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ERGONÓMIAI ELVÁRÁSNAK.
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MUNKAVÉGZÉS EGYÉNI FÓKUSSZAL 
Néha teljes egészében a feladatunkra kell koncentrálnunk – elmerülni benne, összegyűjteni 
a gondolatainkat, és zavartalanul dolgozni hosszabb időn keresztül. A Series[P] különálló munkahelyek 
kialakítását is lehetővé teszi, melyeket rugalmasság, funkcionalitás és kreativitás jellemez. A lapok 
és alsó tartóvázak széles választékának köszönhetően a különböző irodai környezetek egyszerűen 
berendezhetőek. A gyors, csendes magasságbeállításnak köszönhetően bármikor válthat az álló és az ülő 
testhelyzet között attól függően, hogy éppen mihez van kedve, vagy hogy milyen testalkattal rendelkezik. 
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KÉT MUNKATÁRS KÖZÖS MUNKAVÉGZÉSE
A munkatársak közötti gyors, intenzív ötletelés lendületet ad az egész vállalatnak. 
Együtt nagyobbat és merészebbet tudunk álmodni. Két egymással szemben elhelyezett 
Series[P] íróasztal lehetőséget teremt a gyors kommunikációra és a folyamatos 
párbeszédre, míg az ülő/álló íróasztalok könnyen az adott személy magasságához 
állíthatók; emellett a bútor képernyőkkel, valamint kábelekkel és csatlakozókkal is 
kiegészíthető. Te és én, külön, de mégis együtt. 

CSOPORTOS MUNKAVÉGZÉS
Napjainkban a munkavégzés gyakran projektek keretében történik. A kis 
létszámú csoportok egyértelműen meghatározott célért dolgoznak 
együtt. A Series[P] egy ideális elrendezés kialakítására nyújt lehetőséget 
projektcsoportok és munkacsoportok számára. Négy kisebb íróasztalból 
kreatív tér hozható létre, ahol a csapat tagjai megvitathatják az ötleteket 
és a javaslatokat. Ezt követően az íróasztalok visszaváltoznak személyes 
munkahellyé, ahol ugyan egyéni munkavégzésre kerül sor, de a munkatársak 
bármikor összeülhetnek egy kis ötletelésre és közös problémamegoldásra. 
Dinamikus és kreatív! 
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”
A SERIES[P] EGYIK LEGFONTOSABB ELŐNYE, HOGY AZ 
ÍRÓASZTALOK MAGASSÁGA RENDKÍVÜL KÖNNYEN TESTRE 
SZABHATÓ. A LEGTÖBB EMBER MÁR TUDJA, HOGY AZ ÁLLÓ ÉS 
ÜLŐ TESTHELYZET VÁLTOGATÁSA KIFEJEZETTEN JAVASOLT 
A MUNKANAP SORÁN – A SERIES[P] ASZTALOKKAL A MOZGÁS 
ÉS A TESTHELYZET-VÁLTOZTATÁS HAMAR NAPI RUTINNÁ VÁLIK.

ANDERS LUNDAHL, A KINNARPS AB ERGONÓMUSA ÉS FIZIOTERAPEUTÁJA

Foglaljon helyet! Keljen fel! Testünknek változatosságra és mozgásra 
van szüksége. Mivel a [Series[P] nagy magasságtartománnyal 
rendelkezik, így az asztalok magas és alacsony emberek számára 
egyaránt kényelmesek. 

5 TIPP A JOBB EGÉSZSÉGÉRT

1 FELÁLLNI!
Legtöbben túlságosan sokat ülünk. Első lépésként az 
aktívabb, egészségesebb élethez megteszi egy ülő/álló 
íróasztal. Értelme persze csak akkor van, ha kiaknázzuk 
az íróasztal lehetőségeit, és váltogatjuk az ülő és az 
álló testhelyzetet. Természetesen az a legjobb, ha 
„önszántunkból” állunk fel az egészségünkért, és nem várjuk 
meg, amíg a nyakunk, a vállunk vagy a hátunk kényszerít erre. 

2 AKTÍV SZÜNET
Ha időről időre tartunk egy rövid szünetet, ezzel megtettük az 
első lépést az egészségesebb élet felé. Szünet alatt azonban 
nem a passzív pihenést értjük. Épp ellenkezőleg. Fontos, hogy 
ilyenkor mozogjunk egy kicsit. Egy kis izommunka rengeteg 
pozitív folyamatot indít el a szervezetben, és csodákat művel 
az egészséggel. Javasoljuk, hogy nagyjából fél óránként 
tartson szünetet. Nem pihenésre, mozgásra. 

