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Szeroka gama uniwersalnych biurek
Origo to kompleksowa seria biurek zaprojektowanych z myślą o ergonomii, akustyce i elastyczności, 

przeznaczonych do miejsc pracy i nauki. Biurka te dostępne są w różnych wariantach wysokości 

i kształtów. Wszystkie posiadają także regulowane nogi umożliwiające korzystanie z krzeseł  

zarówno z wysokimi, jak i niskimi siedziskami.

Stwórz harmonijną, elastyczną przestrzeń dzięki prostokątnym, okrągłym, trójkątnym i trapezowym 

biurkom w kilku rozmiarach. Dzięki zróżnicowanym rozmiarom i kształtom blatów, biurka można 

łatwo ustawiać na różne sposoby dopasowane do danej aktywności. 

Biurka Origo są dostępne z dwoma różnymi rodzajami wykończeń blatów o dobrych właściwościach 

akustycznych: blat HPL Acoustic posiada wytrzymałą powierzchnię laminatu wysokociśnieniowego, 

który skutecznie tłumi hałas wywoływany przez twarde przedmioty, a marmoleum zapewnia 

przyjemną, miłą w dotyku powierzchnię o doskonałych właściwościach dźwiękochłonnych. 

Opcjonalnie dostępny jest mocowany pod blatem panel dźwiękochłonny, który dodatkowo poprawia 

akustykę w pomieszczeniu. 

Stoły Origo można zamówić w wersji z typowymi nogami lub nogami wyposażonymi w innowacyjne 

mikrokółka, które ułatwiają przesuwanie i ustawianie mebli obok siebie. Możliwe jest także 

zamontowanie łączników. Dostępne są również duże kółka ułatwiające przenoszenie biurek  

przez progi lub przesuwanie ich na większe odległości.
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Funkcje i opcje

NOGI O S TAŁE J W YSOKOŚCI

Nogi o stałej wysokości: 60 cm, 72 cm lub 90 cm.

KÓ ŁK A

Kółka umożliwiające łatwe i ciche przesuwanie.  
Pasują do wszystkich rodzajów nóg. Dostępne 
w kolorze czarnym, o średnicy 65 mm.

RÓŻNE KSZ TAŁT Y BL ATÓW

Biurka dostępne są w wersjach z prostokątnymi, 
okrągłymi, trójkątnymi i trapezowymi blatami 
w kilku rozmiarach. Zróżnicowane kształty  
umożliwiają ustawianie biurek w wielu  
kombinacjach dostosowanych do różnego 
rodzaju aktywności. 

S TOPK A POZIOM U JĄCA 

Nogi ze śrubami poziomującymi niwelują  
nierówne podłoże. Możliwość ręcznej  
regulacji nawet do 15 mm.

NOGI Z REG U L AC JĄ W YSOKOŚCI

Nogi o regulowanej wysokości, 20 cm,  62–82 cm  
lub 83–103 cm. Kółka dodają 70 mm wysokości.

MIKROKÓŁK A ZINTEGORWANE Z NOGAMI 

Biurka o stałej wysokości są dostępne  
z wbudowanymi mikrokółkami umożliwiającymi 
płynne i ciche przesuwanie.

PA NEL DŹ WIĘ KOCH ŁONN Y 

Panel dźwiękochłonny można zamontować pod 
blatem jako dodatkowe wyposażenie.

SZ Y BKOZŁ ĄCZE

Proste w użyciu szybkozłącze pozwala na łatwe 
łączenie biurek, których blaty ściśle przylegają 
do siebie.

WIESZ A K

Wieszak na torbę w standardzie. Każde miejsce 
przy biurku jest wyposażone w jeden wieszak.
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M A RMOLEU M

Miła w dotyku, ciepła, dźwiękochłonna  
powierzchnia blatu. Fakturowana powierzchnia 
sprawia, że blat jest bardziej wytrzymały. 

HPL ACO US TIC

Dźwiękochłonny akustyczny blat z rdzeniem  
z korka i laminatem wysokociśnieniowym  
o doskonałych właściwościach akustycznych.

HPL

Trwały blat z laminatem wysokociśnieniowym.

PODWIESZENIE N A K R ZES Ł A SZKOLNE 

Montowane pod blatem, co ułatwia sprzątanie. 
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Wymiary i dane techniczne
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Kinnarps Colour Studio (KCS) to kolekcja wykończeń mebli do biur, szkół i placówek  
służby zdrowia, wyróżniająca 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 pożądany wygląd i funkcję. Drewno, metal, plastik i 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.

Blaty i ramy nóg Origo dostępne są w szerokiej gamie materiałów i kolorów. 

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

Laminat wysokociśnieniowy HPL/HPL Acoustic

biały jasnoszary szary brzoza buk

marmoleum

beżowy jasnoszary ciemnoszary

metal

biały czarny srebrny ciemnoszary miętowy jagodowy pistacjowy ceglasty szafranowy

KINNARPS.PL

Kolory i materiały


