
INSPIRUJĄCE 
ROZWIĄZANIA 
DLA SZKÓŁ 
Zrównoważone i dostępne 
przestrzenie edukacyjne do optymalnej nauki



OTOCZENIE W CZASIE RÓŻNYCH ZAJĘĆ 
W ciągu dnia w szkole odbywa się wiele różnych zajęć, wymagających różnych poziomów skupienia 
uwagi. W wielu sytuacjach dydaktycznych pomaga dobrze zaplanowane otoczenie. Rozwiązania 
aranżacyjne zaprojektowane zgodnie z potrzebami użytkowników, gdzie funkcje i design wnętrza 
wspierają zarówno nauczanie, jak i uczenie się, zapewniają optymalne warunki dla nowoczesnej 
edukacji.  

Zapraszamy do lektury o najczęściej spotykanych typach przestrzeni edukacyjnych oraz o tym, 
jak można je zaprojektować, aby były elastycznie wykorzystywane przez uczniów i pracowników 
szkoły. Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie projektu - od analizy potrzeb w zakresie 
aranżacji wnętrz po dostawę wybranych rozwiązań.
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Miejsca do pracy w grupach 8
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Administracja i pokoje nauczycielskie 22
O Kinnarps 24

Ergonomiczne i elastyczne 
rozwiązania w zakresie aranżacji 
wnętrz, zaprojektowane z myślą 
o dzisiejszych potrzebach użytkowników, 
gotowe także, by sprostać przyszłym 
wyzwaniom, zapewniają optymalne 
warunki dla nowoczesnej edukacji.
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FIELDS
Seria sof, foteli i puf w różnych rozmiarach 
i wariantach. Moduły z wysokim oparciem, 
umożliwiają stworzenie aranżacji typu 
„pokój w pokoju”.

VAGABOND
 Funkcjonalny stół, wyposażony w wiele akcesoriów 
jest idealny do współpracy przy projektach. 
Blokowane kółka ułatwiają jego przemieszczanie 
lub ustawienie w wybranej pozycji.

CAP
Niewielki, lekki, sztaplowany  stołek, bardzo 
poręczny, by stworzyć dodatkowe miejsca 
do siedzenia. Wykonany z formowanego fi lcu 
dodatkowo absorbuje dźwięki.Zastosowanie mebli, które odgradzają przestrzeń, 

tworząc aranżację w rodzaju „pokój w pokoju” 
zapewnia przytulną, bezpieczną i przyjazną atmosferę.

PIO
 Sofa modułowa, która może tworzyć różne 
kombinacje. Szczelina między siedziskiem 
a oparciem pomaga w utrzymaniu czystości. 

FIELDS
Wolnostojąca pufa o miękkich krawędziach. 
Dostępna w różnych kształtach i rozmiarach, 
które można łatwo łączyć w rozmaite 
konfi guracje.

OBERON
 Stabilny stolik kawowy dostępny w różnych 
rozmiarach, kształtach i wariantach wykończeń.

STREFA WEJŚCIOWA 
Pierwsze wrażenie o szkole robi wejście. To właśnie tutaj wszyscy mają poczuć się mile widziani i bezpieczni. 
Jako wizytówka szkoły strefa wejściowa stanowi odzwierciedlenie jej wizji. W ciągu dnia przez to miejsce przewija 
się wiele osób - uczniów, pracowników i gości - ale wejście może być czymś więcej niż tylko pasażem. 
Dzięki odpowiedniej aranżacji, przestrzeń ta może posłużyć jako miejsce do prezentacji i spotkań, 
gdzie grupy miękkich siedzisk zachęcają do pracy zespołowej lub indywidualnej, tworząc także przyjemne 
warunki akustyczne. Należy wybierać najtrwalsze materiały, ponieważ przestrzeń ta jest używana intensywnie. 

54



XACT
Krzesło szkolne o doskonałej ergonomii. 
Regulowana wysokość i głębokość siedziska 
pozwala rosnąć wraz z uczniem. Do wyboru 
siedzisko tapicerowane lub twarde.

XPECT
Rodzina krzeseł o zróżnicowanej wysokości, ale jednolitym wzornictwie. Elastyczne oparcie 
zapobiega statycznemu siedzeniu. Xpect ma możliwość sztaplowania i podwieszania na krawędzi 
biurka. Jest wyposażone w ruchomy podnóżek. Do wyboru siedzisko tapicerowane lub twarde.

