ORIGO

O R I G O Ä R E N KO M P L E T T S E R I E S KO L B O R D M E D F O K U S
PÅ AKUSTIK, ERGONOMI OCH FLEXIBILITET. ALLT FÖR ATT
S K A PA E N F U N K T I O N E L L O C H G E N O MTÄ N K T A R B E T SM I L J Ö F Ö R E L E V E R O C H P E DAG O G E R I L Ä R M I L J Ö E R.

M E D E L E V E R O C H P E DAG O G E R I C E NT R U M
• Flera olika skivalternativ för god akustik och slittålighet
• Bättre ergonomi med fler bordshöjder för elever i olika åldrar
och med olika längd
• Perfekt för aktiva lärmiljöer med bordsvarianter för både sittande
och stående arbete

2.1

• Flytta om snabbt och lätt utan onödiga ljud med hjälp av innovativa
och integrerade mikrohjul

The Better Effect Index
The Better Effect Index är Kinnarps sätt att förenkla
och förtydliga hållbarhetsarbetet i inredningsprojekt.
Detta är produktens hållbarhetsbetyg, baserat på
sex olika områden och tolv olika indikationer.
Kinnarps.se/thebettereffectindex
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ORIGO
Origo med fasta ben finns i tre höjder – 60, 72 och 90 cm – för sittande eller stående arbete.
Origo med ställbara ben finns i två höjder för sittande eller stående arbete: 62-82 och 83-103 cm.
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SKIVA 23 mm, spånskiva med yta i högtryckslaminat HPL (björk, bok, grå, ljusgrå, vit), marmoleum (ljusgrå, mörkgrå, beige) levereras med matchande
kantlist eller HPL akustikskiva med kork och högtryckslaminat (björk, bok, grå, ljusgrå, vit). UNDERREDE Pulverlackerad stålsarg 32x32 mm (svart, silvergrå,
grå, vit). BORDSHÖJD Ställbar med runda ben Ø 40 mm och hylsa 620-820 mm, 830-1030 mm. Fast höjd 604 mm, 724 mm och 900 mm.
TILLVAL Ljudabsorbent, snabbkoppling, integrerade mikrohjul, golvutjämning, hjul, väskkrok, upphängningsbåge för stol. SKALA 1:100. ENHET mm.

AKUSTIK
Ben som skrapar mot golvet och föremål som slår mot bänkskivan. Störande ljud är en av klassrummets allra största utmaningar för både elever och pedagoger. Origo har tre olika skivalternativ
som gör det möjligt att skräddarsy ljudmiljön i klassrummet. I klassrum med ett starkt fokus på
akustik kan skivan kombineras med en SAU ljudabsorbent.
HPL AKUSTIKSKIVA
Skivan när du vill kombinera god akustik med slittålighet. Akustikskivan är uppbyggd i en sandwichkonstruktion av
högtryckslaminat, spånskiva och kork. Korken har en ljuddämpande effekt medan högtryckslaminatet ger en hård yta
som tål dagligt slitage och uppställda stolar.
MARMOLEUM
Skivan när du vill ha bästa tänkbara akustik. Ytskiktet har mycket goda ljuddämpande egenskaper och en varm och
behaglig yta.
HPL
Skivan som är prisvärd och slitstark. Högtryckslaminatet har en hård yta som tål hårt slitage, men har inga ljuddämpande
egenskaper.
SAU LJUDABSORBENT
En högeffektiv ljudabsorbent som monteras under bordsskivan. Ljudabsorbenten fångar upp och absorberar ljud från hela
rummet, till exempel från skrapande stolsben.
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ERGONOMI
Rätt kombination av bord och stol är viktigt för att eleven ska sitta bra. Origo bord finns som fasta
och ställbara bord som tillsammans med rätt stol avlastar kroppen och ökar koncentrationsförmågan. Borden finns för sittande och stående arbete i fem olika höjdintervall som har anpassats
för elever från förskoleklass till gymnasium. Det gör det enkelt att välja rätt ergonomisk lösning för
just din skola. Möjligheten att stå upp och arbeta i klassrummet ger eleverna en hälsosam variation
i rörelsemönstret, samtidigt som pedagogen inte behöver belasta ryggen genom att böja sig.
FAST BEN
Origo med fasta ben finns i tre höjder – 60 cm, 72 cm och 90 cm – för sittande eller stående arbete. Det fasta bordet
kombineras med en justerbar stol med gasfjäder för optimal individuell ergonomi, men även stolar med fast höjd passar.
Borden har plasttassar som standard men kan även utrustas med ställskruvar för ojämna golv. Ställskruven passar bäst i
miljöer där borden inte flyttas runt.
STÄLLBART BEN
Origo med ställbara ben finns i två höjder för sittande eller stående arbete: 62-82 cm och 83-103 cm. Det ställbara bordet
väljer du i klassrum där det inte finns tillgång till justerbara stolar med gasfjäder eller där standardstolen inte ger optimal
höjd. Benen levereras med en inbyggd ställskruv som är lätt att hantera.

