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Praktikus pillértalpas asztal
Többféle magasságban, különféle méretű asztallapokkal kapható funkcionális pillértalpas  

asztal. Visszafogott méretű, karcsú lábának köszönhetően nem foglal el túl sok helyet.  

Számos különféle munkahelyi vagy oktatási környezetben használható. Könnyen elhelyezhető,  

így egyszerű tárgyalóasztalként, folyosói asztalként vagy dohányzóasztalként is ideális. 

A tartós laminált anyagból készült asztallap fenntartható és strapabíró választás a nagy 

igénybevételnek kitett terekben. Az összehangolt megjelenés érdekében könnyen kombinálható 

egyéb belsőépítészeti elemekkel. Alkalmas a kicsivel magasabb ülőbútorokhoz. A találkozó 

résztvevőinek igényeitől vagy a találkozóhely típusától függően kanapékkal, fotelekkel,  

székekkel vagy zsámolyokkal kombinálható. 

A dohányzóasztal csupán néhány elemből áll, amelyek cserélhetők, szelektálhatók 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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Méretek és műszaki adatok

A Rocca 550 és 740 mm-es magasságban kapható.

Funkciók és opciók

KÜLÖNFÉLE ASZTALLAPOK

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

PILLÉRTALP

A stabil fém pillértalp szilárdságot biztosít 
az asztalnak. 

FURNÉROS ASZTALLAP

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

TARTÓS LAMINÁLT

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

TÖBBFÉLE MAGASSÁG

Az asztalok többféle magasságban rendelhetők, 
hogy könnyedén kombinálhatók legyenek 
a különböző ülőbútorokkal.
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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 Laminált vagy furnér kivitelben.

Alsó tartóváz Fém. Fehér vagy fekete színben is elérhető.

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