
POLARIS

WORKSPACE SOLUTIONS



POLARIS ER EN 
FLEKSIBEL WORK-
BENCH, SOM DELES 
AF GRUPPEN. OG 
TILPASSES AF INDIVIDET.









AFBALANCERET LYDNIVEAU OG DIT EGET RUM

Polaris giver, sammen med forskellige varianter af bordskærme, den enkelte plads til 
koncentration, selv når man arbejder ved en workbench. Bordskærmen Prim bidrager 
til et godt og afbalanceret lydniveau, hvilket er vigtigt i åbne arbejdsmiljøer. Ved hjælp 
af et praktisk universalbeslag kan du også anvende andre varianter af bordskærme, 
for at skabe dit eget rum. Placer skærmene mellem bordene eller langs siderne af de 
respektive arbejdspladser. 



SKABT TIL MANGE OG TILPASSET TIL DIG

Polaris skaber effektivt flere arbejdsflader for gruppen. Hæve-sænkefunktionen 
gør det muligt for den enkelte at tilpasse arbejdshøjden. Forskellige kombinations-
muligheder i flere udførelser, bordplader i forskellige længder (1.200-2.000 mm) 
og smarte funktioner giver en arbejdsplads, der kan udformes efter behov.

DESIGN: KINNARPS STUDIO



VARIATION OG VELVÆRE

Bordene i Polaris workbench har individuel elektrisk højdejustering. En vigtig 
fordel, da det ud fra et ergonomisk perspektiv er godt at variere mellem at sidde 
og stå i løbet af arbejdsdagen. På den måde får du gang i blodcirkulationen og 
forhindrer statisk belastning. Muligheden for at tilpasse arbejdshøjden gør også, 
at Polaris kan anvendes på forskellige måder og til forskellige arbejdsopgaver. 
Et hæve-/sænkebord sikrer desuden, at du kan opnå korrekt arbejdshøjde ved 
siddende arbejde. 





ET HARMONISK UDTRYK

Polaris bliver naturligt en del af et arbejdsmiljø, hvor udtrykket er ligeså 
vigtigt som funktionen. Hvor flere praktiske arbejdsflader med individuelt 
tilpassede arbejdshøjder, sammen med linjerede skærme, danner en harmonisk 
helhed. Den integrerede kabelføring (findes i flere varianter) giver et rent og 
ryddeligt indtryk. 



TILPAS EFTER RUM OG BEHOV

Med sin smarte koblingsfunktion er Polaris nem at tilpasse til det miljø, hvor 
den skal anvendes. Seriens enheder kobles sammen med skærme og tilbehør til 
en gennemtænkt helhedsløsning. Du kan bygge i grupper, der kan være enkelt, 
dobbelt eller begge dele, og du kan bygge rundt om hjørner eller søjler for effektivt 
at udnytte det tilgængelige areal. Den er endvidere nem at supplere og tilpasse, 
hvis behovet skulle ændre sig i fremtiden.



KABELRENDE VERTIKAL
Praktisk kabelrende, som fører kablerne lodret 
ned mod gulvet. Velegnet, når strømforsyningen 
sker via gulvet.

KABELRENDE TIL SARGEN
Robust kabelrende, som monteres mellem 
konsollerne i sargen. Masser af plads til kabler, 
stikdåser og adaptere og med integreret 
låg, som skjuler det hele. Åben i enderne, så 
kablerne kan føres fra bord til bord.

HÆVE-/SÆNKEFUNKTION
Hæve-/sænkebordet i Polaris kan hæves eller 
sænkes trinløst, bordhøjde 635-1.285 mm med 
støjsvag motor. Har sikkerheddsstop, hvilket 
indebærer, at strømmen afbrydes, hvis bordet 
støder på en forhindring.

POWERBOKS
Powerboks med flere udtag, netværk og i visse 
tilfælde USB-stik samt en kabelholder, så man 
undgår kabelrod.

BORDPLADER OG STEL
Du kan vælge mellem bordplader i forskellige 
størrelser. De fås i laminat eller finér i 
forskellige udførelser. De rektangulære søjler 
og stellet fås i farverne sølvgrå, hvid og sort. 
Fødderne har stilleskruer til nivellering mod gulv.

KABELRENDE UNDER BORD
Rummelig justerbar kabelrende (hvid, sort eller 
sølvgrå), hvor du samler alle kabler og eludtag. 
Nem at vinkle ned i begge retninger eller hægte 
helt af.

FUNKTIONER OG TILVALG



PLACERING
Du kan vælge at placere bordskærmen Prim 
foran eller mellem arbejdspladserne. Skærm-
vægge giver et afbalanceret lydniveau og 
skaber individuelle rum.

Fenice

Bordskærm Prim

BESLAG TIL ANDRE SKÆRME
Som tilvalg fås også et universalbeslag, som 
anvendes til andre skærmvægsserier end Prim.

8051 8090 8098

8013 8021 8072

8055 8064 8039

8043 8092



VALG AF MATERIALE

De forskellige materialevalg for bordplader og stel giver dig mulighed for at 
skabe det udtryk, du ønsker. Du kan vælge mellem elegant ege-, bøge- eller 
birketræsfinér og syv laminater kombineret med stel i sort, hvid eller sølvgrå.

Laminat

Eg Bøg Birk Grå eg Amouk

Bøg Birk Hvidbejdset egEg Mørkebrun eg

Finér

Metal

Sølvgrå SortHvid

Lysegrå Hvid

MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Polaris  produceres på vores egne produktionsanlæg, og vi har derfor kontrol med 
hele forsyningskæden. Produktionen sker ligeledes på ressourceeffektiv og bære-
dygtig vis. Bordpladerne er FSC®-mærket i visse udførelser, hvilket indebærer, at 
træet kommer fra  skove med et certificeret genplantningsprogram.



POLARIS

PLADE 23 mm, spånplade, laminerede plader (eg, bøg, birk, grå eg, amouk, lysegrå og hvid), finérede plader (eg, bøg, birk, hvidbejdset eg, mørkebrun eg). 

STEL Ben fås i sølvgrå, hvid eller sort finish og har el-drevne aktuatorer for individuel højdejustering (bordinterval 635-1.285 mm). Fuldsvejset sarg med 

integrerede konsoller i samme finish som benene. TILVALG Kabelgennemføring, kabelrende, kabelslanger, powerboks, PC-holdere, monitorarm, eludtag 

og opladere til mobiltelefon. DESIGN Kinnarps Studio. SKALA 1:100 ENHED mm. 

Duo-bænk Enkeltbænk
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