Lathunden visar vilken höjd på skolbordet som är lämplig att kombinera med olika stolar för elever i åldrarna 6 år till vuxen.

18-22 cm

I aktivitetsbaserade klassrum är flexibiliteten avgörande. Origo finns därför med flera olika alternativ
som underlättar förflyttning inom och utanför klassrummet.
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F L E X I B I L IT E T
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MIKROHJUL
Mikrohjulet kan integreras i bord med fasta ben och bygger inte på höjden. Hjulen möjliggör snabb och smidig förflyttning
av borden inom klassrummet. Eftersom hjulen är inbyggda går det att ställa många bord intill varandra utan att hjulen tar emot.
STORA HJUL
De stora hjulen med diameter 80 mm, gör det möjligt att flytta borden över större ytor och klarar även trösklar. Tänk på att
hjulen bygger på höjden, vilket påverkar ergonomin! Hjulen monteras med fördel på ben med ställbar höjd men även ben
med fast höjd kan ha hjul. Välj helst en elevstol med gasfjäder som alltid ger optimal ergonomi för eleven.
KOPPLINGSBESLAG
Med kopplingsbeslaget går det snabbt och enkelt att skapa stabila bordskombinationer där skivorna sluter tätt mot varandra
i samma höjd. Monteringen sker verktygslöst och kräver inga instruktioner. Kopplingsbeslaget kan med fördel användas
tillsammans med Origo utrustat med mikrohjul. De kan också användas på de Origo-bord som du redan har.
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6-12 år

12 år-vuxen
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F U N K T I O N E R O C H T I L LVA L
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LJUDABSORBENT SAU
Högeffektiv ljudabsorbent för
montage under bordsskivan.

SNABBKOPPLING
Ett lätthanterat kopplingsbeslag
som gör det snabbt och enkelt att
bygga nya, bordskombinationer där
skivorna ansluter tätt mot varandra.

BEN FAST HÖJD
Ben med fast höjd, i höjderna
60 cm, 72 cm alternativt 90 cm.

GOLVUTJÄMNINGSSKRUV
Ben med golvutjämningsskruvar
kompenserar för ojämna golv.
Manuellt justerbara upp till 15
mm.

BEN JUSTERBAR HÖJD
Ben med justerbar höjd, 20 cm.
62-82 cm alternativt 83-103 cm.

INTEGRERADE MIKROHJUL
Bord med fast höjd kan fås med
integrerade mikrohjul för smidig
och ljudlös förflyttning

HJUL
80 mm hjul för enkel och tyst
förflyttning. Passar alla bentyper.

VÄSKKROK
Väskkrok som standard för väskor
och dylikt. En krok per sittplats.

UPPHÄNGNING AV ELEVSTOL
Monteras under bordet och underlättar städning. Minskar också
slitaget på skivan då stolen placeras
under istället för ovanpå skivan.

HPL
Slitstark basskiva med högtryckslaminat.

MARMOLEUM
Behagligt varm och ljuddämpande
yta.

HPL AKUSTIKSKIVA
Ljuddämpande akustikskiva med
kork och högtryckslaminat för
bästa ljudmiljö.
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HÖGTRYCKSLAMINAT

Björk

Bok

METALL

Grå

Ljusgrå

Vit

Svart

Silver

Grå

Vit

Spearmint

Blueberry

Reddish rust

Pistage

Saffron

MARMOLEUM

Ljusgrå

Mörkgrå

Beige

L Ä S M E R O M VÅ R A P R O D U K T E R O C H M AT E R I A L PÅ K I N N A R P S.S E
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Kinnarps Colour Studio är vår materialkollektion
som ger dig tillgång till hundratals hållbara, kreativa
och attraktiva material, färger och mönster.
Kinnarps.se/kcs
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