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AZ EMBERKÖZPONTÚ MUNKAHELY
Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat és kiváló teljesítményt nyújtsunk, jól megtervezett 
és kellemes hangulatú munkakörnyezetre van szükségünk. A különböző egységekből 
álló Space termékcsalád ösztönözni a mozgást és a kommunikációt. A munkahely 
minden területén lehetőséget kínál a beszélgetésre és az interakcióra – legyen szó az 
íróasztal vagy a tárgyalóasztal melletti üldögélésről, egy gyors álló megbeszélésről 
vagy kávészünetről a tárolószigetnél, netán  egy spontán beszélgetésről az alacsony 
szekrények párnáin ülve. Design tekintetében egy tudatosan mobil megközelítés, 
amelynek középpontjában a sokoldalúság, a párbeszéd és a jó közérzet áll.
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Stefan Brodbeck
Brodbeck Design

A SPACE TERMÉKCSALÁDDAL EGY 
UNIVERZÁLIS RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA 
TÖREKEDTEM, AMELY MEGFELEL A 
KÜLÖNFÉLE IGÉNYEKNEK. EGY OLYAN 
RUGALMAS ÉS MODULÁRIS MEGOLDÁST 
SZERETTEM VOLNA LÉTREHOZNI, AMELY 
MINDENFÉLE KÖRNYEZETHEZ KIVÁLÓAN 
ALKALMAZKODIK. IZGALMAS FUNKCIÓKAT 
ÉS LEHETŐSÉGEKET KÍNÁLÓ EGYSÉGEKET 
TERVEZTEM, AMELYEK JÓL MŰKÖDŐ, DE ERŐS 
ÉRZELMI TÖLTETET HORDOZÓ ÉS INSPIRÁLÓ 
TEREK KIALAKÍTÁSÁRA ALKALMASAK.”

„
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NO. 1
A tárolóegységek a hagyományos tárolási 
megoldásokat egy kis fortéllyal ötvözik. 
A nyitott és zárt tárolási megoldások kombi-
nálásával, valamint színes kiegészítő elemek 
hozzáadásával tetszetős és egyben személyre 
szabott összeállítás hozható létre.

NO. 2
A különböző magasságú egységek kombi-
nálása izgalmas látványt nyújt. A domború 
homlokelemeknek és a tölgy lábaknak 
köszönhetően a tárolórendszer minden kör-
nyezetben tetszetős benyomást kelt. Az alsó 
tárolóegységre ülőpárnák is helyezhetők, így 
könnyedén kialakíthatóak a beszélgetésekre 
alkalmas közösségi terek.

NO. 3 
Ebben az összeállításban többféle szín, 
forma és anyag ötvöződik. Az innovatív 
A-modul – amely alsó szekrényekre, illetve 
közvetlenül a padlóra is helyezhető – köny-
nyen hozzáférhető tárolást biztosít, emellett 
izgalmas megjelenést és egyedi hangulatot 
is kölcsönöz. Az íróasztalok kétféle lábbal 
rendelhetők: A-alakú falábakkal, amelyek  
harmonizálnak az A-modul fém vázával, 
illetve az alsó tárolóegységbe integrált  
lábakkal, melyeknek köszönhetően hely  
takarítható meg a munkakörnyezetben.

SPACE – VÁLOGATÁS
A Space végtelen lehetőséget biztosít a különböző hangulatú és funkcionalitású terek 
létrehozásához. Inspirálódjon kínálatunkból és keresse fel weboldalunkat, ahol többet 
megtudhat a termékcsaládról, www.kinnarps.hu/space
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NO. 4
A Space által képviselt rugalmas és mo-
duláris megközelítésnek köszönhetően Ön 
szabadon játszhat a színekkel, formákkal, 
magasságokkal, a homlokelemekkel és 
a fogantyúkkal. A nyitott részek átengedik 
a fényt, a zárt részek elválasztóként működ-
nek, a színes hátfalak pedig inspiráló kont-
rasztot teremtenek. 

NO. 5
A Space íróasztal a nyitott résszel, a Q-vázzal 
és a vízszintes S-polccal sokoldalú tárolási  
megoldást teremt különböző magasságokban.  
Az asztal a munkahelyeket jelképesen el  
is választja egymástól, de nem kelti az 
elszigeteltség érzését. A Q-váz és az  
S-polc egyedi megjelenésről gondoskodik: 
a polcok, valamint a különböző színek és 
anyagok otthonos környezetet teremtenek 
a munkahelyen.

NO. 6
A több alsó egységet összekötő, organikus 
formájú Spine megoldás játékos megjelenést 
kölcsönöz, közben mégis igen sokoldalúan  
használható. A derékszögben hajlított 
kábelcsatlakozó doboznak (hálózati és táp-
csatlakozást biztosító fiók) köszönhetően 
a tápellátás mindig karnyújtásnyira lesz. Az 
ülőpárnák, a tárolóegységek és az íróasztalok 
modern megjelenésű, közvetlen hangulatú 
környezetet teremtenek.
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OTTHONOS HANGULAT A MUNKAHELYEN
A mai munkakörnyezetekben szükség van olyan otthonos hangulatú területekre, 
amelyek ösztönzik a közösségi tevékenységet. A Space lehetővé teszi az innovatív 
megoldások alkalmazását a hagyományos munkaterületeken is, így a színek, a formák 
és a részletek játékával olyan barátságos, közvetlen hangulatú környezet teremthető, 
amely fokozza a jó közérzetet és inspiráló hatást gyakorol a munkatársakra.
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A Kinnarps Whiteboard-al ellátott hátfal praktikus írófelületet biztosít, 
amelyre bárki feljegyezheti ötleteit és gondolatait, vagy megoszthatja 
azokat a többiekkel. 

