeluppsamling, pop-up-el, kassett 

för blanketter, pärmstöd, mapplåda, mappkorg, närförvaringslåda, hängmappar, re:fillåda, plastlåda, klädkrok.

SKALA 1:100. ENHET mm. DESIGN Stefan Brodbeck, Brodbeck Design.

DESIGNMODULER

Q-RAM AVDELARES-HYLLA A-MODUL SPACE BOX UNIT

* Space Box Unit kan även hängas på vägg.
** A-modulen består av 2 st SBU (Space Box Unit) samt en A-ram.

Djup 400Djup 400 Djup 400 Djup 400 Djup 298/315

UNDERREDEN

SOCKEL

Djup 330 Djup 400 Djup 600

BENSTÄLLNING

Djup 330 Djup 400 Djup 600

Höjd

Höjd

Höjd

Höjd

MOBILT UNDERREDE

Djup 400

Maxbelastning 75 kg/hjul



WORKSPACE SOLUTIONS
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