
SPACE

S U C C E S S F U L  I N T E R I O R S



SPACE HEEFT GEEN BEGIN  
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DE MENSELIJKE WERKPLEK
We hebben een goed geplande en aangename werkomgeving nodig om ons goed 
te voelen en goed te presteren. Dankzij de verschillende elementen kan het Space-
gamma beweging en communicatie stimuleren. Het biedt opties voor uiteenlopende 
plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar omgaan – zitten aan een 
bureau of vergadertafel, staand vergaderen, een koffiepauze nemen aan een island  
of gewoon neerzitten op de lage kasten voor een spontaan gesprek met collega’s. 
Een bewust flexibel ontwerp dat afwisseling, dialoog en welzijn bevordert.
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Stefan Brodbeck
Brodbeck Design

MET SPACE WILDEN WE EEN 
UNIVERSEEL SYSTEEM CREËREN  
DAT VERSCHILLENDE BEHOEFTEN 
VERVULT. EEN FLEXIBELE EN 
MODULAIRE OPLOSSING DIE 
MAKKELIJK AAN TE PASSEN IS. 
ELEMENTEN MET BOEIENDE 
EIGENSCHAPPEN EN OPTIES  
OM RUIMTEN TE CREËREN  
DIE FUNCTIONEEL, MAAR OOK 
EMOTIONEEL EN INSPIREREND ZIJN.”

“



7



8

Nr. 1
De verschillende elementen worden gebruikt 
om traditionele opbergmogelijkheden met 
finesse te creëren. De combinatie van 
open en gesloten opbergelementen en de 
toevoeging van gekleurde tussenschotten 
leveren een aantrekkelijke en persoonlijke 
look op.

Nr. 2
Elementen met verschillende hoogtes 
combineren zorgt voor een levendige 
uitstraling. In combinatie met fronten met reliëf 
en eiken poten is het opbergelement ook een 
goed ontworpen blikvanger in verschillende 
ruimten. Het lage opbergelement kan ook 
worden gecombineerd met seat cushions om 
gezellige zitruimten te creëren.

Nr. 3 
Verschillende kleuren, vormen en materialen 
komen samen in dit ontwerp. De innovatieve 
A-frame unit, die op lage kasten of rechtstreeks 
op de grond kan worden geplaatst, draagt bij tot 
gemakkelijk bereikbare opbergmogelijkheden. 
Ze zorgt ook voor een interessante look en een 
uniek karakter. De bureaus zijn leverbaar met 
twee verschillende soorten poten: houten 
A-poten die passen bij het metalen frame van 
de A-frame unit, en de geïntegreerde tafelpoot in 
het lage opbergelement, die ruimte bespaart in 
de werkomgeving.

SPACE – EEN SELECTIE
Space biedt eindeloze mogelijkheden om combinaties te creëren met een eigen 
uitstraling en functionaliteit. Laat u inspireren door de onderstaande selectie en  
ga naar onze website voor meer informatie, www.kinnarps.be/space
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NR. 4
Dankzij het flexibele en modulaire basisidee 
achter Space kunt u spelen met kleuren, vormen, 
verschillende hoogten, fronten en handgrepen. 
Open delen laten licht door, gesloten delen 
werken als tussenschot en kastruggen met 
verschillende kleuren creëren inspirerende 
contrasten. 

NR. 5
Het Space bureau in combinatie met het open 
Q-frame en de horizontale S-bridge zorgt voor 
veelzijdige opbergmogelijkheden op de juiste 
hoogte. Het fungeert ook als gedeeltelijk tus-
senschot dat de werkplekken van elkaar scheidt, 
maar toch uitnodigend is. Het Q-frame en de 
S-bridge dragen bij tot een unieke look waarbij 
legplanken en diverse kleuren en materialen een 
huiselijke omgeving op de werkplek creëren.

NR. 6
De organisch gevormde Spine bestaat uit 
een aantal aan elkaar gekoppelde lage 
elementen en zorgt voor een speelse uitstraling 
en multifunctionaliteit. Met de stroombox 
(lade voor netwerk- en stroomaansluitingen) 
hebt u altijd voeding binnen handbereik. 
Seat cushions, opbergelementen en bureaus 
creëren werkplekken met een modern design.
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THUIS OP HET WERK
In hedendaagse werkomgevingen zijn er ruimten nodig die een huiselijke sfeer oproepen om het 
gemeenschapsgevoel te stimuleren. Space biedt u de mogelijkheid om traditionele ruimten te 
combineren met innovatieve oplossingen waarbij kleuren, vormen en details een designervaring en 
een thuisgevoel op het werk creëren, waardoor een aangename en inspirerende omgeving ontstaat.
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Een kastrug met schrijfbord vormt een praktisch oppervlak waarop u 
kunt schrijven, snel notities kunt maken en nieuwe ideeën kunt delen. 

