
WORKSPACE SOLUTIONS

SERIA[P]



STABILNE BIURKA DO PRACY 

NA SIEDZĄCO I NA STOJĄCO 

ZAPROJEKTOWANE 

DO WSPÓŁCZESNEGO 

I ELASTYCZNEGO ŚRODOWISKA 

PRACY. ŁATWE DO UNOSZENIA 

I OPUSZCZANIA, SĄ DOSTĘPNE 

W RÓŻNYCH WARIANTACH 

Z PRZYDATNYMI OPCJAMI. 

SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE 

WYMOGI ERGONOMII.



4 5

DO PRACY W SKUPIENIU 
Czasem trzeba całkowicie skoncentrować się na zadaniu – zagłębić się w temat, zebrać myśli 
i popracować w skupieniu przez dłuższy czas. Seria[P] umożliwia tworzenie wszechstronnych, 
funkcjonalnych i kreatywnych stanowisk do pracy indywidualnej. Wyposażenie różnych 
pomieszczeń ułatwia szeroka gama blatów i ram. Dzięki szybkiej, bezgłośnej regulacji wysokości 
biurka można zmieniać pozycję z siedzącej na stojącą. Gwarantuje to ergonomię stanowiska 
pracy niezależnie od wzrostu użytkownika czy jego samopoczucia w ciągu dnia. 
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PRACUJĄC RAZEM
Szybka, intensywna wymiana pomysłów ze współpracownikami napędza organizację. 
Razem opracowuje się lepsze pomysły. Dwa biurka z Serii[P] ustawione naprzeciw siebie 
ułatwią komunikację. Biurka typu sit/stand do pracy na siedząco i na stojąco łatwo 
dostosować do indywidualnych wymagań. Można również dodawać ścianki oraz miejsca 
na okablowanie i zasilanie. Wspólna praca - indywidualne warunki.

WSPÓLNA PRACA W ZESPOLE
Współczesne biuro to często środowisko pracy projektowej. Grupa osób pracuje 
wspólnie nad jasno określonym celem. Seria[P] jest idealna do wyposażenia 
wnętrz do pracy zespołowej i dla grup projektowych. Cztery mniejsze biurka 
tworzą kreatywną przestrzeń, w której zespół wspólnie opracowuje pomysły. 
Łatwo przekształcić je w indywidualne stanowiska, gdzie można pracować 
osobno, jednocześnie odbywając częste spotkania i wspólnie rozwiązując 
problemy. Dynamicznie i kreatywnie! 
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” JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH ZALET SERII[P] JEST ŁATWOŚĆ 
REGULACJI WYSOKOŚCI BIUREK. WIĘKSZOŚĆ OSÓB 
PRAWDOPODOBNIE WIE, JAK WAŻNA JEST ZMIANA POZYCJI 
PRACY W CIĄGU DNIA. SERIA[P] GWARANTUJE, ŻE RUCH 
I ODMIANA STANĄ SIĘ CODZIENNĄ PRAKTYKĄ.

ANDERS LUNDAHL, SPECJALISTA DS. ERGONOMII I FIZJOTERAPEUTA, KINNARPS AB

Usiądź. Wstań. Nasze ciała potrzebują ruchu i odmiany. Seria[P] 
pozwala uzyskać duży zakres regulacji wysokości blatu, dzięki 
czemu biurka służą zarówno osobom wysokim, jak i niskim. 

PIĘĆ WSKAZÓWEK, KTÓRE 
POMOGĄ CI ZADBAĆ O ZDROWIE

1 WSTAŃ DLA ZDROWIA
Większość z nas spędza zbyt dużo czasu w pozycji 
siedzącej. Biurko typu sit/stand jest z pewnością dobrym 
sposobem na rozpoczęcie nowego, zdrowego stylu życia 
w ruchu. Musimy jednak pamiętać, że jeśli biurko tego typu 
ma przynieść nam pożytek, należy rzeczywiście go używać 
i zmieniać pozycję. Oczywiście najlepiej wstawać z myślą 
o zdrowiu zanim szyja, ramiona i plecy boleśnie przypomną 
o tym, jakie to ważne. 

