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Plats för Nilo familjebild

En hybrid mellem stol og en lænestol
Koy er en kombination mellem en stol og en lænestol til forskellige typer mødesteder, konferencerum 

og sociale arealer. Den har en lænestols komfortable egenskaber og det fine udtryk fra en stol. Med 

sit indbydende og samtidig karakteristiske design passer den ind i mange forskellige sammenhænge. 

Koy har altid et fodkryds og fås med og uden polstrede armlæn. Stolen har en innovativ vippmekanisme, 

som gør, at den motiverer og følger brugerens bevægelser, forebygger statiske positioner og giver 

en mere behagelig siddestilling. Sædets forkant er let bøjet for at mindske trykket på benene, hvilket 

giver en god siddeergonomi. Den har også Nozag-affjedring, som giver en behagelig siddestilling. 

Sædeskallen er støbt i "HR Foam" (high resilience foam), en skumpolstring med høj modstandskraft 

og formbestandighed, som hurtigt genvinder sin form og giver stolen længere levetid. 

Mellem armlæn og sæde er der en sprække, som gør det nemt at holde stolen ren, og for ekstra 

holdbarhed kan armlænene beklædes med kantbeskyttelse. Stolen er også testet i henhold til  

EN 16139, hvilket sikrer god kvalitet, lang levetid og et sikkert produkt til møbler i offentlige miljøer. 

Vælg valgfrit kvalitetssikret stof fra Kinnarps Colour Studio.
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Koy

Funktioner og tilvalg

INDS TILLELIG SÆDEHØJ DE

Med den intuitive indstilling af sædehøjden  
kan du nemt indstille stolens højde, så den  
passer til dig og dine individuelle behov.

A RML ÆN

Det fuldt polstrede armlæn giver en varm og 
hyggelig fornemmelse.

K RY DS S TEL

Sort stabilt fodkryds med 5 hjul eller glidefødder.
 

V IPPEMEK A NIS M E

Den innovative vippemekanisme gør, at stolen  
motiverer og følger dine bevægelser, forebygger 
statiske positioner og giver en mere behagelig  
siddestilling.

NOZ AG-A FFJ EDRING/HR-S K U M

Sædeskallen er støbt i HR Foam (high resilience 
foam), og sædet har Nozag-affjedring, som  
øger komforten yderligere. HR Foam er en skum- 
polstring med høj modstandskraft og form- 
bestandighed, som hurtigt genvinder sin form.

A RML ÆN MED S K Å NEK A NT

Som tilvalg kan oversiden af armlænet beklædes 
med en slidstærk kantbeskyttelse i læder, som 
nemt kan tørres af og holdes ren.

HJ U L

Sorte hjul, som passer til både hårde og bløde 
gulve. Som tilvalg fås hjul med friktionsbremse, 
som forhindrer stolen i at rulle i ubelastet stilling.

SÆDES PR ÆK K E

Mellem sæde og armlæn er der en sprække,  
som gør det nemt at holde produktet rent.   
Her forsvinder krummer og støv ned på gulvet  
i stedet for at samle sig i sædet.

GLIDEFOD

Sort stabil glidefod.
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Koy

227 227A

227    610 660 810-950 440 500 400-530 430-570 13,0 – 

Koy

227A    670 660 810-950 440 500 400-530 430-570 15,0 240 
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Farver og materialer

Kinnarps Colour Studio (KCS) er vores materialesortiment til kontor, skole og pleje  
med fokus på bæredygtighed, kvalitet og harmoni. Det tilbyder attraktive materialer,  
som er gennemtestede og afprøvede for at passe og holde til forskellige typer miljøer. 
Sortimentet gør det nemt at finde det udtryk og den funktionalitet, man søger.  
Træ, metal, plast og tekstil, farvetoner og mønstre, der er nemme at matche med  
hinanden og den øvrige indretning. Et gennemtænkt sortiment, der giver et harmoniseret  
og bæredygtigt helhedsindtryk og mulighed for at vælge de rigtige materialer og farver  
til det rigtige sted og den rigtige aktivitet.

Sæde/ryg Fuldt polstret.

Armlæn Fuldt polstret.

Stel Fodkryds i sort plast.

Se flere oplysninger om farver og materialer på kinnarps.dk/kcs.

Stel

Sort

Enhed mm, kg. 

Varianter


