
Opti
SMARTA TILLVAL & TILLBEHÖR FÖR  

SKRIV- OCH MÖTESBORD



Opti är vårt smarta sortiment med lättillgängliga och  
användarvänliga tillval & tillbehör för skriv- och mötesbord.  
Utprovade för bästa möjliga ergonomi och testade för  
maximal kvalitet och säkerhet. De tillför den funktionalitet du  
behöver och ger genomtänkta och väldesignade lösningar som  
bidrar till en organiserad miljö. I sortimentet finns olika lösningar  
för kabelhantering, som är flexibla och enkla att installera och  
som ger ett städat uttryck. Det finns även alternativ för ström-  
och nätverksuttag som är placerade för att finnas nära till hands.  
Oavsett typ av arbetsmiljö eller mötesyta kan du hitta en anpassad 
lösning för anslutning eller laddning. Bland våra tillbehör finns  
också ergonomiska lösningar som underlättar din arbetsdag  
som t.ex. datorhållare, avlastande armstöd för skrivbord och  
justerbara monitorarmar.
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El & anslutning
Att ha tekniken nära och lättillgänglig med ett städat intryck, underlättar och effektiviserar 
arbetet både vid skrivbordet och i mötesrummet. Vi har många varianter på stilrena och 
funktionella anslutningar för ström och laddning, både dolda och synliga. Alla är utprovade, 
testade och ackrediterade av tredjeparts-laboratorium.

POWERBOX
PB663
Integrerad i bordet för lättillgänglig 
el- och nätverksanslutning. Rymligt 
fack för att dölja kablar. Går att stänga 
även med kontakter i. Levereras med 
Wieland och förlängningssladd i flera 
storlekar.

Bestyckning: 2 eluttag, 2 laddande 
USB A anslutningar (5,2V / 2,15A totalt)  
och 1 valbar modul.
Mått: 294x170x60 mm 
(Hålbild: 279x155 mm)
Färg: Silver, svart eller vit 
Passar till: Serie[P], Oberon, Nano, 
Nexus 

POWERBOX
O663
Integrerad i bordet för lättillgänglig 
el- och nätverksanslutning. Rymligt 
fack för att dölja kablar. Går att stänga 
även med kontakter i. 

Bestyckning: 3 eluttag
Mått: 294x170x60 mm 
(Hålbild: 279x155 mm)
Färg: Silver, svart eller vit 
Passar till: Serie[P], Oberon, Nano, 
Nexus och Fields

POWERBOX
O663N
Integrerad i bordet för lättillgänglig 
el- och nätverksanslutning. Rymligt 
fack för att dölja kablar. Går att stänga 
även med kontakter i. 

Bestyckning: 3 eluttag, 1 nätverk-
sanslutning och 1 USB-anslutning.
Mått: 294x170x60 mm 
(Hålbild: 279x155 mm)
Färg: Silver, svart eller vit 
Passar till: Serie[P], Oberon, Nano, 
Nexus och Fields
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POWER CLAMP
PCL1-S
Flexibel och flyttbar placering genom 
montering runt bordsskivan. För  
lättillgänglig el- och nätverksanslut-
ning. Levereras med Wieland och 
förlängningssladd i flera storlekar.

Bestyckning: 2 eluttag, 2 laddande 
USB A anslutningar (5,2V / 2,15A totalt) 
1 valbar modul.
Mått: 241x85,5x88 mm
Färg: Vit 
Passar till: Serie[E] one, Serie[P],  
Oberon, Nano, Nexus och Polaris

POWERBOX
PB664
Integrerad i bordet för lättillgänglig 
el- och nätverksanslutning. Rymligt 
fack för att dölja kablar. Går att stänga 
även med kontakter i. Levereras med 
Wieland och förlängningssladd i flera 
storlekar.

Bestyckning: 3 eluttag och 1 valbar 
modul.
Mått: 294x170x60 mm 
(Hålbild: 279x155 mm)
Färg: Silver, svart eller vit 
Passar till: Serie[P], Oberon, Nano, 
Nexus 

KONFERENSBOX SMALL
ACB1-S
Gedigen förvaring i plåt med lock  
som kan öppnas åt två håll. Plats för  
elmodul, grenuttag och kablar.

