
Hebe

Könnyen elhelyezhető dohányzóasztal csővázas lábakkal
Egyszerű, de masszív dohányzóasztal fémből készült csőlábakkal. Kiválóan használható a különféle 

típusú munkahelyi vagy oktatási környezetekben. Az ízléses, könnyen elhelyezhető asztal folyosói 

asztalként, tálaló- vagy dohányzóasztalként egyaránt nagyszerűen helytáll. Strapabíró laminált 

asztallapjának köszönhetően a nagy forgalmú helyeken is fenntartható, tartós megoldást kínál.

Az összehangolt megjelenés érdekében könnyen kombinálható egyéb belsőépítészeti elemekkel.  

A többféle magasságban rendelkezésre álló asztalok jól párosíthatók a különféle kanapékkal, 

fotelekkel stb.

Az asztal minimális számú elemből áll, amelyek cserélhetők, szétválaszthatók és újrahasznosíthatók, 

így a termék körkörösen használható és hosszú távon fenntartható.

Az anyagok széles választékát kínáló Kinnarps Colour Studio teljes kollekciójából választhat.
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Ø 600
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Ø 500
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Ø 700
70HE

Ø 900
90HE
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Rendelkezésre álló magasságok: 350, 450 és 550 mm.

Funkciók és opciók

KÜLÖNFÉLE ASZTALLAPOK

Különféleféle méretű és anyagú asztallapok közül 
választhat. Minden típusú térhez és igényhez 
megtalálja a megfelelőt.

FÉM CSŐLÁBAK

Az asztal stabilitását robusztus fém csőlábak 
biztosítják.

FURNÉROS ASZTALLAP

Az asztallap különféle színű furnérból készülhet. 
A fafurnér gyönyörű, természetes anyag, amely 
életre kelti a belső teret, és exkluzív hatást 
kölcsönöz.

TARTÓS LAMINÁLT

A strapabíró laminált asztallap javítja az asztal 
tartósságát a nagy forgalmú helyeken.

KRÓMOZOTT FELÜLETŰ LÁBAK

A lábak krómozott felülettel is rendelhetők.

TÖBBFÉLE MAGASSÁG

Az asztalok többféle magasságban rendelhetők, 
így könnyen kombinálhatók a különböző 
ülőbútorokkal.

Méretek és műszaki adatok



Hebe

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 Laminált vagy furnér kivitelben.

Alsó tartóváz Fém csőlábak. Fehér, fekete, ezüst színben vagy krómozva rendelhető.

A színekkel és anyagokkal kapcsolatban itt talál további információkat: kinnarps.hu/kcs.
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Színek és anyagok
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