De met stof beklede kastrug creëert een zachte en karakteristieke  
uitstraling. Kies uit een groot aanbod van kleuren.
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KINNARPS NEXT OFFICE™ 
Tijdens een dag op kantoor doen we veel verschillende dingen. En met de moderne 
technologie kunnen we die activiteiten eigenlijk altijd en overal uitvoeren. Daarom zijn vaste 
individuele werkplekken op hun retour en is er meer behoefte aan flexibele, activity-based 
werkomgevingen. Daar kunt u een optimaal evenwicht vinden tussen het privéleven en het 
openbare leven, tussen vergaderingen en individueel werk, tussen concentratie en dialoog. 
Space past naadloos in deze activity-based werkomgevingen omdat het gamma variatie en 
flexibele ruimten biedt die kunnen worden aangepast aan de activiteit.
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INDIVIDUELE FOCUS
In het open klimaat van vandaag is het ook belangrijk dat we de kans krijgen om 
zonder onderbreking te werken, zodat we tijd hebben om na te denken, op nieuwe 
ideeën te komen of ons in nieuw materiaal te verdiepen. Space biedt u ruimte 
voor individueel werk. Op aparte werkplekken met tafels en wanden kunnen we 
schrijven, praten of e-mails versturen. De elementen kunnen ook worden gebruikt 
om de werkplekken van elkaar te scheiden en fungeren als geluidsdempers wanneer 
ze worden gecombineerd met stoffen kastruggen. Met stroomtoevoer binnen 
handbereik kunt u uw smartphone of laptop eenvoudig opladen.



U EN IK
Als we samenwerken en onze kennis en ideeën delen, kunnen we problemen oplossen 
en komen we verder. Met Space krijgen we de ruimte die we nodig hebben om te 
communiceren en te discussiëren. Dankzij de Spine met seat cushions kunnen we 
neerzitten voor een korte babbel. Maar de ruimte is nog steeds open en we zitten vlak 
bij andere collega’s, zodat we altijd iemand erbij kunnen betrekken. Zo ontstaat er een 
actief werkklimaat waar iedereen bij het proces wordt betrokken.
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TEAMWORK
Wanneer we als team werken, komen we samen en werken we 
aan verschillende projecten of in werkgroepen. Met Space kunnen 
we omgevingen samenstellen waar we de ruimte hebben om als 
team samen te werken. Creatieve zones met de functionaliteit om 
ervaringen uit te wisselen, waar presentaties kunnen worden gegeven 
en belangrijke kennis kan worden gedeeld. Zo kunnen we ons samen 
op de toekomst richten en de doelen halen die we hebben gesteld.



U opent de pop-upcontactdoos door er 
kort op te drukken. Daarna hebt u de 
contactdoos tot uw beschikking. 

VERGADEREN
Vergaderingen zijn vaak ruim van tevoren gepland, maar ontstaan 
soms ook spontaan. Hoe dan ook, ze zijn belangrijk en vaak essentieel 
om gezamenlijk te kunnen ontwikkelen. Space creëert ruimten voor 
verschillende soorten bijeenkomsten. In grote of kleine groepen, staand 
aan een island of zittend rond een vergadertafel, met iedereen in dezelfde 
ruimte of online. Levendige en uitnodigende omgevingen die tegelijkertijd 
gestructureerd zijn en waar de noodzakelijke functionaliteit beschikbaar 
is. Een plek waar we graag samenkomen om iets nieuws te ontwikkelen of 
om te evalueren en te leren van onze ervaringen.



GEZELLIGE MOMENTEN
Iedereen heeft af en toe tijd nodig om zich te ontspannen. Even informeel 
met andere mensen een praatje slaan, een kopje koffie drinken en wat 
nieuwe energie opdoen. Betekenisvolle momenten, omdat ze ons de kans 
geven om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen. En dat is 
belangrijk, omdat we op het werk tegenwoordig niet meer steeds op 
dezelfde plek zitten. Space creëert een thuisgevoel op de werkplek,  
met uitnodigende ruimten waar iedereen graag even gaat zitten.
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S-BRIDGE
Element dat in de hoogte tussen verhoogde kasten wordt 
geplaatst. Fungeert als verbinding naar het volgende 
opbergelement.

POOT
De dunne houten A-poten passen bij de andere 
houtsoorten van de rompen voor een uniforme 
uitstraling.

Q-FRAME
Metalen frame dat leverbaar is in twee 
maten en wordt gebruikt in combinatie 
met bepaalde rompen. Hiermee kunt u 
een open ruimte in de verschillende 
combinaties creëren.

TOPBLAD
Oberon-tafel met een organisch gevormd 
topblad met zachte lijnen. 

GEÏNTEGREERDE POTEN
De tafels kunnen worden geïntegreerd in de 
stroomboxen (met ronde of vierkante poten) 
zodat ze deel uitmaken van de Spine.

