
SPACE

WORKSPACE SOLUTIONS



SPACE NIE MA POCZĄTKU ANI 
KOŃCA. TO NIESKOŃCZENIE 
SZEROKA GAMA PRODUKTÓW 
STWORZONYCH PRZEZ 
SŁYNNEGO PROJEKTANTA 
STEFANA BRODBECKA.  
ZRÓŻNICOWANA STYLISTYKA, 
WSZECHSTRONNOŚĆ 
I FUNKCJONALNOŚĆ – OTO 
SPEŁNIENIE DZISIEJSZYCH 
WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH 
Z MIEJSCAMI DO PRACY, 
SPOTKAŃ I PRZECHOWYWANIA.



Inspiracje 4
Funkcje 20
Materiały i kolory 28
Opcje 31
Dane techniczne 34



4

MIEJSCE PRACY STWORZONE Z MYŚLĄ O LUDZIACH
Dobrze zaplanowane i przyjemne miejsce pracy sprzyja naszemu dobremu 
samopoczuciu i efektywności. Dzięki różnorodności elementów seria Space 
stymuluje zespół do ruchu i komunikacji. Pozwala na tworzenie różnych stref spotkań 
i wspólnej pracy – pracownicy mogą usiąść przy biurku lub stole konferencyjnym, 
porozmawiać na stojąco lub napić się kawy przy wyspie powstałej z kilku szaf albo 
wspólnie podyskutować, przysiadając na niskiej szafce. Zaprojektowane z myślą 
o mobilności meble wspomagają różnorodność, dialog i dobre samopoczucie.
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Stefan Brodbeck
Brodbeck Design

PROJEKTUJĄC SERIĘ SPACE, CHCIAŁEM 
STWORZYĆ UNIWERSALNY SYSTEM 
SPRAWDZAJĄCY SIĘ W RÓŻNYCH 
ŚRODOWISKACH. TO ELASTYCZNE, 
MODUŁOWE ROZWIĄZANIE  
ZAPEWNIAJĄCE OGROMNE MOŻLIWOŚCI 
ADAPTACJI. WŁAŚCIWOŚCI I OPCJE  
KAŻDEGO ELEMENTU POZWALAJĄ 
STWORZYĆ PRZESTRZEŃ, KTÓRA NIE  
TYLKO JEST FUNKCJONALNA, LECZ TAKŻE 
INSPIRUJE I PRZEMAWIA DO EMOCJI”.

„
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NR 1
Różne szafy tworzą tradycyjną, ale subtelną 
przestrzeń do przechowywania. Połączenie 
szaf zamkniętych i otwartych oraz dodanie 
kolorowych przegródek jest nieszablonowe 
i przyjemne dla oka.

NR 2
Połączenie szaf o różnej wysokości wygląda 
bardzo dynamicznie. Dzięki białym frontom 
i dębowym nogom ten zestaw wygląda 
doskonale w różnych przestrzeniach. Niska 
szafka wyposażona w poduszki może służyć 
jako miejsce spotkań ad hoc.

NR 3 
Ten układ łączy różne kolory, kształty i materiały. 
Innowacyjne moduły A-frame unit, które zapew-
niają łatwy dostęp do przechowywanych w nich 
przedmiotów, można ustawić na niskich szaf-
kach lub bezpośrednio na podłodze. Ich ciekawa 
forma nadaje wnętrzu niepowtarzalny charakter. 
Biurka są dostępne z dwoma wariantami nóg: 
drewnianymi nogami w kształcie litery A, które 
doskonale pasują do metalowej ramy szaf 
z modułów A-frame unit oraz nogami zintegrowa-
nymi z ciągiem niskich szafek, sprzyjającymi 
efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni.

SPACE – OPCJE
Seria Space oferuje nieskończoną liczbę kombinacji o zróżnicowanym charakterze 
i rozmaitych funkcjach. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi przykładami 
i odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie dostępne są dalsze informacje,  
www.kinnarps.pl/space
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NR 4
Dzięki elastyczności i modułowości seria 
Space pozwala dowolnie łączyć kolory, kształty, 
wysokości, fronty i uchwyty szaf. Otwarte części 
szafy przepuszczają światło, a zamknięte dzielą 
przestrzeń na strefy. Kontrastowa kolorystyka 
pleców szaf jest bardzo inspirująca. 

NR 5
Połączenie biurka Space z otwartą szafą, ramą 
Q-frame i poziomą półką S-bridge zapewnia 
odpowiednią ilość miejsca na różnych poziomach. 
Meble w takiej konfiguracji jednocześnie oddzielają 
stanowiska pracy i zachęcają do interakcji. Rama 
Q-frame i półki S-bridge tworzą unikalny zestaw, 
a zastosowane kolory i materiały gwarantują 
przytulną atmosferę.

NR 6
Organiczny kształt składającego się z kilku  
połączonych ze sobą niskich szafek rozwiązania  
Spine ma żartobliwy charakter, a jednocześnie 
umożliwia wiele zastosowań. Narożny moduł 
zasilania (szuflada z przyłączami Internetu 
i gniazdami elektrycznymi) jest łatwo dostępny. 
Poduszki Seat cushion, szafy i biurka łączą 
efekt bliskości z nowoczesnym wyglądem.
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DOMOWA ATMOSFERA W PRACY
W dzisiejszych czasach w biurze powinna panować domowa atmosfera sprzyjająca 
współpracy. Seria Space łączy przestrzenie tradycyjne i innowacyjne rozwiązania, 
w których kolory, kształty i detale pozwalają poczuć się jak w domu, dzięki czemu 
pomieszczenie inspiruje i cieszy oko.
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Plecy szafy wykorzystane jako tablica suchościeralna to dodatkowe 
miejsce na notatki oraz wymianę pomysłów. 

