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CAPELLA
Capella er en kontorstol, der er designet specielt til dig. Uanset hvem du er og 
hvor du arbejder, sidder du bare behageligt i denne unikke og innovative stol. Den 
er et resultat af al vores erfaring og fokuserer på dit velbefindende. Stolen har 
FreeMotion, som giver velafbalancerede mikrobevægelser i sædet, der fremmer 
aktiv sidning og en sundere arbejdsdag. Den elegante, tidløse form, med den 
slanke ryg og skræddersyede detaljer, er designet af Johan Larsvall og hans 
team hos Idesign.

FREMMER EN AKTIV SIDDESTIL
Capella er en ny slags kontorstol. Designet til at sørge for, at din krop hele 
tiden bevæger sig. Det at sidde korrekt handler om, at din krop skal bevæge 
sig. Hjertet i Capella er vores nye, innovative FreeMotion-mekanisme. Den 
giver velafbalancerede mikrobevægelser i sædet og fremmer aktiv sidning. 
Hvilket alt sammen bidrager til, at du føler dig godt tilpas. Capellas unikke 
egenskaber forener det, der er kernen i Kinnarps kontorstole: Du sidder 
behageligt og med optimal ergonomi. Og stolen har mange justerings-
muligheder, så du kan finde den siddeposition, der passer bedst til dig. 
Capella er både flot og godt designet. Med rene linjer og enkel geometri. Det 
er en stol i topkvalitet, med fokus på bæredygtighed. Capella understøtter 
nutidens kreative og fleksible måder at arbejde på. Den er brugervenlig og 
nem at justere, så den er et godt valg i aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer, 
hvor den samme stol bruges af forskellige personer til forskellige opgaver i 
løbet af en arbejdsdag.



Capella04

DIN BEDSTE ARBEJDSPLADS
Uanset hvilken type arbejde du udfører, har du brug for et funktionelt og ergonomisk designet 
arbejdsmiljø. Det hjælper dig til at nyde arbejdet, være motiveret, levere gode resultater og føle dig 
godt tilpas på jobbet. Capella er en vigtig del af helheden. En komfortabel og godt designet kontorstol, 
du kommer til at synes om. Kombineret med et arbejdsbord, en bordskærm og et opbevaringsmodul 
tilpasser den sig nemt til dine behov og din arbejdsstil. Og den bliver en del af et  indbydende og 
gennemtænkt miljø, der skaber trivsel.
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FUNKTIONEL OG ERGONOMISK
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JOHAN LARSVALL – IDESIGN 
Den svenske designer Johan Larsvall og hans team hos Idesign har designet 
mange populære kontorstole for Kinnarps. I forhold til Capella var deres mål 
at designe en elegant og ergonomisk kontorstol baseret på enkelthed. Med 
komfort indbygget i hver eneste del. En slank ryg,  fremtrædende sømme, 
svævende armlæn, et elegant fodkryds og et indbydende sæde. Alle 
enkeltdelene er lige vigtige for at skabe den samlede,  indbydende helhed. 
Hvilket gør Capella præcis lige så behagelig at sidde i, som den er flot at se 
på. En stol, der holder i forhold til stand og stil.

”Med Capella arbejdede vi frem mod at opnå en enkelhed og renhed i både 
det samlede design og i de små detaljer. Strømlinet æstetik, der smelter 
sammen med korrekt ergonomi. Hvor den nøgterne form bliver en del af det 
enkle design, hvilket giver stolen sin egen, helt specielle karakter.”

– Johan Larsvall
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Design: Idesign
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FREEMOTION™ SÆTTER DIG I GANG
Det at sidde korrekt og føle sig godt tilpas handler om, at din krop skal 
bevæge sig. Capellas innovative FreeMotion-mekanisme skaber de bedste 
betingelser for aktiv sidning, takket være de velafbalancerede mikro-
bevægelser i sædet. Du sidder behageligt og følger dig godt tilpas. Capella er 
også en stol, der giver dig komfort på højt niveau. Og den korrekte støtte til 
hele kroppen. Stolens ryg er omhyggeligt designet, så den følger konturerne 
i din rygrad. Og sædet er designet, så det passer til så mange forskellige 
typer mennesker som muligt. Sædedybden kan også justeres, så den passer 
til forskellige kropstyper. Du kan vælge justering af vinklen på ryglænet samt 
lændestøtte, så du får ekstra komfort. Det er nemt at justere de nye, 
multifunktionelle armlæn, så de passer til dit behov. De kan også flyttes 
tættere på din krop, på en enkel og mere intuitiv måde. Capella er en aktiv 
stol. En stol, der tilpasser sig efter dig – ikke omvendt.
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NEXT OFFICE™ – AKTIVITETSBASERET ARBEJDSMILJØ
I dag kan vi, takket være teknologien, arbejde når som helst og hvor som helst, vi vil. Behovet for 
personlige arbejdspladser bliver mindre, og i stedet er der et stigende behov for fleksible, 
aktivitetsbaserede miljøer. Hvor du finder en optimal balance mellem den private og den sociale sfære, 
mellem møder og individuelt arbejde og mellem koncentration og dialog. Capellas brugervenlighed og 
intuitive funktionalitet betyder, at den er perfekt til arbejdsmiljøer af den type. Fordi den nemt kan 
justeres, så den passer til forskellige brugere og situationer i løbet af en arbejdsdag.