STROOMBOX, RECHT OF HOEK
Stroombox met of zonder contactdoos. De Spine wordt gecreëerd 
door de stroombox recht of in een hoek tussen de rompen te 
plaatsen. Ook beschikbaar zonder tafelintegratie.

LEG REDUCTION
Dankzij de slimme leg reduction 
kunnen twee elementen een paar 
poten delen voor een stijlvolle look.

ROMPEN
U kunt kiezen uit een uitgebreid assortiment 
rompen in verschillende hoogten, breedten en 
diepten. Leverbaar met veel verschillende 
afwerkingen aan de binnen- en buitenzijde.
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SPINE
Meerdere lage elementen die aan elkaar worden 
gekoppeld met een stroombox (in een hoek of recht). 
Oberon (zit-/statafel) kan worden geïntegreerd in 
stroomboxen. 

ISLAND
Meerdere kasten aan elkaar gekoppeld 
met een houten topblad. Kan ook worden 
geleverd met geïntegreerde 
stroomtoevoer. 

A-FRAME UNIT
Innovatieve opbergmogelijkheden, 
tussenschotten en designelementen 
die op opbergelementen of recht-
streeks op de vloer worden geplaatst.

CREËER UW EIGEN WERK-
OMGEVING MET SPACE
1. KIES ROMPEN, TAFELS EN, INDIEN VAN 
TOEPASSING, EEN STROOMBOX
Kies rompen, A-frame units, S-bridges, Q-frames enz.  
op basis van de werkomgeving die u wilt creëren en  
de manier waarop u tafels en ander meubilair wilt 
plaatsen en combineren. Met de stroombox, die voor 
voeding en tafelintegratie zorgt, wordt de Spine 
gecreëerd.

2. KIES INRICHTING
Er zijn verschillende opties voor de inrichting van  
de rompen beschikbaar, zoals legplanken, laden  
en tussenschotten in diverse kleuren.

3. KIES TOPBLAD
Voor het eiland kan je werkbladen kiezen in 
verschillende materialen en afmetingen.

4. KIES FRONTEN
De fronten zijn leverbaar in veel verschillende varianten 
en afwerkingen, in hout, glas of diverse kleuren. Er is 
ook een houten deur met een grafisch reliëfpatroon.

5. KIES HANDGREPEN
Er zijn verschillende soorten handgrepen beschikbaar 
in hout, metaal of kunststof.

6. KIES ONDERSTELLEN
U kunt kiezen uit verschillende onderstellen voor rompen 
en tafels. Door het aantal poten te beperken kunt u een 
stijlvolle en opgeruimde aanblik creëren wanneer ver-
schillende elementen naast elkaar worden geplaatst.

7. KIES OPTIES EN ACCESSOIRES
Stem uw werkomgeving en opbergmogelijkheden af  
op uw behoeften met functionele opties zoals sloten, 
contactdozen of kastruggen van acryl, en praktische 
accessoires zoals pop-upcontactdozen of 
kabelgeleidingsnetten.

Meer informatie op www.kinnarps.be/space
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De rompen hebben verborgen scharnieren 
voor een strakke look. De scharnieren 
zorgen ook voor een zachte, stille sluiting 
van de kastfronten.

Sommige rompen kunnen ook aan de 
muur worden gemonteerd. Zo creëert 
u opbergmogelijkheden in de hoogte 
zonder vloerruimte in te nemen.

Voor een nette aanblik zijn er aan de 
binnenzijde van de romp geen gaten, 
behalve de gaten voor de inrichtingen. 
Als u extra gaten nodig hebt, bv. om 
legplanken te kunnen verplaatsen, moet 
u het complete gatenpatroon kiezen.

Kies afwerking
AFMETINGEN Zie pagina 34.
ROMP Laminaat (wit, lichtgrijs, donkergrijs, grijswit, eik, grijs eik, beuk, berk, walnoot, amouk)  
en fineer (wit gepigmenteerd essenhout, gebeitste es, beuk, berk, eik, eik donkerbruin).

ROMPEN
U kunt kiezen uit een uitgebreid assortiment rompen in verschillende hoogten, breedten en diepten. Dankzij het modulaire 
ontwerp en de uitgebreide keuze aan materialen, afwerkingen en opties kan het gamma gemakkelijk worden aangepast 
aan verschillende omgevingen en individuele behoeften. U kunt rompen aan elkaar koppelen voor meer breedte of ze op 
elkaar stapelen voor meer hoogte. U bepaalt zelf de afwerking aan de binnen- en buitenzijde. Het eindresultaat is niet enkel 
een ordelijk en functioneel opbergelement, maar tevens een mooi ontworpen oplossing.
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SPOC (SPACE UITTREKBARE KAST) 
De SPOC (Space uittrekbare kast) kan worden gebruikt als persoonlijk 
opbergelement of als opbergelement voor twee personen (Duo). 
Beschikbaar in twee verschillende hoogten (740, 1.246 mm) en lengten 
(800, 900 mm). Gemakkelijk uit te trekken om te vinden wat u zoekt en 
terug te duwen voor functionele en nette ruimtes. 