Plecy pokryte tkaniną subtelnie ocieplają miejsce pracy i nadają mu 
indywidualny charakter. Dostępne są różne tkaniny i wersje kolorystyczne.
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KINNARPS NEXT OFFICE™ 
W ciągu dnia pracy wykonujemy wiele różnych zadań. Obecnie dzięki technologii możemy 
wykonywać je tam, gdzie chcemy, i wtedy, kiedy chcemy. Dlatego zapotrzebowanie 
na indywidualne stanowiska pracy maleje, ustępując miejsca elastycznym środowiskom 
opartym na aktywności. To tutaj znajdziemy optymalną równowagę pomiędzy prywatną 
a społeczną sferą życia, pomiędzy spotkaniami a pracą indywidualną oraz pomiędzy 
skupieniem a dialogiem. Ze względu na różnorodność elementów seria Space idealnie 
wpisuje się w potrzeby środowiska activity based working, ponieważ pozwala tworzyć 
strefy dostosowane do wykonywanych w biurze czynności.
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PRACA W SKUPIENIU
W dzisiejszych otwartych środowiskach pracy ważne jest, aby móc pracować 
bez zakłóceń, znaleźć czas na zebranie myśli, opracować nowe rozwiązania lub 
zagłębić się w nowym materiale. Space pozwala stworzyć przestrzeń do pracy 
w skupieniu. W oddzielonych miejscach pracy ze stołami i ściankami możemy 
pisać lub odpowiadać na e-maile. Szafy umożliwiają dzielenie przestrzeni na strefy, 
a wykorzystanie wariantu z plecami pokrytymi tkaniną dodatkowo poprawi akustykę 
pomieszczenia. Łatwy dostęp do gniazd elektrycznych daje możliwość ładowania 
telefonu lub laptopa w dowolnym momencie.



TY I JA
Wtedy, gdy pracujemy razem i dzielimy się wiedzą, rozwiązujemy problemy, rozwijamy się. 
Space umożliwia stworzenie przestrzeni sprzyjającej dyskusji i innym formom komunikacji. 
Szafki Spine z poduszkami pozwalają usiąść na chwilę i porozmawiać ze współpracownikami. 
W otwartej przestrzeni, w której wszyscy pracują w niewielkiej odległości od siebie, w każdej 
chwili można poprosić innych o udział w dyskusji. Wszystko to ma na celu stworzenie 
aktywnego miejsca pracy, w którym wszyscy czują się częścią zespołu.
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PRACA ZESPOŁOWA
Pracując razem, spotykamy się i działamy w ramach różnych 
projektów lub grup. Dzięki Space można organizować środowiska 
dające przestrzeń potrzebną do wspólnego tworzenia nowych 
rozwiązań; kreatywne obszary zapewniające wymianę wiedzy 
i doświadczeń, gdzie wspólnie możemy spoglądać w przyszłość 
i osiągać zamierzone cele.



Aby wysunąć gniazdo, wystarczy  
je delikatnie nacisnąć. 

Szklane blaty mogą posłużyć  
do robienia notatek. W ten sposób rodzą  
się i urzeczywistniają nowe pomysły.

SPOTKANIA
Spotkania mogą być spontaniczne lub zaplanowane. Niezależnie 
od sposobu ich zorganizowania, są ważne, a nieraz kluczowe dla ciągłego 
wspólnego rozwoju. Dzięki Space można tworzyć przestrzenie do spotkań 
różnego typu: w dużych lub małych grupach; na stojąco wokół wyspy 
lub na siedząco przy stole konferencyjnym; w tym samym pomieszczeniu 
lub wirtualnie. Żywe, przyjazne środowiska, które są zorganizowane 
w przemyślany sposób i wyposażone w potrzebne funkcje. Miejsca, 
w których się spotykamy, aby wspólnie opracować nowe rozwiązanie 
lub ocenić i wyciągnąć wnioski z tego, co już zrobiliśmy.



TOWARZYSKIE SPOTKANIA
Każdy czasem potrzebuje przerwy. Pragnie poświęcić chwilę na rozmowę 
z innymi, wypić filiżankę kawy i naładować baterie. Te momenty pozwalają 
nam lepiej się nawzajem poznać w spokojnych warunkach. Jest to bardzo 
ważne, gdyż w dzisiejszych czasach pracujemy w różnych miejscach. Space 
tworzy w miejscu pracy domową atmosferę, zachęcającą, aby przysiąść 
na chwilę.
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PÓŁKA S-BRIDGE
Element umieszczany na pewnej wysokości między 
dwoma korpusami. Tworzy połączenie między szafami.

NOGA
Smukłe, drewniane nogi w kształcie litery A 
współgrają z innymi drewnianymi elementami 
korpusów, tworząc spójną kompozycję.

RAMA Q-FRAME
Metalowa rama dostępna w dwóch 
rozmiarach, używana w połączeniu 
z wybranymi korpusami. Pozwala 
tworzyć różne zestawy łączące 
lub dzielące przestrzeń.

BLAT
Biurko Oberon o miękkich liniach i blacie 
o organicznym kształcie. 

ZINTEGROWANE NOGI
Stoły można łączyć z szafkami Spine, 
wbudowując ich okrągłe lub kwadratowe  
nogi w moduły zasilania.

MODUŁ ZASILANIA, PROSTY LUB NAROŻNY
Moduł zasilania z gniazdem lub bez niego. Rozwiązanie Spine 
można utworzyć, umieszczając prosty lub narożny moduł między 
korpusami. Jest dostępny w wersji do montażu nogi stołu.