A szövetborítású hátlap puha, egyedi megjelenést kölcsönöz. Számtalan  
anyag és szín közül választhatja ki az Önnek legmegfelelőbbet.
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KINNARPS NEXT OFFICE™ 
Egy átlagos munkanapon számos különböző feladatot végzünk. Manapság a technológia fejlő-
désének köszönhetően ezeket akkor és ott végezhetjük el, amikor és ahol csak szeretnénk. Az 
egyéni munkahelyek igénye ezért folyamatosan csökken, aminek a helyét rugalmas, tevékeny-
ségalapú munkahelyi környezeteket veszik át. Az ilyen helyek megteremtik az optimális egyen-
súlyt a személyes és közösségi szféra, illetve a megbeszélések és az önálló munkavégzés, 
a koncentrált munkavégzés és a munkatársak közötti hatékony kommunikáció között. A Space 
olyan termékcsalád, ami jól illeszkedik az ilyen tevékenységalapú munkakörnyezetekbe, hiszen 
számos variációs lehetőségeket nyújt, melyek a kívánt tevékenységhez igazíthatók.
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EGYÉNI FÓKUSZ
Napjaink nyitott világában az is fontos, hogy elvonulhassunk egy olyan helyre, ahol 
senki sem zavar meg bennünket. Hogy összeszedjük a gondolatainkat, új ötleteket 
gondoljunk ki vagy elmerüljünk egy új anyagban. A Space teret ad az egyéni fókusz-
hoz. Az asztalokkal és térelválasztókkal rendelkező különálló munkahelyeken írha-
tunk, cseveghetünk vagy e-mail üzeneteket küldhetünk. A különböző egységekkel jól 
elválaszthatók egymástól az egyes munkaterületek, emellett – szövetborítású hátlap 
használata esetén – hangtompítóként is működnek. A könnyen elérhető áramforrás-
nak köszönhetően kényelmesen tudja tölteni mobiltelefonját vagy laptopját.



TE ÉS ÉN
Olyankor oldjuk meg a problémákat és teszünk jelentős lépéseket előre, amikor együtt dolgozunk, 
valamint megosztjuk tudásunkat, ötleteinket. A Space segítségével létrehozhatjuk azt a környezetet, 
ami teret ad a kommunikációhoz és a beszélgetésekhez. A Spine megoldás kényelmes párnáin bármikor 
helyet foglalhatunk egy gyors megbeszélés erejéig. Számunkra fontos nyitottságunk és közelségünk 
a munkatársakhoz, akiket szükség esetén meghívhatunk, hogy vegyenek részt a munkánkban. Mindez 
egy olyan aktív munkakörnyezet szolgálatában, ahol mindenki a munkafolyamat részét képezi.
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CSAPATMUNKA
Csapatban dolgozva különböző projekteken vagy munkacsopor- 
tokban működünk együtt. A Space segítségével létrehozhatjuk azt 
a környezetet, ami teret ad a csapatmunkához és alkotáshoz. Ezek 
olyan kreatív területek, amelyek biztosítják a tapasztalatcseréhez  
és a fontos tudás megosztásához szükséges funkciókat. Mindezt 
azért, hogy együtt elérhessük a kitűzött célokat.



Az előugró konnektort finoman 
megnyomva nyithatja azt fel, hogy 
hozzáférjen az áramforráshoz. 

Üveg asztallap választása esetén 
közvetlenül az asztalra írhatja jegyzeteit. 
Új ötletek körvonalazódnak, és a kreatív 
gondolatok valósággá válnak.

MEGBESZÉLÉSEK
A megbeszélések történhetnek spontán vagy előre tervezetten. Függetlenül 
attól, hogyan jöttek létre, ezek igen fontos, és gyakran nélkülözhetetlen 
elemei a folyamatos fejlődésnek. A Space kitűnő választás különböző 
jellegű megbeszélésekhez: nagyobb vagy kisebb csoportokban, állva egy 
tárolósziget körül vagy ülve a tárgyalóasztal mellett, ugyanabban a helyi-
ségben vagy online. Ezek eleven, barátságos környezetek, amelyek struk-
turáltak is, és biztosítják a szükséges funkciókat. Olyan hely, ahol szeretünk 
összegyűlni, hogy közösen valami újat fejlesszünk, vagy kiértékeljük a 
munkánkat, hogy tanuljunk belőle.



TÁRSASÁGI ESEMÉNYEK
Mindannyiunknak szüksége van néha egy kis szünetre. Egy helyre, ahol 
kikapcsolódhat, megihatja az életmentő kávét és feltöltődhet energiával. 
Ezek olyan jelentőségteljes pillanatok, amik lehetőséget adnak arra, hogy 
megismerhessük egymást. Ez fontos, mivel napjaink munkakörnyezetében 
gyakran különböző helyeken dolgozunk. A Space otthonos környezetet 
teremt a munkahelyen, kényelmes ülőhelyekkel, amelyeken bármikor 
szívesen megpihenünk pár percre.
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S-POLC
Magasra helyezett, a korpuszok között található egység.  
Összeköti az egyes tárolóegységeket.

LÁB
A karcsú, A-vonalú fa lábak kiválóan 
harmonizálnak a korpuszok fa elemeivel,  
így egységes összképet eredményeznek.

Q-VÁZ
Két méretben kapható fém váz, amely 
egyes korpuszokkal együtt használható. 
A különböző kombinációk segítségével 
helyet takaríthat meg.

ASZTALLAP
Az organikus formájú Oberon asztallap lágy 
kontúrokkal rendelkezik. 

INTEGRÁLT LÁBAK
Az asztalok a kábelcsatlakozó dobozokba 
integrálhatók a kör vagy négyzet átmérőjű 
lábakkal, így a Spine megoldás részévé válnak.

KÁBELCSATLAKOZÓ DOBOZ, EGYENES VAGY SZÖGBEN HAJLÍTOTT
Kábelcsatlakozó doboz dugaljjal vagy anélkül. A Spine megoldásnak  
köszönhetően a kábelcsatlakozó dobozok egyenes vagy derékszög-
ben hajlított vonalban csatlakoznak egymáshoz a korpuszok között.  
A dobozokba igény szerint íróasztal is integrálható.

