
ID Helsinki, workshop-tilassa: Fields, joka sopii kaikkiin työpäivän aikana eteen tuleviin
tilanteisiin
Kinnarpsin uusi kalustesarja, Fields, joka ensiesiteltiin suurelle yleisölle Tukholman kalustemessuilla, on nyt esillä Helsingissä.
Uusi modulaarinen sarja sai messuilla hyvän vastaanoton laajan sohva-, pöytä-, seinäke- ja nojatuolivalikoiman ansiosta. Suuri
yhdisteltävien osien valikoima antaa tilaa mielikuvitukselle ja aktiivisen työympäristön suunnittelijalle. Fieldsiin voi tutustua nyt
ID Helsinki -tapahtumassa 6. - 7.9. sekä tapahtuman jälkeen Kinnarpsin näyttelyissä Helsingissä ja Tampereella.

Fieldsin on muotoillut Olle Gyllang, Propeller Design Ab suunnittelutoimistosta. Tämä tunnettu toimisto omaa laajan kokemuksen
sekä teollisen, että strategisen suunnittelun saralla.

Olle Gyllang suunnitteli Fields-sarjan yhteistyössä Kinnarpsin kanssa. Sarja tarjoaa paljon valinnan mahdollisuuksia luoda
ympäristöjä, joissa erilaiset työtehtävät sujuvat luontevasti. Tästä syystä sarja sopii mainiosti monitilatoimistoihin. Laajan
materiaalivalikoiman, värien ja lisävarusteiden myötä se mukautuu jokaiseen toiveeseen ja makuun. 

“Fields-sarja perustuu joustavasti toisiinsa yhdisteltäviin moduuleihin, joiden yhteensopivuus on saumatonta. Olemme muotoilleet
rakennussarjan; palasista suunnittelija voi valita ratkaisuunsa sopivat osat laadukkaan ja toiminnallisen työympäristön perustaksi,”
Gyllang kertoo.

Kattava Fields-valikoima tarjoaa ideoita yhteisten tilojen, kohtaamisten, hiljaisten huoneiden ja luovien tilojen tarpeisiin, eikä se
unohda myöskään henkilökohtaisia työpisteitä. Nojatuolit, sohvat, pöydät sekä sermit ja seinäkkeet voi täydentää mielenkiintoisten
lisävarusteiden kirjolla. Fields yhdistää jaetut, yhteiset tilat ja yksityiset alueet harmonisesti toisiinsa. Se häivyttää raja-aitoja eri
tilojen väliltä, jolloin kokoukset ja kohtaamiset sujuvat luontevasti. Se yhdistää yksilön ryhmään ja tekee jokaiselle mahdolliseksi
löytää omaan työvireeseen kulloinkin parhaimmin sopiva tila.

Kinnarps on mukana ID Helsinki -tapahtumassa osastolla ID_084 esitellen myös muita keskusteluihin ja kohtaamisiin koukuttavia
uutuuksia. Ensiesittelyssä muun muassa Materian Ribbon ja Pax sekä Skandiformin ihastuttava Matsumoto.

Ohjelmalavalla kuullaan myös Kinnarpsin puheenvuoro:

"Creating including work environments with pure materials and with the respect of the whole value chain"

Puhujana Tomas Ekström, Director Corporate Sustainability, Kinnarps Ab. Puheenvuoro on englanninkielinen.

Aika: tiistai 6.9. klo 10:30 – 11:30
Paikka: ID Helsinki, Tapahtumakeskus Telakka, Helsinki (Hernesaari)
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Kinnarps Oy on suomalainen perheyhtiö, joka toimittaa innovatiivisia sisustamisen kokonaisratkaisuja toimisto- ja julkitiloihin. Koko toimitusketjun työtä
määrittävät korkea laatu ja kestävä kehitys – aina raaka-aineiden hankinnasta projektin toteuttamiseen saakka. Päämääränämme on luoda
asiakkaillemme parempaa työhyvinvointia ja tuottavuutta. Kinnarps Oy:n liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 50 henkilöä. Yhtiö on
Perheyritysten liiton sekä Suomen Yrittäjien jäsen. Kinnarpsille on myönnetty Suomalaista Palvelua -avainlippu.
Kansainvälinen Kinnarps-konserni on Pohjoismaiden suurin työympäristöjen kalustaja. Toiminta ulottuu 40 maahan ja konsernin palveluksessa on n. 2 400
työntekijää.



  