   3 FEL A FEJJEL!
Korunk komoly ergonómiai kihívása, hogy nap, mint nap 
hosszú órákat töltünk a képernyő előtt. Emellett egyre 
elterjedtebb a mobil munkavégzés is, amelyet gyakran 
laptopunkon végzünk. Ha nincs más megoldás, önmagunkra 
kell hagyatkoznunk. Már az is sokat segíthet, ha a képernyő 
magasabbra kerül, és a fejünket is valamivel feljebb tartjuk, 
mivel így jobb testhelyzetet veszünk fel, és megszűnik 
a nyomás a nyakban. Az apró részletek és az egyszerű 
módszerek sokat számítanak. 

4 ÜLJÜNK BÁRHOGY, CSAK NE NYUGTON!
Nehezen bír mozdulatlanul ülni? Gratulálunk! Az ülés 
legjobb módja ugyanis az, ha mozog közben. Semmi rossz 
nincs abban, ha a nap egy részét ülő helyzetben töltjük, 
különösen ha az üléshez testhelyzet-változtatás, mozgás és 
fizikai tevékenység társul. Érdemes tehát olyan irodaszéket 
választani, amely követi a testünk mozgását (és nem 
fordítva), amelyet könnyen az igényeihez igazíthat, és amely 
a lehető legkülönfélébb üléshelyzeteket teszi lehetővé. 

5 ÉS AMI NEM LÁTHATÓ
A hangok és a fények az ergonómia láthatatlan területét 
képezik. A hangok érzékelése egyénenként különbözik, és 
attól is függ, hogy éppen milyen feladaton dolgozunk, és 
mennyire vagyunk feszültek. Ugyanez érvényes a világításra is 
– talán elég annyit említeni, hogy a fénnyel szembeni igények 
az életkorral változnak. Ami a hangokat illeti, érdemes azzal 
kezdeni a javítást, hogy tekintettel leszünk egymásra. Azt 
sem szabad elfelejteni, hogy a túl kevés fényben a szervezet 
melatonint termel, ami álmosságot okoz.
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MINDEN ÖNNEL KEZDŐDIK
Ugyanis Ön a kiindulópontja a Kinnarps minden tevékenységének az ergonómia területén. Ön és minden ember. Egy átlagos 
munkanapon több különböző feladatot végzünk. Koncentrált munkát végzünk, gyors megbeszélést tartunk, e-mailekre 
válaszolunk. A modern technológiának köszönhetően ezeket a feladatokat többféle környezetben is el tudjuk végezni. A feladat 
tehát olyan megoldások kialakítása, amelyek a különböző igényekhez és helyzetekhez szabhatók. Koncepciónk a jövő irodájának 
megteremtésére: a Next Office™. Rugalmasságának köszönhetően ebben a Series[P] jelentős szerepet játszik: számtalan 
lehetőséget kínál az egyéneknek és a vállalatoknak egyaránt. Minden Önnel kezdődik, ám végül minden emberre hatással van. 



12 13

MOZGÁS ÉS RUGALMASSÁG – A MAI MUNKAKÖRNYEZET FONTOS JELLEMZŐI
A mozgás és a rugalmasság a modern munkavégzés elválaszthatatlan részét képezi. Egyre kevesebb időt töltünk rögzített 
íróasztalok mellett, és egyre többet dolgozunk ideiglenes munkaállomásokon. A Series[P] funkcionális ülő/álló íróasztalaival 
olyan fix területek hozhatók létre, amelyek középpontjában az ergonómia és a kreativitás áll. Kiegészítésként pedig a Kinnarps 
töltőanyaga, a Re:fill jelentősen csökkenti a motor hangját. A munkavégzés itt általában rövidebb időtartamra korlátozódik:  
két megbeszélés között, a vállalat recepcióján várakozva, a nap elején vagy a nap végén –miközben megmarad a kommunikáció  
és az egyéni munka egyensúlya. 
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NAGY CSOPORTOS MUNKAVÉGZÉS
A Kinnarpsnál a hatékony helykihasználás kéz a kézben jár az ergonómiával és a jól 
működő környezettel. A Series[P] asztalokkal sok ember számára is kialakíthat kényelmes 
munkakörnyezeteket. A rugalmas ülő/álló funkció, az intelligens kábelkezelés, valamint az időtálló, 
stílusos megjelenés pedig gondoskodik róla, hogy az egyéni munkaállomás és a teljes környezet 
egyaránt kellemes legyen. A jó munkakörnyezet tehát garantált – függetlenül attól, hogy hosszabb 
ideig, vagy csak pár órát dolgozik benne. Ne feledje váltogatni az ülő és az álló testhelyzetet – 
a magasságot egy egyszerű gombnyomással módosíthatja.
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MÉRETEK ÉS MŰSZAKI ADATOK
A Series[P] asztalokkal könnyen létrehozhatja a megálmodott funkciókkal és megjelenéssel rendelkező munkakörnyezetet.  
Válasszon a különböző méretek és felületek között, és egészítse ki a bútorokat intelligens funkciókkal.