SPACE
Wielofunkcyjna szafka na kółkach do 
przechowywania przyborów szkolnych. Może 
służyć do podziału pomieszczenia. Plecy szafki 
opcjonalnie wyposażone w tablicę lub panel 
dźwiękochłonny.

INVITO
Stabilny, wygodny fotel z zapraszająco 
zaokrąglonym oparciem. Służy idealnie, 
jako fotel do czytania lub dyskusji – gdy kilka 
foteli jest ustawionych w grupie wokół stołu.

ORIGO
Seria biurek edukacyjnych o różnych 
wysokościach i kształtach. Stoły można 
wyposażyć w kółka. Blaty z właściwościami 
dźwiękochłonnymi zapewniają dobre 
środowisko akustyczne.

SALE LEKCYJNE
Projekt wnętrza i aranżacja sali lekcyjnej 
muszą wspomagać różne sytuacje edukacyjne 
i umożliwiać płynne zmiany sposobu prowadzenia 
zajęć – od wykładów, pracy w grupach i zadań 
realizowanych samodzielnie, po dyskusję całej 
klasy – dlatego elastyczny projekt wnętrza 
jest tu szczególnie ważny. Dobrym i trwałym 
fundamentem w klasie są stoły, które można łatwo 
rozsuwać i zmieniać ich ustawienie, w połączeniu 
z regulowanymi krzesłami dostosowanymi 
do indywidualnych potrzeb i wieku uczniów. 
Zamykane szafy, tablice na kółkach i zasłony 
pomagają ograniczyć rozproszenie uwagi, 
a w razie potrzeby mogą również podzielić 
pomieszczenie. Odpowiedni poziom koncentracji 
łatwiej utrzymać poprzez zróżnicowanie wystroju 
wnętrza i zachęcanie do ruchu, np. wykorzystując 
siedziska, które umożliwiają naprzemienne 
siedzenie i stanie.

Ergonomia to o wiele 
więcej niż tylko prawidłowa 

pozycja podczas nauki. 
To także nasze fi zyczne, 

psychologiczne 
i emocjonalne 

doświadczenie przestrzeni.
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OBERON
 Stabilny stół o różnych wysokościach, 
rozmiarach, kształtach i wykończeniach.

JIG
 Stabilne i sztaplowane krzesło szkolne. 
Dzięki podłokietnikom można je również 
zawiesić na krawędzi blatu, aby ułatwić 
sprzątanie pod ławką.

PLINT
 Stołek, który pozwala uczniom wybrać ich 
własny sposób siedzenia. Dostępny 
w różnych wysokościach i rozmiarach,
na ramie w kształcie trapezu lub na biegunach 
do aktywnego siedzenia.

LEIA
 Proste, sztaplowane krzesło z tworzywa 
sztucznego z elastycznym oparciem dla wygody. 
Łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.

FRISBEE
 Zgrabny stołek o trzech wysokościach i wielu 
kolorach. Do wyboru siedzisko z tapicerką 
lub drewniane.

MIEJSCA DO PRACY 
W GRUPACH
Aranżacja miejsc do zajęć w grupach, gdzie uczniowie 
pracują razem nad rozwiązywaniem zadań i dzielą się 
wiedzą, powinna wspomagać kreatywność i aktywne 
uczenie się. Dużo miejsca do pisania na tablicach 
i rozwiązania cyfrowe ułatwiają współpracę. Wysokie 
stoły z taboretami lub krzesłami umożliwiają pracę 
w pozycji siedzącej i stojącej, co zapewnia dynamikę 
zajęć. Miejsce może być również wykorzystywane 
do pracy w skupieniu i odpoczynku, najlepiej uzupełnione 
o wygodny fotel lub sofę z małym stolikiem.

Aranżacja wnętrza może 
zadbać o komfort akustyczny 

na wiele sposobów: 
cicho zamykające się drzwi 
i szufl ady, fi lcowe podkładki 

do krzeseł, panele 
pochłaniające dźwięk 

oraz pojemniki z fi lcu, które 
z powodzeniem zastąpią 

plastikowe pudełka, 
aby ograniczyć hałas.