OPBERGELEMENT EN 
TUSSENSCHOT
SPOC kan gemakkelijk worden uit-
getrokken en heeft een stabiel ont-
werp. De versie op tafelhoogte 
zorgt voor een extra werkoppervlak 
naast het bureau en meer persoon-
lijke opbergmogelijkheden dan een 
normaal ladeblok. De grotere SPOC 
heeft vernuftige eigenschappen: 
trek ze uit en u creëert uw eigen 
ruimte in een kantoorlandschap.  

Kies afwerking
ROMP Laminaat (wit, lichtgrijs, 
donker grijs, grijswit, beuk, berk, 
walnoot, amouk, eik, grijs eik)  
en fineer (wit gepigmenteerd 
essenhout, gebeitste es, beuk,  
berk, eik, eik donkerbruin).

A-FRAME UNIT
Interessante en innovatieve opbergmogelijkheden, tussenschotten en 
designelementen die op opbergelementen of rechtstreeks op de vloer 
worden geplaatst. Beschikbaar in één maat met veel kleur- en materiaal-
opties. Plaats de openingen in dezelfde richting of naar beide zijden.

De verschillende Q-frames en S-bridges van de Space-collectie dragen bij 
tot de esthetiek en de functionaliteit voor verschillende soorten werkom-
gevingen. Ze verbinden verschillende soorten ruimten met elkaar zonder vol-
ledig af te schermen en bieden ook praktische opbergmogelijkheden. Door 
opbergelementen te stapelen wordt het werkoppervlak ook volledig benut.

A-FRAME UNIT
De A-frame unit biedt u open en  
toegankelijke opbergmogelijkheden. 
Perfect voor (project)teams, die 
alles binnen handbereik hebben op 
de werkplek of aan de vergadertafel.

De unit werd ontworpen om te pas-
sen bij de fronten en de kastruggen 
in verschillende soorten werk- of 
vergaderruimten. Kastruggen en 
legplanken in verschillende kleuren 
zorgen voor nieuwe afwerkingen en 
een uniek karakter.

Q-FRAME
Metalen frame dat leverbaar is in 
twee maten en wordt gebruikt in 
combinatie met bepaalde rompen. 
Hiermee kunt u een open ruimte in 
de verschillende combinaties 
creëren.

S-BRIDGE
Een element dat in de hoogte 
tussen rompen wordt geplaatst en 
fungeert als verbinding naar het 
volgende opbergelement. Een 
zichtbare en aantrekkelijke 
oplossing op oogniveau.

Kies afwerking
METAAL Alle metaalkleuren.  
Zie pagina 28.
ROMP Laminaat (wit, grijs, lichtgrijs, 
donkergrijs, beuk, berk, eik, grijs eik, 
walnoot, amouk) en fineer (wit gepig-
menteerd essenhout, gebeitste es,  
beuk, berk, eik, eik donkerbruin). 

Kies afwerking
ROMP Beschikbaar in laminaat  
(wit, lichtgrijs, donkergrijs, grijswit, 
beuk, berk, walnoot, amouk, eik,  
grijs eik) en fineer (wit gepigmenteerd 
essenhout, gebeitste es, beuk, berk, 
eik, eik donkerbruin).

Kies afwerking
METAAL Alle metaalkleuren.  
Zie pagina 28.

Q-FRAME EN S-BRIDGE
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INRICHTING
Selecteer een inrichting voor de rompen afhankelijk van wat u wilt opbergen en hoe u dat wilt doen. U kunt kiezen 
tussen verschillende houten of metalen legplanken of laden. Combineer met tussenschotten om kleur, vorm, 
uitstraling en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan uw opbergmogelijkheden. 

SPACER MODULE 1
Bestaat uit twee tussenschotten en 
drie vaste legplanken.

SPACER MODULE 2
Bestaat uit twee tussenschotten, 
drie legplanken en verschillende 
opties voor individuele opberg-
mogelijkheden (beschikbaar in drie 
verschillende afwerkingen: met 
fronten, met twee of drie laden).

SPACER MODULE 3
Bestaat uit een vast tussenschot en 
twee legplanken.

Kies afwerking
De tussenschotten zijn leverbaar  
in laminaat (mintgroen, petroleum-
blauw, blauw, groen, oranje, 
goudgeel, rood, wit, grijswit, 
lichtgrijs, donkergrijs, zwart, grijs 
eik, walnoot en amouk) en fineer 
(wit gepigmenteerd essenhout, 
gebeitste es, beuk, berk en eik,  
eik donkerbruin).

TOPBLADEN
Voor de eilanden kan je werkbladen kiezen in verschillende materialen, afmetingen en kleuren. Een fantastische  
manier om contrasten te creëren en het opbergelement een individuele look te geven. De topbladen zijn leverbaar  
met gaten om bv. pop-upstopcontacten toe te voegen.

