
WORKSPACE SOLUTIONS

SERIE[P]



DE STABILE HÆVE-/

SÆNKEBORDE I SERIE[P] 

ER DESIGNET TIL DAGENS 

FLEKSIBLE ARBEJDSLIV.  

DE ER NEMME AT BETJENE, 

FÅS I MANGE UDFØRELSER 

MED SMARTE TILVALG 

OG LEVER OP TIL ALLE 

ERGONOMISKE KRAV.



4 5

ARBEJDE DER KRÆVER FOKUS 
Undertiden har du brug for at fokusere fuldt ud på din opgave. Fordybe dig, samle tankerne 
og arbejde uforstyrret i en længere periode. Serie[P] giver alle muligheder for at skabe 
separate arbejdspladser, som er fleksible, funktionelle og kreative. Det brede udvalg af 
bordplader og stel gør det enkelt at indrette forskellige miljøer. Og den lette, støjsvage 
indstilling af bordhøjden gør, at du kan skifte mellem at stå og sidde for god ergonomi.
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AT ARBEJDE SAMMEN 
Tætte og hurtige idéudvekslinger med en kollega får virksomheden fremad. Sammen 
tænker vi ofte både større og bedre. To Serie[P]-borde midt mod hinanden skaber 
forudsætninger for hurtig kommunikation og kontinuerlig dialog samtidig med, at  
hæve-/sænkebordene nemt kan tilpasses efter den enkelte. Det gælder også skærme 
og tilvalg af kabler og kontakter. Dig og mig sammen, på vores helt egne betingelser. 

ARBEJDE SAMMEN I GRUPPER
Dagens arbejdsliv foregår ofte under projektlignende former. En mindre gruppe 
mennesker arbejder sammen mod et fælles mål. Serie[P] er perfekt til at indrette 
miljøer til projekt- og arbejdsgrupper, der arbejder tæt sammen. Fire mindre 
borde skaber en kreativ flade, hvor gruppen sammen kan gennemgå idéer og 
forslag. For derefter hurtigt at kunne omdannes til personlige arbejdspladser, 
hvor I arbejder individuelt, men med hyppige afstemninger og fælles problem-
løsning. Dynamisk og kreativt! 
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” EN AF DE BEDSTE TING VED SERIE[P] ER, AT BORDENE ER SÅ NEMME 
AT TILPASSE I HØJDEN. DE FLESTE MENNESKER ER NOK KLAR OVER, 
AT DET ER GODT FOR DEM AT VEKSLE MELLEM AT STÅ OG SIDDE I 
LØBET AF ARBEJDSDAGEN, OG MED SERIE[P] ER DER STOR MULIGHED 
FOR, AT BEVÆGELSE OG VARIATION REELT BLIVER EN DAGLIG RUTINE.

ANDERS LUNDAHL, ERGONOM OG FYSIOTERAPEUT, KINNARPS AB

Sid ned. Stå op. Vores kroppe har brug for variation og bevægelse. 
Eftersom Serie[P] har lang højdevandring bliver spændet stort, 
og bordene passer til både høje og lave personer. 

FEM TIPS TIL BEDRE SUNDHED

1 STÅ OP FOR DIN SUNDHED
De fleste af os sidder stille alt for meget i forhold til vores 
eget bedste. Et hæve-/sænkebord er en god begyndelse på 
et mere aktivt og sundt liv. Men du skal også virkelig huske 
at anvende bordet, og at du skal skifte mellem siddende og 
stående stilling for, at det skal være til nogen gavn. Og det 
bedste er selvfølgelig, at du står op, inden smerter i nakke, 
skuldre og ryg minder dig om, hvor vigtigt det er. 

2 HOLD EN AKTIV PAUSE
Hvis du tager en kort pause ind imellem har du taget det 
første skridt mod et sundere liv. Men at holde en pause 
er ikke det samme som passiv hvile. Tværtimod. Du skal 
allerhelst bevæge dig lidt, når du holder pause. En lettere 
muskel belastning igangsætter en masse positive processer 
i kroppen og er et rent og skært vidundermiddel for sund-
heden. Det anbefales at holde en pause ca. én gang hver 
halve time. Ikke for at hvile, men for at være aktiv. 

   3 HOLD HOVEDET HØJT
Det er en ergonomisk udfordring, at vi tilbringer så mange 
timer hver dag foran en computerskærm. Trenden går også 
mod, at vi arbejder stadigt mere mobilt og ofte bare har vores 
bærbare pc med os. Når der ikke er andre hjælpemidler, må 
vi stole på os selv. Ved at løfte blikket og holde hovedet lidt 
højere får du en bedre kropsholdning og aflaster nakken. 
Små detaljer og enkle midler, der gør en forskel. 

