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OBERON
Stół, którego inteligentny design przybiera różne kształty. Do pracy indywidual-
nej. Spontanicznych rozmów. Zaplanowanych zebrań. Orzeźwiająca mieszanka 
materiałów i kolorów. Lekka rama. Różne kształty blatów. Funkcjonalność. I este-
tyka. Ciekawy wygląd. Ergonomiczne rozwiązania. Nazwaliśmy go Oberon, imie-
niem króla Elfów z Szekspirowskiego „Snu nocy letniej”. Dlatego, że nasz Oberon 
jest wyjątkowy, innowacyjny i opiera się na klasycznych podstawach. Na skandy-
nawskich wartościach i rzemiośle.

ATRAKCYJNY I FUNKCJONALNY
Oberon to nowa kolekcja biurek, która wyraża nasz pogląd na dobry i inteli-
gentny design. Biurka są ergonomiczne, elastyczne i funkcjonalne oraz przy-
jemne dla oka. Wzornictwo i wykończenie czerpią ze skandynawskich warto-
ści. Proste, eleganckie linie i ciekawy dobór materiałów, kształtów i kolorów. 
Gładkie powierzchnie. I ergonomiczne zalety. Możliwość zmiany pozycji pracy 
z siedzącej na stojącą. Biurka, stoły konferencyjne i stoliki do kawy do wyboru. 
Można łączyć blaty i ramy tak, aby najlepiej pasowały do potrzeb użytkowni-
ków i warunków pomieszczenia. 
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CZYSTE LINIE

Podstawę designu serii Oberon stanowią czystość i funkcjonalność. Na plan 

pierwszy wysuwają się jakość i trwałość. Wzornictwo odznacza się elegancją 

i czystością formy. Wszystkie stoły opierają się na wspólnym projekcie, ale 

uzyskują inny wyraz w zależności od użytego materiału oraz koloru blatów 

i nóg. Ścięte krawędzie blatów nadają stołowi lekkości i przyciągają uwagę. 

Stopy i uchwyty dobrze pasują do wąskich nóg. Stopki stabilizujące, których 

można użyć do poziomowania, umieszczono tak, by były niewidoczne.
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Projekt: Kinnarps Studio
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ATUTY ERGONOMII 
Możliwość zmiany pozycji z siedzącej na stojącą oznacza, że stołu Oberon 
można używać na różne sposoby. I do zadań różnego typu. Z ergonomicznego 
punktu widzenia korzystna jest możliwość zmiany pozycji podczas pracy — 
z siedzącej na stojącą i na odwrót. Wspomaga to krążenie krwi i zmniejsza 
ryzyko urazów powstałych na skutek chronicznego przeciążenia mięśni 
i  ścięgien (RSI). Stół o regulowanej wysokości pozwala znaleźć właściwą 
wysokość pracy w pozycji siedzącej. Aby ułatwić regulowanie wysokości,  
Kinnarps opracował nowy mechanizm sterujący do modeli z regulowaną 
wysokością blatu. Pokazuje wyraźnie wysokość stołu na wyświetlaczu 
i pozwala na zaprogramowanie w celu dostosowania stołu do różnych wysokości. 
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SWOBODA MODYFIKACJI



DO RÓŻNYCH POMIESZCZEŃ I RÓŻNYCH STYLÓW
Stoły Oberon można modyfikować na wiele sposobów dzięki szerokiej gamie 

blatów i ram. Więcej materiałów i kolorów. Kształtów i wykończeń. Fornir 

i laminat. Dąb, buk, brzoza lub orzech. Czarny, jasnoszary lub biały. Z ścię-

tymi krawędziami lub bez. Białe, czarne, srebrne lub chromowane ramy. 