2 ZRÓB SOBIE AKTYWNĄ PRZERWĘ
Krótkie przerwy od czasu do czasu to pierwszy krok 
w kierunku zdrowszego trybu życia. Lecz w tym kontekście 
chwila przerwy wcale nie oznacza pasywnego odpoczynku. 
Wręcz przeciwnie. Idealna przerwa to taka, która zawiera 
ruch. Delikatna praca mięśni wyzwala w organizmie 
wiele korzystnych procesów i wywiera zbawienny wpływ 
na zdrowie. Dlatego jest wskazane, aby robić sobie przerwę 
średnio co pół godziny. Nie po to, aby odpocząć, ale po to, 
aby być aktywnym. 

3 TRZYMAJ SIĘ PROSTO
Fakt, że wiele osób spędza dużo czasu przed ekranem jest 
wyzwaniem dla specjalistów od ergonomii. Coraz bardziej 
popularna staje się praca mobilna, na którą składa się często 
tylko praca z naszym laptopem. Gdy nie ma innego lekarstwa, 
musimy polegać na sobie. Unosząc wzrok i trzymając głowę 
nieco wyżej, można osiągnąć lepszą postawę oraz odciążyć 
szyję. To drobne szczegóły i proste metody, które wiele znaczą. 

4 SIEDŹ, ALE NIE NIERUCHOMO
Trudno usiedzieć w miejscu? Gratulacje! Najlepszym 
sposobem siedzenia jest częsta zmiana pozycji. Nie ma nic 
złego w siedzeniu przez pewien czas w ciągu dnia, szczególnie, 
gdy dbamy o zróżnicowaną i aktywną pozycję ciała. Dobrze 
jest dysponować fotelem obrotowym, który przystosowuje się 
do naszego ciała, a nie na odwrót. Takim, który można łatwo 
dopasować do różnych potrzeb i wielu pozycji. 

5  PAMIĘTAJ O TYM, CO NIEWIDOCZNE 
DLA OCZU

Dźwięk i światło są niewidzialnymi obszarami ergonomii. 
Dźwięk postrzegamy subiektywnie, w zależności od tego, 
czym się zajmujemy i jak bardzo jesteśmy zestresowani. 
To samo dotyczy oświetlenia – warto przypomnieć, że 
zapotrzebowanie dotyczące światła zmienia się  
wraz z wiekiem. W kwestii dźwięku najlepiej jest zacząć 
od rozważenia naszych zachowań. Z kolei niedobór światła 
stymuluje ludzki organizm do wydzielania melatoniny, 
która sprawia, że stajemy się senni.
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WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE
Wszystko, co Kinnarps robi w dziedzinie ergonomii, dzieje się z myślą o Tobie. O Tobie i innych ludziach. W ciągu dnia 
pracy wykonujemy wiele różnych zadań. Pracujemy przy biurku, odbywamy krótkie spotkanie, odpowiadamy na maile. 
Dzięki nowoczesnej technologii, możemy przy tym korzystać z różnych przestrzeni. Dlatego wyzwaniem jest stworzenie 
takich rozwiązań, które można dostosować do różnych potrzeb i różnych sytuacji. Nasz pomysł na nowoczesne 
biuro brzmi Next Office™. W związku z tym Seria[P] odgrywa oczywistą rolę. Dzięki znakomitej elastyczności, oferuje 
różnorodność na skalę zarówno indywidualną, jak i firmową. Zaczyna się od Ciebie, a kończy na całej ludzkości. 
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ELASTYCZNA PRACA W RUCHU
Nowoczesne życie zawodowe wymaga ruchu i elastyczności. Mniej czasu spędzamy przy biurku, a więcej 
pracujemy w innych miejscach. Dzięki funkcjonalnym biurkom typu sit/stand Serii[P] można stworzyć 
ergonomiczną i pomysłową przestrzeń do pracy z doskoku. Zastosowanie dźwiękochłonnego wypełnienia 
Re:fill redukuje odgłos pracy mechanizmu. W przestrzeni typu touch down pracuje się w krótszych 
przedziałach czasu, na przykład między spotkaniami, czekając w recepcji firmy, czy też rozpoczynając 
lub kończąc dzień – z zachowaniem równowagi między  indywidualnymi zadaniami a komunikacją. 
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WIELU LUDZI PRACUJĄCYCH RAZEM
W Kinnarps efektywne wykorzystanie przestrzeni idzie w parze z ergonomią i funkcjonalnością. 
Dzięki Serii[P] można stworzyć środowisko, w którym wiele osób korzysta z miejsca do wspólnej 
pracy. Jednocześnie elastyczna funkcja sit/stand, sprytne rozwiązania ułatwiające prowadzenie 
kabli oraz ponadczasowe wzornictwo gwarantują miłą atmosferę zarówno na indywidualnym 
stanowisku, jak i w całym środowisku pracy. Bez względu na to, czy wykonanie zadania wymaga 
długiego czasu czy krótkiej chwili, Seria[P] zapewnia odpowiednie otoczenie. Wystarczy pamiętać 
o zmianie pozycji pracy – wysokość dostosowuje się prostym przyciśnięciem guzika.
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WYMIARY I DANE TECHNICZNE
Dzięki Serii[P] można stworzyć środowisko pracy o preferowanym wyglądzie oraz oczekiwanych funkcjach.  
Istnieje możliwość wyboru wymiarów i rodzajów wykończeń oraz przydatnych opcji.

