
Wszechstronne biurka do pracy na siedząco i stojąco
Stabilne biurka elektryczne z Serii[P] są dostosowane do współczesnego, elastycznego środowiska 

pracy. Łatwe do unoszenia i opuszczania, są dostępne w różnych wariantach z przydatnymi  

opcjami. Spełniają wszystkie wymogi ergonomii dotyczące ruchu i elastyczności. 

Biurka są dostosowywane do różnych potrzeb, sytuacji i środowisk pracy. Dzięki szybkiej, bezgłośnej 

regulacji wysokości biurka można łatwo zmieniać pozycję z siedzącej na stojącą. Gwarantuje to 

ergonomię stanowiska pracy niezależnie od parametrów ciała użytkownika czy jego samopoczucia 

w ciągu dnia. 

Estetyczny wygląd i inteligentne akcesoria, jak np. prowadnice do kabli, panele frontowe i moduły 

zasilania, pozwalają zawsze dostosować meble Serii[P] do potrzeb użytkownika, zadania i otoczenia. 

Biurka można łatwo wypoziomować za pomocą pokrętła umieszczonego w górnej części stopki. 

Styl seii jest oszczędny i elegancki. Wykończenie blatu i nóg można wybrać, korzystając  

z Kinnarps Colour Studio.

CERTYFIKATY

WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKTANT
Kinnarps Studio

kinnarps.pl
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Wymiary i dane techniczne

Biurka
Prosty blat

Biurka
Blat z wcięciem
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Funkcje i opcje

WCIĘCIE W BLACIE

Wcięcie umożliwia lepszy dostęp do powierzchni 
roboczej oraz pozwala zachować prawidłową, 
ergonomiczną postawę. Jest to szczególnie 
przydatne podczas pracy z dwoma monitorami.

BLAT ZE ŚCIĘTYMI KRAWĘDZIAMI

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

BLAT PRZESUWNY

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

RYNNA NA KABLE 

Seria[P] oferuje kilka różnych prowadnic kabli, co umożliwia wybór najlepszego ich ułożenia. Dyskretny model ACT jest zamontowany w ramie.   
Można go zdejmować z jednej strony lub całkowicie. 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. Należy regularnie 
zmieniać pozycję przy komputerze, aby zapewnić 
najleszą ergonomię stanowiska pracy.

PANEL STERUJĄCY

Panel sterujący, który wskazuje aktualną 
wysokość stołu. Umożliwia korzystanie  
z czterech ustawień wysokości i szybką zmianę 
pozycji z siedzącej na stojącą i odwrotnie.

MODUŁ ZASILANIA

Wbudowany w blat, aby zapewnić łatwy dostęp  
do sieci. Dużo miejsca do ukrycia kabli. Możliwość  
zamknięcia po podłączeniu urządzenia.  
Dostarczany z wtyczką Wieland i przedłużaczem  
w kilku rozmiarach.
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PANEL ZASILAJĄCY

Ozdobna pokrywa panelu Power Dot 51. 
Na trzy porty kablowe. 

GNIAZDO 80

Gniazdo zasilania do umieszczenia w otworze 
80 mm. Część wewnętrzną można obracać i 
podnosić, aby ułatwić instalację innych kabli. 
Kabel przyłączeniowy w zestawie. 

PORT KABLOWY Z GNIAZDEM  
ELEKTRYCZNYM

Inteligentny port kablowy z jednym gniazdkiem 
elektrycznym oraz czterema otworami na inne 
kable. Wiele kompaktowch funkcji w dobrej cenie.  

PANEL FRONTOWY FORNIROWANY  
LUB LAMINOWANY

Biurko można wyposażyć w panel frontowy  
fornirowany (dąb, buk, brzoza) lub laminowany  
(biały, jasnoszary, ciemnoszary, 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

Wysokość biurka można szybko wyregulować, 
co ułatwia zmianę pozycji z siedzącej na stojącą 
i odwrotnie. Dzięki optymalnemu wyciszeniu silnika 
odbywa się to niemal bezgłośnie. Zabezpieczenie 
antykolizyjne zapobiega przypadkowemu uderzeniu 
w użytkownika lub inny obiekt.
 

ZAKRES REGULACJI 650 I 500 MM

Seria[P] dostępna jest w dwóch zakresach 
wysokości (górna krawędź biurka 620-1270 mm 
oraz 680-1180 mm). Pierwszy zakres jest 
odpowiedni dla osób o wzroście do ok. 200 cm, 
a drugi dla osób o wzroście do ok. 185 cm. Oba 
biurka spełniają wymagania normy PN-EN 527.

REGULACJA NÓG

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

ELASTYCZNA RAMA MOCUJĄCA

Opcjonalna elastyczna rama mocująca ułatwia  
zmianę blatu na inny rozmiar, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Zapewniamy wszechstronne rozwiązania, 
które można dostosować do sytuacji i otoczenia.

OPTI. Inteligentne opcje i akcesoria do biurek oraz stołów do spotkań. Pełna oferta jest dostępna na stronie kinnarps.pl
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Kolory i materiały

Kinnarps Colour Studio oferuje wybór spośród setek ekologicznych i atrakcyjnych materiałów, kolorów i wzorów.

Blaty oraz ramy Serii[P] wykonane są z różnych materiałów i dostępne w różnych kolorach. 

Więcej informacji na temat kolorów i materiałów znajduje się na stronie kinnarps.pl/kcs.

Laminat

biały jasnoszary ciemnoszary brzoza buk dąb dąb szary dąb portlandzki

Fornir Linoleum

brzoza czarnybuk dąb bielony jesion

metal

biały czarny srebrny
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