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Stílusos dohányzóasztal fém lábakkal
Klasszikus és stílusos dohányzóasztal fa asztallappal és jól megtervezett fém lábakkal. 

Markáns megjelenésű, stabil dohányzóasztal, amely az egységes megjelenés érdekében 

könnyen kombinálható egyéb belsőépítészeti elemekkel. 

Rövid munkamegbeszélésekhez vagy társasági alkalmakhoz, kávészünetekhez 

dohányzóasztalként, vagy az iroda közös helyiségeiben kiegészítő asztalként egyaránt 

használható. Kombinálja puha ülőbútorokkal, például kanapékkal és fotelekkel, és alakítson 

ki hívogató tereket a recepciókon és társalgókban, vagy pihenőhelyet a munkakörnyezet többi 

részén belül. A dohányzóasztalok csoportos kombinálása vonzó összeállításokat hoz létre, 

amelyek kreatív beszélgetésekre és produktív eszmecserékre ösztönöznek. 

Az asztal csupán néhány elemből áll, amelyek cserélhetők, szétválaszthatók és újrahasznosíthatók, 

így a termék körforgásos módon használható és hosszú távon fenntartható. 

Válogasson az anyagok széles választékát kínáló Kinnarps Colour Studio teljes kollekciójából.

TANÚSÍTVÁNYOK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

TERVEZŐ
Kinnarps Studio

kinnarps.hu

15372 L2

KINNARPS.HU



Cassia

Ø 500*
50CAS

600x600

66CAS

800x800*
88CAS

1200x600
126CAS

Ø 600
60CAS

Ø 700
70CAS

Ø 900*
90CAS

KINNARPS.HU

Méretek és műszaki adatok

Rendelkezésre álló magasságok: 350, 450 és 550 mm.
* Az Ø500, Ø900 és a 800x800 mm-es méretek tömör fa kivitelben kaphatók.

Funkciók és opciók

KÜLÖNFÉLE ASZTALLAPOK

Különféleféle méretű és anyagú asztallapok közül 
választhat. A terek és igények minden típusához 
megtalálja a megfelelőt.

TARTÓS LAMINÁLT

Az asztallap kopásálló laminált kivitelben is 
elérhető, ami a nagy forgalmú helyiségekben 
további tartósságot biztosít az asztal számára.

FÉM LÁBAK

Jól megtervezett és masszív fém lábak.

TÖMÖR FA ASZTALLAP

A masszív és meleg hatású megjelenés 
érdekében az asztallap tömör fa kivitelben, Ø500, 
Ø900, illetve 800x800 mm-es méretben kapható.

FURNÉR ASZTALLAP

Az asztallap különféle színű furnérból készülhet. 
A fafurnér gyönyörű, természetes anyag, amely 
élénk és exkluzív hangulatot kölcsönöz a belső 
terek számára.

KRÓMOZOTT FELÜLETŰ LÁBAK

A lábak krómozott felülettel is rendelhetők.
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A Kinnarps Colour Studio (KCS) az irodák, iskolák és egészségügyi létesítmények 
számára a fenntarthatóság, a minőség és a harmónia szem előtt tartásával összeállított 
anyagválasztékunk. A kínálatában szereplő vonzó anyagokat gondosan kipróbáltuk és teszteltük 
az alkalmasság és a fenntarthatóság szempontjából a különféle típusú terekben. A széles 
skálában könnyen megtalálható a kívánt megjelenésnek és funkciónak megfelelő anyag. 
A fa, fém, műanyag és textíliák, a színek és minták jól kombinálhatók egymással és a további 
belsőépítészeti elemekkel. A jól átgondolt skála harmonikus és fenntartható összbenyomást 
kelt, lehetővé téve az adott helynek és tevékenységnek megfelelő anyag és szín kiválasztását.

Asztallap Kapható laminált, furnér vagy tömör fa kivitelben.

Alsó tartóváz Fém. Fehér, fekete, ezüst vagy króm szín választható.

A színekkel és anyagokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a kinnarps.hu/kcs.
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Színek és anyagok
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