ASZTALLAP 23 mm Faforgácslap fafurnérral (bükk, nyír, tölgy) és színtelen lakkozású tömörfa élzárással, vagy laminált  
(fehér, világosszürke, nyír, bükk, tölgy, szürke tölgy, amouk) műanyag élzárással. TARTÓVÁZ Téglalap keresztmetszetű lábakkal  
(fehér, fekete, ezüst). Állítható magasságú tartóváz hangelnyelő Re:fill anyaggal ellátott motorral. Teherbírás 100 kg 40 mm/mp  
sebesség mellett ASZTALMAGASSÁG 625-1275 mm és 680-1180 mm. OPCIÓK Elcsúsztatható asztallap, profilozott élkialakítás,  
tároló az asztallapban, kábelcsatlakozó doboz, kábelcsatorna három különböző változatban, összekötő panel furnérból vagy  
fémből, vezeték nélküli töltőegység, kábelport konnektoraljzattal, kábelzár. MÉRETARÁNY 1:100 EGYSÉG mm

ÍRÓASZTAL 
Egyenes asztallap

ÍRÓASZTAL 
Kivágással ellátott asztallap

A profilozott élkialakítással ellátott asztallap klasszikus, visszafogott 
és enyhén lebegő megjelenést kölcsönöz az íróasztalnak. A profilozott 
élkialakítás bármely furnér fedőlaphoz, illetve bizonyos laminált 
fedőlapokhoz választható. Az asztallap különösen képernyők és 
szekrények nélküli nyitott irodai környezetben érvényesül, ahol semmi 
sem vonja el róla a figyelmet.

ANYAGOK ÉS SZÍNEK
A Series[P] asztallapjai és alsó tartóvázai számos anyagban és színben rendelhetők, amelyeket  
szabadon kombinálhat, és kialakíthatja a környezetéhez leginkább illeszkedő összeállítást. 

Fehér Világosszürke Nyír Bükk Tölgy

Szürke tölgy Amouk

LAMINÁLT

FURNÉR

Nyír Bükk Tölgy

FÉM

Fehér Fekete Ezüst

A stílusos ülő/álló lábak fehér, fekete és ezüstszürke színben kaphatók, így kiválaszthatja az Önnek legjobban tetsző változatot.  
A padló esetleges egyenetlenségei egyszerűen kiegyenlíthetők a lábban elrejtett állítócsavarokkal. 
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ACT EACTPACT

KIVÁGÁSSAL ELLÁTOTT ASZTALLAP
A kivágásnak köszönhetően közelebb kerülhet 
a munkafelülethez, így ergonómiailag helyes test-
helyzetet vehet fel. Ez különösen akkor hasznos, 
amikor két monitorral dolgozik.

PROFILOZOTT ÉLKIALAKÍTÁS
A profilozott élkialakítással ellátott asztallap 
visszafogott és enyhén lebegő megjelenést 
kölcsönöz az íróasztalnak. A laminált asztallapok 
függőleges élzárással, a furnér asztallapok pedig 
színtelen lakkozott MDF-ből készülnek.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐEGYSÉG
A vezeték nélküli töltőegység segítségével 
egyszerűen az asztalra helyezve feltöltheti 
mobiltelefonját a Qi technológia segítségével.

