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CAPELLA
Capella är en arbetsstol skapad just för dig. Oavsett vem du är eller vad du 
arbetar med så sitter du bekvämt på denna unika och innovativa stol. Den är född 
ur all vår erfarenhet och har fokus på ditt välmående. Stolens FreeMotion ger 
välbalanserade mikrorörelser i sitsen - allt för ett aktivt sittande och ett hälso-
samt tänk. Den rena tidlösa gestalten, med slimmad rygg och välskräddade 
detaljer, är formgiven av Johan Larsvall och hans team på Idesign. 

FÖR DITT AKTIVA SITTANDE
Capella är en ny typ av arbetsstol. Skapad för att få din kropp i rörelse. Att 
sitta rätt handlar nämligen om att röra på sig. Kärnan i Capella är den 
nyutvecklade innovativa FreeMotion mekanismen. Den ger välbalanserade 
mikrorörelser i sitsen och ett aktivt sittande. Allt för att du ska må bra. Med 
sina unika egenskaper sammanfattar Capella allt det som vi på Kinnarps vet 
är viktigast för en arbetsstol. Du sitter bekvämt och ergonomiskt korrekt. 
Och har många inställningsmöjligheter för att du ska hitta din optimala 
sittställning. Med de intuitiva reglagen gör du även enkelt stolen till din egen. 
Capella är tilltalande och väldesignad. Med rena linjer och enkel geometri. 
Det är en stol med hög kvalitet och fokus på hållbarhet. Capella har också 
siktet inställt på dagens kreativa och flexibla sätt att arbeta. Genom att den 
är så användarvänlig och enkel att ställa in passar den bra in i aktivitets-
baserade arbetsmiljöer, där samma stol används av olika personer i olika 
typer av situationer under en arbetsdag.
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DIN BÄSTA ARBETSPLATS
Vad du än arbetar med så behöver du ha en funktionell och ergonomiskt utformad arbetsmiljö. Detta  
för att du ska trivas, bli motiverad, kunna prestera och må bra. Capella är en viktig del av denna helhet. 
En bekväm och väldesignad arbetsstol som är enkel att tycka om. Tillsammans med arbetsbord, skärm 
och förvaring anpassar den sig enkelt efter ditt behov och din arbetssituation. Och blir en del av en 
tilltalande och genomtänkt miljö som skapar positiva känslor och välmående.
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FUNKTIONELL OCH ERGONOMISK
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JOHAN LARSVALL - IDESIGN 
Den svenske designern Johan Larsvall och hans team på Idesign har formgivit 
många framgångsrika arbetsstolar för Kinnarps. Deras mål med Capella har 
varit att skapa en elegant och ergonomisk arbetsstol baserad på en strikt och 
renodlad form. Med omtanke och komfort i alla delar. En slimmad rygg, 
väldesignade sömmar, svävande armstöd, ett elegant kryss och en inbjudande 
sits. Alla är lika viktiga delar för den tilltalande helheten. Det som gör Capella 
lika bekväm att sitta i som behaglig att se på. En stol som håller bra över 
tiden. 

”Med Capella har vi arbetat med att få till en enkelhet och renhet i både 
helheten och i detaljerna. En uppstädad estetik som möter en korrekt ergo-
nomi. Där den strikta formen blir en del av det enkla. Av det som ger stolen 
dess unika karaktär.” 

- Johan Larsvall



Capella 07

Design: Idesign
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FREEMOTION™ FÅR DIG I RÖRELSE
Att sitta rätt och må bra handlar om att röra på sig. Capellas innovativa 
FreeMotion mekanism skapar förutsättningar för ett aktivt sittande genom 
välbalanserade mikrorörelser i sitsen. För att du ska orka mer. Och må 
bättre. Capella är även en stol med hög komfort. Som ger korrekt stöd för 
hela din kropp. Stolsryggen är noga utformad för att följa konturen av din 
ryggrad. Och sitsen är skapad för att passa så många olika typer av människor 
som möjligt. Den har även en sittdjupsjustering för att passa olika 
kroppsformer. För extra komfort kan även ryggvinkeljustering och svankstöd 
väljas till. De nya multifunktionella armstöden är enkla att ställa in som du 
vill ha dem. De går även att få väldigt nära kroppen på ett enklare och mer 
intuitivt sätt. Capella är en aktiv stol. En stol som anpassas efter dig istället 
för tvärtom.
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NEXT OFFICE™ – ACTIVITY BASED WORKING
Med teknikens hjälp kan vi idag arbeta när och var som helst. Behovet av personliga arbetsplatser 
minskar och istället ökar behovet av flexibla och aktivitetsbaserade miljöer. Där du på bästa sätt hittar 
balansen mellan det privata och sociala, mellan möten och individuellt arbete, mellan koncentration 
och dialog. Capella är med sin användarvänliga och intuitiva funktionalitet anpassad för dessa ytor. Där 
den smidigt anpassas efter olika användare och situationer under en arbetsdag. 
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FÖR ETT KREATIVT KLIMAT
Capella passar med sin rena design in i olika typer av arbetsmiljöer. Naturligt blir den en del av större 
eller mindre grupper som delar arbetsdag med varandra. Du kan placera den sida vid sida. Mittemot 
eller enskilt. Oavsett situation är den en del av genomtänkta lösningar. Och passar lika bra vid en  
personlig arbetsplats eller vid en bänklösning som delas av många. 



