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POLARIS TO ELASTYCZNE 
ROZWIĄZANIE 
STWORZONE Z MYŚLĄ 
O PRACY W GRUPIE. 
I DOSTOSOWANE 
DO INDYWIDUALNYCH 
POTRZEB.









ODPOWIEDNIA AKUSTYKA I WŁASNA PRZESTRZEŃ

W połączeniu z różnorodnymi modelami ścianek działowych montowanych do blatu, 
Polaris zapewnia pracownikom indywidualną przestrzeń do koncentracji podczas pracy 
przy biurku. Ścianka Prim przyczynia się do uzyskania właściwej akustyki, która ma 
ogromne znaczenie w otwartym środowisku pracy. Dzięki praktycznemu, uniwersalnemu 
uchwytowi można wykorzystać również inne modele ścianek. Ścianki można 
zamontować zarówno pomiędzy blatami, jak i z boku każdego stanowiska pracy. 



ZAPROJEKTOWANE DLA ZESPOŁU, DOPASOWANE 
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Polaris tworzy szereg powierzchni roboczych dla całego zespołu. Dzięki 
regulowanej wysokości biurko można w każdej chwili odpowiednio 
dostosować do wymogów jego użytkownika. Różnorodność opcji, włączając 
w to rodzaj wykończenia, zróżnicowaną długość blatów (1200–2000 mm) 
i wybór inteligentnych funkcji, pozwala stworzyć miejsce pracy dopasowane 
do indywidualnych potrzeb.

PROJEKT: KINNARPS STUDIO



RÓŻNORODNOŚĆ I TROSKA O ZDROWIE

Powierzchnia robocza wszystkich biurek z serii Polaris posiada regulację 
wysokości. Dużą ergonomiczną zaletą jest możliwość zmiany pozycji z siedzącej 
na stojącą (i odwrotnie) podczas wykonywania obowiązków służbowych. 
Wspomaga to krążenie krwi i pomaga zapobiegać urazom powstałym na skutek 
chronicznego przeciążenia mięśni i stawów (RSI). Możliwość regulacji wysokości 
oznacza, że biurek z serii Polaris można używać na różne sposoby i do różnego 
rodzaju zadań. Funkcja ta pozwala znaleźć wysokość blatu idealnie dopasowaną 
do pracy biurowej w pozycji siedzącej. 





PRZESTRZEŃ WYPEŁNIONA HARMONIĄ

Polaris jest oczywistym wyborem dla środowisk pracy, w których liczy się 
zarówno atrakcyjny wygląd, jak i funkcjonalność. Harmonijną całość tworzy 
szereg praktycznych powierzchni roboczych o regulowanej wysokości, które – 
wraz z towarzyszącymi im ściankami działowymi – z łatwością mogą zostać 
dopasowane do indywidualnych wymagań. Wbudowane funkcje służące 
prowadzeniu kabli (dostępne w różnych opcjach wykończenia) pozwalają 
uzyskać efekt nienagannej czystości i porządku. 



DOPASOWANIE DO PRZESTRZENI  
I POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW

Dzięki inteligentnej funkcji łączenia zastosowanej w biurkach z serii Polaris 
ich dopasowanie do przestrzeni biurowej nie stanowi żadnego problemu. 
Poszczególne elementy serii łączone są ze sobą z wykorzystaniem ścianek 
działowych i szeregu akcesoriów, co pozwala stworzyć prawdziwie kompleksowe 
rozwiązanie. Wystarczy wybrać pożądaną liczbę elementów, a dzięki możliwości 
zastosowania ich w rogach pomieszczeń i wokół słupów mamy pewność 
efektywnego wykorzystania przestrzeni. Rozwiązania z serii Polaris można 
ustawić w jednej linii z pojedynczym biurkiem kończącym rząd, tworząc dwa 
rzędy pojedynczych biurek lub pojedynczy rząd biurek. Każdą konfigurację 
można w łatwy sposób rozbudować i spersonalizować, aby była dostosowana 
do przyszłych zmian.



PIONOWA PROWADNICA KABLI
Praktyczna prowadnica, która prowadzi 
kable pionowo w dół w kierunku gniazda 
umieszczonego w podłodze. Idealne 
rozwiązanie w przypadku, gdy dojście do sieci 
zasilającej znajduje się w puszce podłogowej.

PROWADNICA KABLI MOCOWANA DO RAMY
Wytrzymała prowadnica kabli zamontowana 
pomiędzy mocowaniami ramy. Obszerna 
przestrzeń na kable, listwy zasilające i adaptery 
z wbudowaną pokrywą, która pozwala zasłonić 
całą zawartość prowadnicy. Specjalne wycięcia 
na krańcach skutecznie ukrywają wszelkie 
przewody biegnące pomiędzy poszczególnymi 
biurkami.