TRIXAGON
 Seria stołów i szafek o sześciokątnym kształcie, 
które można łączyć w różne kombinacje. 
Ułatwia współpracę, dając jednocześnie 
każdemu uczniowi jego własną przestrzeń.
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SPACE
 Wielofunkcyjny system szaf, który oferuje 
również miejsca do siedzenia. Można tworzyć 
różne konfi guracje.

LEAN IN
 Wielofunkcyjny, dźwiękochłonny i dekoracyjny 
element, który oferuje wygodne  miejsce, 
aby się oprzeć.

VIBE
 Elastyczna gama ścianek na kółkach, 
wolnostojących oraz mocowanych do ścian, 
sufi tu i blatu biurka, dostępna w różnych 
rozmiarach i wykończeniach; dostępne 
akcesoria – tablice, półki, haczyki i kieszeń. 

LIBRA
 Łatwa do ustawienia ławka z jednym, dwoma 
lub trzema siedziskami, które zapewniają 
przestrzeń dla każdego.

STOLIK FIELDS
 Seria stolików w kilku rozmiarach 
i wykończeniach. Zgrabne i łatwe 
do przenoszenia.

FRAME
 Ulubione miejsce uczniów! Idealny element 
na korytarz. Dla bezpieczeństwa może 
być montowane do ściany. 

KORYTARZE
Korytarze z elementami umeblowania stanowią naturalne 
przedłużenie środowiska edukacyjnego. Dodatkowe przestrzenie 
do nauki, odpoczynku w czasie przerw i współpracy spełniają 
potrzeby różnych uczniów. Stołki, które można użyć, gdy potrzebne 
są dodatkowe miejsca siedzące, stoły projektowe i tablice do pisania, 
wyposażone w kółka, dzięki czemu można je łatwo przesunąć 
– to niektóre przykłady produktów wielofunkcyjnych. Idealnie nadają 
się do wykorzystania w inteligentnych i elastycznych rozwiązaniach 
korytarzy wraz z technologią wspomagającą.

Gama kolorów ziemi, zbliżona do barw natury, 
ma działanie uspokajające. W razie potrzeby 
stonowane kolory ułatwiają łączenie mebli 

z różnych części szkoły, z zachowaniem 
jednolitego i harmonijnego wyrazu całości.
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PRZESTRZENIE WSPÓLNE I ŚWIETLICE
Przestrzenie wspólne to duże publiczne strefy, w których uczniowie i pracownicy szkoły spotykają 
się o różnych porach dnia. Dzięki zróżnicowanej aranżacji wnętrza i podziałowi na strefy można 
stworzyć przytulną i bezpieczną przestrzeń do nauki, która zachęca do różnych aktywności. 
Połączenie ergonomicznych krzeseł i stołów o różnej wysokości z miękkimi meblami stwarza 
warunki do relaksu, współpracy i samodzielnej nauki. Różne rozwiązania cyfrowe mogą wspierać 
nas przez cały dzień, dostarczając aktualnych informacji lub planów zajęć.

PIO
 Sofa modułowa, która może występować 
w wielu różnych kombinacjach. Szczelina 
między siedziskiem a oparciem ułatwia 
utrzymanie czystości.

OBERON
 Stabilny stół w różnych wysokościach, 
rozmiarach, kształtach i wykończeniach.

SPACE
 Elastyczny system szaf do wszystkich 
przestrzeni. Łatwo dzieli przestrzeń 
lub tworzy narożnik. Na plecach opcjonalnie 
tablica lub panel akustyczny.

WILSON
 Prosta, stabilna i modułowa sofa. 
Łatwa do utrzymania w czystości.

KIDS CORNER
 Regał z książkami, który można ustawiać 
w wielu różnych kombinacjach. Tutaj wśród 
regałów stworzono bezpieczną przestrzeń 
dla uczniów.

XACT
 Krzesło szkolne o doskonałej ergonomii. 
Regulowana wysokość i głębokość siedziska 
pozwala rosnąć wraz z uczniem. Do wyboru 
siedzisko tapicerowane lub plastikowe.
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PRACOWNIE I WARSZTATY 
Kreatywna przestrzeń do prac praktycznych, która wspomaga każdy rodzaj 
twórczości, czy to przy użyciu tekstyliów, drewna, zdjęć, muzyki, technologii 
czy pracy laboratoryjnej. Wnętrze musi umożliwiać realizację projektów, 
które trzeba będzie odłożyć i przechować do następnej lekcji.