BLAT 23 mm. Płyta wiórowa fornirowana (buk, brzoza, dąb) z lakierowanymi rantami z litego drewna lub laminowana (biały, jasnoszary,  
brzoza, buk, dąb, dąb szary, dąb amerykański) z rantami z tworzywa. RAMA NOŚNA Prostokątne nogi (białe, czarne, srebrne). Rama  
nośna z możliwością regulacji wysokości sit/stand dzięki mechanizmowi wygłuszonemu dźwiękochłonnym materiałem Re:fill. Nośność  
100 kg przy 40 mm/s. WYSOKOŚĆ BIURKA 625 – 1275 mm oraz 680 – 1180 mm. OPCJE Przesuwny blat, blat o ściętej krawędzi, szuflada 
biurkowa, moduł zasilania, trzy różne modele prowadnic kabli, panel frontowy fornirowany lub metalowy, ładowarka bezprzewodowa,  
port kablowy wyposażony w gniazdo zasilania, blokada kabli. SKALA 1:100 JEDNOSTKA mm

BIURKO 
Prosty blat

BIURKO 
Blat z wcięciem

Wybór blatu o ściętych krawędziach nadaje biurkom lekkości. 
Ścięte krawędzie są dostępne opcjonalnie dla blatów fornirowanych 
oraz dla wybranych blatów laminowanych. Taki typ blatu sprawdzi się 
w przestrzeniach otwartych, bez ścianek działowych lub szaf, dzięki 
czemu jego design będzie dobrze widoczny.

MATERIAŁY I KOLORY
Blaty oraz ramy z Serii[P] wykonane są z różnych materiałów i dostępne w różnych kolorach.  
Można je dobierać i łączyć, aby uzyskać preferowane rozwiązanie. 

biały jasnoszary brzoza buk dąb

dąb szary dąb amerykański

LAMINAT

FORNIR

brzoza buk dąb

METAL

biały czarny srebrny

Nogi do pracy na stojąco/na siedząco są dostępne do wyboru w kolorach białym, czarnym i srebrnoszarym.  
Zamaskowane w nogach biurek śruby poziomujące pomagają przy nierównej podłodze. 
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ACT EACTPACT

WCIĘCIE W BLACIE
Wcięcie umożliwia lepszy dostęp do miejsca 
pracy oraz pozwala zachować prawidłową, 
ergonomiczną postawę. Jest to szczególnie 
przydatne, podczas pracy z dwoma monitorami.

BLAT O ŚCIĘTEJ KRAWĘDZI
Blat o ściętych krawędziach nadaje biurkom 
lekkości. Blaty laminowane posiadają 
na krawędziach pionowe ranty, a blaty z fornirem 
lakierowaną płytę MDF.

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA
Dzięki tej bezprzewodowej ładowarce, aby 
naładować telefon, używając technologii Qi, 
wystarczy położyć go na blacie.

