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EGYENLETES ZAJSZINT ÉS SZEMÉLYES TÉR

A különféle asztali paravánoknak köszönhetően a Polaris kiváló személyes teret kínál 
az összpontosítást igénylő íróasztali munkákhoz. A Prim asztali paravánnal kellemesen 
egyenletessé tehető az egyterű munkakörnyezetekben gyakran problémát okozó zajszint. 
A praktikus univerzális tartónak köszönhetően egyéb asztali paravánok is használhatók, 
hogy a tér valóban személyre szabható legyen. A paravánok az asztalok közé és az 
egyes munkahelyek oldalára is felhelyezhetők. 



UNIVERZÁLIS, MÉGIS EGYEDI

A Polaris segítségével csoportos munkavégzéshez is egyszerűen kialakíthatók 
a különféle munkafelületek. Az állítható magasságnak köszönhetően mindenki 
az igényeihez szabhatja a munkafelület magasságát. A kombinációs lehetősé-
geknek, a felületek nagy számának, a különféle hosszúságú (1200–2000 mm) 
asztallapoknak és a praktikus funkcióknak köszönhetően a munkahely minden 
igényt kielégít.

DIZÁJN: KINNARPS STUDIO



VARIÁCIÓK A JÓ KÖZÉRZETÉRT

A Polaris asztali megoldásainak valamennyi munkafelülete állítható magasságú. 
Ergonómiai szempontból egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a munkanap 
során ülő és álló munkavégzésre is egyaránt alkalmas. Ez nemcsak a vérkeringésre 
van pozitív hatással, de segítségével megelőzhetők az ismétlődő terhelés miatt 
kialakult sérülések is. A személyre szabható magasságnak köszönhetően a 
Polaris számos különféle módon használható a különböző munkafeladatokhoz. 
Az állítható magasságú asztal ülőmunka esetén is lehetővé teszi a tökéletes 
munkamagasság beállítását. 





HARMONIKUS ÖSSZHATÁS

A Polaris legfőbb elemévé válik azon munkakörnyezeteknek, ahol a megjelenés 
és a funkció egyaránt fontos. A személyre szabott magasságú, praktikus 
munkafelületek és az igény szerint felhelyezett paravánok harmonikus összképet 
alkotnak. A beépített (többféle felülettel rendelhető) kábelvezetési megoldás 
tiszta és rendezett hatást kelt. 



A TÉRHEZ ÉS AZ IGÉNYEKHEZ SZABHATÓ

A praktikus összekapcsolási funkciónak köszönhetően a Polaris egyszerűen 
hozzáigazítható az adott tér követelményeihez. A paravánokkal és kiegészítőkkel 
összekapcsolt egységek átgondolt, holisztikus megoldást alkotnak. A megfelelő 
számú egység kiválasztása után az asztalok a sarkokban vagy akár az oszlopok 
körül is ügyesen elhelyezhetők, így a lehető leghatékonyabban kihasználható 
a rendelkezésre álló tér. A Polaris munkaállomásokból különböző típusú 
benchek állíthatók össze: egyes asztalsor, egyes asztallal lezárt sor vagy akár 
egyes asztalokból álló dupla sor. Az összeállítás az igények vagy a körülmények 
változása esetén egyszerűen módosítható.



FÜGGŐLEGES KÁBELCSATORNA
Ebben a praktikus csatornában függőlegesen 
levezethetők a kábelek a padlóba épített aljza-
tokhoz. Nagyszerű megoldás, ha az elektromos 
aljzat a padlón található.

KÁBELCSATORNA A VÁZON
A váz tartóelemei közé épített, szilárd 
kábelcsatorna tágas helyet biztosít a kábe-
lek, a többfunkciós aljzatok és az adapterek 
számára, melyeket mind elrejt a beépített fedél. 
A végeken található kivágásoknak köszönhetően 
az egyes asztalok között átvezetett kábelek 
is elrejthetők.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG
Az ülő és álló munkavégzéshez is használható 
Polaris íróasztalok csendes motorjával 635 és 
1285 mm között változtatható az asztalma-
gasság. A biztonságos ütközésgátló funkció 
azonnal leállítja a mozgást, ha az asztal 
hozzáér valamihez, így megelőzi a zúzódásos 
sérüléseket.

