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Despre noi

Kinnarps este o companie suedeză înființată în
anul 1942, al cărei principal obiectiv este
amenajarea spațiilor de lucru într-o manieră
modernă și eficientă. Ambientul creat de noi are
ca fundament o filozofie ce se bazează pe
inovație, soluții, economie și ergonomie,
calitate, competență, design și sustenabilitate,
elemente cheie în formarea unui concept
durabil.
Kinnarps a început să activeze pe piața
românească în 2006. Compania a debutat ca
distribuitor de mobilier suedez de birou,
dezvoltându-se în timp într-un un integrator de
produse românești și suedeze ce livrează soluții
originale și eficiente de spațiu și ambient.

Biroul modern, împreună cu 
numeroasele sale funcții, este un 
mediu complex ce necesită soluții 
bine-gândite pentru un mediu de 

lucru optim. Tocmai de aceea, 
principiile ce influențează 

activitatea noastră sunt ghidate 
de motto-ul "Better at Work".





Kinnarps înseamnă mult mai mult decât furnizarea unor piese de
mobilier. Adaptând produsele și serviciile noastre la nevoile
dumneavoastră, oferim soluții ingenioase și eficiente pentru a vă
ajuta organizația să prospere.

Încadrarea într-un tipar nu mai reprezintă o caracteristică a forței
de muncă actuale, aceasta fiind acum mai diversificată ca
niciodată. Frontierele – de la cele geografice, până la cele ce au
legătură cu genul, vârsta și diferențele fizice sau psihologice –
încep să dispară. Prin urmare, cerința principală a momentului
este atragerea și păstrarea creativității în mediul profesional

Această evoluție necesită atât modificarea viziunii, cât și a
spațiului de lucru, de la ambient până la piesele componente. Din
acest motiv, design-ul birourilor trebuie schimbat radical pentru a
face față acestei dezvoltări.

Filozofia noastră





Servicii

Analiza 
spațiului si 
a nevoilor

Crearea 
unei viziuni 

Livrarea și 
montarea 

produselor

Propunerea 
unei soluții 

de 
amenajare

Follow-up 
și servicii

after-sales





Produse

Kinnarps se ocupă cu distribuția unei game variate de produse, răspunzând unui număr
impresionant de cerințe. Pe lângă brand-urile partenere jos-menționate, Kinnarps România
este membru al Asociației Clubului Român de Mobilă, care înglobează și este partener cu peste
40 de companii din industria mobilei.



Inspirație













Trenduri
Cum arată biroul viitorului?

Colaborare   
într-un spațiu 

creativ

Sustenabilitate

4 generații în 
același spațiu de 

lucru

Integrarea 
tehnologiei 

Mediu de lucru 
activity-based 

Soft values

Abordare 
holistică asupra 

mediului de lucru







Referințe*

* Selecție a celor mai reprezentative 
proiecte

• Volvo

• Ericsson

• Avangate

• Adecco

• Computaris

• Scania Romania

• Ascendum Machinery – dealer autorizat al

Volvo Construction Equipment

• China Shipping Romania Agency

• ParkLake Shopping

• GTC Romania

• Inaxio

• IFM Efector

• Merck Sharp & Dohme Romania

• Microchip

• Sykes Enterprises Eastern Europe





Contact

E-mail:

office@kinnarps.ro

Web:

www.kinnarps.com