Mått: 335x150x155 mm 
(Hålbild: 302x134 mm)
Färg: Silver, svart eller vit 
Passar till: Serie[E] one konferens-
bord, Oberon konferensbord, Nexus 
konferensbord och Multicom

KONFERENSBOX LARGE
ACB1-L
Gedigen förvaring i plåt med lock  
som kan öppnas åt två håll. Plats för  
elmodul, grenuttag och kablar.

Mått: 515x150x155 mm 
(Hålbild: 482x134 mm)
Färg: Silver, svart eller vit 
Passar till: Serie[E] one konferens-
bord, Oberon konferensbord, Nexus 
konferensbord och Multicom

KONFERENSLOCK SMALL
ACB2-S
Gediget lock i plåt som kan öppnas 
åt två håll. Bör kompletteras med 
kabelkorg.

Mått: 335x150x42 mm 
(Hålbild: 302x134 mm)
Färg: Silver, svart eller vit 
Passar till: Serie[E] one konferens-
bord, Oberon konferensbord, Nexus 
konferensbord.

KONFERENSLOCK LARGE
ACB2-L
Gediget lock i plåt som kan öppnas 
åt två håll. Bör kompletteras med 
kabelkorg.

Mått: 515x150x42 mm 
(Hålbild: 482x134 mm)
Färg: Silver, svart eller vit 
Passar till: Serie[E] one konferens-
bord, Oberon konferensbord, Nexus 
konferensbord.
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KONFERENSMODUL APM3
ACB33
Elmodul med lock, integrerad i bordss-
kivan. Levereras med Wieland och 
förlängningssladd i flera storlekar.

Bestyckning: 2 eluttag, 2 laddande 
USB A (5,2V / 2,15A totalt), 1 valbar 
modul
Mått: 300x87x53 mm 
(Hålbild: 268x61 mm)
Färg: Borstad aluminium 
Passar till: Serie[P], Oberon, Nano, 
Nexus 

ELMODUL 3
APM3
Flexibel el- och nätverksmodul för 
placering i bl.a. konferensbox ACB1-S 
eller ACB1-L. Levereras med Wieland 
och förlängningssladd i flera storlekar.

Bestyckning: 2 eluttag, 2 laddande 
USB A (5,2V / 2,15A totalt), 1 valbar 
modul.
Mått: 262x44x51 mm
Färg: Svart / silver 
Passar till: Universell

KONFERENSMODUL APM4
ACB34
Elmodul med lock, integrerad i bordss-
kivan. Levereras med Wieland och 
förlängningssladd i flera storlekar.

Bestyckning: 3 eluttag, 1 valbar  
modul
Mått: 300x87x53 mm 
(Hålbild: 268x61 mm)
Färg: Borstad aluminium 
Passar till: Serie[P], Oberon, Nano, 
Nexus 

ELMODUL 1
APM1
Förlängningssladd som ryms i bl.a. 
konferensbox ACB1-S, ACB1-L eller i 
separat kabelränna. 

Bestyckning: 4 eluttag
Mått: 200x54x40 mm
Färg: Svart 
Passar till: Universell

ELMODUL 2
APM2
Förlängningssladd som ryms i bl.a. 
konferensbox ACB1-L eller i separat 
kabelränna. 

Bestyckning: 6 eluttag
Mått: 350x56x41 mm
Färg: Svart 
Passar till: Universell

ELMODUL 4
APM4
Flexibel el- och nätverksmodul för 
placering i bl.a. konferensbox ACB1-S 
eller ACB1-L.Levereras med Wieland 
och förlängningssladd i flera storlekar.

Bestyckning: 3 eluttag, 1 valbar  
modul.
Mått: 262x44x51 mm
Färg: Svart / silver 
Passar till: Universell
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UTTAGSMODUL B
ACM-B
Modulen innehåller 1 stereoport, 1 
HDMI 2.0 port och 1 VGA port 3,5 mm 
stereo.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul

UTTAGSMODUL C
ACM-C
Modulen innehåller 1 stereoport och  
1 VGA port 3,5 mm stereo.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul

UTTAGSMODUL D
ACM-D
Modulen innehåller 1 HDMI 2.0 port 
och 1 displayport.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul

ELMODUL 5
APM5
Flexibel el- och nätverksmodul för 
placering i bl.a. konferensbox ACB1-L. 
Levereras med Wieland och förlängn-
ingssladd i flera storlekar.

