WORKSPACE SOLUTIONS

POLARIS

POLARIS IS EEN
FLEXIBELE OPLOSSING
DIE WORDT GEDEELD
DOOR DE GROEP EN
WORDT AANGEPAST
AAN HET INDIVIDU

EVENWICHTIGE GELUIDSNIVEAUS
EN INDIVIDUELE WERKPLEKKEN
In combinatie met verschillende soorten opzetwanden biedt Polaris individuen ruimte
voor concentratie, zelfs wanneer er wordt gewerkt aan een bureau. De Prim-opzetwand
zorgt voor een aangenaam en evenwichtig geluidsniveau, een belangrijk aspect in een
open werkomgeving. Dankzij een praktische universele koppeling kunnen andere soorten
opzetwanden worden gebruikt om individuele werkplekken te creëren. Plaats de wanden
tussen de tafels of aan de zijkanten van elke werkplek.

ONTWORPEN VOOR IEDEREEN EN
GEPERSONALISEERD VOOR U
Met Polaris creëert u eenvoudig verschillende werkoppervlakken voor de groep.
Omdat de hoogte verstelbaar is, kunnen individuen de werkhoogte ook aan
passen. Verschillende combinatiemogelijkheden, met diverse afwerkingen, boven
bladen in verschillende lengtes (1.200 - 2.000 mm) en slimme functies zorgen
voor een werkplek die is ontworpen om aan alle behoeften te voldoen.

ONTWERP: KINNARPS STUDIO

VARIATIE EN WELZIJN
Elk werkoppervlak van Polaris is in de hoogte verstelbaar. Vanuit ergonomisch
oogpunt is het een belangrijk voordeel dat u gedurende de werkdag kunt
afwisselen tussen een zittende en staande werkhouding. Dat is goed voor
de bloedsomloop en kan helpen om RSI-klachten te voorkomen. Omdat de
werkhoogte kan worden aangepast, kunt u Polaris op diverse manieren gebruiken
voor uiteenlopende taken. Met een in de hoogte verstelbare tafel kunt u ook de
perfecte werkhoogte voor zittend werk instellen.

EEN HARMONIEUZE UITSTRALING
Polaris wordt een vanzelfsprekend element in een werkomgeving waar uitstraling
en functionaliteit even belangrijk zijn. Er ontstaat een harmonieus geheel door verschillende praktische werkoppervlakken met gepersonaliseerde werkhoogten te
combineren met aangepaste wanden. De ingebouwde kabelgeleiding (leverbaar
met verschillende afwerkingen) zorgt voor een nette en opgeruimde indruk.

AANPASSEN AAN RUIMTE EN BEHOEFTEN
Door de slimme koppelfunctie kan Polaris eenvoudig worden afgestemd op de
ruimte waar de oplossing wordt gebruikt. De elementen uit de serie worden aan
elkaar gekoppeld met wanden en accessoires om een doordachte holistische
oplossing te creëren. Kies het benodigd aantal elementen en Polaris kan ook in
hoeken of rond zuilen worden geplaatst zodat de beschikbare ruimte efficiënt
wordt gebruikt. Polaris kan in een rij worden geplaatst met één bureau aan het
einde, als een dubbele rij enkele bureaus of als een enkele rij bureaus. Bovendien
kan er in de toekomst gemakkelijk iets worden toegevoegd of aangepast.

FUNCTIES EN OPTIES

IN DE HOOGTE VERSTELBAAR
De Polaris-zit/stabureaus zijn in de hoogte
verstelbaar met een stille motor, waarbij
de tafelhoogte kan variëren tussen 635 en
1.285 mm. Uitgerust met een veilige antibotsfunctie waardoor letsels worden voorkomen en
de stroom wordt verbroken als het bureau in
aanraking komt met een voorwerp.

BOVENBLADEN EN ONDERSTELLEN
Er zijn bovenbladen in verschillende afmetingen leverbaar, in laminaat of fineer met
verschillende afwerkingen. De vierkante zit/
stapoot en het onderstel zijn verkrijgbaar in
zilvergrijs, wit en zwart. Om oneffenheden in
de vloer op te vangen, kunnen de ingebouwde,
weggewerkte stelschroeven in de poten eenvoudig worden versteld.

STROOMBOX
Stroombox met een aantal stopcontacten,
data-aansluitingen en in sommige gevallen
USB-poorten, en een kabelslurf zodat over
bodige kabels uit het zicht blijven.

KABELGOOT ONDER BUREAU
Ruime, verstelbare kabelgoot (wit, zwart of
zilver) waarin u alle kabels en contactdozen
kunt wegwerken. Eenvoudig in beide richtingen
onder een hoek naar beneden te plaatsen of
helemaal los te maken.

KABELGOOT VOOR FRAMES
Stevige kabelgoot die tussen de framehaken
is bevestigd. Veel ruimte voor kabels, stop
contacten en adapters en met een ingebouwd
deksel om alles aan het oog te onttrekken.
In de uiteinden zitten uitsparingen zodat
eventuele kabels tussen de elementen niet
zichtbaar zijn.

VERTICALE KABELGOOT
Praktische kabelgoot waardoor kabels loodrecht naar beneden naar de kabelbox in de
vloer worden gevoerd. Uitstekende oplossing
als de toegang tot de netvoeding via een vloerdoos loopt.

Prim-opzetwand

PLAATS VAN DE OPZETWAND
De Prim-opzetwand kan vóór elk werkoppervlak en ook tussen de werkplekken worden
geplaatst, voor een evenwichtig geluidsniveau
en individuele werkplekken.
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KOPPELING VOOR ANDERE WANDEN
Er is optioneel een universele koppeling
leverbaar om andere wanden dan die uit de
Prim-serie eenvoudig te bevestigen.

KEUZE AAN MATERIALEN
Dankzij de diverse beschikbare materialen voor bovenbladen en poten kunt u de
afwerking realiseren die u zoekt. U kunt kiezen uit elegant eik-, beuk- of berkfineer
en zeven mooie laminaatkleuren in combinatie met zwarte, witte of zilverkleurige
poten.

Laminaat

Eik

Beuk

Berk

Grijs eik

Amouk

Beuk

Berk

Wit gebeitst eik

Donkerbruin eik

Zilver

Zwart

Fineer

Eik

Metaal

Wit

MET AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID
Polaris wordt gemaakt in onze eigen productiefaciliteiten zodat wij het volledige
proces onder controle hebben. Ons productieproces wordt uitgevoerd op een
energie-efficiënte en milieuvriendelijke manier. Bepaalde bovenbladafwerkingen
hebben het FSC®-keurmerk, dat garandeert dat het hout afkomstig is uit ge
certificeerde bossen die verantwoord worden beheerd.

Lichtgrijs

Wit

Duo-bureau

Enkel bureau

POLARIS
BOVENBLAD 23 mm, spaanplaat, bovenblad in laminaat (eik, beuk, berk, grijs eik, amouk, lichtgrijs, wit), bovenblad in fineer (eik, beuk, berk, wit
gebeitst eik, donkerbruin eik). ONDERSTEL Poten met zilverkleurige, witte of zwarte afwerking en elektrisch aangedreven verstelknop om de hoogte
individueel in te stellen (tafelhoogtebereik: 635 - 1.285 mm). Volledig gelast frame met ingebouwde koppelingen met dezelfde afwerking als de poten.
OPTIES (selectie) Uitsparing in het bovenblad, kabelgoot, kabelopbergbox, stroombox, CPU-houder, beeldschermarm, contactdoos en lader voor
mobiele telefoons. ONTWERP Kinnarps Studio. SCHAAL 1:100. EENHEID mm.
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