Nogi o przekroju kwadratowym lub okrągłym. Wiele możliwości. Aby odna-

leźć idealne połączenie. Które pasuje do konkretnego pomieszczenia. I two-

rzy atrakcyjny całościowy efekt.
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DOSTOSOWANY DO POTRZEB 
Oberon to linia ergonomicznych i funkcjonalnych stołów, które łatwo dostoso-

wać do swoich potrzeb. Wszystkie blaty o różnych kształtach i na różnych 

ramach są całkowicie kompatybilne i można je dowolnie łączyć. Wszystko  

to w imię elastyczności i funkcjonalności. System jest zaprojektowany tak, by 

stworzyć optymalne miejsce pracy i spotkań dla każdego. Podstawą jest 

solidna centralna rama mocująca z systemem szyn. Łączenie kilku stołów 

odbywa się za pomocą specjalnych złączek. Konstrukcja pozwala także  

na skracanie lub wydłużanie stołów w zależności od potrzeb i sytuacji.
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BIURKA
Biurka są nieodłącznym i istotnym elementem naszych miejsc pracy. Oberon 

oferuje elastyczną i praktyczną platformę. Zarówno pod względem wzorni-

ctwa, jak i funkcji. Ramy z blatami w różnych kształtach, rozmiarach i mate-

riałach można łączyć na wiele sposobów. W zależności od tego, gdzie chcemy 

umieścić biurka. I w jakim otoczeniu. W biurze na planie otwartym czy w śro-

dowisku pracy opartym na aktywności? W zależności od rodzaju wykończenia. 

Oraz potrzeb jednostek i zespołów. Biurka wyposażone są w  trwałe blaty 

i stabilne nogi. Są też wygodne w użytkowaniu, dzięki elastycznym opcjom, 

takim jak uchwyty na kable, które pomagają utrzymać porządek  

na powierzchni blatów. Dostępne są wersje ze stałą wysokością blatu  

oraz modele przeznaczone do pracy siedzącej lub do pracy w pozycji zmiennej 

— siedzącej lub stojącej. Do biurek Oberon świetnie pasują serie naszych 

ergonomicznych i funkcjonalnych foteli obrotowych, na przykład Esencia. 
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STOŁY KONFERENCYJNE
Spotkania odgrywają coraz ważniejszą rolę. Potrzebujemy funkcjonalnie 

wyposażonych sal konferencyjnych, które pobudzają do kreatywności i wspól-

nych dyskusji. Tych zaplanowanych i tych spontanicznych. Stół konferencyjny 

Oberon występuje w wielu rozmiarach, kształtach i opcjach. Może służyć 

zarówno mniejszym, jak i większym grupom. W salach konferencyjnych  

lub miejscach, gdzie spędza się przerwy. W połączeniu z naszymi krzesłami 

konferencyjnymi tworzy ciekawą i funkcjonalną aranżację. Stworzony do dia-

logu i nowych pomysłów.
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STOLIKI DO KAWY
Stoliki do kawy z serii Oberon są praktyczne i sprzyjają spotkaniom. Wystę-

pują w różnych kształtach i wysokościach. Idealne do strefy recepcji i prze-

strzeni wspólnych. Standardowa wysokość siedziska do spotkań i rozmów. 

Nasze wysokie stoliki do krótkich, aktywnych spotkań i przerw na stojąco. 

Krzesła lub wysokie stołki umieszcza się wokół nich w zależności od rodzaju 

grupy uczestników spotkania lub rodzaju miejsca, jakie chcemy stworzyć. 
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FUNKCJE I OPCJE
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ŁĄCZENIA
Łączenie kilku stołów odbywa się za pomocą 
specjalnych złączek. Różne konfiguracje i funk-
cje tworzy się w zależności od wybranych blatów. 
Ramy łączące służą do tworzenia stołów o dłu-
gości ponad 2200 mm. Dostępne w kolorze 
srebrnym, białym, czarnym oraz w wykończeniu 
chromowanym.

NOGI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM
Nogi o przekroju okrągłym – wykończenie o spo-
kojnym wyrazie. 

NOGI O PRZEKROJU KWADRATOWYM
Kwadratowe nogi są atrakcyjnym i prostym 
w formie elementem. 