Bestyckning: 4 eluttag, 2 laddande 
USB A (5,2V / 2,15A totalt),  3 valbara 
moduler
Mått: 443x44x51 mm
Färg: Svart / silver 
Passar till: Universell

TÄCKLOCK A
ACM-A
Ett stilrent lock som döljer hål utan 
modul.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul

UTTAGSMODUL EGI
ACM-EGI
Modulen innehåller 1 RJ45 2.0 port 
och 1 HDMI 2.0 port.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul
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UTTAGSMODUL EGG
ACM-EGG
Modulen innehåller 2 RJ45 portar.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul

UTTAGSMODUL EHH
ACM-EHH
Modulen innehåller 2 ej laddande USB 
3.0 portar.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul

UTTAGSMODUL EII
ACM-EII
Modulen innehåller 2 HDMI 2.0 portar.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul

UTTAGSMODUL EHI
ACM-EHI
Modulen innehåller 1 ej laddande USB 
3.0 port och 1 HDMI 2.0 port.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul

UTTAGSMODUL EGH
ACM-EGH
Modulen innehåller 1 RJ45 port och 1 
ej laddande USB 3.0 port.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul

Uttagsmoduler

UTTAGSMODUL FG
ACM-FG
Modulen innehåller 1 RJ45 port.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul
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UTTAGSMODUL FH
ACM-FH
Modulen innehåller 1 ej laddande USB 
3.0 port.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul

UTTAGSMODUL FI
ACM-FI
Modulen innehåller 1 HDMI 2.0 port.

Färg: Svart 
Passar till: Passar till alla Kinnarps 
konfigurerbara elmoduler i valbar 
uttagsmodul

  
9



POWER TRAY
PT3T51
Dekorativ täckbricka till Power Dot 51. 
För 3 kabelgenomföringar. 

Bestyckning: Valfri uppsättning av 
Power dot 51
Mått: 235x85x1,5 mm
Färg: Svart eller vit 
Passar till: Oberon, Nexus

POWER DOT 51
T51PD1
Eluttag för placering i 51 mm hål. 
Anslutningskabel ingår.

Mått: 51 mm (Ø57 mm bred, 65 mm 
djup)
Färg: Svart eller vit 
Passar till: Universell

POWER DOT 51
T51PD2
Elanslutning för placering i 51 mm hål. 
Anslutningskabel ingår.  

Bestyckning: 2 laddande USB A, (5V, 
total max 2.4A) 
Mått: 51 mm (Ø57 mm bred, 65 mm 
djup)
Färg: Svart eller vit 
Passar till: Universell

POWER TRAY
PT2T51
Dekorativ täckbricka till Power Dot 51. 
För 2 kabelgenomföringar.

Bestyckning: Valfri uppsättning av 
Power dot 51
Mått: 160x85x1,5 mm
Färg: Svart eller vit 
Passar till: Oberon, Nexus

POWER DOT 80
T80PGR
Eluttag för placering i 80 mm hål.  
Innerdelen kan vridas och lyftas upp 
för enkel installation av övriga kablar. 
Anslutningskabel ingår.

Bestyckning: 1 eluttag,  
4 kabelgenomföringar
Mått: 80 mm (Ø83 mm bred, 49 mm 
djup)
Färg: Svart eller vit 
Passar till: Universell
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TRÅDLÖS LADDNINGSENHET
T80WCU
Funktionell och elegant trådlös  
laddning med Qi-standard för  
mobiltelefoner. Effekten är 5W.  
Anslutningskabel ingår.

Mått: 80 mm (Ø94 mm bred, 20 mm 
djup)
Färg: Svart 
Passar till: Universell

POWER DOT 80
T80PD1
Elanslutning för placering i 80 mm hål. 
Innerdelen kan vridas och lyftas upp 
för enkel installation av övriga kablar. 
Anslutningskabel ingår. 

Bestyckning: 1 eluttag, 2 laddande 
USB A (5V / 2,4A totalt),  
1-2 kabelgenomföringar
Mått: 80 mm (Ø83 mm bred, 89 mm 
djup)
Färg: Svart eller vit 
Passar till: Universell

POWER DOT 80
T80PD2
Elanslutning för placering i 80 mm hål. 
Innerdelen kan vridas och lyftas upp 
för enkel installation av övriga kablar. 
Anslutningskabel ingår. 