TOPBLAD IN LAMINAAT/FINEER
Kies tussen verschillende kleuren en 
laminaat- of fineervarianten voor het 
bovenblad. Een goede manier om de 
juiste uitstraling voor uw werkom-
geving te vinden. 

Kies afwerking
LAMINAAT Wit, lichtgrijs, donker-
grijs, grijswit, beuk, berk, walnoot, 
amouk, eik, grijs eik. 

FINEER Wit gepigmenteerd essen-
hout, gebeitste es, beuk, berk, eik, 
eik donkerbruin.
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FRONTEN
U kunt kiezen tussen veel verschillende fronten voor de rompen. Elke variant heeft een eigen look en functionaliteit.  
Kunnen ook worden gecombineerd met verschillende handgrepen. Standaard geleverd met verborgen scharnieren  
met zachte sluiting. 

GLADDE DEUR
Gladde deur voor een stijlvolle uit-
straling. Ook beschikbaar als glazen 
deur. Kies tussen verschillende 
materialen, kleuren en handgrepen. 
Kunnen indien nodig ook worden 
gecombineerd met sloten.

ROLLUIK
VERTICAAL EN HORIZONTAAL
Rolluik beschikbaar in verschillende 
materialen en kleuren. De handgreep 
en het rolluik hebben dezelfde kleur. 
Beschikbaar met vergrendelfunctie. 
Ook beschikbaar zonder slot.

SCHUIFDEUR
Schuifdeuren zijn ruimtebesparend 
omdat er niets naar buiten 
opent. Kies tussen verschillende 
materialen, kleuren en handgrepen. 
Kunnen indien nodig ook worden 
gecombineerd met sloten. Bepaalde 
schuifdeuren zijn leverbaar als 
deuren met reliëfstructuur.

Kies afwerking
Alle soorten laminaat en fineer  
(zie pagina 28) en glazen deur 
(helder glas). 

Kies afwerking
Alle soorten laminaat en fineer  
(zie pagina 28). 

Kies afwerking
LAMINAAT (wit, lichtgrijs, donker-
grijs, zwart, rood, groen, goudgeel, 
mintgroen, petroleumblauw, oranje).

Kies afwerking
KUNSTSTOF (wit, lichtgrijs, 
donkergrijs) en fineer  
(beuk, berk, eik).

HANDGREPEN
Combineer de fronten van uw keuze met handgrepen. U kunt kiezen tussen verschillende afwerkingen, kleuren en materialen.

NR. 4
Ingewerkte kunst-
stof handgreep. 
Zilver, wit of zwart.

NR. 8
Metalen handgreep. 
Zilver, wit, zwart of 
chroom.

NR. 6
Kunststof handgreep.  
Zilver, wit of zwart.

NR. 7
Metalen handgreep. 
Zilver, wit, zwart of 
chroom.

NR. 5
Metalen handgreep 
in zilver met houten 
detail in eik, beuk 
of berk.

NR. 9
Metalen handgreep.
Zilver, wit, zwart of 
chroom.

DEUR MET RELIËF
Houten deur met een grafisch 
reliëf patroon. Kies tussen 
verschillende kleuren en hand-
grepen. Kunnen indien nodig ook 
worden gecombineerd met sloten.
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ONDERSTELLEN
Het onderstel kan worden aangepast aan het type vloer en de vereiste functionaliteit. U kunt kiezen tussen poten, 
sokkels en wielen. Dankzij de slimme leg reduction kunnen twee elementen een paar poten delen voor minder 
poten en een stijlvolle look.

METALEN POTEN
Pootonderstel in metaal, 
beschikbaar met ronde 
of vierkante poten. Kan 
worden aangevuld met leg 
reduction (als meerdere 
elementen aan elkaar 
worden gekoppeld) om het 
aantal poten te verminde-
ren. Verstelbare stabilisa-
tievoet.

HOUTEN POTEN
Stijlvol houten pootonder-
stel met vierkante poten. 
Kan worden aangevuld met 
leg reduction (als meerde-
re elementen aan elkaar 
worden gekoppeld) om het 
aantal poten te verminde-
ren. Verstelbare stabilisa-
tievoet.

METALEN SOKKEL
Metalen sokkel. 
Regelvoeten

WIELEN
Mobiel onderstel als u 
meubilair en opbergele-
menten gemakkelijk moet 
kunnen verplaatsen. 

Kies afwerking
Zwart, wit, zilver, chroom.

Kies afwerking
Beuk, berk, eik. 

Kies afwerking
Zwart, wit, zilver, chroom.

Kies afwerking
Zwart, wit, zilver.