Capella14



Capella 15

TIL ET KREATIVT MILJØ
Det rene design betyder, at Capella passer til mange forskellige typer arbejdsmiljøer. Den bliver helt 
naturligt en del af både større og mindre grupper, der deler arbejdsdagen med hinanden. Du kan 
placere stolene side om side. Over for hinanden eller hver for sig. Uanset situationen vil den være en 
del af en komplet løsning. Og den fungerer godt både ved en individuel arbejdsplads eller ved en work 
bench-løsning, der deles af mange mennesker.
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BRUGERVENLIG FUNKTIONALITET
Under udviklingen af Capella har vi samarbejdet med professor Anna-Lisa 
Osvalder, som er forsker på Chalmers University of Technology i Göteborg. 
Hun hjalp med designet og placeringen af betjeningsgrebene ved at teste og 
evaluere forskellige prototyper i udviklingsfasen. Det resulterede i, at Capella 
er blevet en meget intuitiv stol. Det er nemt for dig at bruge stolens unikke 
funktionalitet på korrekt vis, så du får den bedst mulige komfort og en 
ergonomisk rigtig siddeoplevelse. De nyudviklede greb er placeret, så der er 
nem adgang til alle de justeringsmuligheder, du har brug for, når du skal 
sidde korrekt, og stolens design sporer dig ind på, hvad de forskellige greb 
kan bruges til. Eksempelvis signalerer de grå detaljer i blødt plast ”drej her”. 
Det gør det nemt for dig at mærke, hvor og hvordan, du skal justere, uden du 
behøver se på grebet. Hvilket alt sammen gør det nemt for dig at justere 
stolen til dig selv og dine behov.

”Capella er udviklet med en ergonomisk tilgang og fokus på personliggørelse. 
Den åbner op for fleksible siddepositioner i forskellige arbejdsstillinger og er 
nem at justere og tilpasse til hver enkelt bruger. Grebene er intuitive, og 
justeringerne kan udføres i en logisk rækkefølge. Det er også nemt at nå og 
at justere alle grebene på behagelig vis, mens man sidder i stolen.”

Anna-Lisa Osvalder, professor i Human Machine Systems og lektor i 
ergonomi på Chalmers University of Technology i Göteborg.





Capella18

FREEMOTION™ – SID AKTIVT
Capellas FreeMotion-mekanisme giver dig de bedste betingelser for aktiv sidning, takket være de 
velafbalancerede mikrobevægelser i sædet. Sædet og stolens ryg bevæger sig uafhængigt af hinanden 
og følger på den måde dine bevægelser. Du kan nemt indstille vippemodstanden og også låse 
vippemekanismen i flere positioner. Sædet er aldrig låst; det bevæger sig med mikrobevægelser, selv 
når vippemekanismen er låst.

FUNKTIONER OG TILVALG
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SÆDEHØJDE
Du kan nemt indstille stolens sædehøjde, så den 
passer til dig og din højde. På den måde får din 
krop den bedst mulige støtte. Juster højden, så 
du har fødderne fladt mod gulvet og knæleddene 
befinder sig i en vinkel på 90°.

JUSTERBAR VINKEL PÅ RYGLÆNET
Du kan tilvælge justering af ryglænets vinkel 
(ADBA). Det giver dig mulighed for at vinkle 
stolen tilbage ved lændestøtten. På den måde 
kommer den øverste del af stolen tættere på din 
krop. Det giver dig den bedst mulige støtte af 
skuldre og ryg.

RYGLÆNSHØJDE
Alle justeringer af ryglænet udføres bag på 
stoleryggen. Det er vigtigt at indstille højden på 
stoleryggen, så du får korrekt støtte til 
lændeområdet.

JUSTERBAR LÆNDESTØTTE
Du kan tilvælge ekstra lændestøtte (ADLU), der 
giver forstærket lændestøtte. Lændestøtten 
justeres ved hjælp af en drejeknap bag på stole-
ryggen. 

SÆDEDYBDE
Sædedybden kan justeres i forhold til 
stoleryggen, så du får den bedst mulige sidde-
position og støtte til ben og lår. Det er godt at 
have 20-30 mm mellem det bagerste af knæet 
og sædet, så du opnår den bedst mulige komfort.