Bestyckning: 1 eluttag, 1 laddande 
USB A (5V / 2,4A totalt), 1 USB C port 
(Gen 3.1), 2 kabelgenomföringar
Mått: 80 mm (Ø83 mm bred, 68 mm 
djup)
Färg: Svart eller vit 
Passar till: Universell
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Kabelhantering
Skapa rena arbetsytor genom uppsamling av kablar och eluttag. Att ha det städat både ovan 
och under bord, ger lugn och därmed utrymme för mer kreativitet och produktivitet. 

KABELGENOMFÖRING
O300
För fast placering i skivan. Lock och 
ram i anodiserad aluminium, bör kom-
pletteras med kabelränna.

Mått: 275x120x25,5 mm
(Hålbild: 259x102 mm)
Färg: Silver 
Passar till: Serie[P], Oberon, Nano och 
Nexus

KABELGENOMFÖRING T80
T80M
Stilren metallhylsa som placeras i 
bordsskiva, 80 mm hål. En kabelned-
föring och ett avtagbart lock.

Mått: 80 mm (Ø90 mm bred, 18 mm 
djup)
Färg: Silver 
Passar till: Universell

KABELGENOMFÖRING T80
T80
Kabelgenomföring för placering i 80 
mm hål. Rund plasthylsa med tredelat 
lock för olika kabelantal.

Mått: 80 mm (Ø88 mm bred, 22 mm 
djup)
Färg: Svart, vit eller grå 
Passar till: Universell
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KABELNEDFÖRING GROMMET
T50
Med kanturtag och plastlock. För  
kabelgenomföring samt installation  
av tillbehör, t ex bordsskärm och  
monitorarmar.

Mått: 92x70x22 mm
Färg: Silver, svart eller vit 
Passar till: Nano och Nexus

KABELGENOMFÖRING
T97
Rektangulärt urtag i skiva med tålig 
plastlist.

Mått: 97x35 mm
Färg: Silver, svart eller vit 
Passar till: Universell

KABELGENOMFÖRING SCALLOP
T430
Ett mindre urtag i skiva med kantlist 
som ger samma eleganta formspråk 
som bordet i övrigt. Använd för fästen 
till monitorarmar t ex.

Mått: 430x35 mm
Färg: Följer skivans färg 
Passar till: Passar Nano bench och 
Nexus bench

KABELRÄNNA
EACT2S
En enkel och öppen lösning för kabel-
hantering. Monteras direkt i skivan. 

Mått: 490x100x80 mm (Avstånd 
undersida kabelränna till undersida 
skiva: 84 mm)
Färg: Silver 
Passar till: Alla skrivbord, ej skjutbar 
skiva

KABELRÄNNA
OACT3S
En enkel och öppen lösning för ka-
belhantering med avdelare och clips. 
Monteras direkt i skivan. 

Mått: 790x110x00 mm (Avstånd 
undersida kabelränna till undersida 
skiva: 105 mm)
Färg: Silver 
Passar till: Alla skrivbord, ej skjutbar 
skiva

KABELRÄNNA MESH
CTM
Rymlig ränna i meshtyg som samlar 
och döljer kablage. Monteras med 
liten synlighet mellan bordets balkar.

Mått: Längd 750 mm, bredd 730 mm 
Färg: Svart 
Passar till: Nexus konferensbord
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KABELRÄNNA
OBACT33
Fästen monteras på balken. Kan bli 
ledande och avskärma elektriska fält 
genom jordning.

Mått: 330x132x69 mm 
(tillgänglig i följande mått: 330, 530, 
730, 930, 1230, 1530 mm) (avstånd 
undersida kabelränna till undersida 
skiva: 130 mm)
Färg: Svart, vit eller silver 
Passar till: Oberon

KABELRÄNNA
TACT700, TACT400
För fast montering med skruvar direkt 
i skivan. Fästen är förmonterade vid 
beställning. Enkel åtkomst då den är 
öppningsbar både fram- och bakifrån. 
Kan jordas för att avskärma elektriska 
fält. 

Mått: 700x180x100 (avstånd  
undersida kabelränna till undersida 
skiva: 100 mm)
Färg: Svart, vit eller silver 
Passar till: Alla skrivbord, ej skjutbar 
skiva

KABELRÄNNA
OACT33
Enkel kabelränna med fästen som 
monteras på balken. Finns i flera 
längder.

Mått: 330x132x69 
(tillgänglig i följande längder: 330, 
530, 730, 930, 1230, 1530 mm) 
(avstånd undersida kabelränna till 
undersida skiva: 146 mm)
Färg: Svart, vit eller silver 
Passar till: Serie[E] one

KABELRÄNNA
EACT33
Basvariant som passar bord utan sk-
jutbar skiva. Monteras direkt i skivan. 