REGULACJA WYSOKOŚCI
Biurka Polaris do pracy w pozycji siedzącej 
i stojącej wyposażone są w mechanizm 
umożliwiający bezgłośną regulację wysokości 
w zakresie od 635 do 1285 mm. Wbudowane 
zabezpieczenie antykolizyjne zapobiega 
urazom i odłącza zasilanie, jeśli biurko 
znajdzie się w bezpośrednim kontakcie 
z innym obiektem.

MODUŁ ZASILANIA
Moduł zasilania z gniazdami zasilania oraz 
gniazdami do transmisji danych, a w niektórych 
przypadkach również portami USB do ładowania 
urządzeń oraz maskownicą na okablowanie.

BLATY I RAMY NOŚNE
W naszej ofercie dostępne są blaty o różnych 
wymiarach – zarówno laminowane, jak 
i fornirowane z użyciem bogatego wyboru 
wykończeń. Nogi o przekroju kwadratowym 
oraz rama biurek do pracy w pozycji siedzącej 
i stojącej są dostępne w kolorach srebrnoszarym, 
białym i czarnym. Z nierówną podłogą 
z łatwością poradzą sobie zamaskowane 
w nogach biurek śruby poziomujące.

PROWADNICA KABLI POD BIURKIEM
Obszerna, regulowana prowadnica kabli 
(w kolorze białym, czarnym lub srebrnym), 
w której można umieścić wszystkie przewody 
i gniazda zasilania. Dla ułatwienia dostępu 
można ją z łatwością przechylić w obie strony 
lub całkowicie zdjąć.

FUNKCJE I OPCJE



UMIEJSCOWIENIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ
Montowaną do blatu ściankę działową Prim 
można umieścić nie tylko z przodu każdego 
biurka, lecz także pomiędzy poszczególnymi 
stanowiskami pracy, aby zapewnić 
odpowiednią akustykę i indywidualną 
przestrzeń dla pracowników.

Fenice

Ścianka działowa Prim

MOCOWANIE INNYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
Uniwersalny uchwyt jest dostępny jako opcja 
i pozwala na łatwe zamontowanie ścianek 
innych niż Prim.

8051 8090 8098

8013 8021 8072

8055 8064 8039

8043 8092



WYBÓR MATERIAŁÓW

Dostępna w naszej ofercie szeroka gama materiałów pozwala uzyskać 
wykończenie blatów i nóg idealnie dopasowane do potrzeb. Można 
wybierać pomiędzy eleganckim fornirem dębu, buku lub brzozy oraz 
siedmioma atrakcyjnymi laminatami w połączeniu z czarnymi, białymi 
bądź srebrnymi nogami.

Laminat

dąb buk brzoza dąb szary dąb amerykański

buk brzoza dąb barwiony na białodąb dąb ciemnobrązowy

Fornir

Elementy metalowe

srebrny czarnybiały

jasnoszary biały

ŚRODOWISKO W CENTRUM UWAGI

Seria Polaris produkowana jest w naszych zakładach, co daje nam kontrolę nad 
całym procesem produkcyjnym. Proces ten przebiega w sposób energooszczędny 
oraz przyjazny dla środowiska. Niektóre wykończenia blatów posiadają oznako-
wanie FSC®, co oznacza, że użyte do ich produkcji drewno pochodzi z certyfiko-
wanych lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny.



BIURKA POLARIS

BLAT 23 mm, płyta wiórowa, blaty laminowane (dąb, buk, brzoza, dąb szary, dąb amerykański, jasnoszary, biały), blaty fornirowane (dąb, buk, brzoza, 

dąb barwiony na biało, dąb ciemnobrązowy). RAMA NOŚNA Nogi o wykończeniu srebrnym, białym lub czarnym i siłownik elektryczny umożliwiający 

regulację wysokości (zakres wysokości blatu: 635–1285 mm). W pełni spawana rama z wbudowanymi mocowaniami o identycznym wykończeniu co 

nogi. OPCJE (do wyboru) Wycięcia w blatach, prowadnica kabli, maskownica na kable, moduł zasilania, podwieszenie jednostki centralnej, ramię pod 

monitor, gniazdo zasilania oraz ładowarka telefonów komórkowych. PROJEKT Kinnarps Studio. SKALA 1:100 JEDNOSTKA mm. 

Biurka podwójne Biurka pojedyncze
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