KEVESEBB LÁB
Lehetőség van arra, hogy két egység 
közös lábakon álljon, amely stílusos 
megjelenést nyújt.

KORPUSZOK
A korpuszok sokféle magasságban, szélességben 
és mélységben állnak rendelkezésre. Számtalan 
külső és belső felület között választhat.
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SPINE
Alsó egységekből áll, amelyeket kábelcsatlakozó köt 
össze; egyenes vagy derékszögben megtört is lehet. 
A kábelcsatlakozó dobozokba Oberon ülő/álló íróasztal 
is integrálható. 

TÁROLÓSZIGET
Több szekrényből áll, amelyeket üveg 
vagy fa fedőlapok kötnek össze.  
Integrált tápellátással is felszerelhetők. 

A-MODUL
Innovatív tároló-, elválasztó 
és designelemek, amelyek 
a tárolóegységen vagy közvetlenül 
a padlón helyezkednek el.

TEREMTSE MEG SAJÁT 
MUNKAKÖRNYEZETÉT 
A SPACE 
TERMÉKCSALÁDDAL!
1. VÁLASSZON KORPUSZOKAT, ÍRÓASZTALOKAT ÉS 
IGÉNY SZERINT KÁBELCSATLAKOZÓ DOBOZOKAT IS
Álmodja meg a munkakörnyezetet, és gondolja át, 
hogyan rendezi el és hogyan kombinálja az íróasztalokat  
és a többi bútort, majd ennek megfelelően válassza ki 
a korpuszokat, az A-modulokat, az S-polcokat és 
a Q-vázakat. A kábelcsatlakozó doboz maga alkotja a  
Spine megoldást, emellett hatékony tápellátást biztosít, 
és az íróasztalokat is integrálja.

2. VÁLASSZON KIEGÉSZÍTŐ BETÉTEKET  
A KORPUSZOKHOZ
A korpuszokhoz számos belső kiegészítő választható, 
például különböző színű polcok, fiókok és elválasztók.

3. VÁLASSZON FEDŐLAPOT
A korpuszokhoz való fedőlapok különböző anyagokból, 
méretben és színekben állnak rendelkezésre.

4. VÁLASSZON HOMLOKELEMET
A homlokelemek számtalan változatban és különféle 
felülettel (fa, üveg, színes felületek) rendelhetők. Grafikus  
mintával ellátott domború faajtó is választható.

5. VÁLASSZON FOGANTYÚKAT
A fogantyúk fa, fém vagy műanyag kivitelben egyaránt 
elérhetők.

6. VÁLASSZON ALSÓ TARTÓVÁZAT
A korpuszokhoz és az íróasztalokhoz számos alsó tar-
tóváz közül választhat. A kevesebb lábnak köszönhetően 
stílusos és letisztult megjelenés alakítható ki, amikor 
több egységet helyez egymás mellé.

7. VÁLASSZON AZ OPCIÓK ÉS A KIEGÉSZÍTŐK KÖZÜL
A munkakörnyezetet és a tárolási megoldásokat köny-
nyedén testre szabhatja a különböző funkcionális opci-
ókkal, pl. zárakkal, dugaljakkal, akril hátfalakkal, illetve 
különféle praktikus kiegészítőkkel (pl. felugró dugaljak, 
kábelelvezető hálók).

További információ: www.kinnarps.hu/space
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A korpuszok, amelyek rejtett zsanérokkal 
rendelkeznek a letisztult megjelenés 
érdekében, a szekrényajtók puha,  
csendes csukódását eredményezik.

Néhány korpusz falra is szerelhető, így 
a padlón jelentős helyet takaríthat meg.

A letisztult látvány és érzés érdekében 
a korpuszok belsejében csak annyi lyuk 
található, amennyi a kiegészítő betétek 
beszereléséhez szükséges. Amennyiben 
további lyukakra van szüksége pl. a pol-
cok áthelyezéséhez, a termékeket teljes 
lyukmintázattal kell megrendelnie.

Válasszon felületet
MÉRETEK Lásd a 34. oldalt
KORPUSZ Laminált (fehér, világosszürke, sötétszürke, szürkésfehér, tölgy, szürke tölgy, 
bükk, nyír, dió, amouk) és furnér (bükk, nyír, tölgy).

KORPUSZOK
A korpuszok sokféle magasságban, szélességben és mélységben állnak rendelkezésre. A termékcsalád moduláris kiala-
kítása, valamint az anyagok, felületek és opciók széles választéka révén minden környezethez és igényhez megtalálható 
a megfelelő megoldás. A szélesség növelése érdekében a korpuszok egymással összeköthetők, a magasság növeléséhez 
pedig egymásra helyezhetők. A külső és a belső felületet és kialakítást is kiválaszthatja, így rendezett és funkcionális táro-
lóegysége egyúttal kitűnően megtervezett bútordarab lesz.
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SPOC (SPACE KIHÚZHATÓ SZEKRÉNY) 
A SPOC (Space kihúzható szekrény) lehet személyes tároló vagy két személy által  
közösen használt szekrény is (Duo). Kétféle magasságban (740 és 1246 mm)  
és hosszúságban (800 és 900 mm) kapható. A szekrény könnyen kihúzható,  
tartalma gyorsan áttekinthető, így jól kihasználható, átlátható munkafelület  
nyerhető.

TÁROLÓEGYSÉG ÉS ELVÁLASZTÓ
A masszív kialakítású SPOC köny-
nyen kihúzható. Az íróasztallal egy 
magasságú változat további mun-
kafelületet biztosít az íróasztal mel-
lett, és több tárolóhelyet nyújt, mint 
a talapzaton álló egységek. A maga-
sabb SPOC intelligens funkcionali-
tása azt jelenti, hogy az egység kihú-
zásával saját terület nyerhető az 
irodai környezetben. A SPOC táro-
lóegység fogantyúja (12.) alumíni-
umból készült, és ezüst, fekete, 
illetve króm színben érhető el.

