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Siro

Tidløs og komfortabel mødestol
Siro er en mødestol i et tidløst design, der er let at placere og nem at kombinere i forskellige 
indretningsløsninger. Den er velegnet til forskellige typer mødesteder, mødelokaler eller  
touch-down-pladser til kortere møder. 

Stolen har en fuldt polstret sædeskal, integreret Nozag-affjedring i sædet og en patenteret ryg.  
Det giver ekstra komfort og gør det muligt at sidde behageligt i længere tid ad gangen. Stolens 
fleksible ryg tilskynder til bevægelse og modvirker en statisk siddestilling. 

Du kan vælge mellem fire forskellige stel: 4-ben, 4-ben med hjul, c-frame eller krydsstel med hjul. 
Stolen fås med eller uden armlæn i træ eller plast for behagelig aflastning af armene. Krydsstellet  
kan hæves og sænkes og har drejefunktion, hvilket gør stolen nem at tilpasse  
til brugeren og forskellige mødesituationer. 

Siro er et bæredygtigt valg, som er udviklet til at holde længe, både hvad angår udseende og  
funktion. Den er også Möbelfakta-mærket, hvilket sikrer, at materialet er giftfrit og opfylder  
EU-kravene til offentlige miljøer med hensyn til kvalitet og sikkerhed. Stolen er opbygget af  
nogle få komponenter, som kan udskiftes, opdateres og genanvendes, hvilket gør den cirkulær  
og bæredygtig. 

Vælg mellem testede og afprøvede stoffer og andre materialer fra Kinnarps Colour Studio  

for at finde det udtryk, du søger.
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524  510 605 920 440 465 415 460 7,4 –   – – 

Siro

524A  590 605 920 440 465 415 460 8,5 255   –        – 

524AC  590 600 920 440 470 415 460 7,9 255   – – 

524CFRAME  510 600 950 440 450 430 460 9,2 –   – – 

524ACFRAME  590 600 950 440 450 430 460 10,7 255   – – 

524XBASE  610 615 890-1005 440 470 390-500 430-545 8,9 –   – – 

524AXBASE  610 615 890-1005 440 470 390-500 430-545 11,3 255   – – 
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Siro

Funktioner og tilvalg

FIRE BEN

Siro på stabilt firebenet stel. Fås i forskellige farver.

KRYDSSTEL

Krydsstellet kan hæves og sænkes og har  
drejefunktion, hvilket gør stolen nem at tilpasse  
til brugeren og forskellige mødesituationer.

HELPOLSTRET

Stolen har en fuldt polstret sædeskal og giver  
en blød og behagelig siddestilling. Vælg blandt 
hundredvis af farver og tekstiler fra vores Kinnarps 
Colour Studio for et personligt udtryk.

FIRE BEN MED HJUL

Hjul giver smidig flytning og gør det let at skubbe 
stolen ind mod bordet. Vælg mellem hjul med og 
uden bremse. 

C-FRAME

Veldesignet C-frame-stel. Fås i forskellige farver.

RYG MED FLEX

Stolens fleksible ryg tilskynder til bevægelse  
og modvirker en statisk siddestilling.

ARMLÆN, PLAST

Stolen fås med eller uden armlæn i træ eller plast 
for behagelig aflastning af armene. Plast er nemt 
at holde rent og tørre af.

SÆDE MED NOZAG-AFFJEDRING

Sædet har Nozag-affjedring for god komfort. 
Nozag-affjedring er bølgeformet fjederstål,  
der er indstøbt i sædets korpus. Det giver god 
dybdeaffjedring og fordeler brugerens vægt 
jævnt på sædet.

ARMLÆN, TRÆ

Armlæn af træ for et veldesignet udtryk og en 
varmere fornemmelse mod armene.
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GLIDEFOD

Sort stabil glidefod.

PLASTGLIDEKNAP

Plastglidefødder som giver en blød støtte  
mod gulvet.

FILTPUDE

Tilvælg filtpuder, hvis stolen står på et hårdt  
gulv. Det mindsker skrabelyde og giver et  
roligere lydmiljø.

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. Vælg stof fra Kinnarps Colour Studio (KCS).

Stel Fire ben og C-frame: Hvid, sort, sølv, mørkegrå. Krydsstel Sort plast.

Armlæn Plast (sort) eller træ. Fås i eg, birk, ask (hvidpigmenteret samt bejdset).

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

Farver og materialer

PlastMetal

SortHvid Sort Sølv Mørkegrå

Træ 

Eg Birk Hvidpigm. ask Ask Hvid Ask Gråblå Ask Mørkeblå Ask Grågrøn

Ask Mørkegrøn Ask Svag rosa Ask Mørkerød Ask Mellemgrå Ask Mørkegrå Ask Sort Ask Mellembrun