Mått: 33x13570 
(tillgänglig i följande mått: 330, 530, 
730, 930, 1230, 1530 mm) (avstånd 
undersida kabelränna till undersida 
skiva: 146 mm)
Färg: Grå, silver, vit och svart 
Passar till: Alla skrivbord, ej skjutbar 
skiva

KABELRÄNNA
POCB1200 
Stadig kabelränna som monteras mellan konsolerna i ramen. Stort 
utrymme för kablar, grenuttag och adapters och med integrerat lock som 
döljer allt. Har uttag i ändarna för dold kabledragning mellan enheterna. 
Lägg till POCCV för att föra ner kablar vertikalt mot bordsben.

Mått: 935x220x106 mm 
(tillgänglig i följande längder: 1400, 1600, 1800, 2000 mm.)
Färg: Svart, vit eller silver 
Passar till: Polaris Duo
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KABELRÄNNA
PACT93
Speciellt anpassad för bord med 
skjutbar skiva. Monteras i balk. Kan bli 
ledande och avskärma elektriska fält 
genom jordning.

Mått: 1230x132 x69 (avstånd under-
sida kabelränna till undersida skiva: 
127 mm)
Färg: Svart, vit eller silver 
Passar till: Serie[P] Skjutbar skiva

KABELRÄNNA
NACT1270
Diskret kabelhantering, fästs i balken 
och är justerbar i två höjder. Kan hak-
as av och fällas ner åt vardera sidan. 
Den fasade kanten fångar upp grendo-
sor när den fälls ner.

Mått: 1270x150x52  
(tillgänglig i följande mått: 270, 470, 
670, 870, 1070, 1270, 1470, 1670, 
2070 mm) (avstånd undersida kabel-
ränna till undersida skiva: 73 mm i 
högsta läget, 98 mm i lägsta läget)
Färg: Svart, vit eller silver 
Passar till: Nano, Nexus

KABELRÄNNA
NBACT1052
Rymlig kabelränna som är fällbar i si-
dled för lätt åtkomst. Fästet monteras 
på balk och kabelrännan hakas fast.

Mått: 1052x370x83 
(tillgänglig i följande mått: 1052, 
1252, 1452, 1652, 1852 mm) (avstånd 
undersida kabelränna till undersida 
skiva: 123 mm)
Färg: Silver 
Passar till: Nano och Nexus bench

KABELRÄNNA
POACT870
Rymlig justerbar kabelränna för att 
samla kablar och eluttag.  Fästet 
monteras på balken. Lätt att vinkla ner 
åt båda håll eller helt hakas av.

Mått: 870x150x52 
(tillgänglig i följande längder: 1070, 
1270, 1470, 1670 mm)
Färg: Svart, vit eller silver 
Passar till: Polaris

KABELRÄNNA
ACT1-870
Stilren och diskret kabelhantering som fästs i balken. Kan hakas av  
på och fällas ner åt vardera sidan. Den fasade kanten fångar upp  
grendosor när den fälls ner.

Mått: 870x150x52 mm  
(tillgänglig i följande mått: 870, 1070, 1270, 1470, 1670 mm) (avstånd  
undersida kabelränna till undersida skiva: 73 mm i högsta läge, 98 mm i 
lägsta läge)
Färg: Svart, vit eller silver 
Passar till: Serie[P]
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VERTIKAL KABELUPPSAMLARE
POCCV
Praktisk vertikal kabelränna som leder 
ner kablarna vertiklat mot kabelbrunn 
i golvet. Används tillsammans med 
kabelränna POCB. Utmärkt när ström-
försörjningen sker via golvet.

Mått: Höjd 407 mm
Färg: Svart, vit eller silver 
Passar till: Polaris Duo

KABELUPPSAMLARE
NACC
Stilren vertikal kabeluppsamlare i 
metall som fästs på runda ben. 

Mått: Höjd 490 mm, Ø50 mm ben
Färg: Svart, vit eller silver 
Passar till: Nexus och Nano

KABELUPPSAMLARE
NACCA
Stilren vertikal kabeluppsamlare i 
metall som fästs på rektangulära och 
kvadratiska ben.

Mått: Höjd 568 mm, 50 mm  
fyrkantiga/rektangulära ben
Färg: Svart, vit eller silver 
Passar till: Nexus och Nano

KABELHÅLLARE
A4CS
Smidiga kabelhållare som försluts 
med kardborre. Säljs i 4-pack. 