W intensywnie użytkowanym otoczeniu na meblach 
tapicerowanych dobrze sprawdzą się wielobarwne, 

melanżowe tkaniny. Lepiej też unikać wzorów 
na dużych powierzchniach, aby zminimalizować 

rozproszenie uwagi.

FRISBEE
 Zgrabny, sztaplowany stołek z drewnianym 
lub tapicerowanym siedziskiem. Wybór 
zmywalnej tapicerki ułatwia czyszczenie 
i dezynfekcję.

BOULLÉE
Ergonomiczne siedzisko w kształcie piłki 
do pilatesu, które zachęca do aktywnego 
siedzenia i kontroli równowagi z wykorzystaniem 
ciężaru ciała.

SPACE
Szafka zapewniająca dużo miejsca 
do przechowywania. Zamykane drzwi pomogą 
zminimalizować rozproszenie uwagi, a szklane 
fronty stworzą przestrzeń ekspozycyjną.

VIBE
Elastyczna gama ścianek na kółkach, 
wolnostojących oraz mocowanych do ścian, 
sufi tu i blatu biurka, dostępna w różnych 
rozmiarach i wykończeniach; dostępne 
akcesoria – tablice, półki, haczyki i kieszeń.

ROCCA
 Stołek, który zachęca do aktywnego siedzenia.

ORIGO
 Seria biurek dostępnych w wielu różnych 
wysokościach i kształtach, które można 
także wyposażyć w kółka, ułatwiające 
przemieszczanie. Blaty mają właściwości 
dźwiękochłonne. 
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STOŁÓWKA
Stołówka szkolna zazwyczaj jest wykorzystywana do spożywania posiłków jedynie 
przez kilka godzin, ale dzięki urozmaiconemu wyposażeniu może służy do innych zajęć 
zarówno w ciągu dnia, jak i po południu i wieczorem. Zróżnicowana aranżacja wnętrza 
z ergonomicznymi miejscami do siedzenia w różnych strefach, a także odpowiednie 
rozwiązania cyfrowe sprawiają, że jest to idealne miejsce do pracy w grupach 
oraz większych prezentacji i wydarzeń. Tkaniny odporne na zalanie i zaplamienie 
oraz łatwe do czyszczenia meble zapewniają higienę i trwałość wyposażenia. 
Dźwiękochłonne wykończenie blatów oraz panele akustyczne na ścianach zapewniają 
ciszę, a dzięki ściankom na kółkach można łatwo podzielić pomieszczenie i stworzyć 
bardziej kameralne środowisko nawet w największej otwartej przestrzeni w szkole.

ASTO
 Stół idealny do stołówek. Dzięki konstrukcji 
nóg łatwo pod nim posprzątać. Blat z laminatu 
zapewnia trwałość użytkowania.

CHIP
 Proste i sztaplowane krzesło drewniane 
z wygiętym oparciem. Może być zawieszone 
na krawędzi blatu, aby ułatwić sprzątanie 
pod stołem.

VIBE
 Elastyczna ścianka na kółkach, którą można 
łączyć w zależności od potrzeb. Tworzy dobre 
środowisko akustyczne.

DEEP FOREST
 Dźwiękochłonny dekoracyjny panel ścienny 
z wypełnieniem z tkaniny z recyklingu.

 RIFF
 Sztaplowane krzesło z wygiętym oparciem. 
Może być zawieszone na krawędzi blatu, 
aby ułatwić sprzątanie pod stołem.

ELSA
 Drewniany stół z zaokrąglonymi rogami, 
który tworzy wrażenie ciepła i przytulności 
w pomieszczeniu. Dostępny w różnych 
kształtach i wysokościach.

Jeden na dwóch dyrektorów 
szwedzkich szkół uważa, 

że w przyszłości stołówki będą 
miały bardziej zróżnicowane 
i elastycznie umeblowanie. 
Co piąty wierzy, że nawet 

w stołówkach bardziej 
ergonomiczne meble mogą 
wspomagać pracę grupową 

i indywidualną. 

