
Zit-/stabureaus voor flexibiliteit
De stabiele zit-/stabureaus van [P]-serie zijn ontworpen om te voldoen aan het huidige flexibele 

werkleven. Ze kunnen eenvoudig in de hoogte worden versteld, zijn beschikbaar in veel verschillende 

afwerkingen met slimme opties en voldoen aan alle ergonomische vereisten voor beweging en variatie. 

De bureaus zijn aangepast aan uiteenlopende behoeften, situaties en werkomgevingen.  

Dankzij de snelle en stille hoogteverstelling kunt u staan en zitten gemakkelijk afwisselen  

en voor een goede ergonomie zorgen, ongeacht hoe u zich voelt of hoe uw lichaam is gevormd. 

Het stijlvolle ontwerp en de slimme accessoires zoals kabelgeleiding, frontpanelen en een powerbox 

zorgen ervoor dat [P]-serie altijd kan worden aangepast aan de persoon, de taak en de omgeving.  

De tafels beschikken over regelvoeten die je eenvoudig kan aanpassen om kleine vloerverschillen  

op te vangen 

Het heeft een strak en zuiver ontwerp. Kies het materiaal van het bovenblad en de poten  

in Kinnarps Colour Studio.

CERTIFICATEN

MEER INFORMATIE

ONTWERPER
Kinnarps Studio

kinnarps.be
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Afmetingen en technische specificaties

Bureaus
Recht bovenblad

Bureaus
Bovenblad met uitsparing
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ACT EACTPACT

Functies & opties

BOVENBLAD MET UITSPARING

Door de uitsparing kunt u dichter bij het  
werkoppervlak zitten, voor een ergonomisch 
correcte houding. Het is vooral nuttig wanneer  
u met twee schermen werkt.

AFGESCHUINDE RAND

Een bovenblad met afgeschuinde rand geeft  
het bureau een luchtige en licht zwevende  
look. Bovenbladen in laminaat hebben  
verticale randen en bovenbladen in fineer  
hebben transparant gelakte MDF-randen.

UITSCHUIFBAAR BLAD

Een uitschuifbaar bovenblad geeft u snel en 
eenvoudig toegang om kabels aan te sluiten  
in de kabelgoot enz. en creëert een strakke  
en opgeruimde look. Het bovenblad wordt  
vastgezet met een knop.

KABELGOOT 

[P]-serie heeft verschillende kabelgoten zodat u het type kabelgeleiding kunt kiezen dat het best bij u past. De stijlvolle, discrete ACT is gemonteerd in het frame.   
Hij kan aan een van beide kanten of volledig worden losgemaakt, en heeft gebogen randen die de stekkerdoos op zijn plaats houden wanneer de kabelgoot  
is losgemaakt. PACT is speciaal ontworpen voor bureaus met een uitschuifbaar bovenblad. EACT is een functionele basisversie met een lagere prijs.

IN DE HOOGTE VERSTELBAAR

De zit-/stabureaus van [P]-serie kunnen in de 
hoogte worden versteld met een simpele druk  
op de knop. Wissel regelmatig tussen zittend  
en staand werk voor de beste ergonomie.

PROGRAMMEERBARE HANDMATIGE 
BEDIENING

Handmatige bediening die de huidige hoogte  
van de tafel toont. Dankzij de geheugenfunctie 
met vier vooraf ingestelde hoogtes is het mogelijk 
om snel te wisselen tussen zitten en staan.

POWERBOX

Geïntegreerd in de tafel voor eenvoudige toegang  
tot elektrische en netwerkaansluitingen. Ruime  
vakken om kabels te verbergen. Kan ook worden  
gesloten wanneer de stekker in het stopcontact zit.  
Wordt geleverd met Wieland en een verlengsnoer in 
verschillende afmetingen.
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POWER TRAY

Decoratieve afdekplaat voor Power Dot 51. 
Voor 3 kabeldoorvoeren. 

POWER DOT 80

Stopcontact voor plaatsing in gat van 80 mm.  
Het binnenste deel kan worden gedraaid en opgetild 
om eenvoudig andere kabels te installeren.  
Aansluitkabel meegeleverd. 

KABELDOORVOER MET CONTACTDOOS

Slimme kabeldoorvoer met één contactdoos en 
vier gaten voor andere kabels. Veel functionaliteit 
op een kleine ruimte tegen een goede prijs.  

FRONTPANEEL IN FINEER OF LAMINAAT

Vul je bureau aan met een frontpaneel in houtfineer 
(eik, beuk, berk) of laminaat (wit, lichtgrijs, 
donkergrijs, beuk, berk, eik, grijs eik, amouk).  
Biedt een goede bescherming tegen nieuwsgierige 
blikken.

METALEN FRONTPANEEL

Vul uw bureau aan met een metalen frontpaneel 
in zilver, wit of zwart. Biedt een goede bescherming 
tegen nieuwsgierige blikken.

STILLE HOOGTEVERSTELLING

Het bureau kan snel op de juiste hoogte worden 
ingesteld, zodat u gemakkelijk kunt wisselen tussen 
zittend en staand werk. Dankzij de optimale  
motorisolatie is hij nagenoeg geruisloos.  
Een knelbeveiliging voorkomt botsingen met de  
gebruiker of voorwerpen.
 

650 EN 500 MM SLAGLENGTE

Het [P]-serie is leverbaar in twee hoogtes  
(620-1270 mm en 680-1180 mm, vanaf de  
bovenrand van het bureau). Het eerste hoogte- 
bereik is geschikt voor mensen tot ca. 200 cm  
groot en het lagere bereik voor mensen tot ca.  
185 cm groot. Beide bureaus voldoen aan de  
vereisten van EN527.

STELVOETJES

Alle [P]-serie bureaus hebben stelvoetjes om te  
compenseren voor oneffenheden in de vloer. 
De ingebouwde stelschroef is weggewerkt  
om de poten een stijlvolle look te geven.

FLEX FRAME

Als optie is een flexibel frame leverbaar,  
waardoor het bovenblad gemakkelijk kan  
worden aangepast aan andere afmetingen  
wanneer dat nodig is. Alles voor flexibele 
oplossingen die kunnen worden aangepast 
naargelang de situatie en de omgeving.

OPTI. Slimme opties en accessoires voor bureaus en vergadertafels. Ga naar kinnarps.be voor ons volledige assortiment.
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Kleuren en materialen

Onze Kinnarps Colour Studio-collectie biedt u honderden duurzame, creatieve en mooie materialen, kleuren en patronen.

De bovenbladen en onderstellen van [P]-serie zijn verkrijgbaar in een aantal verschillende materialen en kleuren.

Zie kinnarps.be/kcs voor meer informatie over kleuren en materialen.

Laminaat

Wit Lichtgrijs Donkergrijs Berk Beuk Eik Grijs eik Portland

Fineer Linoleum

Berk ZwartBeuk Eik Wit gepigmenteerd 
essenhout

Metaal

Wit Zwart Zilver
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