REDUKCJA LICZBY NÓG 
LEGREDUCTION
Dwa meble mogą mieć wspólną 
parę nóg, co korzystnie wpływa 
na wygląd pomieszczenia.

KORPUSY
Dostępne są korpusy o różnych wysokościach, 
szerokościach, głębokościach i wykończeniach 
zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni.
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MODUŁ SPINE
Zespół niskich szafek połączonych za pomocą modułów 
zasilania (narożnych lub prostych). Moduł można 
zintegrować z nogą stołu Oberon do pracy stojącej 
lub siedzącej (sit/stand). 

WYSPA ISLAND
Grupa szaf ze wspólnym szklanym lub 
drewnianym blatem. Można wyposażyć 
ją w zintegrowane gniazdo elektryczne. 

MODUŁ A-FRAME UNIT
Innowacyjny moduł, wyposażony 
w przegródki. Można umieścić 
go na szafce lub bezpośrednio 
na podłodze.

STWÓRZ WŁASNE 
ŚRODOWISKO PRACY 
DZIĘKI SPACE
1. WYBIERZ KORPUSY, STOŁY I W RAZIE POTRZEBY 
MODUŁY ZASILANIA
Dobierz korpusy, moduły A-frame unit, półki S-bridge, 
ramy Q-frame itp. w zależności od planowanego 
ustawienia i sposobu łączenia stołów i innych mebli 
w tworzonym właśnie środowisku pracy. Moduły 
zasilania pozwalają stworzyć rozwiązanie Spine 
umożliwiające dostęp do zasilania i zamontowanie stołu.

2. WYBIERZ ELEMENTY WEWNĘTRZNE KORPUSÓW
W korpusach można zamontować różne elementy,  
m.in. półki, szuflady i przegródki w różnych kolorach.

3. WYBIERZ BLAT
Dostępne są blaty z różnych materiałów, w różnych 
rozmiarach i kolorach.

4. WYBIERZ FRONTY
Fronty są dostępne w różnych wersjach, w wielu 
kolorach i wariantach wykończeń, m.in. drewnianych, 
szklanych. Możesz też wybrać drewniane drzwiczki 
z graficznym wzorem.

5. WYBIERZ UCHWYTY
W ofercie znajduje się kilka typów uchwytów w wersji 
drewnianej, metalowej i plastikowej.

6. WYBIERZ RAMY NOŚNE
Ramy nośne do korpusów i stołów są dostępne w kilku 
wersjach. W przypadku łączenia kilku szaf można 
wykorzystać rozwiązanie redukujące liczbę nóg tzw. 
legreduction, które gwarantuje oszczędny, 
minimalistyczny efekt.

7. WYBIERZ OPCJE I AKCESORIA
Dopasuj środowisko pracy i meble do przechowywania 
do swoich potrzeb, wybierając takie elementy dodatkowe 
i praktyczne akcesoria , jak zamki, gniazda elektryczne, 
akrylowe plecy, wysuwane gniazda i siatki do kabli.

Dowiedz się więcej: www.kinnarps.pl/space
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Ukryte zawiasy nadają korpusom 
oszczędny wygląd. Ponadto sprawiają, 
że zamykanie frontów jest ciche 
i płynne.

Niektóre korpusy można zamontować 
na ścianie. Takie rozwiązanie pozwala 
wybrać dogodną wysokość i oszczędza 
powierzchnię podłogi.

Jedyne otwory, które trzeba wykonać 
wewnątrz korpusów, służą do montażu 
przegródek i półek, dzięki czemu 
szafa wygląda bardzo estetycznie. 
Aby zmieniać np. wysokość półek, 
konieczne jest zamówienie opcji 
z otworami na wszystkich możliwych 
poziomach.

Wybierz wykończenie
WYMIARY Zob. strona 34.
KORPUS Laminat (biały, jasnoszary, ciemnoszary, białoszary, dąb, dąb szary, buk, brzoza, 
orzech, dąb amerykański) i fornir (buk, brzoza, dąb).

KORPUSY
Dostępne są korpusy o różnych wysokościach, szerokościach, głębokościach. Modułowa konstrukcja oraz bogaty wybór 
materiałów, wykończeń i opcji pozwala dopasować meble do indywidualnych potrzeb i wymagań konkretnego środowiska. 
Korpusy można umieszczać obok siebie lub na sobie, zwiększając wysokość lub szerokość danego rozwiązania. 
Można wybrać zarówno wykończenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne, otrzymując uporządkowaną, funkcjonalną i dobrze 
zaprojektowaną szafę.
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SPOC (SZAFA SPACE TYPU CARGO) 
Wysuwana szafa typu cargo (SPOC) może być przeznaczona do przecho-
wywania rzeczy osobistych przez jedną lub dwie osoby (w wariancie Duo). 
Dostępna w dwóch wariantach wysokości (740, 1246 mm) i długości  
(800, 900 mm). Po wysunięciu pozwala szybko znaleźć potrzebne przedmioty, 
a w wersji wsuniętej gwarantuje minimalistyczny wygląd powierzchni.

SZAFA I PRZEGRÓDKA
Szafa SPOC jest stabilna i płynnie 
się wysuwa. Wersja dopasowana 
do wysokości biurka pozwala 
zwiększyć powierzchnię roboczą. 
Ponadto jest bardziej pojemna niż 
standardowy kontener. Z kolei 
wyższa szafa SPOC pozwala 
odgrodzić się od reszty 
pomieszczenia i wyznaczyć własną 
przestrzeń roboczą. Wykonany 
z aluminium uchwyt (nr 12) szafy 
SPOC jest dostępny w wersji srebrnej, 
białej, czarnej i chromowanej.