Válasszon felületet
KORPUSZ Laminált (fehér, világos-
szürke, sötétszürke, szürkésfehér, 
bükk, nyír, dió, amouk, tölgy, szürke 
tölgy) és furnér (bükk, nyír, tölgy).

A-MODUL
Izgalmas és innovatív tároló, elválasztó és designelemek, amelyek 
a tárolóegységen vagy közvetlenül a padlón helyezkednek el.  
Egy méretben, de számtalan színben és anyagban kapható.  
A nyitott részek egy irányba vagy mindkét oldalra is elhelyezhetők.

A különböző Space egységek, Q-vázak és S-polcok minden típusú munka-
környezetben gondoskodnak az esztétikus megjelenésről és a funkcionalitás-
ról. Az iroda egyes részeit elválasztják, de nem zárják el teljesen egymástól, 
emellett praktikus tárolási megoldást kínálnak. A magasan található táro-
lóegységeknek köszönhetően a munkafelület teljesen kihasználható.

A-MODUL
Az A-modul nyitott és könnyen elér-
hető tárolási lehetőségeket nyújt. 
Tökéletes megoldás csapatok vagy 
projektcsapatok számára: a munka-
társak mindig megtalálhatják a szük-
séges anyagokat a munkahely vagy 
a tárgyalóasztal közelében. 

Az egység elülső része és hátfala 
egyaránt sokfajta munka- és tárgya-
lási környezethez alkalmazkodik. 
A különböző színű hátlapok és  
polcok friss, egyedi megjelenést 
nyújtanak.

Q-VÁZ
Két méretben kapható fém váz, 
amely egyes korpuszokkal együtt 
használható. A különböző kombi-
nációk segítségével helyet takarít-
hat meg.

S-POLC
Magasra helyezett, a korpuszok 
között található egység, amely 
összeköti az egyes tárolóegységeket. 
Szem előtt lévő és vonzó megoldás.

Válasszon felületet
FÉM Minden fémszín.  
Lásd a 28. oldalt.
KORPUSZ Laminált (fehér, szürke, 
világosszürke, sötétszürke, szürke 
tölgy, dió, amouk) és furnér (bükk, 
nyír, tölgy). 

Válasszon felületet
KORPUSZ Laminált (fehér, világos-
szürke, sötétszürke, szürkésfehér, 
bükk, nyír, dió, amouk, tölgy, szürke 
tölgy) és furnér (bükk, nyír, tölgy) 
változatban is elérhető.

Válasszon felületet
FÉM Minden fémszín.  
Lásd a 28. oldalt.

Q-VÁZ ÉS S-POLC
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KIEGÉSZÍTŐ BETÉTEK
Válasszon kiegészítő betéteket a korpuszhoz aszerint, hogy mit és hogyan szeretne tárolni. A fa- és fémpolcok, 
illetve fiókok széles skálája közül választhat. Elválasztókkal kombinálva egyedi színt, formákat, érzetet és 
funkcionalitást alakíthat ki tárolási megoldásához. 

1. ELVÁLASZTÓ
Két elválasztóból és három fix  
polcból áll.

2. ELVÁLASZTÓ
Két elválasztóból és három polcból 
áll, emellett testre szabható táro-
lási lehetőségeket kínál (három 
kialakítással kapható: előlapokkal, 
két vagy három fiókkal).

3. ELVÁLASZTÓ
Egy fix elválasztóból és két polcból áll.

Válasszon felületet
Az elválasztók laminált (menta,  
petrolkék, kék, zöld, narancssárga, 
aranysárga, piros, fehér, szürkésfe-
hér, világosszürke, sötétszürke, 
fekete, szürke tölgy, dió, amouk) és 
furnér (bükk, nyír, tölgy) változatban 
érhetők el.

FEDŐLAPOK
A korpuszokhoz való fedőlapok különböző anyagokból, méretben és színekben állnak rendelkezésre. Kiválóan alkalmas 
kontraszt kialakítására, valamint egyedi megjelenésű tárolóegység létrehozására. A fedőlapok lyukakkal is rendelhetők, 
amely pl. konnektorok felpattintását is lehetővé teszik.

LAMINÁLT/FURNÉR FEDŐLAP
Különböző színű és kialakítású 
laminált, illetve furnér anyagok közül 
választhat. A széles választékban 
biztosan megtalálja a megfelelő 
stílust munkakörnyezetéhez. 

ÜVEG FEDŐLAP
A négy színben kapható tartós üveg 
fedőlap izgalmas megjelenést köl-
csönöz a berendezésnek, emellett 
funkcionális értékkel is bír, mivel 
írófelületként szolgál.

Válasszon felületet
ÜVEG Petrolkék, narancssárga  
vagy lila.

Válasszon felületet
LAMINÁLTFehér, világosszürke, 
sötétszürke, szürkésfehér, bükk, 
nyír, dió, amouk, tölgy, szürke tölgy. 
FURNÉR Bükk, nyír, tölgy.
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HOMLOKELEMEK
A korpuszokhoz a homlokelemek széles skálájából választhatja ki a megfelelő terméket. Minden elem egyedi megjelenéssel 
és funkcionalitással rendelkezik. A homlokelemek különböző fogantyúkkal kombinálhatóak. Minden termék rejtett zsanérokkal 
rendelkezik a puha csukódás érdekében. 

SIMA AJTÓ
Sima ajtó a stílusos megjelenésért. 
Üvegajtó is választható. Különböző 
anyagok, színek és fogantyúk közül 
választhat. Az ajtók szükség esetén 
zárakkal is kombinálhatóak.

