
POLARIS

WORKSPACE SOLUTIONS



POLARIS ÄR EN FLEXIBEL 
BÄNKLÖSNING SOM 
DELAS AV GRUPPEN. OCH 
ANPASSAS AV INDIVIDEN.









BALANSERAD LJUDNIVÅ OCH EGET UTRYMME

Polaris tillsammans med olika varianter på bordskärm ger individen utrymme 
för koncentration även när man arbetar vid en bänklösning. Bordsskärmen 
Prim bidrar till en bra och balanserad ljudnivå, något som är viktigt i öppna 
arbetsmiljöer. Med hjälp av ett praktiskt universalfäste kan du även använda 
andra varianter på bordskärmar för att skapa egna utrymmen. Placera skärmarna 
mellan borden eller vid sidorna av respektive arbetsplats. 



SKAPAD FÖR MÅNGA OCH ANPASSAD FÖR DIG

Polaris skapar effektivt flera arbetsytor för gruppen. Då den är höj- och sänkbar 
får samtidigt individen möjlighet att anpassa arbetshöjden. Olika kombinations-
möjligheter, i flera utföranden, bordsskivor i olika längder (1200 - 2000 mm) och 
smarta funktioner ger en arbetsplats utformad efter behoven.

DESIGN: KINNARPS STUDIO



VARIATION OCH VÄLMÅENDE

Respektive arbetsyta i Polaris bänklösning går att justera i höjd. En viktig fördel då 
det ur ett ergonomiskt perspektiv är bra att variera mellan att sitta och stå under 
arbetsdagen. Detta för att få igång blodcirkulationen och förhindra statisk belast-
ning. Möjligheten att anpassa arbetshöjden gör också att Polaris kan användas 
på olika sätt och för olika arbetsuppgifter. Ett höj- och sänkbart bord gör att du 
även får en korrekt arbetshöjd vid sittande arbete. 





ETT HARMONISKT UTTRYCK

Polaris blir naturligt en del av en arbetsmiljö där uttrycket är lika viktigt som 
funktionen. Där flera praktiska arbetsytor med individuellt anpassade arbets-
höjder tillsammans med linjerade skärmar bildar en harmonisk helhet. Den inte-
grerade kabelhanteringen (finns i flera varianter) ger ett rent och städat intryck. 



ANPASSA EFTER RUM OCH BEHOV

Med sin smarta kopplingsbarhet är Polaris enkel att anpassa efter den miljö där 
den ska användas. Seriens enheter kopplas ihop med skärmar och tillbehör för en 
genomtänkt helhetslösning. Du väljer det antal enheter som du behöver och kan 
även låta lösningen fortsätta runt hörn eller pelare för att effektivt nyttja den till-
gängliga ytan. Placera Polaris som singelbord med avslut, i rader med singelbord 
eller med singelbord i mitten. Den är även enkel att komplettera och anpassa om 
behoven ändras i framtiden.



KABELRÄNNA VERTIKAL
Praktisk kabelränna som leder ner kablarna 
vertiklat mot kabelbrunn i golvet. Utmärkt när 
strömförsörjningen sker via golvet.

KABELRÄNNA FÖR RAM
Stadig kabelränna som monteras mellan 
konsolerna i ramen. Stort utrymme för kablar, 
grenuttag och adapters och med integrerat 
lock som döljer allt. Har uttag i ändarna för 
dold kabledragning mellan enheterna.

HÖJ- OCH SÄNKBART
Sitt/ståborden i Polaris går att höja eller sänka 
steglöst, bords höjd 635 – 1 285 mm, med 
tystgående motor. Har säkert klämskydd som 
innebär att om bordet träffar något hinder så 
bryts strömmen.

POWERBOX
Powerbox med flera uttag, nätverk och i vissa 
fall laddande USB-uttag samt en kabelfälla 
som gör att man slipper missprydande kablar.

SKIVOR OCH UNDERREDEN
Du kan välja mellan bordsskivor i olika 
storlekar. De finns i laminat eller fanér i olika 
utföranden. Det fyrkantiga sitt/ståbenet samt 
underredet finns i färgerna silver, vitt och svart. 
Golvutjämning sker enkelt genom den integre-
rade dolda justerskruven i benet.

KABELRÄNNA UNDER BORD
Rymlig justerbar kabelränna (vit, svart eller sil-
ver) där du samlar alla kablar och eluttag. Lätt 
att vinkla ned åt båda håll eller helt hakas av.

FUNKTIONER OCH TILLVAL



BORDSSKÄRM PLACERING
Du kan välja att placera bordsskärmen Prim 
framför respektive arbetsyta och även mellan 
arbetsplatserna. För en balanserad ljudnivå och 
individuellt utrymme.

Fenice

Bordsskärm Prim

FÄSTE FÖR ANDRA SKÄRMAR
Som tillval finns även ett universalfäste som 
enkelt klämmer fast andra skärmar än Prim.

8051 8090 8098

8013 8021 8072

8055 8064 8039

8043 8092



VAL AV MATERIAL

De olika materialvalen på bordsskivor och ben ger dig möjlighet att skapa det 
uttryck du vill ha. Du kan välja mellan elegant ek-, bok- eller björkfanér och sju 
tilltalande laminat i kombination med ben i svart, vitt eller silver.

Laminat

Ek Bok Björk Grå ek Amouk

Bok Björk Vitbetsad ekEk Mörkbrun ek

Fanér

Metall

Silver SvartVit

Ljusgrå Vit

MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Polaris tillverkas i våra egna produktionsanläggningar vilket ger oss kontroll över 
hela kedjan. Vår tillverkning sker även på ett resurseffektivt och hållbart sätt. 
Bordsskivorna är FSC®-märkta i vissa utföranden vilket innebär att träet kommer 
från certifierade skogar som brukats på ett ansvarsfullt sätt.



POLARIS BÄNKLÖSNING

SKIVA 23 mm, spånskiva, laminerade skivor (ek, bok, björk, grå ek, amouk, ljusgrå, vit), fanérade skivor (ek, bok, björk, vitbetsad ek, mörkbrun ek). 

UNDERREDE Ben finns i silver, vit eller svart finish och har eldrivna ställdon för individuell höjdjustering (bords intervallet 635-1,285 mm). Helsvetsad ram  

med integrerade konsoler i samma finish som benen. TILLVAL (ett urval) Skivurtag, kabelränna, kabeluppsamlare, powerbox, datorhållare, monitorarm, 

eluttag och laddare för mobiltelefon. DESIGN Kinnarps Studio. SKALA 1:100 ENHET mm. 

Duo-bänk Singel-bänk
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