
Ülő és álló munkavégzéshez állítható magasságú 
íróasztalok a rugalmasság érdekében
A Series[P] ülő és álló munkavégzéshez állítható magasságú íróasztalai a napjainkra jellemző  

rugalmas munkavégzéshez tervezték. Az egyszerűen felemelhető és leereszthető, számos  

felülettel és praktikus opcióval rendelhető asztalok az ergonómiával kapcsolatos minden  

elvárásnak megfelelnek. 

Az asztalok az eltérő igényeknek, helyzeteknek és munkakörnyezetnek megfelelően személyre 

szabhatók. A gyors, csendes magasságbeállításnak köszönhetően bármikor válthat az álló és  

az ülő testhelyzet között attól függően, hogy éppen mihez van kedve és milyen a testalkata. 

A letisztult dizájn és a praktikus kiegészítők, mint például a kábelelvezetési megoldások,  

a homloklapok és a kábelcsatlakozó dobozok lehetővé teszik a Series[P] személyreszabott  

kialakítását, a feladathoz és a környezethez egyaránt. Az asztalok a láb felső részén könnyen 

szintezhetők úgy, hogy kiküszöböljék a padló egyenletlenségeit 

Kialakításuk filigrán és letisztult. Az asztallap és a láb anyaga kiválasztható a Kinnarps  

Colour Studio kínálatából.

TANÚSÍTVÁNYOK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

TERVEZŐ
Kinnarps Studio

kinnarps.hu
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Méretek és műszaki adatok

Munkaasztalok
Egyenes asztallap

Munkaasztalok
Kivágással ellátott asztallap
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ACT EACTPACT

Funkciók és opciók

KIVÁGÁSSAL ELLÁTOTT ASZTALLAP

A kivágásnak köszönhetően közelebb kerülhet  
a munkafelülethez, így ergonómiailag helyes  
testhelyzetet vehet fel. Ez különösen akkor 
hasznos, amikor két monitorral dolgozik.

FERDE ÉLZÁRÁS

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

CSÚSZTATHATÓ 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.

KÁBELCSATORNA 

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

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG

A Series[P] munkaasztalainak magasságát  
egy gombnyomással, egyszerűen állíthatja  
át az ülő és álló munkavégzési pozíció között.  
Az optimális ergonómia érdekében rendszeresen 
váltogassa az ülő és az álló munkavégzést.

PROGRAMOZHATÓ KÉZI VEZÉRLŐ

A kézi vezérlőpanel jelzi az asztal aktuális 
magasságát, és lehetővé teszi négy előre 
meghatározott magasság beállítását az ülő  
és az álló munkavégzés közötti gyors váltáshoz.

KÁBELCSATLAKOZÓ DOBOZ

Az asztalba építve könnyű hozzáférést biztosít  
az elektromos és számítógépes csatlakozásokhoz.  
A kábelek tárolásához tágas rekeszek állnak  
rendelkezésre. Csatlakoztatás után becsukható.  
Wieland és hosszabbítózsinórok mellékelve,  
többféle méretben.
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CSATLAKOZÓPANEL

Dekoratív fedőpanel a Power Dot 51-eshez. 
3 kábelporttal. 

POWER DOT 80

80 mm-es lyukba építhető elektromos aljzat.  
A belső rész elforgatható és kiemelhető egyéb  
kábelek egyszerű telepítéséhez. Csatlakozókábellel. 

KÁBELPORT ELEKTROMOS ALJZATTAL

Praktikus kábelport egy csatlakozóaljzattal  
és négy lyukkal egyéb kábelek részére.  
Sok funkció kis helyen, kedvező áron.  

FURNÉR VAGY LAMINÁLT HOMLOKLAP

Válasszon íróasztalához fafurnér homloklapot 
(tölgy, bükk, nyír), vagy laminált homloklapot 
(fehér, világosszürke, sötétszürke, nyír, bükk, 
tölgy, szürke tölgy, amouk).  
Kiváló megoldás a kíváncsi tekintetek ellen.

FÉM HOMLOKLAP

Válasszon íróasztalához fém homloklapot ezüst, 
fehér vagy fekete színben. Kiváló megoldás  
a kíváncsi tekintetek ellen.

HALK MAGASSÁGÁLLÍTÁS

Az asztal gyorsan a kívánt magasságba állítható, 
ami megkönnyíti a váltást az ülő és az álló 
munkavégzés között. A művelet a motor kiváló 
szigetelésének köszönhetően gyakorlatilag zajtalan. 
A becsípődésgátló megakadályozza a véletlen 
ütközést a felhasználóval vagy tárgyakkal.
 

650 VAGY 500 MM-ES 
MAGASSÁGTARTOMÁNY

A Series[P] kétféle magasságállítási tartománnyal 
kapható (az asztal felső pereme 620–1270 mm 
vagy 680–1180 mm között állítható). Az első 
tartomány kb. 200 cm-es, a második kb. 185 cm-es 
testmagasságig megfelelő. Mindkét asztal megfelel 
az EN527 szabvány követelményeinek.

ÁLLÍTHATÓ LÁBAK

A Series[P] valamennyi asztala állítható lábakkal 
rendelkezik a padló egyenetlenségeinek 
ellensúlyozására. A rejtett integrált beállítócsavar 
stílusos megjelenést kölcsönöz a lábaknak. 

RUGALMAS RÖGZÍTŐSÍN

Az opcióként rendelkezésre álló rugalmas 
rögzítősínnek köszönhetően az asztallap 
szükség esetén egyszerűen kicserélhető egy 
más méretű asztallapra. Mindent megteszünk 
a helyzethez és a környezethez igazítható, 
rugalmas megoldásokért.

OPTI. Praktikus opciók és kiegészítők munka- és tárgyalóasztalokhoz. Teljes kínálatunkat lásd a kinnarps.hu címen.
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Színek és anyagok

A Kinnarps Colour Studio több száz fenntartható, kreatív, szemet gyönyörködtető anyagot, színt és nyomatot kínáló anyagkollekció.

A Series[P] asztallapjai és alsó tartóvázai különféle anyagokban és színekben rendelhetők. 

A színekkel és anyagokkal kapcsolatban további információkat itt találhat: kinnarps.se/kcs.

Laminált

Fehér Világosszürke Sötétszürke Nyír Bükk Tölgy Szürke tölgy Portland

Furnér Linóleum

Nyír FeketeBükk Tölgy Fehérfoltos 
kőris

Fém

Fehér Fekete Ezüst
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