REDŐNY
VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES
A redőnyök különböző anyagokból 
és színekben készülnek. A fogantyú 
színe a választott redőny színéhez 
igazodik. Zárral és zár nélkül is  
rendelhető.

TOLÓAJTÓ
A tolóajtó helytakarékos megoldás, 
mivel segítségével kiküszöbölhetők 
az előre nyíló ajtók. Különböző 
anyagok, színek és fogantyúk 
közül választhat. Az ajtók szükség 
esetén zárakkal is kombinálhatóak. 
Egyes tolóajtók domború kivitelben 
is rendelhetők.

Válasszon felületet
Minden laminált és furnér szín 
(lásd a 28. oldalt), valamint  
üvegajtó (átlátszó üveg). 

Válasszon felületet
Minden laminált és furnér szín 
(lásd a 28. oldalt). 

Válasszon felületet
LAMINÁLT (fehér, világosszürke, 
sötétszürke, fekete, piros, zöld, 
aranysárga, menta, petrolkék, 
narancssárga).

Válasszon felületet
MŰANYAG (fehér, világosszürke, 
sötétszürke) és furnér (bükk, nyír, 
tölgy).

FOGANTYÚK
Válasszon fogantyút a kiválasztott homlokelemekhez. A felületek, színek és anyagok széles skálájából választhat.

NO. 4
Süllyesztett 
műanyag fogantyú. 
Ezüst, fehér vagy 
fekete.

NO. 10
Krómozott 
fogantyú.

NO. 8
Fém fogantyú. 
Ezüst, fehér, fekete 
vagy krómozott.

NO. 6
Műanyag fogantyú.  
Ezüst, fehér vagy 
fekete.

NO. 7
Fém fogantyú. 
Ezüst, fehér, fekete 
vagy krómozott.

NO. 5
Ezüst színű fém 
fogantyú fa marko-
lattal (tölgy, bükk 
vagy nyír színben).

NO. 9
Fém fogantyú.
ezüst, fehér, fekete 
vagy krómozott.

DOMBORÚ AJTÓ
Fából készült ajtó domború grafi-
kus mintával. Különböző színek 
és fogantyúk közül választhat. Az 
ajtók szükség esetén zárakkal is 
kombinálhatóak.
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ALSÓ TARTÓVÁZAK
Az alsó tartóváz a padló típusának és a kívánt funkcióknak megfelelően testreszabható. A lábak, talapzatok és 
görgők széles skálájából választhat. Lehetőség van arra, hogy két egység közös lábakon álljon, amely stílusos 
megjelenést nyújt.

FÉM LÁBAK
Alsó tartóváz fémből készült cső-
lábakkal vagy szögletes lábakkal. 
Több egység összekapcsolása ese-
tén kevesebb lábra van szükség, 
így hely takarítható meg. Állítható 
tartóláb.

FA LÁBAK
Stílusos, fából készült szögletes 
lábakkal ellátott alsó tartóváz. Több 
egység összekapcsolása esetén 
kevesebb lábra van szükség, így 
hely takarítható meg. Állítható 
tartóláb.

ALAPZAT
Fém alapzat. Állítható tartóláb.

GÖRGŐK
Mobil alsó tartóváz, amelynek 
segítségével a bútorok és a táro-
lóegységek könnyen mozgathatók. 

Válasszon felületet
Fekete, fehér, ezüst, krómozott.

Válasszon felületet
Bükk, nyír, tölgy. 

Válasszon felületet
Fekete, fehér, ezüst, krómozott.

Válasszon felületet
Fekete, fehér, ezüst.

ÜLŐPÁRNÁK
A Spine megoldáshoz kényelmes ülőhelyet nyújtó párnák is rendelhetők többféle színben, kárpitozott szövettel. 
A tárolóegységekre rögzített párnák könnyen elérhető ülőhelyet biztosítanak a rövid szünetekhez, emellett vonzó 
és játékos elemei lehetnek a munkakörnyezetnek.

FOGLALJON HELYET!
A hívogatóan kényelmes ülőpárnákon 
mindenki szívesen megpihen 
pár percre, legyen szó egy gyors 
megbeszélésről, vagy egy közös 
kávézásról a munkatársakkal.

Dobja fel a Spine megoldást különböző színű és anyagú ülőpárnákkal,  
így a munkakörnyezetbe is több színt és játékosságot csempészhet.

Válasszon felületet
Válasszon szövetet a Kinnarps Colour Studióból.
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KÁBELCSATLAKOZÓ DOBOZ
A Space kábelcsatlakozó doboz a Spine megoldás kialakításának alapját képezi. A Spine megoldás úgy jön létre,  
hogy a kábelcsatlakozó dobozok egyenes vagy derékszögben hajlított vonalban csatlakoznak egymáshoz 
a korpuszok között. A kábelcsatlakozó dobozba asztallábak (Oberon ülő/álló íróasztal) is integrálhatók,  
így az íróasztalok és a tárolóegységek még könnyebben kombinálhatók.

KÁBELCSATLAKOZÓ DOBOZ,  
EGYENES
Kábelcsatlakozó doboz (fém) egye-
nes kialakítással. Csatlakozóaljza-
tokkal/USB-töltőkkel és azok nélkül, 
illetve lábak integrálásával és anélkül 
is rendelhető.

KÁBELCSATLAKOZÓ DOBOZ, 
DERÉKSZÖGBEN HAJLÍTOTT 
KIALAKÍTÁSSAL
Kábelcsatlakozó doboz (fém) derék-
szögben hajlított kialakítással. Csat-
lakozóaljzatokkal/USB-töltőkkel és 
azok nélkül, illetve lábak integrálá-
sával és anélkül is rendelhető.

Válasszon felületet
FÉM Minden fémszín.  
Lásd a 28. oldalt. 

Válasszon felületet
FÉM Minden fémszín.  
Lásd a 28. oldalt. 