SEAT CUSHION
De Spine kan worden uitgerust met uitnodigende seat cushions, bekleed met stof in verschillende kleuren.  
De seat cushions op de opbergelementen vormen gemakkelijk toegankelijke zitruimtes voor pauzes en  
geven een uitnodigende en speelse afwerking aan de werkomgeving.

GA ZITTEN
Seat cushions creëren een plek waar 
iedereen graag even gaat zitten.  
Voor een korte vergadering of 
project briefing of gewoon om met 
een collega van een kop koffie te 
genieten.

Door seat cushions in verschillende kleuren en stoffen toe te voegen aan de Spine, 
voegt u ook kleur en vorm toe aan de werkomgeving.

Kies afwerking
Kies stoffen van Kinnarps Colour Studio.

HOUTEN SOKKEL
Metalen sokkel. 
Regelvoeten.

Kies afwerking
Hout en houtbeitsen
Es wit gepigmenteerd, 
gebeitste es, beuk, berk, 
eik, eik donkerbruin.
Laminaat Wit
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STROOMBOX
Een Space-stroombox is de basis van het ontwerp van de Spine. De Spine wordt gecreëerd door de Space-stroombox 
recht of in een hoek tussen de rompen te plaatsen. U kunt ook tafelpoten (Oberon zit-/statafel) integreren in de stroom-
box om bureaus en opbergelementen te combineren en aan elkaar te koppelen.

STROOMBOX, RECHT
Stroombox (metaal) in recht ontwerp. 
Kies met of zonder stopcontacten/
USB-laders en met of zonder poot-
integratie.

STROOMBOX, HOEK
Stroombox (metaal) in haaks 
ontwerp. Kies met of zonder stop-
contacten/USB-laders en met of 
zonder pootintegratie.

Kies afwerking
METAAL Alle metaalkleuren.  
Zie pagina 28. 

Kies afwerking
METAAL Alle metaalkleuren.  
Zie pagina 28. 

TOPBLAD EN POTEN
Combineer Space met bureaus en vergadertafels van het Oberon-gamma. U kunt kiezen uit verschillende topbladen en 
onderstellen. De tafels kunnen ook worden geïntegreerd in de stroomboxen (met ronde of vierkante poten) zodat ze deel 
uitmaken van de Spine. Vrijstaande tafels zijn leverbaar in hoogte instelbare varianten zodat u afwisselend zittend en 
staand kunt werken.

ORGANISCHE VORM
Het organisch gevormde bovenblad 
heeft zachte lijnen. De dunne houten 
A-poten passen bij de andere hout-
soorten van de rompen en het frame-
ontwerp van de A-frame unit voor een 
uniforme uitstraling.

Kies voor de tafel hetzelfde materiaal als voor de andere Space-elementen of 
creëer contrast door verschillende kleuren te gebruiken. 

Kies afwerking
TOPBLAD Fineer (es wit  
gepigmenteerd, gebeitste es,  
beuk, eik, eik donkerbruin, berk)  
of laminaat (wit, lichtgrijs, donker-
grijs, grijswit, beuk, berk, walnoot, 
amouk, eik. grijs eik).

POTEN Hout (wit gepigmenteerd 
essenhout, eik, beuk, berk, zwart, wit).

Stroomboxen in creatieve accentkleuren voegen een vleugje kleur toe aan de wer-
komgeving. Als u contactdozen kiest, hebt u ook een gemakkelijke stroomtoevoer.



30

2.13
 

The Better Effect Index
The Better Effect Index is de manier waarop Kinnarps  

het werk rond duurzaamheid in interieurontwerpprojecten  

eenvoudiger en duidelijker maakt. Dit is de duurzaamheidsscore 

van het product, op basis van zes verschillende domeinen  

en twaalf verschillende indicatoren. 

Kinnarps.be/nl-be/over-kinnarps/the-better-effect-index/



KASTRUGGEN IN LAMINAAT OF FINEER 
Een kastrug in fineer (wit gepigmenteerd  
essenhout, eik, beuk of berk) geeft het  
opbergelement een aantrekkelijke look aan 
zowel de binnen- als buitenzijde. Kastruggen  
in laminaat zijn ook beschikbaar in diverse  
hout afwerkingen en kleuren.

COMPLEET GATENPATROON
Als u extra gaten wilt zodat u legplanken kunt 
verplaatsen, moet u het complete gatenpatroon 
kiezen. De zijwanden van de romp worden dan 
aan de binnenzijde voorzien van gaten die een 
flexibele indeling mogelijk maken.

OPTIES

KASTRUG MET SCHRIJFBORD 
Kastrug met schrijfbord (wit) die kan worden 
gebruikt als een gemakkelijk toegankelijk schrijf-
oppervlak. 