4 SID GERNE NED, MEN IKKE STILLE
Har du svært ved at sidde stille? Tillykke! Den bedste måde 
at sidde ned på, er nemlig at bevæge sig. Det er faktisk 
helt i orden at sidde ned dele af dagen, navnlig hvis dette 
indebærer variation, bevægelse og aktivitet. Derfor er det 
godt, hvis du har en kontorstol, som følger din krop i stedet 
for omvendt, som er nem at indstille lige præcis til dig, og 
som giver dig mulighed for at sidde på så mange forskellige 
måder som muligt. 

5 OG SÅ DET, SOM IKKE SES
Lyd og lys er lidt usynlige områder, når det handler om 
ergonomi. Alle oplever lyd forskelligt, afhængigt af hvem 
man er, hvad man arbejder med, og hvor stresset man 
er. Det samme gælder belysningen. Alene den simple 
kendsgerning, at vi har forskelligt behov for lys i forskellige 
aldre. Hvad angår lyd, er omtanke et godt udgangspunkt. 
Og husk på, at for lidt lys gør, at kroppen udskiller melatonin, 
som gør dig søvnig.
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ALT STARTER MED DIG
Det er dig, som er udgangspunktet for alt, hvad Kinnarps gør inden for ergonomi. Du og alle andre 
mennesker. I løbet af en normal arbejdsdag udfører vi en række forskellige opgaver. Vi arbejder fokuseret, 
har et hurtigt møde og besvarer e-mails. Med dagens teknologi kan det gøres i forskellige miljøer. Den 
store udfordring er derfor at skabe løsninger, som kan tilpasses efter forskellige behov og situationer. 
Vores koncept for at skabe fremtidens kontor kalder vi Next Office™. I den sammenhæng har Serie[P] 
en naturlig rolle med sin store fleksibilitet, som tilbyder variation til både den enkelte og organisationen. 
Det starter med dig og slutter med alle mennesker. 
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ARBEJD BEVÆGELIGT OG FLEKSIBELT
Dagens arbejdsliv kræver bevægelse og fleksibilitet. Vi tilbringer mindre tid ved faste 
skriveborde og arbejder mere ved midlertidige arbejdspladser. Med de funktionelle  
hæve-/sænkeborde i Serie[P] skabes der touch down-arbejdspladser med ergonomi og 
fleksibilitet i centrum. Desuden dæmpes lyden fra motoren med Kinnarps’ fyldmateriale 
Re:fil. Her arbejder du i kortere tid, f.eks. mellem møder, når du venter i virksomhedens 
reception eller for at starte eller afslutte dagen. Altid med en naturlig balance mellem 
kommunikation og eget arbejde. 
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ARBEJD MANGE SAMMEN
For os hos Kinnarps går effektiv anvendelse af pladsen altid hånd i hånd med god ergonomi 
og funktion. Med Serie[P] skabes et arbejdsmiljø, hvor mange får plads til at arbejde sammen. 
Samtidig sikrer den fleksible hæve-/sænkefunktion, intelligente kabelhåndtering og det tidløse, 
stilrene design, at både den individuelle arbejdsplads og helhedsmiljøet bliver et sted, hvor man 
trives. Her får du et godt arbejdsmiljø, uanset om du skal arbejde i længere eller i kortere tid. 
Husk bare at skifte mellem at sidde og stå – du indstiller højden med ét knaptryk.
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MÅL OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Med Serie[P] er det nemt at skabe et arbejdsmiljø med de funktioner og udtryk, du ønsker.  
Vælg mellem flere forskellige størrelser og udførelser, og suppler med intelligente tilvalg.

PLADE 23 mm. Spånplade med træfinér (bøg, birk, eg) og klarlakeret kantliste af massivt træ eller laminat (hvid, lysegrå, birk, bøg, eg,  
gråeg, amouk) og kantliste af plast. STEL Rektangulære ben (hvid, sort, sølv). Hæve-/sænkestel med motor indkapslet i lyddæmpende 
refillmateriale. Løftekraft 100 kg ved 40 mm/sek. BORDHØJDE 625-1275 mm samt 680-1180 mm. TILVALG Forskydelig bordplade, 
affaset kant, næropbevaringsskuffe, powerboks, kabelrende i tre forskellige varianter, frontpanel i finér eller metal, trådløs opladerenhed, 
kabelgennemføring med eludtag, kabellås. SKALA 1:100 ENHED mm

ARBEJDSBORDE 
Lige plade

ARBEJDSBORDE 
Plade med udskæring

Hvis du vælger en plade med affaset kant, får bordet et klassisk, flot og 
lidt svævende udtryk. Den affasede kant fås som tilvalg på alle plader i 
finér og på udvalgte plader i laminat. Pladen kommer mest til sin ret i åbne 
landskaber og uden skærme eller skabe, så man virkelig ser designet.