REGULACJA WYSOKOŚCI (SS/SSA)
Wysokość biurek do pracy na siedząco lub sto-
jąco (nogi o profilu okrągłym SS/nogi o profilu 
kwadratowym SSA) reguluje się prostym naci-
śnięciem guzika. Wysokość biurka wynosi od 615 
do 1275 mm. Trwały mechanizm podnośnika 
elektrycznego ogromnie ułatwia podnoszenie 
i opuszczanie blatów. 

REGULOWANE NOGI DO PRACY NA SIEDZĄCO 
LUB STOJĄCO (SM/SMA)
Ręcznie regulowane nogi (SMA) do pracy siedzą-
cej można łatwo dostosować do potrzeb różnych 
użytkowników. Za pomocą korbki można unosić 
i  opuszczać blat stołu. Wysokość reguluje się 
w  zakresie 615-835 mm. Do wszystkich stołów 
dostępne są także nogi o stałej wysokości 
740 mm (SF). 

STOŁY NA NODZE PILAROWEJ O STAŁEJ 
WYSOKOŚCI (TPM/TPA/TPH)
Stoły konferencyjne i stoliki do kawy wsparte są 
na filarze o stałej wysokości z podstawą w kształ-
cie krzyża. Wysokość stołu: 740 mm (TPM), 
900 mm (TPA), 1100 mm (TPH).
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INTELIGENTNY PANEL STERUJĄCY 
WYSOKOŚCIĄ BLATU
Wysokość biurek można regulować przy pomocy 
inteligentnego panelu sterującego, który jest 
dostępny jako opcja dodatkowa. Wyraźnie 
widoczna jest wysokość biurka w centymetrach. 
Wszystko po to, by zachęcić użytkowników  
do ustawienia wysokości, która najlepiej im 
odpowiada. Dzięki funkcji inteligentnej pamięci 
można zapisać cztery różne wysokości, odpowia-
dające preferencjom różnych użytkownikom. 

REGULACJA NÓG
Wszystkie stoły Oberon mają system poziomo-
wania nóg, niwelujący nierówności podłogi. 
Regulowane stopki są wbudowane w podstawę 
nóg, stanowiąc elegancki element wykończenia.

RĘCZNE STEROWANIE WYSOKOŚCIĄ BLATU
Wysokość biurek przeznaczonych do pracy  
na siedząco i stojąco można łatwo regulować 
prostym naciśnięciem guzika na łatwo dostęp-
nym ręcznym panelu sterowania.

KÓŁKA
Biurka mogą stać się mobilne dzięki zamonto-
waniu lekko obracających się i blokowanych 
kółek.

BLAT PRZESUWANY W POZIOMIE  
Dodatkowo biurka mogą być wyposażone w blaty 
przesuwane w poziomie. Takie rozwiązanie 
pozwala uzyskać efekt czystości i porządku, gdyż 
wszystkie kable i gniazdka można łatwo ukryć. 
Wystarczy pociągnąć blat do siebie, aby uzyskać 
do niej dostęp. 

NISKI POZIOM HAŁASU  
Trwały mechanizm podnośnika elektrycznego 
ogromnie ułatwia podnoszenie i opuszczanie 
blatów. Silnik działa cicho, dzięki czemu 
wszystkie regulacje odbywają się bez zakłócania 
spokoju.
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FUNKCJE I OPCJE

STOLIK DO KAWY NA FILARZE Z PODNOŚNIKIEM 
GAZOWYM
Stolik z podstawą pilarową o regulowanej wyso-
kości.

ŚCIANKI BIURKOWE
Użycie ścianki działowej montowanej do blatu 
biurka pozwala stworzyć indywidualną przestrzeń 
i ograniczyć hałas wokół stanowiska pracy.  
Do biurek Oberon znakomicie pasują ścianki Prim 
lub Rezon, które umożliwiają tworzenie własnych 
rozwiązań przeznaczonych do różnych sytuacji 
i miejsc. Ścianki w różnych kolorach stanowią też 
ciekawy element wystroju wnętrza.

UCHWYT NA KOMPUTER
Miło jest ukryć komputer i zrobić więcej miejsca 
na biurku. Uchwyt wykonany jest czarnej, szero-
kiej, nylonowej taśmy, na której można zawiesić 
komputer. Uchwyt na komputer można wysu-
wać, obracać i regulować w pionie.

