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Praktisk søjlebord
Funktionelt søjlebord, som fås i forskellige højder og med forskellige pladestørrelser. Har en lidt 

mindre og slank fod, hvilket gør, at det ikke optager for meget plads. Passer godt til forskellige  

typer arbejds- eller undervisningsmiljøer. Er let at placere, hvilket gør, at det passer godt som  

både enklere mødeborde, sideborde i korridorer eller som sofabord. 

Pladen fås med slidstærkt laminat, som gør den til et holdbart og slidstærkt valg i ekstra udsatte 

miljøer. Er nemt at kombinere med den øvrige indretning for et ensartet udtryk. Passer til en lidt 

højere siddestilling og kan kombineres med sofaer, lænestole, stole eller skamler afhængigt af 

mødegruppe eller samlingspunkt. 

Bordet er opbygget af nogle få komponenter, som kan udskiftes, adskilles og genanvendes,  

hvilket gør det cirkulært og langsigtet bæredygtigt. 

Vælg materialer fra Kinnarps Colour Studio, en komplet materialekollektion, som gør det muligt  

at vælge mellem mange forskellige materialer.
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Mål og tekniske specifikationer

Fås i højderne 550, 740 mm.

Funktioner og tilvalg

FORSKELLIGE BORDPLADER

Der kan vælges mellem plader i forskellige 
størrelser og materialer. Alt sammen for at 
passe til forskellige typer miljøer og behov. 

SØJLEUNDERSTEL

Stabilt søjleunderstel i metal, som gør, at bordet 
står stabilt. 

PLADE I FINÉR

Pladen fås med finér i forskellige farver. 
Træfinér er et smukt naturmateriale, som giver 
indretningen liv og tilfører en eksklusiv følelse.

SLIDSTÆRKT LAMINAT

Pladen fås med slidstærkt laminat, som gør 
bordet ekstra slidstærkt i udsatte miljøer.

FORSKELLIGE HØJDER 

Bordene fås i forskellige højder, så de passer til 
forskellige siddeformer.
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Kinnarps Colour Studio (KCS) er vores materialesortiment til kontor, skole og pleje 
med fokus på bæredygtighed, kvalitet og harmoni. Det tilbyder attraktive materialer, 
som er gennemtestede og afprøvede for at passe og holde til forskellige typer 
miljøer. Sortimentet gør det nemt at finde det udtryk og den funktionalitet, man 
søger. Træ, metal, plast og tekstil, farvetoner og mønstre, der er nemme at matche 
med hinanden og den øvrige indretning. Et gennemtænkt sortiment, der giver et 
harmoniseret og bæredygtigt helhedsindtryk og mulighed for at vælge de rigtige 
materialer og farver til det rigtige sted og den rigtige aktivitet.

Plade Fås i laminat eller finér.

Understel Metal. Fås i hvid eller sort.

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

Laminat

Finér

Hvid

Birk

Ask Svag rosa

Birk

Eg

Ask Mørkerød

Grå eg

Eg 28

Ask Mellemgrå

Ask hvid-
pigmenteret

Ask Mørkegrå

Ask Hvid

Ask Sort Ask Mellembrun

Ask Gråblå Ask Mørkeblå Ask Grågrøn Ask Mørkegrøn

Brown Portland

Metal

Hvid Sort

Eg Bøg