Färg: Svart 
Passar till: Universell

CLIPS FÖR KABLAR
1CH
Lösning för att få ordning på kablar. 
Monteras på balk. Säljs i 4-pack.

Färg: Svart 
Passar till: Oberon, Nano och Nexus

KABELHÅLLARE 
OA3CC
Fäst hållaren smidigt i balken.  
Säljs i 3-pack.

Färg: Grå 
Passar till: Serie[E] one
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KABELBOX
1NEXCB
Rymlig box för smidig kabelhantering. 
Justerbar i höjd.

Mått: 346x103x552 mm
Färg: Svart, vit eller silver 
Passar till: Nexus och Nano bench

KABELNEDFÖRING
PAW110
Snygga till lösa kablar på ett en-
kelt sätt. Nedföringen är i plast och 
monteras direkt i skivan. Kan fästas 
horisontellt under bord, eller ner mot 
golv. Kan skarvas ihop. För normal 
bordshöjd.

Mått: Längd 1100 mm
Färg: Svart 
Passar till: Alla bord i sitthöjd

KABELNEDFÖRING
PAW130
Snygga till lösa kablar på ett enkelt 
sätt. Nedföringen är i plast med fot 
och monteras direkt i skivan. Kan fäs-
tas horisontellt under bord, eller ner 
mot golv. Kan skarvas ihop. För högre 
bordshöjd.

Mått: Längd 1300 mm
Färg: Svart 
Passar till: Alla sitt & stå bord

KABELSTRUMPA
EAR
Stilren tygklädd lösning av ledande 
material för att samla ihop kablar. Två 
separata plastkanaler inuti. Dragkedja 
på utsidan. Går bra att ansluta till golv, 
tak eller vägg.

Mått: Längd 800 mm
Färg: Mörkgrå 
Passar till: Alla bord i sitthöjd
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KABELSTRUMPA
EAR SS
Stilren tygklädd lösning av ledande 
material för att samla ihop kablar. Två 
separata plastkanaler inuti. Dragkedja 
på utsidan. Går bra att ansluta till golv, 
tak eller vägg.

Mått: Längd 1350 mm
Färg: Mörkgrå 
Passar till: Alla sitt & stå bord

KABELUPPSAMLARE
EACC, EACC30
Enkel lösning för att samla upp kablar. 
Uppsamlaren är i plast och diametern 
på 20 mm rymmer 4-6 stycken kablar. 
Säljs i längder per 3-meters intervaller.

Mått: EACC 3-metersintervall,
EACC30 30 meter
Färg: Ljusgrå 
Passar till: Universell

VERKTYG TILL  
KABELUPPSAMLARE
EACCT
Används i kombination med kabelup-
psamlare EACC, EACC30. Förenklar 
genomföringen av kablar genom 
plaströret.

ACT-1
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CPU HÅLLARE 1F
EACH1F, OACH1F
Ett brett band runt datorn, ger en stabil vertikal upphängning. Fästet monteras 
i skivan alternativt på balkarna. Vissa modeller går ej att montera på bord med 
skjutbar skiva. Roterbar. Passar inte bord med skjutbar skiva. Ej låsbar. För 
OACH1F monteras fästet på balken.

Mått: Max mått dator 500x225 mm. Minsta mått dator 257x90 mm.
Max vikt: 20 kg
Färg: Silver 
EACH1F Passar till: Serie[E] one, Serie[P] och Oberon
OACH1F Passar till: Serie[E] one

Cpu hållare
Ett rent och professionellt intryck ger en trivsam arbetsmiljö.  
Fäst upp datorn under skrivbordsskivan för att skapa fria ytor  
vilket gör det lätt att hålla ordning både på skrivbord och golv.  
Slipp dessutom störande ljud från datorn. 
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CPU HÅLLARE 2
EACH2, NACH2, OACH2, OBACH2
Elegant vertikal upphängning av dator. Fästet monteras i skivan alternativt på 
balkarna. Vissa modeller går ej att montera på bord med skjutbar skiva. Möjlig 
att justera i höjd, skjutbar framåt och bakåt samt roterbar. Passar inte bord med 
skjutbar skiva. Ej låsbar.
Färg: Silver
Max vikt: 20 kg