Badanie: 200 dyrektorów szkół 
w Szwecji na temat fi zycznych 

środowisk uczenia się 
w przyszłości (Kinnarps 2020)

1716



BIBLIOTEKA
Otoczenie, w którym uczniowie mogą wygodnie siedzieć zarówno podczas zajęć, 
jak i przerw, indywidualnie lub z innymi osobami. Może stanowić część większej 
przestrzeni, np. przy wejściu lub znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu. 
W tym przypadku miękkie, wyściełane meble zapewniają spokojne i bezpieczne 
otoczenie. Biblioteka może być również centrum medialnym i miejscem pracy 
nad projektami.

MONOLITE
Fotel z wysokim oparciem, które odgradza 
od otoczenia, tłumi hałas i tworzy własną 
przestrzeń. Dostępne różne warianty.

MONOLITE
 Niewielki sztaplowany stolik do pracy 
w dowolnym miejscu.

TRIX
 Z modułowych elementów sofy można tworzyć 
różne konfi guracje. Wysokość nóg ułatwia 
sprzątanie pod spodem.

SPACE
 Wielofunkcyjny system szaf, który umożliwia 
tworzenie różnych konfi guracji, z otwartymi 
półkami i zamykanymi drzwiami w zależności 
od potrzeb.

 TRIXAGON
 Łatwo dostępna szafka na kołkach. Otwarte 
półki i zamknięte przegródki można wypełnić 
książkami i innymi pomocami do nauki.

ELSA
 Drewniany stół, który daje wrażenie ciepła 
w pomieszczeniu. Dostępny w różnych 
wariantach.
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AUDYTORIUM / AULA
Specjalne pomieszczenie lub część otwartej przestrzeni w szkole. Jest to miejsce, 
w którym wiele osób może się swobodnie zgromadzić w tym samym czasie, 
a dobrą akustykę uzyskuje się np. dzięki panelom dźwiękochłonnym i miękkim, 
tapicerowanym meblom. Dostosowana do potrzeb technologia ułatwia prowadzenie 
prezentacji lub przedstawień.

OKTAV
Akustyczny panel ścienny, częściowo wykonany 
z materiałów z recyklingu. Można tworzyć wiele 
kombinacji kolorystycznych.

VIBE
 Elastyczna gama ścianek na kółkach, 
wolnostojących oraz mocowanych do ścian, 
sufi tu i blatu biurka, dostępna w różnych 
rozmiarach i wykończeniach; służy akustyce, 
a także jako element dekoracyjny; dostępne 
akcesoria – tablice, półki, haczyki i kieszeń. 

LEIA
 Proste, sztaplowane krzesło plastikowe. 
Łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Dostępny 
wózek do przewożenia dużej liczby krzeseł.

 SPACE
Mównica na kółkach. Funkcjonalny pulpit 
i praktyczny schowek w jednym.

FOLDEX
 Składany stół, który w razie potrzeby można 
szybko złożyć, ustawić z boku, by udostępnić 
miejsce.

ISA
 Obszerne pufy o miękkiej, zaokrąglonej formie, 
które stanowią miejsce spotkań podczas przerw.

Ważne czynniki przy rozmieszczaniu 
materiałów dźwiękochłonnych na ścianie:

Ilość w stosunku do wielkości pomieszczenia

Lokalizacja w pomieszczeniu

Gęstość i grubość materiału
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ADMINISTRACJA 
I POKOJE NAUCZYCIELSKIE
Nauczyciele i pracownicy administracji szkoły mają do dyspozycji specjalne 
pomieszczenia, takie jak pokój nauczycielski, gabinety, sale konferencyjne, 
sekretariat oraz pokoje szkolnych pedagogów i pielęgniarek. W tych miejscach 
należy zapewnić możliwość niezakłóconej, a czasem także poufnej pracy. 
Urozmaicona aranżacja wnętrz i dobre warunki ergonomiczne sprzyjają pracy 
w skupieniu oraz spotkaniom, a także chwili relaksu czy przerwie na lunch. 
Za pomocą ruchomych ścianek akustycznych można łatwo podzielić 
pomieszczenia na strefy o różnym przeznaczeniu. Fotele z wysokim oparciem 
zapewniają chwilę prywatności tym, którzy jej potrzebują. Odpowiednia ilość 
miejsc do przechowywania ułatwia utrzymanie porządku i podjęcie decyzji, 
co powinno być łatwo dostępne, a co można zarchiwizować. Przemyślane 
rozwiązania technologiczne i system okablowania ułatwiają sprzątanie 
i utrzymanie porządku.

