EXPRESS SORTIMENT

DET IDEELLE HJEMMEKONTORET
FINNER DU HER!
Grunnet dagens situasjon med COVID-19, og med sosial distansering som ett av
tiltakene, har gjort at mange bedrifter har innført hjemmekontor – og med dette ulike
retningslinjer for arbeid fra hjemmet.
Dette har ført til at flere tusen arbeidstagere har hatt, og vil ha behov for å skape et
arbeidsmiljø hjemme – et hjemmekontor. For å holde produktivitet, motivasjon og trivsel oppe, er det viktig å skape gode rammer, med god ergonomi - også hjemme. Vi har
derfor har vi satt sammen en pakke av kontorstol og skrivebord som vi mener passer
perfekt til hjemmekontoret. For deg, og for å tilby dine ansatte.
Kinnarps har lang erfaring i å hjelpe bedrifter å finne de gode innredningsløsningene.
Vi har forsket og utviklet, og i snart 80 år produsert kontormøbler som er fleksible,
ergonomisk korrekte, og med tidløs design. Vi ønsker nå å hjelpe deg med å få samme
komfort og gode løsninger hjemme. Kontorstol og skrivebord er valgt ut fra et bredt
sortiment, fordi disse produktene møter kravene til ansatte som ønsker en god stol å
sitte i en hel dag, samtidig som designet er noe du ønsker å ha hjemme. Det passer
inn. Det er viktig å forebygge og unngå belastningsskader, uansett hvor man sitter, så
utvalget vårt tilbyr funksjonalitet og flere tilpasningsmuligheter.
Produktene er en del av vårt såkalte Express-sortiment med en estimert leveringstid
på 14 dager (fra bestilling til levering) avhengig av hvor du befinner deg.
Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon om bestilling og levering.
Oversikt over våre avdelinger og forhandlere finner du HER
Kinnarps.no

DESK SERIES[P] (HW-P128-20-15) Kr. 4340,Stabilt og enkelt elektrisk hev/senk skrivebord. Oppfyller alle ergonomiske krav til bevegelse og variasjon gjennom arbeidsdagen. Bordplate
(120x80mm) i hvit laminat. Hvite ben (625-1275mm)

DESK SERIES[E] ONE (HW-O128-2-15) Kr. 1060,Funksjonelt skrivebord som passer godt inn i mindre lokaler og rom. Bordplate (120x80mm) i hvit laminat og hvite ben i fast høyde (724 mm)

SPACE PEDESTAL (HW-PV63S-16-15) Kr. 1490,En praktisk skuffeseksjon på hjul som gir deg en fleksibel og funksjonell
lagringsenhet. Leveres i hvit laminat. 3 skuffer (låsbare), håndtak i sølv.

TASK CHAIR 5000 (HW-5222-1-264) Kr. 3000,En kontorstol med god komfort med gode ergonomiske innstillingsfunksjoner som oppmuntrer til bevegelse. Sittehøyde, setedybde og rygghøyde
kan justeres. Svart fotkryss, hjul for harde gulv, stoff Radio 5798 mørkegrå.
Sete og rygg er godtpolstret, synkron mekanisme, sete kan justeres i høyde
og dybde, ryggstøtte Kan justeres i høyden. Armlener kan justeres i høyde
og bredde.

TASK CHAIR PLUS (HW-8784-244-264) Kr. 5730,En kontorstol av høy kvalitet med fokus på naturlig bevegelse. Stolen
er meget fleksibel. Designet for å holde kroppen din i bevegelse.
Svart fotkryss, hjul for harde gulv, stoff Radio 5798 mørkegrå,
synkron vippefunksjon, armlener 4 justerbar i høyde,
bredde og dybde, nakkestøtte (trinnløs regulerbar) i sort kunstskinn.

TASK CHAIR CLARO (HW-D1053B-6-264) Kr. 2280,En enkel, men funksjonell kontorstol med synkron mekanisme for god bevegelse i sete og rygg. Vippemotstanden kan justeres, og ryggen kan låses
i fire forskjellige stillinger. Sort fotkryss, polstret sete, i stoff Radio 5798
mørkegrå, justerbart sete i høyde og dybde, Mesh ryggstøtte i fast høyde
med korsryggstøtte, armlener som kan justeres i høyde.

Ønsker du å lese mer om hvordan du kan velge riktig kontorstol, kan du lese mer HER Og,
HER finner du mer om hvordan du kan velge riktig skrivebord.

Kinnarps.no

* Priser er oppgitt eks. mva. og det vil tilkomme en leverings- og monteringskostnad på
kr 500,- pr. levering innenfor en radius på 30 km fra nærmeste Kinnarps kontor.
Ved avstander ut over dette, gjøres lokal avtale.