BLAT PRZESUWANY W POZIOMIE
Blat przesuwny umożliwia łatwy dostęp do kabli 
znajdujących się w prowadnicy, co zapewnia 
schludny wygląd stanowiska. Blat blokuje się 
przy pomocy pokrętła.

PORT KABLOWY Z GNIAZDKIEM 
ELEKTRYCZNYM
Inteligentny port kablowy z jednym gniazdkiem 
elektrycznym oraz czterema otworami na inne 
kable. Wiele funkcji w dobrej cenie. 

PRZELOTKA NA KABLE
Można mieć wszystko pod ręką, dzięki 
praktycznej przelotce, która umożliwia 
ukrycie kabli. 

FUNKCJE I OPCJE
Seria[P]: ergonomiczne biurka do pracy na siedząco lub stojąco, o starannie dobranych funkcjach,  
oferują wysoką jakość w codziennym użytkowaniu. Poniżej zaprezentowano wybór detali. 

PROWADNICA KABLI 
Seria[P] oferuje kilka różnych prowadnic kabli, co umożliwia wybór najlepszego ich ułożenia. Dyskretny model ACT jest zamontowany w ramie.  
Można go zdejmować całkowicie lub po jednej stronie. Posiada zagięte brzegi, które utrzymują listwę zasilającą, kiedy prowadnica kabli jest zdjęta.  
Model PACT jest dostosowany do biurek z przesuwnym blatem. Model EACT jest podstawową wersją w najniższej cenie.

REGULACJA WYSOKOŚCI
Wysokość blatów do pracy w pozycji siedzącej 
i stojącej z Serii[P] można zmieniać dosłownie 
za jednym naciśnięciem guzika. Regulacja 
wysokości powierzchni roboczej wpływa 
na ergonomię. Wbudowane zabezpieczenie 
antykolizyjne zapobiega urazom i odłącza 
zasilanie, jeśli biurko znajdzie się w bezpośrednim 
kontakcie z innym obiektem. 

SZUFLADA BIURKOWA
Praktyczna szuflada na podręczne drobiazgi, 
jak długopisy, czy karteczki post-it. Wewnątrz 
posiada stały uchwyt na taśmę klejącą.

MODUŁ ZASILANIA
Dostępny w wielu wariantach, umożliwia dostęp 
do gniazd elektrycznych, portu USB, ładowania 
USB oraz taśmy do spinania kabli. To rozwiązanie 
sprawdza się, gdy biurko jest umieszczone 
pod ścianą lub gdy dwa biurka zwrócone do 
siebie są oddzielone ścianką.

ZAKRES REGULACJI RAMY NOŚNEJ 
Rama nośna jest dostępna w dwóch wariantach 
zakresu regulacji. Zakres regulacji 625 – 1275 mm  
odpowiada wszystkim użytkownikom 
oraz umożliwia dużą elastyczność. W prostszej 
wersji zakresu regulacji 680 – 1180 mm, 
maksymalna wysokość jest niższa, a minimalna 
wysokość jest wyższa.

REGULACJA NÓG
Wszystkie biurka z Serii[P] mają system regulacji 
nóg, niwelujący nierówności podłogi. Elegancki 
wygląd nóg zapewnia zintegrowana, ukryta śruba 
regulująca do poziomowania. 

PANEL FRONTOWY FORNIROWANY 
LUB LAMINOWANY
Biurko można wyposażyć w panel frontowy 
fornirowany (dąb, buk, brzoza) lub laminowany 
(biały, jasnoszary, brzoza, buk, dąb, dąb 
szary, dąb amerykański). Zapewni ochronę 
przed ciekawskimi spojrzeniami.

PANEL FRONTOWY Z METALU
Biurko można wyposażyć w metalowy 
panel frontowy w kolorze srebrnym, 
białym lub czarnym. Zapewni ochronę 
przed ciekawskimi spojrzeniami.

BEZGŁOŚNA REGULACJA WYSOKOŚCI
Zastosowanie wypełnienia Re:fill firmy Kinnarps, 
materiału wykonanego z tekstylnych odpadów 
produkcyjnych, poliestru i tworzywa PET, redukuje 
odgłos pracy silnika. Zmniejsza to szkodliwy 
wpływ na środowisko oraz umożliwia prawie 
bezgłośną regulację wysokości. 
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