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2.3

KONTORSTOLEN PLUS ER EN KLASSIKER INDEN FOR  

SVENSK ERGONOMISK DESIGN. MED NÆSTEN 2 MIO.  

SOLGTE EKSEMPLARER OVER HELE VERDEN KAN DU  

FINDE DENNE ELEGANTE STOL I DE MEST FORSKELLIGE  

MILJØER – FRA ALMINDELIGE KONTORARBEJDS- 

PLADSER TIL LABORATORIER OG KRÆVENDE  

PRODUKTIONSMILJØER. MED FOKUS PÅ NATURLIGE 

BEVÆGELSER OG EN AKTIV SIDDESTILLING STÅR  

PLUS FOR ET INKLUDERENDE DESIGN TIL ALLE.

The Better Effect Index
The Better Effect Index er Kinnarps’ metode til at  

forenkle og tydeliggøre vores indsats for bæredygtighed  

i indretningsprojekter. Det er et værktøj til at sikre  

produkternes bæredygtighed, baseret på seks forskellige 

områder og tolv forskellige indikationer. 

Kinnarps.dk/thebettereffectindex
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 ERGONOMIEN SIDDER I DETALJERNE

·  Vælg mellem to forskellige typer mekanismer til en aktiv siddestilling:  
Plus 6 FreeFloat eller Plus 8 Synchrone.

·  Fås i mange udførelser, som opfylder behovene i forskellige arbejdssituationer 
– fra kontor og møder til special- og produktionsmiljøer. 

· Ryglæn i to forskellige højder.

·  Mange muligheder for at skabe en individuelt tilpasset stol, bl.a. gennem 
valget af ergonomiske armlæn og anatomisk nakkestøtte. 

·  Kundetilpas din Plus-stol med nogle af de mange forskellige tekstiler  
i Kinnarps Colour Studio. Du kan også tilføje kontrastsømme.

• Stolen kan forsynes med dit eget logo. 
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PLUS 6/8
Plus-kontorstol fås med to forskellige mekanismer til en aktiv siddestilling: FreeFloat og Synchrone.  
Plus 6 er udstyret med FreeFloat, og Plus 8 er udstyret med Synchrone. 

PLUS 6 FREEFLOAT PLUS 8 SYNCHRONE

FreeFloat er en vippemekanisme, der tilskynder til 
bevægelse og bidrager til en optimal ergonomisk 
arbejdsstilling. Sædet og ryglænet følger kroppens 
bevægelser uafhængigt af hinanden. Sædet kan 
vippes fremad, og stolens modstand tilpasses 
automatisk efter din kropsvægt. Justerbar dybde, 
siddehøjde og ryglæn. 

Synchrone er en vippemekanisme, som lader 
sædet og ryglænet bevæge sig på en blød  
og afbalanceret måde i forhold til hinanden  
og passer godt til brugere, som ønsker en  
aktiv og kontrolleret siddestilling. Modstanden 
reguleres manuelt, og sædet kan vippes fremad 
og låses i ønsket position. Justerbar dybde, 
siddehøjde og ryglæn. 
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6772 N78/8772 N78