PLUS
Zapewnia komfort, zachęca do dynamicznego 
siedzenia i pomaga w utrzymaniu prawidłowej 
postawy podczas pracy; regulowany zagłówek 
dostępny jako opcja. Fotel jest dostępny w wielu 
kolorach.

CAPELLA
Fotel biurowy dla osób, które długo pracują 
w pozycji siedzącej. Innowacyjna funkcja 
Freemotion® wspomaga naturalny ruch 
i zapewnia aktywne siedzenie.

FOTEL 5000
Wygodny fotel biurowy, który można dostosować 
do potrzeb użytkownika. Oparcie i siedzisko 
poruszają się synchronicznie, zapewniając 
dynamiczne siedzenie.

SERIA P
 Stabilny stół o regulowanej wysokości, 
który można wyposażyć w ściankę biurkową, 
zapewniając dobre warunki akustyczne 
do pracy w skupieniu.

VIBE
 Elastyczna seria ścianek na kółkach, 
wolnostojących oraz mocowanych do ścian, 
sufi tu i blatu biurka, dostępna w różnych 
rozmiarach i wykończeniach; poprawia akustykę, 
służy także jako element dekoracyjny; dostępne 
akcesoria - tablice, półki, haczyki i kieszeń.

SPACE
 Wielofunkcyjna szafka, która stanowi miejsce 
przechowywania przyborów i pomocy szkolnych; 
w razie potrzeby może podzielić pomieszczenie 
na różne strefy.

SPACE
 Wielofunkcyjny system szaf, który umożliwia 
tworzenie różnych konfi guracji; dostępne 
rozwiązania z drzwiami przesuwnymi, 
aby efektywnie wykorzystać przestrzeń 
i zachować porządek.
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ZRÓWNOWAŻONY WYBÓR 
OD 1942 ROKU
Planujesz nową przestrzeń edukacyjną? Pomożemy zaaranżować 
elastyczne środowisko, które przetrwa próbę czasu. W Kinnarps 
tworzymy zrównoważone rozwiązania w zakresie aranżacji wnętrz. 
Zajmujemy się tym każdego dnia od chwili rozpoczęcia naszej 
działalności w 1942 roku, co oznacza skupienie się na rzeczywistych 
korzyściach dla naszych klientów i środowiska. Dzięki produkcji 
w Szwecji mamy kontrolę nad całym łańcuchem, a naszym etosem 
jest jak najlepsze wykorzystanie istniejących zasobów. Stawiamy 
naszym produktom surowe wymagania ekologiczne – wszystkie zostały 
przetestowane zgodnie z certyfi katami i oznakowaniami ekologicznymi, 
dlatego nie zawierają zbędnych lub szkodliwych substancji 
chemicznych. 

Kinnarps jest jednym z wiodących w Europie dostawców 
kompleksowych rozwiązań w dziedzinie wyposażenia wnętrz 
publicznych – biur, szkół i placówek opiekuńczych. 

Zakup wyposażenia do nowych przestrzeni edukacyjnych może 
wydawać się skomplikowany i kosztowny, ale jest to kwestia 
zdefi niowania założeń na początku projektu, aby była to inwestycja 
bezpieczna i dobrze przemyślana. Służymy pomocą na każdym etapie 
– od analizy potrzeb i rozwiązań aranżacyjnych po dostawę.

USŁUGI ANALIZY I  ARANŻACJI 
PRZESTRZENI EDUKACYJNYCH

ANALIZA NEXT EDUCATION®

Analiza przestrzeni edukacyjnej pomoże w zebraniu danych przed rozpoczęciem projektu. 
Dzięki różnym narzędziom i warsztatom, pracownicy szkoły i uczniowie są zaangażowani 
w proces zmiany, a wyniki przedstawione w raporcie zawierającym nasze rekomendacje 
dla otoczenia fi zycznego. 

ROZWIĄZANIE ARANŻACYJNE
Od wizji do rzeczywistości. Pomagamy przełożyć wyniki analizy przestrzeni edukacyjnej 
na koncepcję projektu.

WYKŁAD INSPIRACYJNY
W wykładzie tym dzielimy się praktyczną wiedzą i doświadczeniem dotyczącym fi zycznych 
przestrzeni edukacyjnych i skupiamy się na tworzeniu nowych pomysłów, jak można 
zaprojektować pomieszczenia szkolne, aby zoptymalizować proces uczenia się. 