LÅSNING AF STOLENS VIPPEMEKANISME
Stolens tilbagevipningsmekanisme kan låses i 
forskellige positioner. Sædet er aldrig låst; det 
bevæger sig med mikrobevægelser, selv når 
vippemekanismen er låst.
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LAV ELLER MELLEMHØJ RYG
Den lave ryg er 600 mm høj, og den mellemhøje 
udgave er 700 mm. Begge kan justeres i højden 
(90  mm) og kan udstyres med nakkestøtte, 
lændestøtte og justering af rygvinklen. 
SafeBack-funktionen garanterer sikker tilbage-
venden til oprejst position, når rygstøtten 
udløses fra en låst tilbagevippet position.

FUNKTIONER OG TILVALG

ARMLÆN
Multifunktionelle armlæn med justérbar dybde, 
vinkel, bredde og højde (90 mm). Alt sammen for 
at sikre, at du kan finde den bedste indstilling til 
dine arme og skuldre. Den variable justering 
foregår i tydelige trin, og du kan nemt flytte 
armlænene tættere på kroppen.

NAKKESTØTTE
Den justérbare nakkestøtte (NC) giver fuld 
bevægelsesfunktionalitet. Den kan sættes frem 
eller tilbage (200 mm) og kan også vippes. Den 
kan også justeres i højden (240 mm). Det valgte 
stof er det samme som det, der anvendes til 
stolens ryg og sæde.

FODKRYDS I PLAST
Det 5-armede fodkryds er stilfuldt og 
ergonomisk designet, med godt markerede 
fodstøtter. Når du hviler fødderne på fodkrydset, 
letter du trykket på bagsiden af lårene og får en 
afslappet hvileposition. Black Edition-modellen 
er udstyret med plastkryds.

ALUMINIUMSKRYDS
Modellerne White Edition, Silver Edition og 
Polished Edition er udstyret med fodkryds i 
aluminium.

STOLENS VIPPEMODSTAND
Med det runde greb kan du nemt indstille stolens 
vippemodstand, så den er tilpasset dine behov.
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HJUL
Capella har en ny type hjul, der er betydeligt 
mere støjsvage end traditionelle hjul. De ruller 
nemt, når der er belastning på stolen, og de 
bremser en smule, når brugeren rejser sig fra 
stolen. Du kan vælge hjul ud fra den type gulv, du 
har. Hjulene til hårde gulve (CASTNN60 – sort 
med grå bane) leveres som standard.

HJUL, TILVALG
Hjulene til bløde gulve (CASTNN60SF – sort) 
eller glideknapper (sort) kan fås som tilvalg.

FODRING
Capella-stolene med de højere gaspatroner kan 
udstyres med en fodring (FR540 – sort), så du 
kan reducere belastningen af dine ben og fødder. 
Den monteres omkring gaspatronen og kan 
justeres i højden. Den højeste gaspatronmodel 
(270 mm) er altid udstyret med glideknapper.

GASPATRON
Standard gaspatronen (KGAS0 – 130 mm) er af 
metal og findes i to udførelser; grafitsort eller 
krom. To gaspatroner med ekstra højde (KGAS80 
– 190 mm og KGSA190 –  270 mm) kan fås som 
tilvalg. De findes i sort eller i matteret krom, og 
de kan kombineres med en fodring. Bemærk, at 
den højeste model (270  mm) kun kan udstyres 
med glideknapper, ikke med hjul.
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KINNARPS COLOUR STUDIO

Bliv inspireret af vores unikke og brede udvalg af 
stoffer – Kinnarps Colour Studio. Her er alt, hvad 
du har brug for, når det drejer sig om spændende 
og smukke stoffer. En bred kollektion med et 
stort  udvalg af farver, materialer og mønstre. 
Med  forskellige karakteristika og følelser. En 
kombination af klassisk elegance og de seneste 
trends. Alt, der skal til for at give indretningen dit 
eget personlige præg. Find frem til det udtryk og 
den atmosfære, der fungerer bedst sammen med 
din indretning.
www.kinnarps.dk/kcs
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SVENSK BÆREDYGTIGHED
Capella er en svensk fremstillet kontorstol med fokus på kvalitet og 
bæredygtighed. Vi har ansvaret for og kontrollen over hele produktionskæden, 
lige fra indkøb af råmaterialer og produktion til transport og genbrug af 
emballage. På vores akkrediterede prøvelaboratorium sikrer vi, at stolen 
overholder internationale kvalitetsstandarder. Det garanterer, at Capella er 
en kontorstol i bedst mulig kvalitet. Stolens lange holdbarhed betyder også, 
at den er det bedste miljømæssige valg. De innovative løsninger, der gør 
Capella så unik, er blandt andet den nye mekanisme, der er fremstillet af 
letvægtsmateriale (100 % genanvendeligt), og at der anvendes færre 
enkeltdele end tidligere. En anden fordel er nye produktionsmetoder, der 
adskiller de forskellige materialer, der anvendes i stolen, fra hinanden. Det 
giver en enklere adskillelsesproces for genvinding.
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White Edition (EDW)