Wybierz wykończenie
KORPUS Laminat (biały, jasnoszary, 
ciemnoszary, białoszary, buk, brzoza, 
orzech, dąb amerykański, dąb, dąb 
szary) i fornir (buk, brzoza, dąb).

MODUŁ A-FRAME UNIT
Intrygujące i innowacyjne rozwiązanie do przechowywania z przegródkami. 
Może być ustawione na szafkach lub bezpośrednio na podłodze. Dostępne 
w jednym rozmiarze i wielu wariantach kolorystycznych i materiałowych. 
Korpusy można ustawić otwartą stroną w tym samym kierunku lub 
w przeciwne strony.

Różne elementy serii Space – ramy Q-frame i półki S-bridge – tworzą zestawy 
pasujące pod względem wyglądu i funkcjonalności do wymagań każdego 
środowiska pracy. Dzięki nim łączą się poszczególne strefy do pracy 
i tworzą praktyczne miejsca do przechowywania. Ponadto zwiększenie 
wysokości szaf umożliwia całkowite wykorzystanie powierzchni roboczej.

MODUŁ A-FRAME UNIT
Moduł A-frame unit to otwarta szafa, 
w której przedmioty są łatwo 
dostępne. Jest idealny 
do przechowywania w zasięgu ręki 
materiałów potrzebnych zespołowi 
pracującemu przy stanowisku pracy 
lub stole konferencyjnym. 

Zaprojektowany tak, aby pasował 
do frontów i pleców różnych 
elementów w strefach spotkań lub 
pracy indywidualnej. Plecy i półki 
modułu w różnych kolorach to 
ciekawy akcent nadający 
indywidualny charakter.

RAMA Q-FRAME
Metalowa rama dostępna w dwóch 
rozmiarach, używana w połączeniu 
z wybranymi korpusami. Pozwala 
tworzyć różne zestawy łączące 
lub dzielące przestrzeń.

PÓŁKA S-BRIDGE
Półka umieszczana na pewnej 
wysokości i łącząca dwie szafy.  
To wyrazisty i atrakcyjny element 
umieszczany na poziomie wzroku.

Wybierz wykończenie
METAL Wszystkie kolory.  
Zob. strona 28.
KORPUS Laminat (biały, szary, 
jasnoszary, ciemnoszary, dąb szary, 
orzech, dąb amerykański) i fornir 
(buk, brzoza, dąb). 

Wybierz wykończenie
KORPUS Laminat (biały, jasnoszary, 
ciemnoszary, białoszary, buk, brzoza, 
orzech, dąb amerykański, dąb, dąb 
szary) i fornir (buk, brzoza, dąb).

Wybierz wykończenie
METAL Wszystkie kolory.  
Zob. strona 28.

RAMA Q-FRAME I PÓŁKA S-BRIDGE
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WKŁADY
Wkłady można dobrać w zależności od planowanego przeznaczenia szafy i sposobu przechowywania. W ofercie 
znajdują się różne metalowe i drewniane półki oraz szuflady. Dodając przegródki, można nadać szafie ciekawy kolor, 
układ i charakter oraz zwiększyć jej funkcjonalność. 

PRZEGRÓDKA SPACER MODULE 1
Składa się z dwóch przegródek 
pionowych i trzech stałych półek.

PRZEGRÓDKA SPACER MODULE 2
Składa się z dwóch przegródek, 
pionowych trzech półek i różnych 
stref do przechowywania 
(dostępne trzy wykończenia: 
z frontami, z dwiema szufladami 
i z jedną szufladą).

PRZEGRÓDKA SPACER MODULE 3
Składa się ze stałej przegródki 
pionowej i dwóch półek.

Wybierz wykończenie
Przegródki są dostępne w wersji 
laminowanej (w kolorach: miętowy, 
petrol, niebieski, zielony, 
pomarańczowy, złotożółty, czerwony, 
biały, białoszary, jasnoszary, 
ciemnoszary, czarny, dąb szary, 
orzech i dąb amerykański) 
i fornirowej (buk, brzoza i dąb).

BLATY
Dostępne są blaty z różnych materiałów, w różnych rozmiarach i kolorach. Wybierając kontrastowy kolor, można stworzyć 
szafę o unikalnym wyglądzie. W blatach mogą znajdować się otwory, np. do montażu wysuwanych gniazd elektrycznych.

BLAT Z LAMINATU/FORNIRU
Blaty z laminatu i forniru są dostęp-
ne w różnych kolorach i wersjach. 
Wśród dostępnych opcji znajdują 
się rozwiązania dopasowane do 
każdego środowiska pracy. 

BLAT SZKLANY
Estetyczny i trwały blat szklany 
(dostępny w różnych kolorach). 
Może służyć jako powierzchnia 
do pisania flamastrem do tablic.

Wybierz wykończenie
SZKŁO Kolory: petrol, pomarańczowy 
i fioletowy.

Wybierz wykończenie
LAMINAT Biały, jasnoszary, ciem-
noszary, białoszary, buk, brzoza, 
orzech, dąb amerykański, dąb, dąb 
szary. FORNIR Buk, brzoza, dąb.
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FRONTY
Korpusy można wyposażyć w różne fronty. Dostępne opcje różnią się pod względem wyglądu i funkcjonalności.  
Można do nich dobrać różne uchwyty. Standardowo montowane są zawiasy gwarantujące płynne zamykanie. 

GŁADKIE DRZWI
Gładkie drzwi podkreślają minimali-
styczny wygląd. Mogą być wykonane 
ze szkła. Gama materiałów, kolorów 
i uchwytów jest bogata. Istnieje 
możliwość montażu zamków.