6780/8780 6782/8782 6784 N78 / 8784 N78

6770/8770 6772/8772

Plus

8770/8772  450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 – · ·

8780/8782  450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 – · ·

6770/6782 450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 · – ·

6780/6782 450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 · – ·

PLUS 6/8, LAV RYG

PLUS 6/8, HØJ RYG

MEKANISME Plus 8 med Synchrone-mekanisme: Ved vip vinkles ryggen mere end sædet i forholdet 1:1,5, trinløst låsbar vippemekanisme, indstillelig 
vippemodstand. Plus 6 med FreeFloat-mekanisme: Sæde og ryg bevæger sig helt uafhængigt af hinanden, trinløst låsbar funktion, indstillelig vippemod-
stand. SÆDE Indstillelig sædevinkel med fremadvippet position, indstillelig sædehøjde (gaspatron), indstillelig sædedybde. Tilvalg: Soft-udførelse med 
ekstra polstring. Kontraststof Motif og Contour. RYG Indstillelig ryglænshøjde, indstillelig vinkel på ryglæn. Tilvalg: Soft-udførelse med ekstra polstring. 
Kontraststof Motif og Contour. POLSTRING Polyether. NAKKESTØTTE Tilvalg: trinløs indstilling i højden, dybde og vinkel Tilvalg: poleret nakkestøtte-
stang. ARMLÆN Tilvalg: type 2 med armlænsplade 240 x 90 mm i sort polyuretan, kan indstilles i højden (180-300 mm) og bredden (40 mm/side).  
Tilvalg: type 4 (dynamiske) med armlænsplade 250 x 110 mm med ekstra blød, behagelig overflade, kan indstilles i højden (190-310 mm), bredde  
(40 mm/side), dybde (100 mm) og vinkel (15°). KRYDS Sort plastkryds med 5 hjul til hårde eller bløde gulve. Tilvalg: Aluminiumskryds poleret eller  
sølvfarvet samt glideknap. ØVRIGE TILVALG Enkel fodring. Forhøjet gaspatron (KGAS80: siddehøjde 480–670 mm, KGAS190: siddehøjde 590–860 mm). 
Styling: poleret udførelse på udvalgte detaljer. I SERIE MED Besøgs- og konferencestole Plus[cv]. ENHED mm. DESIGN Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.
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GASPATRON EKSTRA HØJDE
Som tilvalg fås to forskellige  
gaspatroner med ekstra højde 
(KGAS80 – 190 mm og KGSA  
190 – 270 mm).

LOGO
Få dit virksomhedslogo på ryglænet. 

ARMLÆN 4
Armlænet med ekstra blød,  
behagelig overflade giver optimal 
støtte og trykaflastning uden at  
låse armen i en stilling. Justerbar  
dybde og vinkel i forhold til kroppen. 

FODRING 
Stole med de højere varianter af 
gaspatron kan forsynes med en 
sort fodring, som giver behagelig 
aflastning til ben og fødder.  
Trinløst hæve- og sænkbar. 

ARMLÆN 2
Indstilleligt i bredde og højde.  
Blød polstring på oversiden giver  
en behagelig komfort til arme  
og skuldre.  

GLIDEKNAPPER
Glideknapperne erstatter  
hjulene, når stolen anvendes  
med gaspatron 270 mm. 

MOTIF
Karakteristiske sømme tværs over 
sæde og ryg, kan også fås med  
kontraststof rundt om. Ekstra  
polstring giver en endnu bedre  
og blødere siddekomfort. 

CONTOUR
En bearbejdet søm med sort, hvid 
eller sølvgrå tråd (gælder stole 
beklædt med skind eller stoffet 
Comfort).

PLUS 8 SYNCHRONE
Vippemekanisme, som lader sæde 
og ryg bevæge sig afbalanceret  
i forhold til hinanden. 

NAKKESTØTTE
Leddelt nakkestøtte med frit  
bevægelsesmønster, hæve-  
og sænkbar samt vinklingsbar  
fremad og bagud.

SAFEBACK
Sikrer en sikker tilbagevenden til 
oprejst position, efter at stoleryggen 
har været låst i tilbagevippet stilling. 

PLUS 6 FREEFLOAT
Vippemekanisme, der tilskynder  
til bevægelse for at opnå en ergo- 
nomisk arbejdsstilling. Sæde og  
ryg følger kroppens bevægelser 
uafhængigt af hinanden. 

FEMSTJERNET KRYDS 
Ergonomisk designet femarmet kryds med markeret støtteflade til  
fødderne. Ved at hvile fødderne på krydset aflaster du bagsiden af lårene 
og får en afslappende stilling. Fås i sort, sølv og poleret aluminium.  

INDSTILLELIG SVAJSTØTTE
Muliggør individuel justering  
til lænderyggen, mekanismen er 
placeret på stoleryggens bagside.

HJUL TIL HÅRDE ELLER  
BLØDE GULVE
Ruller let ved belastning og bremser 
lidt, når stolen er ubelastet.

FUNKTIONER OG TILBEHØR
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Kinnarps Colour Studio er vores materialekollektion, 
som giver dig adgang til i hundredvis af bæredygtige, 

kreative og flotte materialer, farver og mønstre.
Kinnarps.dk/kcs
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SKRÆDDERSY MED KINNARPS COLOUR STUDIO
Ved du, at du kan skabe din helt egen Plus-stol ved hjælp af Kinnarps Colour Studio? Kinnarps Studio 
er vores kollektion med mere end 250 inspirerende materialer. Eller hvorfor ikke sætte et ekstra præg 
ved at tilføje dit eget virksomhedslogo på ryggen? Vælg mellem stoffer, læder og tekniske stoffer for 
optimal funktionalitet i netop dit arbejdsmiljø. 
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