EACH2
Mått: Max mått dator 510x240 mm. Minsta mått dator 290x90 mm.
Passar till: Serie[E] one, Serie[P], Oberon och Polaris
NACH2
Mått: Max mått dator 445x240 mm. Minsta mått dator 290x90 mm.
Passar till: Nano och Nexus
OACH2, OBACH2
Mått: Max mått dator 510x240 mm. Minsta mått dator 290x90 mm.
Passar till: Serie[E] one och Oberon

CPU HÅLLARE 5
EACH5, NACH5, OACH5, OBACH5
Enkel vertikal upphängning av dator med två mörkgrå remmar. Fästet monteras 
i skivan alternativt på balkarna. Vissa modeller går ej att montera på bord med 
skjutbar skiva. Möjlig att justera i höjd, skjutbar framåt och bakåt samt ro terbar. 
Ej låsbar. EACH5 passar inte bord med skjutbar skiva. För NACH5,  
OACH5 monteras fästet i balken.
Färg: Silver 
Max vikt: 15 kg

EACH5
Mått: Max mått dator 510x240 mm. Minsta mått dator 200x90 mm.
Passar till: Serie[P], Oberon och Polaris
NACH5
Mått: Max mått dator 480x240 mm. Minsta mått dator 200x90 mm.
Passar till: Nano och Nexus
OACH5, OBACH5
Mått: Max mått dator 480x240 mm. Minsta mått dator 200x90 mm.
Passar till: Serie[E] one och Oberon

CPU HÅLLARE 1
EACH1, NACH1, OACH1, OBACH1
Ett brett band runt datorn, ger en stabil vertikal upphängning. Fästet monteras 
i skivan alternativt på balkarna. Vissa modeller går ej att montera på bord med 
skjutbar skiva. Justerbar i höjd. Enkel att rotera och skjuta framåt eller bakåt. 
Passar inte bord med skjutbar skiva. Ej låsbar.
Färg: Silver
Max vikt: 20 kg

EACH1
Mått: Max mått dator 500x225 mm. Minsta mått dator 257x90 mm.
Passar till: Serie[E] one, Serie[P] och Oberon
NACH1
Mått: Max mått dator 460x240 mm. Minsta mått dator 257x90 mm.
Passar till: Nano och Nexus
OACH1, OBACH1
Mått: Max mått dator 500x225 mm. Minsta mått dator 257x90 mm.
Passar till: Serie[E] one och Oberon
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Monitorarmar
Under din arbetsdag spenderar du mycket av din 
tid framför datorskärmen. Det gör det viktigt med 
funktionalitet och individanpassning. Vinkla,  
rotera och förflytta för att enkelt positionera  
skärmen exakt där du vill ha den. 

TA
50

M

  
22



MONITORARM GAS
TA71M, TA7151
Singelarm med gasfjädring som gör 
att skärmen flyttas runt utan ans-
trängning. Klämfäste för montering på 
bordsskiva. Finns även med fäste för 
montering i hål med diameter 51 mm. 
Vridbar och roterbar.

Mått: Max längd 542 mm, max höjd 
510 mm
Belastning: 3-8 kg
Färg: Svart, vit eller silver  
Passar till: Universell

MONITORARM GAS HEAVY
TA71HM, TA71H51
Singelarm med gasfjädring som gör 
att skärmen flyttas runt utan ans-
trängning. Klarar tyngre belastning. 
Klämfäste för montering i bordsskiva. 
Finns även med fäste för montering i 
hål med diameter 51 mm. Vridbar och 
roterbar. 

Mått: Max längd 640 mm, max höjd 
580 mm
Belastning: 8-19 kg
Färg: Silver eller vit 
Passar till: Universell

MONITORARM
TA50M
Vridbar och roterbar. Monteras med 
klämfäste i skivan. Ett snabbfäste för 
bildskärm ingår och den kan komplet-
teras med hållare för Ipad. Integrerad 
kabelkanal i första delen av armen.

Fäste: VESA 75/100 
Mått: Max längd 457 mm. Höjdjuster-
bar 341 mm
Belastning: 9 kg
Färg: Svart eller vit 
Passar till: Universell

HÅLLARE FÖR IPAD
TAI50
Hållare för Ipad 1, 2 och 3 som fästs 
på justerbar arm för bildskärm ur vårt 
sortiment. Plattan kan vridas och 
roteras.

Belastning: 9 kg
Färg: Silver 
Passar till: TA50M

MONITORARM
TA61M
Fyrledad singelarm. Med klämfäste 
för montering på bordsskiva. Vridbar 
och roterbar.