STOFFEN KASTRUG
Met stof beklede kastrug die bijdraagt tot een 
zachte uitstraling. Ook te gebruiken als prikbord 
om notitieblaadjes te bevestigen. De stoffen zijn 
beschikbaar in verschillende kleuren

MS BRIEVENBUS
Kunststof brievenbus (openingsafmetingen:  
265 x 25 mm) om aan de voorzijde van opberg-
elementen te plaatsen. Voor een praktische post-
verwerking voor individuen of de afdeling. Kan 
worden gecombineerd met combinatiesloten.

SLOT
Voorzie de opbergelementen van hoogwaardige 
sloten voor veilige opbergmogelijkheden. Kies 
tussen standaardsloten met sleutels, Cremone 
vergrendeling, hangsloten of combinatiesloten.

CONTACTDOOS
Zwarte contactdoos om in een stroombox (aan 
beide zijden) of island te plaatsen. Zorgt ervoor 
dat u voeding en USB-laders binnen handbereik 
hebt.

HANGMAPPENFRAME
Hangmappenframe voor hangklassement.  
Beschikbaar in verschillende maten.
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ACCESSOIRES

METALEN LEGPLANK
Stevige en duurzame legplank gemaakt van zwart 
metaal.

VERSTERKTE HOUTEN LEGPLANK
Houten legplank met extra versterkingen voor 
zwaardere lasten. 

HOUTEN LEGPLANK 
Kies het vereiste aantal legplanken voor uw 
opbergelement. De legplank is gemaakt van  
hout en beschikbaar in laminaat of fineer. 

LEGPLANK VOOR LATERAAL HANGMAPSYSTEEM
Legplank voor lateraal hangmapsysteem in zwart 
gepoederlakt metaal. Deze legplank is uitermate 
geschikt voor gebruik met laterale hangmappen 
die onder de legplank hangen.

POSTSORTEERVAK
Open postsorteervak. Beschikbaar in donkergrijs 
of laminaat (mintgroen, petroleumblauw, blauw, 
groen, oranje, goudgeel, rood, zwart).

INDIVIDUELE OPBERGMOGELIJKHEDEN – 
TWEE LADEN
Opbergoplossing met twee laden voor veelzijdige 
opbergmogelijkheden. De romp is wit en de 
fronten zijn leverbaar in laminaat, alle hout- en 
standaardkleuren en fineer.

KABELGELEIDINGSNET
Groot kabelnet (zwarte mesh) dat wordt vast- 
geklikt onder het blad. Houdt kabels en stekkers 
op hun plek, zodat ze niet op de grond hangen  
en in de weg liggen.

CASSETTE VOOR DOCUMENTEN
Kunststof cassette voor A4-documenten (met 
zeven bakjes) die in of op kasten kan worden ge-
plaatst. Zwarte buitenzijde met lichtgrijze bakjes. 

POP-UPCONTACTDOOS
U opent de pop-upcontactdoos door er kort op 
te drukken. Daarna hebt u de contactdoos tot uw 
beschikking. Duw de contactdoos weer in als u 
klaar bent, zodat uw werkblad snel weer strak en 
opgeruimd is.
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MAPPENREKJE
Mappenrekje (zwart) voor A4-hangklassement. 
Kan worden uitgetrokken en biedt ordelijke en 
overzichtelijke opbergmogelijkheden. 

HANGMAPPENLADE MET TUSSENSCHOTTEN
Metalen hangmappenlade (zwart) die in kasten 
kan worden geplaatst om ringmappen op te 
bergen of als opbergbox kan worden gebruikt. 

BOEKENSTEUN
Stevige steun voor ringmappen of boeken in  
staaldraad met zwarte poedercoating. De steun  
wordt op de voorste rand van de legplank 
geplaatst.

OPBERGRUIMTE TOPBLAD
Kleine opbergruimte aan het topblad, gemaakt 
van zwarte kunststof met bakjes voor kleine 
voorwerpen zoals pennen, papierklemmen en 
Post-its. Inclusief ingebouwde plakbandhouder.

RE:FILL LADE
Duurzame opbergbox gemaakt van gerecycleerde 
re:fill. Biedt stille en zachte opbergmogelijkheden. 
Kan worden gebruikt als opbergelement in 
kasten of vrijstaand.

HANGMAPPEN
Klassieke hangmappen in A4-formaat in 
stevig karton met stalen rails. Ruim met een 
gerimpelde basis.

KLEDINGHAAK
Kledinghaak in metaal met drie haken om jassen 
of tassen aan te hangen. Kan in kasten worden 
geplaatst om buitenkleding op een praktische 
manier op te bergen.

KABELGOOT
Praktische kabelgoot (in aluminium) voor 
plaatsing op de vloer. Bundel elektriciteitskabels 
tussen contactdozen en island op een veilige 
manier. 
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AFMETINGEN & TECHNISCHE SPECIFICATIES

ROMPEN

988
Incl. bovenblad

Diepte 400 Diepte 330 Diepte 600

* Deze modules met breedte 400, 800, 1.000 en 1.200 mm kunnen ook aan de muur worden gemonteerd.
Op deze pagina vindt u een overzicht van bestaande eenheden en afmetingen. 
Neem voor de specifieke configuratie-opties contact op met uw sales consulent.