ASZTALLAP ÉS LÁBAK
A Space termékcsaládot az Oberon termékcsalád íróasztalaival és tárgyalóasztalaival is kombinálhatja. Ezenkívül 
különböző lapok és alsó tartóvázak közül választhat. Az asztalok a kábelcsatlakozó dobozokba integrálhatók a kör vagy 
négyzet átmérőjű lábakkal, így a Spine megoldás részévé válnak. A különálló asztalok állítható magasságú változatban 
is rendelhetők, így ülve vagy állva végzett munkához egyaránt kényelmes megoldást nyújtanak.

ORGANIKUS FORMA
Az organikus formájú asztallap lágy 
kontúrokkal rendelkezik. A karcsú, 
A-vonalú fa lábak kiválóan harmoni-
zálnak a korpuszok többi fa elemével, 
valamint az A-modul vázának meg-
jelenésével, így egységes hatás 
jön létre.

Válasszon: az asztal készülhet ugyanabból az anyagból, mint a többi Space 
egység, de más színeket is alkalmazhat a kontrasztos hatás érdekében. 

Válasszon felületet
ASZTALLAP Furnér (bükk, tölgy, 
nyír) vagy laminált (bükk, tölgy, nyír, 
dió, fekete, világosszürke, fehér).
LÁBAK Fa (tölgy, bükk, nyír).

A kreatív, hangsúlyos árnyalatokban elérhető kábelcsatlakozó dobozok 
színesebbé teszik a munkakörnyezetet. Csatlakozóaljzat beépítése esetén 
az áramforrás mindig elérhető közelségben lesz.
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Remix 3961
Blazer 4151
Gaja 6761

Nemi 5162
Blazer 4160
Forte 9360

Nemi 5153
Juno 3759
Radio 5759

Nemi 5170
Xtreme 4571
Blazer 4176

Hemp 7733
Radio 5720
Nemi 5122

Forte 9313
Juno 3722
Amaretta 6610

ANYAGOK ÉS SZÍNEK
A Space termékcsaláddal megtalálhatja a környezetéhez leginkább illő 
kialakítást. Íme az elérhető anyag- és színválaszték:

Menta Petrolkék Kék Zöld Narancssárga Aranysárga

LAMINÁLT

Menta Petrolkék Kék Zöld Narancssárga Aranysárga

FÉMEK

SZÖVETEK

Petrolkék Narancssárga

AKRIL/ÜVEG

Lila Átlátszó üveg 
(csak üvegajtó esetében)

Merítsen ötleteket a Kinnarps Colours Studio egyedülálló választékából. Kínálatunk mindent tartalmaz, 
ha szép, kreatív anyagokról van szó (szövetek, bőr, laminátum, furnér, fém, akril, műanyag és üveg). 
Fenntartható kínálat a színek és minták széles választékával, amelyek a klasszikus eleganciát kombinálják 
a legújabb irányzatokkal. A tetszetős, hangsúlyos színekkel harmóniát teremthet a különböző színek 
és anyagok között, hogy csábító egészet hozzon létre. Minden a rendelkezésére áll, hogy megtalálja 
a környezetének leginkább megfelelő kialakítást. 
www.kinnarps.hu/addmorecolour

KINNARPS COLOUR STUDIO
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Radio 5738
Fame 4730
Juno 3730

Amdal 9581
On Stage! 5980
Forte 9384

Remix 3990
Amdal 9590
Blazer 4190

Nemi Melange 5190
Forte 9398
Blazer 4198

Fame 4799
Remix 3994
Radio 5799

Forte Monaco 3584
Amaretta 6683
Juno 3784

Piros Fehér Szürkésfehér Világosszürke Sötétszürke Fekete

Piros Fehér Króm Ezüst Fekete

Tölgy

Bükk

Szürke tölgy

Nyír

Nyír

Tölgy

Bükk Dió Amouk

LAMINÁLT

FURNÉR



Ha a Kinnarps mellett dönt, Ön is fontos részévé válik ennek a láncreakciónak. Ha olyan megoldásokat választ, amelyek a magas színvonalú kidolgozásra, 
az együttműködésre és az ergonómiára épülnek, azzal egészségesebbé, elégedettebbé és produktívabbá teheti csapatát. Ráadásul üzleti folyamatai is 
eredményesebbek és fenntarthatóbbak lesznek. Így érvényesül a LÁNCREAKCIÓ. www.kinnarps.hu/thebettereffect

SVÉD FENNTARTHATÓSÁG
A Space termékcsalád a minőségre és a fenntart-
hatóságra helyezi a hangsúlyt. Mi vagyunk a fele-
lősek és mi szabályozzuk a teljes gyártási láncot, 
a nyersanyagok beszerzésétől kezdve, a gyártá-
son át, egészen a szállításig és a csomagolás 
újrahasználhatóságáig. Akkreditált tesztlaborató-
riumainkban gondoskodunk arról, hogy a termék-
család megfeleljen a nemzetközi minőségi szab-
ványoknak. Termékeink teljes mértékben 
szétválaszthatóak, amely lehetővé teszi az újra-
hasznosítást; emellett a faanyag nagy része 
minősített erdőkből származik. A fenntarthatóság 
fogalma átjárja a termékcsalád rugalmas alkal-
mazását is, hiszen úgy készült, hogy mindenki 
számára megfelelő legyen – odafigyelve az 
egészségre, a személyességre és a választás 
szabadságára. A Space termékcsalád moduláris 
kialakításának köszönhetően az elemek tökélete-
sen alkalmazkodnak a rendelkezésre álló hely 
csökkenéséhez, illetve növekedéséhez.



LAMINÁLT VAGY FURNÉR HÁTOLDALAK 
A furnér (tölgy, bükk vagy nyír) hátoldal vonzó 
megjelenést kölcsönöz a tárolóegység belső és 
külső részének egyaránt. A laminált hátlapok 
különféle felülettel és színekben rendelhetők. 