Mått: Max längd 500 mm, max höjd 
370 mm
Max vikt: 14 kg
Färg: Silver eller vit 
Passar till: Universell

MONITORARM
TA62M
Fyrledad duoarm. Med klämfäste för 
montering på bordsskiva. Vridbar och 
roterbar. Ger begränsade inställning-
smöjligheter ihop med bordsskärm.

Mått: Max längd 890 mm, max höjd 
370 mm
Max vikt: 14 kg
Färg: Silver eller vit 
Passar till: Universell
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MONITORARM GAS HEAVY
TA72HM, TA72H51
Arm med gasfjädring och utrustad 
med twinbar för montering av två 
monitorer parallellt. Klarar tyngre 
belastning. Klämfäste för montering i 
bordsskiva. Finns även med fäste för 
montering i hål med diameter 51 mm. 
Vridbar och roterbar. Ger begränsade 
inställningsmöjligheter ihop med 
bordsskärm.

Mått: Max längd 790 mm, max höjd 
580 mm
Belastning: 8-19 kg
Färg: Silver eller vit 
Passar till: Universell

MONITORARM GAS
TA71FR
Singelarm med gasfjädring som gör 
att skärmen flyttas runt utan ansträng-
ning. Fäste för montering i flexrail. 
Vridbar och roterbar.

Mått: Max längd 542 mm, max höjd 
510 mm
Belastning: 3-8 kg
Färg: Svart, vit eller silver  
Passar till: Alla bord med flexrail

MONITORARM GAS
TA72M, TA7251
Duoarm med gasfjädring som gör att 
skärmen flyttas runt utan ansträng-
ning. Klämfäste för montering på 
bordsskiva. Finns även med fäste för 
montering i hål med diameter 51 mm. 
Vridbar och roterbar. Ger begränsade 
inställningsmöjligheter ihop med 
bordsskärm.

Mått: Max längd 1000 mm, max höjd 
510 mm
Belastning: 3-8 kg per arm
Färg: Svart, vit eller silver  
Passar till: Universell

MONITORARM GAS
TA72FR
Duoarm med gasfjädring som gör att 
skärmen flyttas runt utan ansträng-
ning. Fäste för montering i flexrail. 
Vridbar och roterbar. Ger begränsade 
inställningsmöjligheter ihop med 
bordsskärm.

Mått: Max längd 1000 mm, max höjd 
510 mm
Belastning: 3-8 kg per arm
Färg: Svart, vit eller silver  
Passar till: Alla bord med flexrail

TWINBAR
TAB71
Separat Twinbar till monitorarm 
TA71H. För eftermontering för att ge 
plats för två monitorer.

Mått: Max längd 790 mm, max höjd 
580 mm
Belastning: 17 kg
Färg: Silver eller vit 
Passar till: TA71H51, TA71HM
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Övrigt
I vårt sortiment finns flera attraktiva kontorstillbehör som ger bättre ergonomi  
och mer enkelhet, vilket bidrar till att du får en mer effektiv arbetssituation.

NÄRFÖRVARINGSLÅDA
TARO180
Få ett städat intryck på skrivbordet 
genom förvaring under skivan av små 
saker som pennor och post-it block. 
Enkel att vrida fram vid behov. Mon-
teras på skiva utan ramsarg.

Mått: Längd 339 mm, bredd 200 mm 
och höjd 34 mm
Färg: Svart 
Passar till: Universell

KABELSATS FÖR JORDNING
EATE
Jorda kabelrännor, korgar eller strum-
por för att minska elektriska växelfält. 
Innehåller en stickpropp och tio 
jordkablar.
 
Passar till: Alla kabelrännor i metall

ARMSTÖD
EAAR
Avlastande för underarm. Ger bättre 
ergonomi vid frekvent arbete mellan 
tangentbord och mus. Enkel att  
rengöra. I konstläder och justerbara 
fästen i metall (tjocklek skiva 10-40 
mm).

Mått: Längd 680 mm
Färg: Svart 
Passar till: Universell

  
26



  
27



 

K
IN

N
A

R
P

S G
LO

B
A

L R
A

N
G

E &
 C

O
M

M
U

N
IC

ATIO
N

S/2011  |  A
LL IN

FO
R

M
ATIO

N
 IS SU

B
JEC

T TO
 C

H
A

N
G

E

Kinnarps.se