DRZWI ŻALUZJOWE
PIONOWE I POZIOME
Drzwi żaluzjowe mogą być wykonane 
z różnych materiałów i są dostępne 
w wielu kolorach. Kolor uchwytów jest 
taki sam, jak kolor drzwi. Dostępne 
w wersji z zamkiem lub bez zamka.

DRZWI PRZESUWNE
Drzwi przesuwne nie zajmują 
przestrzeni przed szafą podczas 
otwierania. Gama materiałów, 
kolorów i uchwytów jest bogata. 
Istnieje możliwość montażu zamków. 
Niektóre warianty drzwi przesuwnych 
mogą być zdobione.

Wybierz wykończenie
Wszystkie laminaty i forniry  
(zob. strona 28) oraz drzwi  
szklane (szkło przezroczyste). 

Wybierz wykończenie
Wszystkie laminaty i forniry  
(zob. strona 28). 

Wybierz wykończenie
LAMINAT (biały, jasnoszary, 
ciemnoszary, czarny, czerwony, 
zielony, złotożółty, miętowy, petrol, 
pomarańczowy).

Wybierz wykończenie
TWORZYWO SZTUCZNE (biały, 
jasnoszary, ciemnoszary) i fornir 
(buk, brzoza, dąb).

UCHWYTY
Dobierz uchwyty do wybranych frontów. Dostępne są różne wykończenia, kolory i materiały.

NR 4
Uchwyt wpuszczany 
z tworzywa sztucz-
nego. Srebrny, biały 
lub czarny.

NR 10
Chromowany 
uchwyt.

NR 8
Uchwyt z metalu. 
Srebrny, biały, czarny 
lub chromowany.

NR 6
Uchwyt z tworzywa 
sztucznego.  
Srebrny, biały  
lub czarny.

NR 7
Uchwyt z metalu. 
Srebrny, biały, czarny 
lub chromowany.

NR 5
Metalowy, srebrny 
uchwyt z elemen-
tem z drewna dębo-
wego, bukowego  
lub brzozowego.

NR 9
Uchwyt z metalu.
srebrny, biały, czarny 
lub chromowany.

DRZWI ZDOBIONE
Drewniane drzwi z graficznym 
wzorem. Gama kolorów i uchwytów 
jest bogata. Istnieje możliwość 
montażu zamków.
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RAMY NOŚNE
Ramę nośną można dopasować do rodzaju podłogi i zakładanej funkcji. Dostępne są nogi, cokół i kółka.  
Dwa elementy mogą mieć wspólną parę nóg.

NOGI METALOWE
Rama nośna z metalu z nogami 
okrągłymi lub kwadratowymi. 
Istnieje możliwość redukcji nóg 
Legreduction dla kilku mebli (jeśli 
są połączone). Regulowana stopa 
stabilizująca.

NOGI DREWNIANE
Stylowa drewniana rama nośna 
z nogami kwadratowymi. 
Istnieje możliwość redukcji nóg 
Legreduction dla kilku mebli (jeśli 
są połączone). Regulowana stopa 
stabilizująca.

COKÓŁ
Cokół metalowy. Regulowana stopa 
stabilizująca.

KÓŁKA
Rama nośna zapewniająca mobil-
ność mebla w razie konieczności 
zmiany miejsca. 

Wybierz wykończenie
Czarny, biały, srebrny, chromowany.

Wybierz wykończenie
Buk, brzoza, dąb. 

Wybierz wykończenie
Czarny, biały, srebrny, chromowany.

Wybierz wykończenie
Czarny, biały, srebrny.

PODUSZKA SEAT CUSHION
Rozwiązanie Spine można wyposażyć w wygodne poduszki seat cushion tapicerowane tkaniną w różnych kolorach. 
Poduszki umieszczone na niskich szafkach nie tylko pozwalają usiąść na chwilę podczas przerwy, lecz także tworzą 
swobodną atmosferę w miejscu pracy.

USIĄDŹ
Wygodne poduszki zachęcają, aby 
na nich usiąść podczas krótkiego 
spotkania, omawiania projektu 
lub przerwy na kawę w gronie 
współpracowników.

Za pomocą rozwiązania Spine i poduszek można wprowadzić do miejsca pracy 
więcej kształtów i kolorów.

Wybierz wykończenie
Tkaniny można wybrać, korzystając z Kinnarps Colour Studio.
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MODUŁ ZASILANIA
Moduł zasilania Space to podstawa rozwiązania Spine. Rozwiązanie Spine można utworzyć, umieszczając prosty 
lub narożny moduł zasilania Space między korpusami. Ponadto moduł umożliwia zamontowanie nogi stołu Oberon 
do pracy na siedząco lub stojąco (sit/stand). W ten sposób powstaje zestaw łączący szafy ze stołami.

MODUŁ ZASILANIA, PROSTY
Moduł zasilania (metal) w wersji 
prostej. Może posiadać opcjonalne 
gniazda elektryczne/porty 
USB do ładowania oraz otwór 
do montażu nogi stołu.

MODUŁ ZASILANIA, NAROŻNY
Moduł zasilania (metal) w wersji 
narożnej. Może posiadać 
opcjonalne gniazda elektryczne/
porty USB do ładowania oraz otwór 
do montażu nogi stołu.

Wybierz wykończenie
METAL Wszystkie kolory.  
Zob. strona 28. 

Wybierz wykończenie
METAL Wszystkie kolory.  
Zob. strona 28. 

