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9000
Ergonomisk kontorstol med Kinnarps Comfort Control®, der giver 
dig mulighed for nemt at skifte imellem Synkron™-mekanismens 
balancerede bevægelse og FreeFloat™-mekanismens ubegrænsede 
bevægelsesfrihed, så du kan indstille stolen præcist til din krop og den 
mest bekvemme siddestilling. 9000 kan kombineres med tre forskellige 
sæder og fire forskellige ryglæn. 
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FUNKTIONER OG TILVALG

NAKKESTØTTE SOM TILVALG
Den anatomiske nakkestøtte (N1) fås som tilvalg til alle udgaver 
af 9000 og kan eftermonteres på alle stole, der allerede er leveret. 
Nakkestøtten har en treledsfunktion, som du let kan regulere med et 
enkelt tryk på et lille greb. Det giver dig mulighed for trinvis indstilling 
af højde samt dybde og vinkel. 

DYNAMISKE ARMLÆN
Udover almindelige indstillelige armlæn (armlæn 2) kan 9000 udsty-
res med en bredere variant, der er fyldt med TechnoGel. Armlænet 
er hvælvet for at give optimal støtte uden at fastlåse armen i en fast 
stilling. Armlæn 4 kan indstilles i højde og bredde, samt i dybden og 
vinkles ind mod kroppen.

KRYDS MED FODSTØTTE
De fleste af os hviler vores fødder på stolens krydsfod ind imellem. Med 
det profilerede mønster får foden bedre greb, og krydsfoden holder sig 
pænere. Ud over sort fås krydsfoden i sølv eller poleret aluminium.
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INDSTILLELIG LÆNDESTØTTE  
Tilpas nøjagtigt til din siddestilling med den ekstra lændestøtte, der 
justeres med et håndtag på ryggens bagside.
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Se på www.kinnarpscomfortcontrol.com, hvordan du justerer stolen 
bedst muligt. Her finder du også nogle gode råd til, hvordan du optimerer 
din arbejdsplads.
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9554 N19332 N19122

9110 / 9112 440 390–470 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9114 440 390–470 400–530 430–550 ° • 190–310 • • •

9120 / 9122 440 390-470 400-530 430-550 ° – / • 180-310 • • •

9124 440 390-470 400-530 430-550 ° • 190-310 • • •

9330 / 9332 440 400–480 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9334 440 400–480 400–530 430–550 ° • 190–320 • • •

9550 / 9552 490 420–520 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9554 490 420–520 400–530 430–550 ° • 190–320 • • •

9000 – KONTORSTOL 
MEKANISME Kinnarps ComfortControl® kombineret FreeFloat™ vippefunktion og Synkron™ vippefunktion med flg. låsbare indstillinger 
og funktioner: Vippefunktion, rygvinkel, vippemodstand, siddehøjde, sædedybde, ryglænshøjde. SafeBack®-funktion. SÆDE Indstillelig 
sædevinkel med fremad-vip, indstillelig siddehøjde (gaspatron), indstillelig sædedybde. Tilvalg sæde 3 og 5: Komfortzone Sport eller Advance. 
Kontrasterende betræk i tre versioner. RYGLÆN Indstillelig ryglænshøjde, justerbar rygvinkel. Tilvalg ryglæn 3 og 5: Kontrasterende betræk 
i tre versioner. POLSTRING polyether. NAKKESTØTTE Tilvalg: tre elementer, indstillelig i højde, dybde og vinkel med ét enkelt greb. ARMLÆN 
som tilvalg: Type 2 med armlænsplade 240 x 90 mm i sort polyuretan, indstillelig i højde (180–310 mm) og bredde (40 mm/side). Type 4 
(dynamisk) med armlænsplade 250 x 110 mm i TechnoGel®, indstillelig i højde (190–320 mm), bredde (395–515 mm i komb. m. sæde/ryglæn 1 
og 5, 415–515 mm i komb. m. sæde/ryglæn 3), dybde (100 mm) og vinkel (15°). KRYDSFOD Plastikkrydsfod (sort) med 5 hjul til hårde og bløde 
gulve. Tilvalg: Sølv eller poleret aluminiumskryds og glideknapper. ANDRE TILVALG Enkelt fodring, højere gaspatron (KGAS80: siddehøjde 
480–670 mm, KGAS190: siddehøjde 590–860 mm). Design: Poleret finish på udvalgte elementer. HØRER TIL SERIEN Kontorstolen 9000[cv], 
konferencestolen Monroe. ENHED mm. DESIGN Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.
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