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Praktyczny stół z podstawą pilarową
Funkcjonalny stół z podstawą pilarową, dostępny w różnych wysokościach i rozmiarach blatów. 

Dzięki nieco mniejszej i smuklejszej stopie nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Nadaje się do różnego 

rodzaju środowisk pracy i sal szkoleniowych. Jest łatwy do ustawienia, dzięki czemu może służyć 

jako stół do spotkań, stolik pomocniczy w korytarzach lub stolik do kawy. 

Blat dostępny w wersji z wytrzymałego laminatu to trwałe rozwiązanie, idealne do intensywnie 

użytkowanych przestrzeni. Stół łatwo komponuje się z innymi elementami, tworząc harmonijny 

wystrój wnętrza. Nadaje się do nieco wyższych siedzisk. Bez względu na liczbę uczestników lub 

miejsce spotkania stół można komponować z sofami, fotelami, krzesłami lub stołkami. 

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

poddać recyklingowi – to rozwiązanie wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. 

Do wyboru wiele wykończeń z kolekcji Kinnarps Colour Studio, która oferuje szeroki wybór materiałów.
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Wymiary i dane techniczne

Dostępne wysokości 550 i 740 mm.

Funkcje i opcje

RÓŻNE BLATY

Dostępne są blaty o różnych rozmiarach, 
wykonane z różnych materiałów. Wszystko, co 
służy różnym potrzebom i rodzajom przestrzeni. 

PODSTAWA PILAROWA

Solidna metalowa podstawa pilarowa 
zapewniająca stabilność stołu. 

BLAT FORNIROWANY

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

TRWAŁY LAMINAT

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

RÓŻNE WYSOKOŚCI

Stoły dostępne są w różnych wysokościach, 
co pozwala na dopasowanie ich do różnych 
rodzajów siedzisk.
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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 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.

Blat dostępny w wersji laminowanej lub fornirowanej.

Rama metalowa. Dostępna w kolorze białym lub czarnym.

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