BLAT I NOGI
Meble Space można łączyć z biurkami i stołami konferencyjnymi z serii Oberon. Dostępne są różne blaty i ramy nośne. 
Stoły można łączyć z rozwiązaniem Spine, wbudowując ich okrągłe lub kwadratowe nogi w moduły zasilania. Stoły 
wolnostojące posiadają funkcję regulacji wysokości, dzięki której można przy nich pracować na siedząco i na stojąco.

ORGANICZNY KSZTAŁT
Blat o organicznym kształcie i łagod-
nych liniach. Smukłe, drewniane nogi 
w kształcie litery A współgrają 
z innymi drewnianymi elementami 
korpusów i ramą modułu A-frame 
unit, tworząc spójną kompozycję.

Harmonijne wnętrze można osiągnąć, wybierając takie same materiały 
do wszystkich elementów serii Space, zaś kontrast  – wprowadzając różne 
barwy i wykończenia. 

Wybierz wykończenie
BLAT Fornir (buk, dąb, brzoza) 
lub laminat (buk, dąb, brzoza,  
orzech, czarny, jasnoszary, biały).
NOGI Drewno (dąb, buk, brzoza).

Moduły zasilania w wyrazistych kolorach tworzą ciekawy akcent w środowisku 
pracy. Opcjonalne gniazda elektryczne zapewniają łatwy dostęp do źródła 
zasilania.
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Remix 3961
Blazer 4151
Gaja 6761

Nemi 5162
Blazer 4160
Forte 9360

Nemi 5153
Juno 3759
Radio 5759

Nemi 5170
Xtreme 4571
Blazer 4176

Hemp 7733
Radio 5720
Nemi 5122

Forte 9313
Juno 3722
Amaretta 6610

MATERIAŁY I KOLORY
Seria Space pozwala wybrać konfigurację, która najlepiej pasuje do danego 
środowiska pracy. Poniżej wymienione są dostępne materiały i kolory.

miętowy petrol niebieski zielony pomarańczowy złotożółty

LAMINAT

miętowy petrol niebieski zielony pomarańczowy złotożółty

METALE

TKANINY

petrol pomarańczowy

AKRYL/SZKŁO

fioletowy przezroczyste szkło 
(tylko szklane drzwi)

Kinnarps Colour Studio – inspirująca i wyjątkowa gama tkanin. Obejmuje wszystko, czego można sobie zażyczyć, 
jeśli chodzi o piękne i kreatywne materiały (tkaniny, skóra, laminat, fornir, metal, akryl, plastik i szkło). Ta ekologiczna 
kolekcja o szerokiej palecie barw i wzorów łączy klasyczną elegancję z najnowszymi trendami. Dzięki atrakcyjnym 
kolorom dominującym dobierzesz pasujące do siebie barwy oraz materiały, które stworzą wyjątkową całość. Dzięki 
temu możliwe jest odnalezienie konfiguracji, która idealnie będzie pasować do środowiska pracy. 
www.kinnarps.pl/addmorecolour

KINNARPS COLOUR STUDIO
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Radio 5738
Fame 4730
Juno 3730

Amdal 9581
On Stage! 5980
Forte 9384

Remix 3990
Amdal 9590
Blazer 4190

Nemi Melange 5190
Forte 9398
Blazer 4198

Fame 4799
Remix 3994
Radio 5799

Forte Monaco 3584
Amaretta 6683
Juno 3784

czerwony biały białoszary jasnoszary ciemnoszary czarny

czerwony biały chrom srebrny czarny

dąb

buk

dąb szary

brzoza

brzoza

dąb

buk orzech dąb amerykański

LAMINAT

FORNIR



Współpraca z nami to przepustka do udziału w tej pozytywnej reakcji łańcuchowej. Wybór rozwiązań charakteryzujących się najlepszą jakością wykonania 
i ergonomią to inwestycja w zdrowie, dobre samopoczucie i lepszą wydajność całego zespołu. To także inwestycja w długoterminowy i zrównoważony rozwój 
firmy. Wszystko sprowadza się do lepszego efektu, czyli THE BETTER EFFECT. www.kinnarps.pl/thebettereffect

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO 
W SZWEDZKIM STYLU
Seria Space powstała z zachowaniem najwyższej 
jakości i troski o środowisko. Jesteśmy 
odpowiedzialni za cały proces produkcji 
i nadzorujemy go, począwszy od pozyskiwania 
surowców, przez produkcję i transport, 
aż po recykling opakowań. W naszym 
akredytowanym laboratorium testowym dbamy 
o to, by nasze meble spełniały międzynarodowe 
normy jakości. Seria spełnia również wymagania 
dotyczące recyklingu. Większość używanego 
przez nas drewna pochodzi z certyfikowanych 
lasów. Koncepcja zrównoważonego rozwoju 
wyraża się poprzez uniwersalne zastosowanie 
tej serii, która została zaprojektowana tak, aby 
dopasować się do potrzeb każdego pracownika, 
mając na względzie jego dobre samopoczucie, 
indywidualne wymagania oraz swobodę wyboru. 
Dzięki modułowości i funkcjonalności serii Space 
układ mebli można dostosować w razie zmiany 
wielkości miejsca pracy.



PLECY Z LAMINATU LUB FORNIRU 
Plecy z forniru (dąb, buk lub brzoza) wyglądają 
atrakcyjnie zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrz-
nej stronie szafy. Plecy laminowane są dostępne 
w różnych kolorach i wariantach. 

PEŁEN ZESTAW OTWORÓW  
NA PODPÓRKI POD PÓŁKI
Jeśli chcesz zmieniać wysokość półek, konieczne 
jest zamówienie opcji z otworami na wszystkich 
możliwych poziomach. W takim przypadku 
wewnątrz korpusu nawiercone zostaną otwory 
umożliwiające dowolne umieszczanie wkładów.