ELCSÚSZTATHATÓ ASZTALLAP
Az elcsúsztatható asztallap révén gyorsan és 
könnyen hozzáférhet például a kábelcsatornában 
futó kábelekhez és tiszta, rendezett környezetet 
alakíthat ki. Az asztallap egy gombnyomással 
könnyen rögzíthető.

KÁBELPORT ELEKTROMOS ALJZATTAL
Intelligens kábelport egy csatlakozóaljzattal és 
négy lyukkal egyéb kábelek részére. Sok funkció 
kis helyen, kedvező áron. 

KÁBELELVEZETŐ
Praktikus kábelelvezető, amellyel a kábelek 
elrejthetők a szem elől, mégis minden 
karnyújtásnyira marad. 

FUNKCIÓK ÉS LEHETŐSÉGEK
Series[P]: az ergonomikus ülő/álló íróasztalok gondosan kidolgozott funkciói tökéletes megoldást  
nyújtanak a mindennapokra. Az alábbiakban bemutatunk néhány izgalmas részletet. 

KÁBELCSATORNA 
A Series[P] számos különböző kábelcsatornát kínál, így kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelő kábelelvezetési típust. A stílusos, visszafogott ACT 
a vázban fut. Egyik vagy mindkét oldalon leakasztható, lehajtható szélei pedig a helyén tartják a csíkot a kábelcsatorna leakasztott állapotában is.  
A PACT megoldást kifejezetten elcsúsztatható asztallapokhoz alakították ki. Az EACT egy alapszintű verzió kedvezőbb áron.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG
A Series[P] munkaasztalainak magasságát egy 
gombnyomással, egyszerűen állíthatja át az ülő és 
álló munkavégzési pozíció között. A munkavég-
zési testhelyzet változtatásával jobb ergonómiát 
alakíthat ki. A biztonságos ütközésgátló funkció 
azonnal leállítja a mozgást, ha az asztal hozzáér 
valamihez, így megelőzi a zúzódásos sérüléseket. 

TÁROLÓ AZ ASZTALLAPBAN
Praktikus fiók a kisméretű tárgyaknak, például 
tollaknak és post-it jegyzettömböknek. Beépített 
cellux-tartóval.

KÁBELCSATLAKOZÓ DOBOZ
Számos változatban kapható; hozzáférést nyújt 
a csatlakozóaljzatokhoz, az USB-csatlakozókhoz 
(adatkábelek és töltőkábelek), valamint a kábe-
lekhez. Ideális megoldás, ha a munkaasztal a fal 
mellett van, vagy ha két paravánnal elválasztott 
asztal egymással szemben van elhelyezve.

TARTÓVÁZ MAGASSÁGTARTOMÁNYA 
A tartóváz kétféle magasságtartománnyal 
rendelhető. A 625-1275 mm-es 
magasságtartomány minden felhasználóhoz 
jól illeszkedik, és nagy rugalmasságot 
biztosít. Az egyszerűbb, 680-1180 mm-es 
magasságtartomány esetében a maximális 
magasság értéke alacsonyabb, a minimális 
magasság értéke pedig magasabb.

ÁLLÍTHATÓ LÁBAK
A padló egyenetlenségei a Series[P] íróasztalokra 
szerelt állítható lábak segítségével könnyen 
kiküszöbölhetők. A rejtett integrált beállítócsavar 
stílusos megjelenést kölcsönöz a lábaknak. 

FURNÉR VAGY LAMINÁLT HOMLOKLAP
Válasszon íróasztalához fafurnér homloklapot 
(bükk, nyír, tölgy), vagy laminált homloklapot 
(fehér, világosszürke, nyír, bükk, tölgy, szürke 
tölgy, amouk). Ötletes megoldás a kíváncsiskodó 
tekintetek ellen.

FÉM HOMLOKLAP
Válasszon íróasztalához fém homloklapot ezüst, 
fehér vagy fekete színben. Ötletes megoldás 
a kíváncsiskodó tekintetek ellen.

HALK MAGASSÁGÁLLÍTÁS
A motor hangját a Kinnarps töltőanyaga, a Re:fill 
jelentősen csökkenti. Az anyag előállításához 
saját textilanyagaink maradékait, poliésztert 
és PET-et használunk fel. Ezzel csökkentjük 
a környezeti terhelést, valamint szinte teljesen 
hangtalanná tesszük a magasságállítást. 
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