Deze rompen zijn in de hoogte compatibel met 
de bestaande serie[e]-opbergelementen. Neem 
voor de specifieke configuratie-opties contact op 
met uw sales consulent.

SERIE[E]-COMPATIBELE ROMPEN (HOOGTE)

Diepte 400

Deze rompen kunnen worden aangepast voor 
open opbergmogelijkheden zonder deuren. De 
bovenzijde (blad) wordt daarom uitgelijnd met 
de basis en de zijkanten voor een opgeruimde 
uitstraling.

ROMPEN VOOR OPEN OPBERGMOGELIJKHEDEN

Diepte 400

* Deze modules met breedte 400 en 800 mm 
kunnen ook aan de muur worden gemonteerd.

Hoogte Hoogte

Hoogte
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SPACE
ROMPEN Basis/top: 19 mm – spaanplaat met laminaat (kunststof randen) of fineer (houten randen). Zijkanten: 16 mm – spaanplaat met laminaat (kunststof 
randen) of fineer (houten randen). Kastrug: 8 mm – spaanplaat met wit laminaat (standaardafwerking). Andere kastrugopties beschikbaar. MODULAIR SYSTEEM P 
(staand), ideaal voor A4 verticaal, en L (liggend) voor A4 horizontaal. S-BRIDGE Basis/blad: 19 mm – spaanplaat met laminaat of fineer. Zijkanten/
scheidingswanden: 16 mm – spaanplaat met laminaat of fineer. A-FRAME Gemaakt van metaaldraad met een diameter van 12 mm. Q-FRAME Gelaste structuur, 
vierkant profiel (15 x 15 mm). STROOMBOX Metalen stroombox voor aansluitingen in een hoek (22,5°) of recht van opbergelementen in een Spine. Stroombox 
beschik baar met of zonder tafelintegratie. Met contactdozen aan één of beide zijden of geen contactdozen. FRONTEN 16 mm – spaanplaat of MDF met laminaat 
(kunststof of houten randen) of fineer (houten randen). SCHARNIEREN Verborgen scharnieren met zachte sluiting met een openingshoek van 110°. Ook 
beschikbaar met een openingshoek van 270° (niet verborgen). ONDERSTEL Sokkel met geïntegreerde, verstelbare stabilisatievoet (20 mm). Sokkel (PLBA) in metaal 
(zwart, wit, zilver, chroom). Onderstel in metaal, beschikbaar met ronde of vierkante poten (zwart, wit, zilver, chroom). Verstelbare stabilisatievoet, 20 mm. Onderstel in 
hout, beschikbaar met vierkante poten (beuk, berk, eik). Verstelbare stabilisatievoet, 10 mm. Leg reduction, twee kasten delen een pootuitsparing, zodat het aantal 
poten kan worden verminderd. Mobiel metalen onderstel (MOB) in zwart, wit, zilver of chroom. Vergrendelbare wielen in bijpassende kleuren (wit - witte wielen met 
grijze wielhouders, grijs - grijs met zwarte wielhouders, zwart - zwart met grijze wielhouders, chroom - zwart met grijze wielhouders). TOPBLAD 23 mm – spaanplaat 
met laminaat (kunststof randen) of fineer (houten randen). OPTIES Schuifdeur met zachte sluiting (SDI) en front met hangmappenlade (FF). Compleet gatenpatroon, 
kastrug in contrasterend materiaal (fineer, laminaat, acryl, stof of met schrijfbord), brievenbus, hangmappenframe, contactdoos, slot (standaardslot, Cremone 
vergrendeling, combinatieslot of  hangslot). ACCESSOIRES Houten legplank met versterkingen, metalen legplank, lateraal hangmapsysteem, individuele opberg-
mogelijkheden (twee laden), postsorteervak, kabelgeleidingsnet, pop-upcontactdoos, cassette voor formulieren, boekensteun, hangmappenlade, mappenrekje, 
opbergruimte topblad, hangklassement, re:fill lade, kunststof lade, kledinghaak. SCHAAL 1:100. EENHEID mm. ONTWERP Stefan Brodbeck, Brodbeck Design.

DESIGNMODULES

Q-FRAME TUSSENSCHOTS-BRIDGE A-FRAME UNIT SPACE-BOX

* De Space-box kan ook aan de muur worden gemonteerd.
** De A-frame unit bestaat uit 2 x SBU (Space-box) en een A-frame.

Diepte 400Diepte 400 Diepte 400 Diepte 400 Diepte 298/315

ONDERSTELLEN

SOKKEL

Diepte 330 Diepte 400 Diepte 600

ONDERSTEL

Diepte 330 Diepte 400 Diepte 600

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

MOBIEL ONDERSTEL

Diepte 400

Max. belasting 75 kg/wiel
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