
WORKSPACE SOLUTIONS

TEMO



TEMO ER EN KONTORSTOL, 
DER STÅR FOR DET RENE 
OG NATURLIGE. OG SOM 
TILBYDER EN FUNKTIONEL 
ENKELTHED, DER GØR DEN  
TIL ET NEMT VALG.





 Temo er en ergonomisk og bæredygtig kontorstol. Med 
sin lette og bløde æstetik og intuitive indstillinger, giver den 
komfort under langvarigt og koncentreret arbejde på kontoret.”
Carlo Shayeb, Industrial Designer, ITO Design



NÅR DET ENKLE ER DET RIGTIGE

Temo er en økonomisk overkommelig og tidløs kontorstol fra Kinnarps, der giver en ergonomisk 
korrekt siddestilling og de funktioner, du har brug for. Det rene formsprog gør, at du kan placere 
den hvor som helst. Brug den som kontorstol eller mødestol i forskellige miljøer og situationer. 

Og du kan føle dig tryg ved at vide, at det er en gennemtænkt og bæredygtig løsning. 







TEMOS FORSKELLIGE UDTRYK

Stoleryggen på Temo er udført i sort mesh. Ryggen fås også i en variant, der er beklædt med 
stoffet Radio. Sædet er altid beklædt med stof. De otte basisfarver i kombination med sorte 
detaljer giver Temo et nedtonet, og samtidig tiltalende, udtryk. 
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SYNCHRONE™ Temo er har en Synchrone™-
mekanisme, hvor vippe forholdet (1:1,7) mellem 
sæde og ryg er synkroniseret hvilket giver en 
rolig vippe bevægelse. Du kan justere vippe-
modstanden og låse stolens ryg i fire positioner.

JUSTERBAR LÆNDESTØTTE Indstil lænde-
støtten, så den passer til dig.

NAKKESTØTTE Som tilvalg fås en nakkestøtte 
(sort), som giver støtte til nakke og hoved. 

ARMLÆN Som tilvalg fås armlæn (sorte), som 
er indstillelige i højden.

KRYDS OG HJUL Temo har et 5-armet plast-
kryds (sort). Som standard leveres stolen med 
hjul til hårde gulve (i sort, med grå hjulbane). 
Som tilvalg kan du vælge hjul til bløde gulve 
(sorte) eller glideknopper.

RYG I MESH Ryggen er i sort mesh, som giver 
god komfort og behagelig ventilation.

STOFBEKLÆDT RYG Som tilvalg fås ryggen 
beklædt med stof (Radio) i otte farver. 

SIDDEHØJDE Du kan nemt indstille siddehøjden, 
så den passer til din højde. 

SÆDEDYBDE Sædet kan tilpasses i dybden 
i forhold til ryglænet, så du opnår den bedst 
mulige støtte til dine ben.

MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Når vi fremstiller Temo, har vi kontrol over hele fremstillingskæden. 
I vores godkendte testlaboratorium sørger vi for, at stolen lever op til de internationale kvalitetsstandarder. 
Den opfylder også kravene til adskillelse, hvilket muliggør genbrug af de forskellige dele. Stofposen (som kan 
trækkes over ryggen) gør det muligt at ændre Temos udseende, uden det er nødvendigt at udskifte andre 
komponenter. På den måde kan produktets levetid forlænges. Stoffet (Radio) er Oeko-tex-mærket, hvilket er 
en garanti for, at det ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. 



Temo TS110M  Temo TS111M  Temo TS111M NT

Temo TS110 Temo TS111 Temo TS111 NT

470 400-455 400-530 ✓ ✓ 160-260 ✓ ✓

MEKANISME Synchrone™-mekanisme (vippeforhold 1:1,7) med SafeBack SÆDE Indstillelig sædehøjde og 
sædedybde med returfjeder RYG rygramme i sort mesh med indstillelig lændestøtte VIPPEMEKANISME lås-
bar i ire trin POLSTRING formstøbt PUR (polyuretan) KRYDS 5-armet plastkryds (sort) TILVALG 
Nakkestøtte (sort), armlæn (sorte), polstret ryg (TUB), Enkelt fodring, højere gaspatron (KGAS80: 480–670 
mm, KGAS190: 590–860 mm) ARMLÆN indstillelige i højden ENHED mm. DESIGN ITO Design
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