UCHWYT NA MONITOR KOMPUTEROWY
Elastyczne i regulowane ramie na płaski monitor 
komputerowy. Można je zginać i obracać w celu 
optymalnego ustawienia pozycji monitora na 
stanowisku pracy. Do ramienia można dodać 
także uchwyt na iPad. 

POWER BOX
W skrzynce mieszczą się gniazda elektryczne 
i  sieciowe, wejścia USB oraz nadmiar kabli.  
To rozwiązanie doskonale sprawdza się, gdy 
biurko znajduje się pod ścianą lub gdy dwa 
biurka są zwrócone do siebie i oddzielone 
ścianką. 

BLAT O ŚCIĘTEJ KRAWĘDZI
Ścięte krawędzie blatów nadają biurkom lekko-
ści. Ścięte krawędzie stosuje się w blatach 
pokrytych czarnym, białym lub szarym lamina-
tem oraz dębowym, bukowym lub brzozowym 
fornirem.
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Wszystkie blaty o różnych kształtach i zastosowaniach są całkowicie kompa-
tybilne i można je dowolnie łączyć. Łączenie kilku stołów odbywa się  
za pomocą specjalnych złączek.

BIURKA

OBERON

BLAT 22  mm, płyta wiórowa fornirowana z rantami z litego drewna (buk, brzoza, dąb) lub laminowana (buk, brzoza, dąb, orzech, biała, jasnoszara). RAMA NOŚNA 

Lakierowana proszkowo dwufunkcyjna poprzeczka ze slotem w kształcie litery T i perforacją dopasowaną do koloru nóg (niechromowana). Noga w kształcie litery T 

(biała, czarna, jasnoszara, chromowana) ze stali powlekanej proszkowo, SS/SSA 72/66/60 mm, SM/SMA 70/60 mm, SF/SFA 70 mm, SS/SSA regulacja elektryczna 615-

1275 mm, SM/SMA regulacja na korbkę 615-835 mm, SF/SFA 740 mm. STOPKA z aluminium lub stali (chromowana) z ukrytą śrubą regulującą do poziomowania 0-10 

mm) OPCJE Panele, systemy okablowania, akcesoria komputerowe, pojemniki, podłokietniki itp. SKALA 1:100 UNIT mm. 

Wysokość BIURKA 615–835 mm (SMA), 615–1275 mm (SS, SSA) and 740 mm (SF, SFA)
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Jeśli chodzi o blaty do stołów konferencyjnych i stolików do kawy, jest wiele 
rozwiązań i rozmiarów do wyboru. Stoły można ze sobą łączyć, tworząc nowe 
rozwiązania.

STOŁY KONFERENCYJNE I STOLIKI DO KAWY  

OBERON

BLAT 22 mm, płyta wiórowa fornirowana z rantami z litego drewna (buk, brzoza, dąb ) lub laminowana (buk, brzoza, dąb, orzech, biała, jasnoszara). RAMA NOŚNA filar 

z proszkowo powlekanej rury stalowej o przekroju kwadratowym lub okrągłym, 70 mm (czarny, jasnoszary, chromowany) Podstawa wieloramienna z aluminium lub 

stali (chromowana), ukryta śruba regulująca do poziomowania (0-10 mm) WYSOKOŚĆ STOŁU 74 cm, 90 cm lub 110 cm OPCJE System okablowania SKALA 1:100 

UNIT mm.

STÓŁ Z PODSTAWĄ wysokość 1100 mm (TPH)

DOSTAWKA DO SPOTKAŃ wysokość 765 – 1180 mm (TPG)

STÓŁ Z PODSTAWĄ wysokość 740 mm (TPM) STÓŁ KONFERENCYJNY wysokość 740 mm (TPM)

 

STÓŁ Z PODSTAWĄ wysokość 900 mm (TPA)

Produkt posiada oznakowanie FSC w wybranych wykończeniach.
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