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Elegancki stolik do kawy z metalowymi nogami
Klasyczny i gustowny stolik do kawy z drewnianym blatem i dobrze zaprojektowanymi 

metalowymi nogami. Wytrzymały i stabilny stolik do kawy, który dobrze komponuje się 

z innymi elementami, tworząc harmonijny wystrój wnętrza. 

Może być używany podczas krótkich spotkań zarówno formalnych, jak i towarzyskich, a także 

podczas przerw na kawę lub jako pomocnik w częściach wspólnych w biurze. Można go 

komponować z miękkimi siedziskami, takimi jak sofy i fotele, tworząc zapraszające strefy 

w recepcji oraz lobby lub miejsca do odpoczynku w środowisku pracy. Łącząc stoliki do kawy 

w grupy, można stworzyć atrakcyjne konstelacje, które inspirują do°kreatywnych rozmów 

i owocnych spotkań. 

Stolik składa się z zaledwie kilku elementów, które można wymienić, rozmontować i poddać 

recyklingowi – to rozwiązanie jest zrównoważone i wpisuje się w ideę gospodarki obiegu 

zamkniętego. 

Do wyboru jest wiele wykończeń z kolekcji Kinnarps Colour Studio, która oferuje szeroki 

wybór materiałów.
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Wymiary i dane techniczne

Dostępny w trzech wysokościach: 350, 450 i 550 mm.
* Rozmiary Ø500, Ø900 i 800x800 mm są dostępne w wersji z litego drewna.

Funkcje i opcje

RÓŻNE BLATY

Dostępne są blaty o różnych rozmiarach, 
wykonane z różnych materiałów. Umożliwia 
to dopasowanie mebla do rozmaitych potrzeb 
i rodzajów przestrzeni.

TRWAŁY LAMINAT

Blat jest dostępny w wersji z wytrzymałego 
laminatu, co zwiększa jego trwałość 
w intensywnie użytkowanych miejscach.

NOGI METALOWE

Dobrze zaprojektowane i solidne metalowe nogi.

BLAT Z LITEGO DREWNA

Blat jest dostępny w wersji z litego drewna, co 
zapewnia solidny a jednocześnie ciepły wygląd; 
dostępne rozmiary to Ø500, Ø900 i 800 x 800 mm.

BLAT Z FORNIRU

Blat jest dostępny w różnych kolorach forniru. 
Fornir drewniany jest pięknym, naturalnym 
materiałem, który ożywia wnętrza i nadaje im 
wyjątkowy charakter.

NOGI Z CHROMOWANYM 
WYKOŃCZENIEM

Opcjonalnie dostępne są także nogi 
z wykończeniem chromowanym.
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Kinnarps Colour Studio (KCS) to oferta wykończeń mebli do biur, szkół i placówek służby zdrowia, 
wyróżniających się walorami ekologicznymi, wysoką jakością i harmonią barw. Dostępne materiały 
zostały starannie wyselekcjonowane i przetestowane pod względem właściwości użytkowych 
i trwałości w wielu różnych przestrzeniach. Bogaty wybór pozwala uzyskać oczekiwany charakter 
i funkcję. Drewno, metal, plastik, tkaniny oraz ich kolory i wzory można łatwo dopasować do 
aranżacji wnętrz. To przemyślana oferta, która pozwala uzyskać harmonijne i zrównoważone efekty 
poprzez wybór materiałów i kolorów odpowiednich do konkretnych miejsc i typów aktywności.

Blat Dostępny w wersji z laminatu, forniru lub litego drewna.

Rama metalowa. Do wyboru kolor biały, czarny, srebrny lub chromowany.

Więcej informacji na temat kolorów i materiałów można znaleźć na stronie kinnarps.pl/kcs.
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Kolory i materiały
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