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Plats för Nilo familjebild

Komplet bordserie med mange funktioner
Origo er en komplet bordserie med fokus på ergonomi, akustik og fleksibilitet for at understøtte  

det fysiske arbejds- og studiemiljø. Bordene fås i flere højder og flere forskellige former,  

alle med indstillelige ben for at tilbyde høj og lav siddestilling.

Skab et ensartet udtryk og et fleksibelt miljø med rektangulære, runde, trekantede og trapezformede 

borde i flere størrelser. Varier størrelse og form på bordet for nemt at kunne ommøblere i forskellige 

kombinationer til den aktuelle aktivitet. 

Origo har to forskellige bordpladetyper med akustiske egenskaber – HPL-akustikpladen har en 

slidstærk overflade af højtrykslaminat, som effektivt dæmper lyden fra hårde genstande, og 

marmoleumpladen giver en varm og behagelig overflade med rigtig gode lyddæmpende egenskaber. 

Som tilvalg fås også en akustikplade under bordet for yderligere at forbedre lydmiljøet i et lokale. 

Origo kan bestilles med innovative mikrohjul, der er integreret i benet og gør, at bordene nemt kan 

flyttes og stilles ved siden af hinanden. Her er der også mulighed for at supplere med koblingsbeslag. 

Til borde, der skal flyttes over længere afstande eller over dørtrin, fås også større hjul.
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Origo

Funktioner og tilvalg

BEN – FAS T HØ J DE

Ben med fast højde i højderne 60 cm, 72 cm  
eller 90 cm.

HJ U L

Hjul for let og lydsvag flytning. Passer til alle 
bentyper. Fås i sort, diameter 65 mm.

FORS K ELLIGE PL A DEFORMER.

Bordene fås med rektangulære, runde, trekantede  
og trapezformede bordplader i flere størrelser. Varier 
former for nemt at kunne ommøblere i forskellige 
kombinationer og støtte forskellige aktiviteter.

G U LV U DLIGNING 

Ben med stilleskruer kompenserer for ujævnheder 
i gulvet. Manuelt justerbare op til 15 mm.

BEN – J US TERBA R HØ J DE

Ben med justerbar højde, 20 cm, 62-82 cm  
eller 83-103 cm. Hjul tilføjer 70 mm i højden.

INTEGREREDE MIK ROHJ U L 

Borde med fast højde fås med integrerede  
mikrohjul for problemfri og lydsvag flytning.

LY DA BSORBERERING 

Som tilvalg fås lydabsorbering, som monteres 
under bordpladen.

K V IK KOBLING

Et koblingsbeslag, der er let at bruge, og som  
gør det hurtigt og ukompliceret at lave nye  
bordkombinationer, hvor bordpladerne står tæt  
ind til hinanden.

K ROG

Krog til tasker og lignende er standard.   
En krog til hver siddeplads.
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M A RMOLEU M

Behagelig varm og lyddæmpende bordplade. 
Overfladen er mønstret, hvilket gør den mere 
smudsafvisende. 

HPL A K US TIK

Lyddæmpende akustikplade med kork  
og højtrykslaminat giver et bedre lydmiljø.

HPL

Slidstærk bordplade med højtrykslaminat.

OPH ÆNGNING A F ELE VS TOLE 

Monteres under bordet og letter rengøringen. 
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Origo

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.

Plader og stel Origo fås i flere forskellige materialer og farver. 

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

Højtrykslaminat HPL/HPL akustisk

Hvid Lysegrå Grå Birk Bøg

Marmoleum

Beige Lysegrå Mørkegrå

Metal

Hvid Sort Sølv Mørkegrå Spearmint Blåbær Pistacie Rustrød Safran
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Farver og materialer


