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Praktiskt pelarbord
Funktionellt pelarbord som finns i olika höjder och med olika skivstorlekar. Har en lite mindre  

och smäcker fot vilket gör att det inte tar upp för mycket plats. Passar bra i olika typer av arbets- 

eller utbildningsmiljöer. Är lättplacerat vilket gör att det passar bra som både enklare mötesbord, 

avlastningsbord i korridorer eller som soffbord. 

Skivan går att få med slitstarkt laminat som gör det till ett hållbart och slittåligt val i extra utsatta 

miljöer. Är enkelt att kombinera med övrig inredning för ett enhetligt uttryck. Passar ett lite högre 

sittande, kombinera med soffor, fåtöljer, stolar eller pallar beroende på typ av mötesgrupp eller 

samlingspunkt. 

Bordet är uppbyggt av ett fåtal komponenter som går att byta ut, separera och återvinna vilket  

gör det cirkulärt och långsiktigt hållbart. 

Välj material ur i Kinnarps Colour Studio, en komplett materialkollektion som gör det möjligt att  

välja mellan många olika material.
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Mått och tekniska specifikationer

Finns i höjderna 550, 740 mm.

Funktioner & tillval

OLIKA BORDSSKIVOR

Det finns skivor i olika storlekar och material att 
välja på. Allt för att passa olika typer av miljöer 
och behov. 

PELARUNDERREDE

Stadigt pelarunderrede i metall som gör att 
bordet står stadigt. 

SKIVA I FANER

Skivan går att få med faner i olika färger. Träfaner
är ett vackert naturmaterial som ger inredningen
liv och tillför en exklusiv känsla.

SLITSTARKT LAMINAT

Skivan går att få med slitstarkt laminat som gör 
bordet extra slittåligt i utsatta miljöer.

OLIKA HÖJDER

Borden finns i olika höjder för att passa olika 
typer av sittande.
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Kinnarps Colour Studio (KCS) är vårt materialsortiment för kontor, skola och omsorg med 
fokus på hållbarhet, kvalitet och harmoni. Det erbjuder attraktiva material som är noga 
testade och utprovade för att passa och hålla för olika typer av miljöer. Sortimentet gör 
det enkelt att hitta det uttryck och den funktionalitet man söker. Trä, metall, plast och 
textil, färgtoner och mönster som är enkla att matcha med varandra och övrig inredning. 
Ett genomtänkt sortiment som ger ett harmoniserat och hållbart helhetsintryck och som 
erbjuder möjlighet att välja rätt material och färg till rätt plats och aktivitet.

Skiva Finns att få i laminat eller faner. 

Underrede Metall. Finns att få i vit eller svart.

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

Laminat

Faner

Vit

Björk

Ask Mjukrosa

Björk

Ek

Ask Mörkröd

Gråek

Ek 28

Ask Mellangrå

Ask 
vitpigmenterad

Ask Mörkgrå

Ask Vit

Ask Svart Ask Mellanbrun

Ask Gråblå Ask Mörkblå Ask Grågrön Ask Mörkgrön

Brown Portland

Metall

Vit Svart

Ek Bok