Mekanisme
sort, hvid

Gaspatron
sort, poleret

Fodkryds
sort, sølvfarvet, poleret

Armlæn

Armlænsplade
sort, lysegrå

Armlænsstang
sort, hvid

Armlænsbøjle
sort, poleret

Nakkestøtte

Nakkestøtte – bøjle
sort, hvid

Nakkestøtte – dækplade
sort, poleret

UDGAVE FODKRYDS GASPATRON MEKANISME ARMLÆN NAKKESTØTTE

EDB Sort plast Sort Sort Sort/Sort/Sort Sort/Sort

EDS Sølvgrå aluminium Sort Sort Sort/Sort/Sort Sort/Sort

EDP Poleret aluminium Poleret Sort Poleret/Sort/Sort Poleret/Sort

EDW Poleret aluminium Poleret Hvid Poleret/Hvid/Lysegrå Poleret/Hvid

MIX Se valgmuligheder ovenfor Se valgmuligheder ovenfor Se valgmuligheder ovenfor Se valgmuligheder ovenfor Se valgmuligheder ovenfor 
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Silver Edition (EDS) Polished Edition (EDP)Black Edition (EDB)

Capella findes i fire udgaver/udførelser. Du kan vælge mellem Black Edition, 
Silver Edition, Polished Edition og White Edition. Vi kan også levere en femte, 
blandet udgave (MIX), hvor du selv vælger kombinationen af komponenter. Du 
kan tilpasse stolens udførelse og farve i forhold til de nødvendige dele som 
f.eks. fodkryds, gaspatron, armlæn osv. Valgmulighederne betyder, at du kan 
skabe en stol med et unikt udtryk og en unik udførelse, med et konsekvent 
overordnet design, der er tilpasset forskellige typer arbejdsmiljø.

CAPELLAS FORSKELLIGE UDTRYK
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2015-05

CF120

CF110

CF121

CF111

CF121 (armlæn + NC-nakkestøtte)

CF111 (armlæn + NC-nakkestøtte)

 

CF110 480 400-450 400-530 400-530 ° -/• - - • •

CF111 480 400-450 400-530 400-530 ° • 190-280 - • •

CF120 480 400-450 400-530 400-530 ° -/• - - - •

CF121 480 400-450 400-530 400-530 ° • 190-280 • - •

CAPELLA KONTORSTOL

MEKANISME FreeMotion giver dig de bedste betingelser for aktiv sidning takket være de velafbalancerede mikrobevægelser i sædet. Sædet er aldrig låst; det bevæger sig, 

selv når vippemekanismen er låst. SÆDE Justerbar sædehøjde (gaspatronen KGASO, af metal, i sort eller krom udførelse), justerbar sædedybde. RYG Lav eller mellemhøj, 

ryggen kan justeres i højden. VIPPEMEKANISME Justerbar vippemodstand og låsbar vippemekanisme. POLSTRING Formpresset polyether. FODKRYDS Sort fodkryds af 

plast (Black Edition) (CB9) med hjul til hårde gulve (CASTNN60, sort med grå hjulstyr). Fodkryds af aluminium (CB10) i sølvgrå eller poleret udførelse (Silver, Polished og 

White Edition). TILVALG Nakkestøtte (NC), justerbar lændestøtte (ADLU) og justerbar rygvinkel (ADBA) kan fås som tilvalg. Gaspatrontilvalg med ekstra højde (KGAS 80-

190 mm og KGAS 190-270 mm), i sort eller matteret krom, som kan kombineres med en fodring (FR540, sort). Hjul til bløde gulve (CASTNN60SF, sort) eller glideknapper 

(sort). ARMLÆN Multifunktionelle armlæn med justerbar dybde, vinkel, bredde og højde (90 mm). Armlænsplade 220 x 10 mm af blød, formpresset TPU. ENHED mm. 

DESIGN Johan Larsvall, Idesign.

BYG DIN EGEN STOL
På vores website kan du hurtigt og nemt skabe din egen Capella. Vælg 
mellem forskellige valgmuligheder, som f.eks. armlæn, nakkestøtte, lav ryg 
eller mellemhøj ryg. Eller du kan vælge forskellige farver og forskellige 
materialer på f.eks. fodkrydset og andre detaljer. Så kan du se hvordan stolen 
ser ud, og skabe den bedste stol til dig. 
www.kinnarps.dk/capella
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