PLECY AKRYLOWE
Estetyczne plecy z akrylu. Dostępne w kolorze 
fioletowym, petrol i pomarańczowym. 

OPCJE

PLECY Z TABLICĄ SUCHOŚCIERALNĄ 
Plecy z białą tablicą suchościeralną zapewniają 
łatwy dostęp i mogą służyć do zapisywania  
notatek. 

PLECY Z TKANINY
Plecy pokryte tkaniną ocieplają i wyciszają 
pomieszczenie. Można do nich przypinać 
notatki. Korzystając z Kinnarps Colour Studio, 
można wybierać spośród bogatej gamy  
kolorów i tkanin. 

OTWÓR NA LISTY
Wykonany z tworzywa sztucznego otwór na listy 
(wymiary wewnętrzne: 265 x 25 mm) umiesz-
czany we frontach. Pomaga zarządzać pocztą 
do różnych osób lub działów. Można zamówić 
w połączeniu z zamkiem szyfrowym.

ZAMEK
Bezpieczeństwo przechowywania można 
zwiększyć, wyposażając szafy w zamki wysokiej 
jakości. Dostępne są standardowe zamki na klucz, 
zamki baskwilowe, kłódki i zamki szyfrowe.

GNIAZDO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
Czarne gniazdo elektryczne do modułu zasilania 
(po obu stronach) lub rozwiązania wysp Island. 
Gwarantuje łatwy dostęp do źródła zasilania 
i portu USB do ładowania.

SZUFLADA NA TECZKI WISZĄCE
Szuflada z szynami na teczki wiszące. Dostępna 
w różnych rozmiarach.
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AKCESORIA

PÓŁKA METALOWA
Stabilna i wytrzymała półka z czarnego metalu.

WZMOCNIONA PÓŁKA DREWNIANA
Półka drewniana z dodatkowym wzmocnieniem 
zwiększającym jej nośność. 

PÓŁKA DREWNIANA 
Każdą szafę można wyposażyć w odpowiednią 
liczbę półek. Półka jest wykonana z drewna 
i dostępna z wykończeniem z laminatu lub forniru. 

PÓŁKA POPRZECZNA
Metalowa półka poprzeczna lakierowana prosz-
kowo na czarno. Półki wyjątkowo dobrze nadają 
się również do zawieszania pod nimi teczek 
wiszących.

PRZEGRÓDKI NA KORESPONDENCJĘ
Otwarte przegródki na korespondencję. Dostępne  
w kolorze ciemnoszarym lub laminowane (miętowy,  
petrol, niebieski, zielony, pomarańczowy, złotożółty, 
czerwony, czarny).

SCHOWKI – DWIE SZUFLADY
Uniwersalna szafa z dwoma szufladami. 
Do korpusu w kolorze białym można dobrać 
fronty laminowane, drewniane, fornirowe  
i we wszystkich standardowych kolorach.

SIATKA NA KABLE
Duża, czarna siatka na kable przymocowana 
do dna korpusu za pomocą śrub. Utrzymuje 
kable i wtyczki tak, aby nie zwisały luźno  
i nie przeszkadzały w pracy.

SORTER NA DOKUMENTY
Plastikowy sorter na dokumenty w formacie A4 
(siedem przegródek), do umieszczenia wewnątrz 
szaf lub na nich. Czarna obudowa i jasnoszare 
tacki. 

WYSUWANE GNIAZDA
Aby wysunąć gniazdo, wystarczy je delikatnie 
nacisnąć. Aby je schować i uzyskać gładką czystą 
powierzchnię, wystarczy je wcisnąć ponownie.
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KOSZYK NA TECZKI
Koszyk na teczki (czarny) do teczek wiszących 
w formacie A4. Wysuwany koszyk pozwala 
przechowywać dokumenty w sposób uporząd-
kowany i przejrzysty. 

SZUFLADA NA DOKUMENTY 
Z PRZEGRÓDKAMI
Metalowa szuflada na dokumenty (czarna) 
do umieszczenia w szafie lub użycia jako 
wolnostojący pojemnik. 

PODPÓRKA DO SEGREGATORÓW
Stabilna podpórka do segregatorów lub książek, 
wykonana z drutu stalowego lakierowanego 
proszkowo na czarno. Podpórkę zakłada się 
na przednią krawędź półki.

SZUFLADA POD BLAT
Mała szuflada wykonana z czarnego tworzywa 
sztucznego. Posiada przegródki do przecho-
wywania takich przedmiotów jak długopisy, 
spinacze i kartki z notatkami. Jest wyposażona 
we wbudowany uchwyt na taśmę klejącą.

SZUFLADA Z TWORZYWA RE:FILL
Ekologiczny pojemnik wykonany z materiału 
re:fill pochodzącego z recyklingu. Jest miękki, 
dzięki czemu tłumi dźwięk. Sprawdza się 
w szafach i jako pojemnik wolnostojący.

TECZKI WISZĄCE
Klasyczne teczki wiszące w formacie A4, 
wykonane z wytrzymałego kartonu, ze stalowymi 
listwami. Dzięki karbowaniu mieści więcej 
dokumentów.

POJEMNIK PLASTIKOWY
Przenośny pojemnik z ciemnoszarego tworzywa 
sztucznego. Dzięki niemu potrzebne dokumenty 
mogą być zawsze w zasięgu ręki. Wyposażony 
w uchwyt i miejsce tabliczkę imienną.

HACZYK NA ODZIEŻ
Metalowy element z trzema haczykami 
do zawieszania płaszczy i torebek. Umieszczony 
w szafie zapewnia praktyczny sposób 
przechowywania odzieży wierzchniej.