TELJES LYUKMINTÁZAT
Amennyiben további lyukakra van szüksége 
a polcok áthelyezéséhez, a termékeket teljes 
lyukmintázattal kell megrendelnie. A korpusz 
belsejében található lyukak lehetővé teszik 
a kiegészítők rugalmas elhelyezését.

AKRIL HÁTLAP
Vonzó akril hátlap. Lila, petrolkék és narancssárga 
színekben rendelhető. 

OPCIÓK

KINNARPS TÁBLÁVAL FELSZERELT HÁTLAP 
Fehér, filccel írható táblával felszerelt hátlap, 
amely könnyen hozzáférhető és jól kihasználható 
írófelületet biztosít. 

SZÖVET HÁTLAP
Szövetborítású hátlap, amely puha, otthonos 
megjelenést kölcsönöz. Jegyzetek kitűzésére is 
alkalmas. A Kinnarps Colour Studióban számos 
különböző szín és anyag közül választhat. 

MS LEVÉLBEDOBÓ
Műanyag levélbedobó (nyílás méretei: 265 x 25 mm),  
amely a tárolóegységek elejére szerelhető fel. 
A küldemények hatékony kézbesítését szolgálja 
az egyes munkatársak vagy a részleg számára. 
Számzárral is kombinálható.

ZÁR
A tárolóegységek kiváló minőségű zárakkal is 
felszerelhetők a biztonságos tárolásért. Szabvá-
nyos kulcsos zárak, cremone-zárak, lakatok és 
számzárak közül választhat.

CSATLAKOZÓALJZAT
Fekete csatlakozóaljzat, amely a kábelcsatla-
kozó dobozban (annak mindkét oldalán), illetve 
a tárolószigeten helyezhető el. Tápellátást és 
USB-töltési lehetőséget biztosít.

IRATKERET
Iratkeret iratok felfüggesztéséhez. Különböző 
méretekben kapható.
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KIEGÉSZÍTŐK

FÉM POLC
Fekete fémből készült, szilárd és tartós polc.

MEGERŐSÍTETT FAPOLC
Extra teherbírású fapolc a nehezebb tárgyakhoz. 

FAPOLC 
Válasszon polcokat tárolóegységéhez. A polc 
fából készült, és laminált, valamint furnér 
kivitelben kapható. 

OLDALSÓ POLC
Oldalsó polc fekete porszórt fémből. A polc 
egyúttal függőmappa tárolásra is használható 
az alsó részén elhelyezett függesztőprofilnak 
köszönhetően.

POSTARENDEZŐ
A postarendező a beérkezett iratok nyitott 
tárolására szolgál. Sötétszürke színben, 
valamint laminált kivitelben (menta, petrolkék, 
kék, zöld, narancssárga, aranysárga, piros, fekete 
színben) rendelhető.

HELYI TÁROLÁS – KÉT FIÓK
Két fiókot tartalmazó tárolási megoldás a sokrétű 
tárolásért. A korpusz fehér, a homlokelemek 
pedig laminált (minden fa-, valamint szabványos 
színben), valamint furnér kivitelben egyaránt 
rendelhetők.

KÁBELELVEZETŐ HÁLÓ
A nagy kábelelvezető hálót (fekete hálós anyagból) 
csavarok rögzítik a korpusz alatt. A kábeleket és 
csatlakozókat a helyükön tartja, hogy azok ne 
lógjanak a padlóra, és ne legyenek útban.

KAZETTÁS TÁROLÓ ŰRLAPOKHOZ
Műanyag kazettás tároló A4-es méretű űrlapok-
hoz (hét rekesszel), amely a szekrények belse-
jébe, illetve tetejére is helyezhető. Fekete külső 
világosszürke elemekkel. 

ELŐUGRÓ KONNEKTOR
Az előugró konnektort finoman megnyomva nyit-
hatja azt fel, hogy hozzáférjen az áramforráshoz. 
Ezután ha azt már nem használja, nyomja le, és 
újból tiszta, szabad felületet kap.
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IRATTARTÓ KOSÁR
Irattartó kosár (fekete) A4-es iratok felfüggesz-
téséhez. Meghosszabbítható; szervezett és jól 
áttekinthető tárolást biztosít. 

FÜGGŐMAPPA-TÁROLÓ FIÓK 
ELVÁLASZTÓKKAL
Fémből készült függőmappa-tároló fiók (fekete), 
amely iratmappák, vagy bármilyen tárgyak tárolá-
sára alkalmas. 

IRATMAPPATÁMASZ
Masszív iratmappa- vagy könyvtámasz fekete 
porszórt acélból. A könyvtámasz a polc elülső 
élére rögzül.

ASZTALLAP ALATTI TÁROLÓ
Kisméretű asztallap alatti tároló fekete 
műanyagból, amelynek rekeszei kisméretű tár-
gyak (tollak, gémkapcsok, post-it jegyzettömbök) 
tárolására alkalmasak. Beépített cellux tartóval.

RE:FILL FIÓK
Újrahasznosított re:fill anyagokból készült 
fenntartható tárolódoboz. Halk és puha tárolási 
megoldást nyújt. A szekrényekbe is helyezhető, 
de szabadon állva is használható.

FÜGGŐMAPPÁK
Klasszikus függőmappák A4-es formátumban erős 
kartonból, fém sínekkel. Tágas, hullámlemez-alapú 
mappák.

MŰANYAG FIÓK
Hordozható tárolódoboz sötétszürke műanyagból.  
Segítségével könnyen magával viheti a szükséges 
dolgokat. A doboz oldalán névtáblatartó található.

RUHAAKASZTÓ
Fémből készült ruhaakasztó három kampóval 
kabátok vagy táskák számára. Szekrényekbe 
szerelhető, így az utcai ruhák praktikusan 
tárolhatók.

