
Sitt/Stå skrivbord för flexibilitet
De stabila sitt/ståborden i Serie[P] är designade för att passa dagens flexibla arbetsliv.  

De är enkla att höja och sänka, finns i många utföranden med smarta tillval och lever  

upp till alla ergonomiska krav på rörelse och variation. 

Skrivborden är anpassade för olika behov, situationer och arbetsmiljöer. Den snabba,  

tysta inställningen av bordshöjd gör att du lätt kan växla mellan att stå och sitta,  

för god ergonomi oavsett dags- och kroppsform. 

Stilren design och smarta tillbehör som kabelhantering, paneler för insynsskydd och  

powerbox innebär att Serie[P] alltid anpassar sig till personen, uppgiften och omgivningen.  

Borden är enkla att, från ovansidan av foten, justera för golvutjämning. 

Det har en smäcker och ren design. Välj material på skivor och ben ur Kinnarps Colour Studio.
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Mått och tekniska specifikationer

Skrivbord
Rak skiva

Skrivbord
Skiva med urtag
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ACT EACTPACT

Funktioner & tillval

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.

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.

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 
regelbundet mellan sittande och stående arbete 
för bästa ergonomi.

PROGAMMERBAR HANDKONTROLL

Handkontroll som visar bordets aktuella höjd 
samt ger möjlighet till fyra förvalda höjder för 
snabbare växling mellan sittande och stående.

POWERBOX

Integrerad i bordet för lättillgänglig el- och nät- 
verksanslutning. Rymligt fack för att dölja kablar.  
Går att stänga även med kontakter i. Levereras  
med Wieland och förlängningssladd i flera storlekar.
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POWER TRAY

Dekorativ täckbricka till Power Dot 51. 
För 3 kabelgenomföringar. 

POWER DOT 80

Elanslutning för placering i 80 mm hål. Inner- 
delen kan vridas och lyftas upp för enkel installa-
tion av övriga kablar. Anslutningskabel ingår. 

KABELGENOMFÖRING MED ELUTTAG

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

PANEL I FANER ELLER LAMINAT

Komplettera ditt bord med panel i träfaner   
(ek, bok, björk) laminat (vit, ljusgrå, mörkgrå, 
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

Bordet justeras snabbt till rätt höjd vilket gör 
det enkelt att växla mellan sittande och stående 
arbete. Tack vare optimal motorisolering sker det 
nästan ljudlöst. Ett klämskydd förhindrar oavsiktlig 
kollision med användaren eller föremål.
 

650 OCH 500 MM SLAGLÄNGD

Serie[P] finns i två höjdintervall (620-1270 mm 
samt 680-1180 mm ovankant bord). Det första 
klarar personer upp till ca 200 cm och det lägre 
fungerar upp till ca 185 cm. Båda borden klarar 
kraven i EN527.

JUSTERFOT

Alla bord i Serie[P] har justerfot för att kompensera  
för ojämnheter i golvet. Den integrerade juster- 
skruven är dold för att ge benet ett stilrent uttryck.  

FLEXBALK

Som tillval finns en flexbalk som gör det enkelt 
att byta bordsskiva till andra storlekar när  
behoven ändras. Allt för flexibla lösningar som 
kan anpassas efter situation och miljö.

OPTI. Smarta tillval och tillbehör för skriv- och mötesbord. För vårt totala utbud se kinnarps.se
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Färger och material

Kinnarps Colour Studio är vår materialkollektion som ger dig tillgång till hundratals hållbara,  
kreativa och attraktiva material, färger och mönster.

Skivor och underreden Serie[P] finns i flera olika material och färger. 

För mer information om färger och material se kinnarps.se/kcs.

Laminat

Vit Ljusgrå Mörkgrå Björk Bok Ek Gråek Portland

Faner Linoleum

Björk SvartBok Ek Vitpigmenterad 
Ask

Metall

Vit Svart Silver
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