KÁBELCSATLAKOZÓ DOBOZ
A számos elektromos aljzattal, adatcsatla-
kozókkal, adott esetben USB-töltőportokkal 
rendelkező kábelcsatlakozó doboz kábel-
tartójának segítségével könnyen elrejthetők 
a felesleges kábelek.

ASZTALLAPOK ÉS ALSÓ TARTÓVÁZAK
Az asztalok különféle méretű, laminált vagy 
furnérozott asztallappal rendelhetők, számos 
különféle felülettel. Az ülő és álló munkához is 
beállítható négyszögletes láb, valamint az alsó 
tartóváz ezüstszürke, fehér és fekete színben 
rendelhető. A padló esetleges egyenetlenségei 
egyszerűen kiegyenlíthetők a lábban elrejtett 
állítócsavarokkal.

KÁBELCSATORNA AZ ÍRÓASZTAL ALATT
A tágas, állítható – fehér, fekete vagy ezüst-
színű – kábelcsatornában valamennyi kábel és 
elektromos dugaszaljzat elhelyezhető. A kábel-
csatorna mindkét irányban könnyen lehajtható, 
vagy akár teljesen leakasztható.

FUNKCIÓK ÉS LEHETŐSÉGEK



AZ ASZTALI PARAVÁN ELHELYEZÉSE
A valamennyi munkafelület végére, valamint 
a munkahelyek közé is felhelyezhető Prim 
asztali paraván egyenletes zajszintet biztosít, 
és személyes teret hoz létre.

Fenice

Prim asztali paraván

TARTÓ EGYÉB PARAVÁNOKHOZ
Az opcióként rendelhető univerzális tartóval 
a Primtől eltérő paravánok is egyszerűen 
rögzíthetők.
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VÁLASZTHATÓ ANYAGOK

Számos különféle asztallap és láb közül választhat, hogy a végeredmény tökélete-
sen megfeleljen az elképzeléseinek. Az elegáns tölgy-, bükk- és nyírfurnér mellett 
hét ízléses laminált felület is szerepel a kínálatunkban, melyek fekete, fehér vagy 
ezüstszínű lábbal kombinálhatók.

Laminált

Tölgy Bükk Nyír Szürke tölgy Amouk

Bükk Nyír Fehér pácolt tölgyTölgy Sötétbarna tölgy

Furnér

Fém

Ezüst FeketeFehér

Világosszürke Fehér

KÖZÉPPONTBAN A FENNTARTHATÓSÁG

Mivel a Polarist saját üzemeinkben gyártjuk, a teljes folyamatot figyelemmel tud-
juk kísérni. A gyártás energiahatékony, környezetileg fenntartható módon történik. 
Egyes asztallapfelületek FSC® címkével rendelkeznek, amely garantálja, hogy a fa 
felelősségteljes kitermelésből származik.



POLARIS ASZTALI MEGOLDÁSOK

ASZTALLAP 23 mm, farostlemez, laminált felület (tölgy, bükk, nyír, szürke tölgy, amouk, szürke tölgy, fehér), furnérozott felület (tölgy, bükk, nyír, fehér 

pácolt tölgy, sötétbarna tölgy). ALSÓ TARTÓVÁZ Ezüst, fehér vagy fekete lábak és elektromos működtetőszerkezet az egyéni magasságbeállításhoz 

(az asztalmagasság tartománya: 635–1285 mm). Teljesen hegesztett váz beépített tartókkal, a lábakkal azonos felülettel. OPCIÓK (kínálat) Asztallap-

kivágás, kábelcsatorna, kábelrendező, kábelcsatlakozó doboz, CPU-tartó, monitortartó kar, elektromos aljzat és mobiltelefon-töltő. DIZÁJN Kinnarps 

Studio. MÉRETARÁNY 1:100 MÉRTÉKEGYSÉG mm. 

Kettes asztal Egyes asztal
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