MATERIALER OG FARVER
Plader og stel i Serie[P] fås i flere forskellige materialer og farver.  
Match og skab en kombination, som passer til dit miljø. 

Hvid Lysegrå Birk Bøg Eg

Gråeg Amouk

LAMINAT

FINÉR

Birk Bøg Eg

METAL

Hvid Sort Sølvgrå

De stilrene hæve-/sænkeben fås i hvid, sort og sølvgrå, så du kan vælge det udtryk, du ønsker.  
Gulvudligning klares nemt ved hjælp af den skjulte justeringsskrue i benene. 
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ACT EACTPACT

PLADE MED UDSKÆRING
Udskæringen gør, at du kommer nærmere 
arbejdsfladen og får en ergonomisk korrekt 
kropsstilling. Dette er navnlig godt, når du 
arbejder med to skærme.

AFFASET KANT
En affaset kant på bordpladen giver et let og lidt 
svævende udtryk. Plader med laminat har vertikal 
kantliste, plader med finér har klarlakeret MDF.

TRÅDLØS OPLADERENHED
Trådløs opladerenhed, som nemt oplader din 
QI-mobiltelefon, når du lægger den på enheden.

FORSKYDELIG PLADE
Med en forskydelig plade kan du hurtigt og nemt 
få adgang til stikdåser og kabler, som ligger 
i kabelrenden, og skaber desuden et rent og 
ryddeligt udtryk. Pladen fastlåses nemt.

KABELGENNEMFØRING MED ELUDTAG
Intelligent kabelgennemføring med ét eludtag og 
fire huller til andre kabler. Mange funktioner på 
et lille areal. 

KABELGENNEMFØRING
Praktisk dæksel, som samler og fører kablerne 
op gennem bordpladen, så man får orden på 
kablerne og et pænt udtryk.

FUNKTIONER OG TILVALG
Serie[P] er ergonomiske hæve-/sænkeborde, som med sine gennemtænkte funktioner og  
tilvalg giver kvalitet i hverdagen. Her viser vi et udvalg af detaljer. 

KABELBAKKER 
Serie[P] har flere forskellige kabelbakker, så du kan vælge den kabelføring, som passer dig bedst. ACT er en stilren kabelbakke, der kan hægtes af på hver 
side eller helt, og har ombukkede kanter, der holder stikdåser på plads når kabelbakken hægtes af. PACT er specielt tilpasset til borde med forskydelig plade. 
EACT er en funktionel basisvariant med lavere pris.

HÆVE-/SÆNKEFUNKTION
Hæve-/sænkebordene i Serie[P] kan hæves og 
sænkes trinløst med blot ét enkelt tryk på en knap. 
Varier arbejdshøjden for bedre ergonomi. Har 
sikkerhedsstop, hvilket indebærer, at strømmen 
afbrydes, hvis bordet støder på en forhindring. 

NÆROPBEVARINGSSKUFFE
Praktisk skuffe til småting, som du vil have lige 
ved hånden, f.eks. kuglepenne og post-it-sedler. 
Har indbygget tapeholder.

POWERBOKS
Fås i flere varianter og giver dig nem adgang til 
eludtag, data-USB, USB-lader og kabelklemme. 
God løsning, når bordet skal stå op ad en 
væg, eller hvis to borde skal anbringes overfor 
hinanden med f.eks. en skærm imellem.

STEL HØJDEVANDRING 
Stellet fås med to forskellige højdevandringer. 
Højdevandringen 625-1275 mm passer alle og 
giver stor fleksibilitet. Den mere enkle variant 
med højdevandringen 680-1180 mm indebærer, 
at maksimumshøjden er lavere og minimums-
højden højere.

JUSTERBAR FOD
Alle borde i Serie[P] har justerbar fod for at 
kompensere for ujævnheder i gulvet. Den 
integrerede justeringsskrue er skjult for at 
give benet et stilrent udtryk. 

FRONTPANEL I FINÉR ELLER LAMINAT
Fuldend dit bord med frontpanel i træfinér  
(eg, bøg, birk) eller laminat (hvidt, lysegråt, birk, 
bøg, eg, gråeg, amouk). Velegnet i åbne områder.

FRONTPANEL I METAL
Fuldend dit bord med frontpanel i metal, som  
fås i farverne sølv, hvid og sort. Velegnet i  
åbne områder.

LYDLØS HØJDEJUSTERING
Lyden fra motoren dæmpes med Kinnarps’ 
fyldmateriale Re:fill, en blanding af vores egne 
tekstilrester, polyester og PET. Det giver lavere 
miljøpåvirkning og indebærer, at højde justeringer 
sker næsten lydløst. 
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