
Hæve-/sænkebord giver fleksibilitet
De stabile hæve-/sænkeborde i Serie[P] er designet til det moderne, fleksible arbejdsliv.  

De er nemme at hæve og sænke, fås i mange udførelser med smarte tilvalg og lever op  

til alle ergonomiske krav til bevægelse og variation. 

Skrivebordene er tilpasset forskellige behov, situationer og arbejdsmiljøer. Den hurtige,  

støjsvage indstilling af bordhøjden gør, at du nemt kan skifte mellem at stå og sidde,  

det giver god ergonomi. 

Stilrent design og smart tilbehør såsom kabelhåndtering, frontpaneler mod indsyn og  

powerboks indebærer, at Serie[P] altid tilpasser sig til personen, opgaven og omgivelserne.  

Bordene er lette at justere fra oversiden af foden, så de flugter med gulvet. 

De har et slankt og rent design. Vælg materiale på bordplader og ben fra Kinnarps Colour Studio.
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Mål og tekniske specifikationer

Skriveborde
Lige plade

Skriveborde
Plade med udskæring
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ACT EACTPACT

Funktioner og tilvalg

PLADE MED UDSKÆRING

Udskæringen gør, at du kommer tættere på  
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.

FORSKYDELIG PLADE

En forskydelig plade gør, at du hurtigt og nemt 
får adgang til at tilslutte f.eks. kabler, som ligger  
i kabelrenden, og skaber desuden et rent og 
ryddeligt udtryk. Du låser pladen med en drejning.

KABELRENDE 

Serie[P] har flere forskellige kabelrender, så du kan vælge den kabelføring, som passer dig bedst. Der er monteret en stilren og diskret ACT i rammen. Den kan hægtes 
af på hver side eller helt, og har falsede kanter, som holder forgreningsdåser på plads, når kabelrenden 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 regelmæssigt mellem siddende og stående 
arbejde for at opnå den bedste ergonomi.

PROGRAMMERBART BETJENINGSPANEL

Betjeningspanel, som viser bordets aktuelle 
højde og giver mulighed for fire forvalgte højder, 
så det er hurtigere at skifte mellem siddende  
og stående arbejde.

POWERBOX

Integreret i bordet for at give lettilgængelig  
el- og netværkstilslutning. Stort rum til at skjule  
kabler. Kan også lukkes med stik i. Levereres  
med Wieland og forlængerledning i flere størrelser.
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POWER TRAY

Dekorativ dækplade til Power Dot 51. 
Til 3 kabelgennemføringer. 

POWER DOT 80

Eltilslutning til placering i 80 mm hul.  
Den indvendige del kan drejes og løftes  
op og giver let installation af andre kabler.  
Tilslutningskabel medfølger. 

KABELGENNEMFØRING MED ELUDTAG

Intelligent kabelgennemføring med ét el-udtag  
og fire huller til andre kabler. Mange funktioner 
på et lille areal til en god pris.  

FRONTPANEL I FINÉR ELLER LAMINAT

Fuldend dit bord med frontpanel i træfinér  
(eg, bøg, birk) eller laminat (hvidt, lysegråt, 
mørkegråt, birk, bøg, eg, gråeg, amouk).  
Giver god beskyttelse mod indsyn.

FRONTPANEL I METAL

Fuldend dit bord med frontpanel i metal, som fås  
i farverne sølv, hvid og sort. Giver god beskyttelse  
mod indsyn.

LYDLØS HØJDEJUSTERING

Bordet justeres hurtigt til den rette højde, hvilket  
gør det nemt at skifte mellem siddende og stående 
arbejde. Takket være optimal motorisolering sker  
det næsten lydløst. En klemmebeskyttelse  
forhindrer utilsigtede sammenstød med brugeren  
eller genstande.
 

650 OG 500 MM HØJDEVANDRING

Serie[P] fås i to højdeintervaller (620-1270 mm 
samt 680-1180 mm bordets øverste kant).  
Det første passer personer op til ca. 200 cm,  
og det lavere fungerer op til ca. 185 cm.  
Begge bordhøjder opfylder kravene i EN527.

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. 

FLEXSARG

Som tilvalg fås en flexsarg, der gør det nemt at 
skifte bordplade til andre størrelser, når behovene 
ændrer sig. Alt dette giver fleksible løsninger,  
der kan tilpasses efter situation og miljø.

OPTI. Smarte tilvalg og tilbehør til skrive- og mødeborde. Se vores samlede udbud på kinnarps.dk
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Farver og materialer

Kinnarps Colour Studio er vores materialekollektion, som giver dig adgang til hundredvis af bæredygtige,  
kreative og flotte materialer, farver og mønstre.

Plader og stel i Serie[P] fås i flere forskellige materialer og farver. 

Se flere oplysninger om farver og materialer på kinnarps.dk/kcs.

Laminat

Hvid Lysegrå Mørkegrå Birk Bøg Eg Grå eg Portland

Finér Linoleum

Birk SortBøg Eg Hvidpigmenteret 
ask

Metal

Hvid Sort Sølv
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