KÁBELELVEZETŐ
Praktikus, padlóra szerelhető kábelelvezető alu-
míniumból. Biztonságosan elvezeti a kábeleket 
a konnektorok és a tárolószigetek között. 
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MÉRETEK ÉS MŰSZAKI ADATOK

KORPUSZOK

988
Asztallappal 
együtt

Mélység 400 Mélység 330 Mélység 600

* A 400, 800, 1000 és 1200 mm szélességű elemek falra is szerelhetők.
Ez az oldal a létező egységek és méretek áttekintését tartalmazza. 
A pontos konfigurációs opciókért forduljon a helyi értékesítési irodához.

A korpuszok magassága kompatibilis a meglévő 
Series[e] tárolóegységekkel. A pontos konfigurációs 
opciókért forduljon a helyi értékesítési irodához.

SERIES[E]-KOMPATIBILIS KORPUSZOK (MAGASSÁG)

Mélység 400

Ezek a korpuszok ajtók nélküli, nyitott tároláshoz 
alkalmasak. A felső rész (fedőlap) ezért tökéletes 
összhangban van az alappal és az oldalsó 
elemekkel a letisztult megjelenés érdekében.

KORPUSZOK NYITOTT TÁROLÁSHOZ

Mélység 400

* A 400 és 800 mm szélességű elemek falra is 
szerelhetők.

Magasság Magasság

Magasság
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SPACE
KORPUSZOK Alap/fedőlap: 19 mm – farostlemez laminált kivitelben (műanyag élzárással) vagy furnér kivitelben (tömörfa élzárással). Oldalak: 16 mm – 
farostlemez laminált kivitelben (műanyag élzárással) vagy furnér kivitelben (tömörfa élzárással). Hátfal: 8 mm – farostlemez fehér laminált felülettel (szabványos 
élzárással). Egyéb hátfalak is választhatók. VARIÁLHATÓ RENDSZER A P (portrait) függőlegesen, az L (landscape) vízszintesen történő A4-es dokumentumok 
tárolására alkalmas. S-POLC Alap/fedőlap: 19 mm – farostlemez laminált vagy furnér kivitelben. Oldalak/válaszfalak: 16 mm – farostlemez laminált vagy furnér 
kivitelben. A-KERET Anyaga: fémdrót, 12 mm-es átmérővel. Q-VÁZ Hegesztett szerkezet, négyzet alakú profil (15 x 15 mm). KÁBELCSATLAKOZÓ DOBOZ Fémből 
készült kábelcsatlakozó doboz, amely a tárolóegységek hajlított (22,5°) vagy egyenes vonalban történő csatlakoztatását szolgálja a Spine elemhez. 
A kábelcsatlakozó doboz az íróasztal integrálásával vagy anélkül is rendelhető. Konnektorral az egyik vagy mindkét oldalon, illetve konnektor nélkül. 
HOMLOKELEMEK 16 mm – farostlemez laminált kivitelben (műanyag élzárással) vagy furnér kivitelben (tömörfa élzárással). ZSANÉROK Rejtett zsanérok a puha 
csukódás érdekében, 110°-os nyitási szöggel. 270°-os nyitási szöggel is rendelhető (nem rejtett). ALSÓ TARTÓVÁZ Integrált, állítható, stabilizáló lábbal rendelkező 
alap (20 mm). Az alap (PLBA) fémből készült (fekete, fehér, ezüst és króm színekben). Alsó tartóváz fémből, csőlábakkal vagy szögletes lábakkal (fekete, fehér, 
ezüst, króm színekben). Állítható stabilizáló láb, 20 mm. Alsó tartóváz fából, szögletes lábakkal (bükk, nyír, tölgy). Állítható stabilizáló láb, 10 mm. Kevesebb láb: két 
szekrény közös lábon áll, így kevesebb lábra van szükség. Mobil fém alsó tartóváz (MOB) fekete, fehér, ezüst vagy króm színben. Rögzíthető görgők harmonizáló 
színekben (fehér – fehér görgők szürke kerékvezetőkkel, szürke – szürke görgők fekete kerékvezetőkkel, fekete – fekete görgők szürke kerékvezetőkkel, króm – króm 
görgők szürke kerékvezetőkkel). ASZTALLAP 23 mm – farostlemez laminált kivitelben (műanyag élzárással) vagy furnér kivitelben (tömörfa élzárással). OPCIÓK 
Puhán csukódó tolóajtó (SDI) és homlokelem függőmappa-tároló fiókkal (FF). Teljes lyukmintázat, kontrasztos anyaggal borított hátlap (furnér, laminált, akril, szövet 
vagy írótábla), levélbedobó, iratkeret, konnektor, zár (szabványos zár, cremone-zár, számzár vagy lakathoz előkészített zár). LE KIEGÉSZÍTŐK Fapolc megerősítéssel, 
fémpolc, oldalsó polc, helyi tárolás (két fiók), postarendező, kábelrendező háló, felugró konnektor, kazettás tároló űrlapokhoz, iratmappa-támaszok, függőmappa-
tároló fiók, irattartó kosár, asztallap alatti tároló, felfüggeszthető iratkeretek, re:fill fiók, műanyag fiók, ruhaakasztó. MÉRETARÁNY 1:100. MÉRTÉKEGYSÉG: mm. 
TERVEZŐ Stefan Brodbeck, Brodbeck Design.

DESIGNELEMEK

Q-VÁZ ELVÁLASZTÓS-POLC A-MODUL SPACE BOX EGYSÉG

* A Space Box egység falra is szerelhető.
* Az A-modul 2 db SBU egységből (Space Box egység) és egy A-vázból áll.

Mélység 400Mélység 400 Mélység 400 Mélység 400 Mélység 298/315

ALSÓ TARTÓVÁZAK

ALAPZAT

Mélység 330 Mélység 400 Mélység 600

ALSÓ TARTÓVÁZ

Mélység 330 Mélység 400 Mélység 600

Magasság

Magasság

Magasság

Magasság

MOBIL ALAPZAT

Mélység 400

Maximális terhelhetőség 75 kg/görgő
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