WARSZTAT – STWÓRZ IDEALNĄ KLASĘ
Warsztat ten daje możliwość wykorzystania narzędzi do budowania zespołu wśród 
pracowników i rozwijania nowych sposobów myślenia o tym, jak przestrzenie do nauki 
mogą być zaprojektowane, aby lepiej spełniały potrzeby użytkowników.

PLAYBOOK
Warsztat, podczas którego wypracujesz narzędzia do ustalania zasad i wytycznych 
dla swoich przestrzeni edukacyjnych. Rezultatem jest praktyczny podręcznik, który wyjaśnia, 
jak funkcjonuje szkolna przestrzeń, ułatwiając np. wprowadzanie nowych pracowników.

PLAN PRZESTRZENI
Wspólnie dokonujemy przeglądu istniejących przestrzeni do nauki i zastanawiamy się, 
jak można je zmienić, aby lepiej spełniały oczekiwania. Udzielamy porad dotyczących 
planowania przestrzeni i wystroju wnętrz.

DORADZTWO PRODUKTOWE I MATERIAŁOWE
Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie ergonomii i wiemy, które produkty, funkcje, 
kolory i materiały najlepiej odpowiadają różnym potrzebom, działaniom i obszarom.

INWENTARYZACJA
Pomagamy w przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejących mebli, aby sprawdzić, 
co można ponownie wykorzystać, odnowić lub unowocześnić. Dbamy o to, 
aby stare i nowe meble były w harmonii. 

KONSERWACJA MEBLI
Konserwacja i odnawianie istniejących produktów.

PRODUKCJA W SZWECJI

DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH 
ROZWIĄZAŃ DLA ŚRODOWISK A 
PRACY

ERGONOMIA I ZDROWIE 
W CENTRUM UWAGI

TRWAŁE PRODUKTY 
WYSOKIEJ JAKOŚCI

RODZINNA FIRMA, 
DZIAŁAJĄCA OD 1942 ROKU
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WIĘCEJ INSPIRACJI 
ZNAJDZIESZ NA STRONIE 
KINNARPS.PL/EDUKACJA

FIELDS

CASPER

VIBEHOPPER

PRIM

TRIXAGON

JESPER

SCANDINAVIA

SPACE

MOTUS

Zdjęcia ze Szkoły Herresta, Szkoły Rosenberg, Szkoły Sjölunda, Szkoły Skapa, 
Szkoły Biznesowej Thorens, Puls & Träning oraz Akademii Kinnarps.

MR T

Wypróbuj różne elementy 
wyposażenia podczas cyfrowej 

wycieczki po sali lekcyjnej 
o powierzchni 60 m2 

w siedzibie naszej fi rmy, 
w Kinnarp w Szwecji! 2726



K
IN

N
A

RP
S G

LO
BA

L R
A

N
G

E & C
O

M
M

U
N

IC
ATIO

N
S / 8611150001 / ISSU

E 2104 / A
LL IN

FO
RM

ATIO
N

 IS SU
B

JEC
T TO

 C
H

A
N

G
E

WARSZAWA 

UL. PUŁAWSKA 354/356
02-819 WARSZAWA

INFO@KINNARPS.PL
TELEFON: +48 22 314 64 70 

GDYNIA 

UL. ŁUŻYCKA 6
81-537 GDYNIA

GDYNIA@KINNARPS.PL
TELEFON: +48 601 817 402

POZNAŃ 

UL. GRUNWALDZKA 184
60-166 POZNAŃ 

POZNAN@KINNARPS.PL
TELEFON: +48 61 657 93 55

ŁÓDŹ 

UL. FABRYCZNA 17
90-344 ŁÓDŹ

LODZ@KINNARPS.PL
TELEFON: +48 601 636 040

WROCŁAW 

UL. SZWEDZKA 5
55-040 KOBIERZYCE

WROCLAW@KINNARPS.PL 
TELEFON: +48 71 38 00 200

KRAKÓW

UL. MARII KONOPNICKIEJ 17
30-302 KRAKÓW

KRAKOW@KINNARPS.PL
TELEFON: +48 697 890 230

WWW.KINNARPS.PL