RYNNA NA OKABLOWANIE
Praktyczna, aluminiowa rynna na okablowanie 
do umieszczenia na podłodze. Pozwala bez-
piecznie poprowadzić kable od gniazd elektrycz-
nych do rozwiązań Island do przechowywania. 
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* Moduły o szerokości 400, 800, 1000 i 1200 są przystosowane do montażu ściennego.
Ta strona zawiera opis dostępnych elementów i wymiarów. 
Aby poznać dokładne opcje konfiguracji, należy skontaktować się z działem sprzedaży.

Wysokość tych korpusów jest zgodna z szafami 
z serii [e]. Aby poznać dokładne opcje konfiguracji, 
należy skontaktować się z działem sprzedaży.

KORPUSY KOMPATYBILNE Z SERIĄ[E] 
(WYSOKOŚĆ)

głębokość 400

Korpusy są przystosowane do użytku w szafach 
otwartych, bez drzwi. Dlatego górna część jest 
dopasowana do podstawy i boków, co zapewnia 
bardziej jednolity wygląd.

KORPUSY DO SZAF OTWARTYCH

głębokość 400

* Moduły o szerokości 400 i 800 są przystoso-
wane do montażu ściennego.

wysokość wysokość

wysokość
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SPACE
KORPUSY Podstawa/drzwi: 19 mm – płyta wiórowa i laminat (ranty z tworzywa sztucznego) lub fornir (ranty z litego drewna). Boki: 16 mm – płyta wiórowa i laminat 
(ranty z tworzywa sztucznego) lub fornir (ranty z litego drewna). Plecy: 8 mm – płyta wiórowa i biały laminat (standardowe wykończenie). Dostępne są inne opcje 
pleców. SYSTEM MODUŁOWY P, doskonały do przechowywania materiałów w formacie A4 w pionie oraz L do przechowywania materiałów w formacie A4 
w poziomie. PÓŁKA S-BRIDGE Podstawa/drzwi: 19 mm – płyta wiórowa i laminat lub fornir. Boki/przegródki: 16 mm – płyta wiórowa i laminat lub fornir. 
MODUŁ A-FRAME UNIT Wykonana z metalowego drutu o średnicy 12 mm. RAMA Q-FRAME Spawana konstrukcja z profili kwadratowych (15 x 15 mm). 
MODUŁ ZASILANIA Metalowy moduł zasilania narożny (22,5°) lub prosty, łączący elementy rozwiązania Spine. Moduł zasilania jest dostępny w wersji podstawowej 
i wersji do montażu nogi stołu. Opcjonalne gniazda elektryczne mogą znajdować się po jednej lub obu stronach modułu. FRONTY 16 mm – płyta wiórowa lub MDF 
i laminat (ranty z tworzywa sztucznego lub litego drewna) lub fornir (ranty z litego drewna). ZAWIASY Ukryte zawiasy do łagodnego zamykania, kąt otwarcia wynosi 
110°. Dostępne w wersji o kącie otwarcia wynoszącym 270° (nieukryte). RAMA NOŚNA Podstawa z wbudowaną, regulowaną stopą stabilizującą (20 mm). Podstawa 
(PLBA) z metalu (czarny, biały, srebrny, chrom). Rama nośna z metalu, z nogami okrągłymi i kwadratowymi (czarny, biały, srebrny, chrom). Regulowana stopa 
stabilizująca, 20 mm. Rama nośna z drewna, z nogami kwadratowymi (buk, brzoza, dąb). Regulowana stopa stabilizująca, 10 mm. Rozwiązanie redukcji nóg tzw. 
Legreduction sąsiednich szaf; Mobilna rama nośna z metalu (MOB) w kolorze czarnym, białym lub srebrnym albo chromowana. Blokowane kółka w pasujących 
kolorach (biały – białe kółka i szare prowadnice, szary – szare z czarnymi prowadnicami, czarny – czarne z szarymi prowadnicami, chrom – czarne z szarymi 
prowadnicami). BLAT 23 mm – płyta wiórowa i laminat (ranty z tworzywa sztucznego) lub fornir (ranty z litego drewna). OPCJE Delikatnie zamykane drzwi 
przesuwne (SDI) i fronty z szufladą na dokumenty (FF). Pełen zestaw otworów na podpórki pod półki, plecy z kontrastującego materiału (fornir, laminat, akryl, tkanina 
lub plecy z tablicą suchościeralną), otwór na listy, szuflada na teczki wiszące, gniazdo elektryczne, zamek (standardowy, baskwilowy, szyfrowy lub z kłódką). 
AKCESORIA Drewniana półka ze wzmocnieniami, metalowa półka, półka poprzeczna, schowki (dwie szuflady), przegródki na korespondencję, siatka na kable, 
wysuwane gniazdo elektryczne, sorter na dokumenty, podpórki do segregatorów, szuflada na dokumenty, koszyk na teczki, szuflada pod blat, teczki wiszące, 
szuflada z tworzywa re:fill, pojemnik plastikowy, haczyk na odzież. SCALA 1:100. JEDNOSTKA mm. PROJEKT Stefan Brodbeck, Brodbeck Design.

MODUŁY SPECJALNE

Q-FRAME PRZEGRÓDKAS-BRIDGE A-FRAME UNIT SZAFA KWADRATOWA SPACE

* Szafy kwadratowe Space można montować wyłącznie na ścianie.
** Moduł A-frame unit składa się z dwóch szaf kwadratowych Space i ramy w kształcie litery A.
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RAMA NOŚNA
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wysokość
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PODSTAWA MOBILNA

głębokość 400

Maks. obciążenie wynosi 75 kg/kółko
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