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SERIA[E] ONE
Seria[e] oferuje wiele opcji i dużą swobodę w kreowaniu własnych rozwiązań. 
Seria[e] została poszerzona o jeszcze większy wybór stołów i szafek. Ozna-
cza to, że można bezpiecznie wybrać Serię[e] one bez względu na charak-
ter pracy, liczbę pracowników i charakter pomieszczeń. Wybierając spośród 
szerokiej gamy blatów i ram nośnych można stworzyć indywidualne miejsce 
pracy lub budować duże przestrzenie biurowe – zawsze zgodnie z potrzebami 
użytkownika. Następnie można dodać akcesoria, które wpływają na estetykę 
pomieszczeń i zwiększają efektywność pracy.



NOGI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM
Nogi o przekroju okrągłym są dostępne w kolorze srebrnym lub białym. Ze stałą lub regulowaną 
wysokością. Jako akcesoria można wybrać osłonę (S), większą długość (200 S) lub kółka (C). Dostępne 
są również nogi o regulowanej wysokości w zakresie: 830 – 1030 mm. Wysokość stołu: 724 mm, 
S: 650 – 850 mm, C: 724 mm. Srebrne śruby regulacyjne. 

FUNKCJE I OPCJE
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NOGI ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU DOŁOWI
Nogi zwężające się ku dołowi dostępne są w kolo-
rze srebrnym i białym i mają regulowaną wyso-
kość. Spośród akcesoriów można wybrać osłonę 
(S). ORM200: wysokość blatu 650 – 850  mm. 
ORMC: wysokość blatu 680 – 760. Srebrne śruby 
regulacyjne.

NOGI O PRZEKROJU KWADRATOWYM
Nogi o przekroju kwadratowym dostępne 
są w  kolorze srebrnym lub białym. Ze stałą  
lub regulowaną wysokością. Jako akcesoria 
można wybrać osłonę (S) i  większą długość 
(200  S). Wysokość stołu: 724 mm, S: 650–
850 mm. Srebrne śruby regulacyjne.
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FUNKCJE I OPCJE

ZŁĄCZA
1COFF do łączenia stołów. Mocowanie belka  
do belki. Kolor srebrny.

AKCESORIA
Stoły z Serii[e] są wyposażone w kanał na oka-
blowanie przymocowany do ramy stołu.

ZŁĄCZA
1COFT do łączenia stołów. Mocowane belka  
do blatu. Kolor srebrny.



BIURKA
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SERIA[E] ONE
BLAT 23  mm, płyta wiórowa fornirowana z rantami z litego drewna (buk, brzoza, dąb) lub laminowana (buk, brzoza, dąb, biała, jasnoszara). RAMA NOŚNA Stal powle-
kana proszkowo WYSOKOŚĆ STOŁU Stała na nogach o okrągłym przekroju (ORF) 724 mm. Regulowana na nogach o okrągłym przekroju (OR200 bez osłony, OR200S 
z osłoną) 650-850 mm. Regulowana na nogach o okrągłym przekroju do pracy na stojąco / na siedząco (ORS200 bez osłony, ORS200S z osłoną) 830-1030 mm. Stała  
na nogach o okrągłym przekroju z kółkami (ORC): 724 mm. Stała na nogach zwężających się ku dołowi (OAF) 724 mm. Regulowana na nogach zwężających się ku dołowi 
z osłoną (OA200S): 650-850 mm. Regulowana na nogach zwężających się ku dołowi (ORM200) 650-850 mm. Regulowana na nogach zwężających się ku dołowi z kółkami 
(ORMC): 680-760 mm OPCJE Panele, organizacja kabli, akcesoria komputerowe, akcesoria biurowe itp. SKALA 1:100. JEDNOSTKA mm.

Szeroka gama blatów dla Serii[e] one zapewnia dostępność wielu opcji i dużą 
swobodę wyboru podczas tworzenia swojego własnego rozwiązania. Wybie-
rając spośród szerokiej gamy blatów i ram nośnych można stworzyć indywi-
dualne miejsce pracy lub budować duże przestrzenie biurowe – zawsze zgod-
nie z potrzebami użytkownika. Dla osób, które tworzą własne rozwiązania, 
nasi przedstawiciele dysponują specjalnym oprogramowaniem, które kreuje 
przestrzenną wizualizację nowego miejsca pracy. To najprostszy sposób 
zaplanowania idealnego wnętrza.
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STOŁY KONFERENCYJNE

STÓŁ Z PODSTAWĄ wysokość 550 mm (EPL) STÓŁ DO SPOTKAŃ/KONFERENCYJNY wysokość 724 mm (PP)

STÓŁ Z PODSTAWĄ wysokość 724 mm (EPM)

STÓŁ Z PODSTAWĄ wysokość 1100 mm (EPH, PP)

SERIA[E] ONE

BLAT 23  mm, płyta wiórowa fornirowana z rantami z litego drewna (buk, brzoza, dąb ) lub laminowana (buk, brzoza, dąb, biała, jasnoszara). RAMA NOŚNA Podstawa 

z powlekanej proszkowo stali (srebrnej lub białej), rama (ciemnoszara). WYSOKOŚĆ STOŁU Stała na podstawie pilarowej (EPL): 550 mm, (EPM): 724 mm, (EPH): 

1100 mm, (PP): 1100 mm OPCJE organizacja kabli i okablowanie dla stołów konferencyjnych. SKALA 1:100. JEDNOSTKA mm.

Bez względu na to, czy meble z Serii[e] będą użytkowane w sali konferencyj-
nej, pokoju do spotkań czy kafeterii, zawsze dostępnych jest kilka różnych 
rozwiązań. 
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www.kinnarps.pl