Capella16

ANVÄNDARVÄNLIG FUNKTIONALITET  
I framtagandet av Capella har vi samarbetat med professor Anna-Lisa 
Osvalder, forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon har 
hjälpt till med utformningen och placeringen av reglagen genom att testa och 
utvärdera olika prototyper under utvecklingsfasen. Detta har gjort Capella 
till en stol med bra logik. Du kan använda dess unika funktionalitet på rätt 
sätt för bästa möjliga komfort och ergonomiska sittupplevelse. De ny-
utvecklade reglagen är placerade så att du smidigt gör alla de inställningar 
som behövs för att du ska sitta korrekt. De sitter på en lättåtkomlig plats med 
ett tydligt budskap i utformningen om vad de ska användas till. Som till 
exempel de grå detaljerna, gjorda av mjuk plast, som säger att du ska 
”vrida här”. Det gör det lätt för dig att känna var och hur du gör inställningen 
utan att behöva titta på reglaget. Allt för att stolen ska vara enkel att anpassa 
efter dig och dina behov.

”Capella är utvecklad med ett omfattande ergonomitänk med fokus på 
individanpassning. Den medför möjligheter till ett flexibelt sittande i 
varierade arbetsställningar och är enkel att ställa in och anpassa för varje 
användare. Reglagen är intuitiva och inställningarna görs i en logisk följd. 
Det är även smidigt att nå och justera alla reglage på ett bekvämt sätt  
när man sitter i stolen.”

- Anna-Lisa Osvalder, professor i Människa-maskinsystem 
och universitetslektor i Ergonomi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg
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FREEMOTION™ - FÖR ETT AKTIVT SITTANDE
Capellas FreeMotion mekanism skapar förutsättningar för ett aktivt sittande genom välbalanserade 
mikrorörelser i sitsen. Stolens sits och rygg rör sig oberoende av varandra och följer på så sätt dina 
kroppsrörelser. Du ställer enkelt in gungmotståndet och kan även steglöst låsa gungan . Sitsen är aldrig 
låst utan rör sig med mikrorörelser även då gungan är låst. 

FUNKTIONER & TILLVAL
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SITTHÖJD
Du ställer smidigt in sitthöjden så att den anpas-
sas efter dig och din längd. Detta för att ge din 
kropp bästa möjliga support. Ställ in höjden så 
att din fot ligger platt i golvet och din knäled är i 
90° position. 

STÄLLBAR RYGGVINKEL 
Som tillval finns ryggvinkeljustering (ADBA). 
Med den vinklar du ryggen på stolen vid punkten 
för svankstödet. På så vis kommer överdelen av 
stolsryggen närmare kroppen. Detta för att ge 
bästa möjliga stöd för axlar och rygg.  

RYGGHÖJD
På ryggen av stolen gör du alla inställningar 
som rör ryggen. Det är viktigt att ställa in 

rygghöjden så att du får ordentligt stöd i 
svanken.

STÄLLBART SVANKSTÖD 
Som tillval finns även extra svankstöd (ADLU) 
som förstärker stödet i svanken. Du justerar 
svankstödet genom ett vred på stolsryggens 
baksida. 

SITTDJUP
Sitsen går att anpassa i djupled i förhållande till 
stolsryggen för att ge bästa möjliga sittställning 
och stöd för dina ben och lår. Det är bra att ha 
20-30 mm mellan knävecket och sitsen för bästa 
möjliga komfort.

LÅSNING AV STOLSGUNGAN
Du kan välja att steglöst låsa gungan på 
stolsryggen. Sitsen är dock aldrig låst utan rör 
sig med mikrorörelser även då gungan är låst.
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LÅG- ELLER MELLANHÖG RYGG
Den låga ryggen är 600 mm hög och den  
mellanhöga 700 mm. Bägge är justerbara i höjd  
(90 mm)  och  kan  utrustas  med  nackstöd, 
svank-stöd och ryggvinkeljustering. SafeBack 
funktionen garanterar en säker återgång till 
normalläge efter att stolsryggen varit låst i 
bakåtlutat läge. 

FUNKTIONER & TILLVAL

ARMSTÖD
Multifunktionella armstöd justerbara i djup, 
vinkel, bredd samt höjd (90 mm). Allt för att hitta 
den optimala inställningen för dina armar och 
axlar. Justeringen sker stegvis i tydliga steg och 
du får smidigt armstöden nära kroppen.

NACKSTÖD
Det justerbara nackstödet (NC) ger dig full-
ständig rörelsefunktion. Det kan ställas framåt 
och bakåt (200 mm) eller vinklas. Det är 
även höj- och sänkbart (240 mm). 

PLASTKRYSS
Det femarmade krysset är stilrent och ergo-
nomiskt utformat med en väl markerad stödyta 
för dina fötter. Genom att vila fötterna på krysset 
avlastar du baksidan på låren och får en vilsam 
position. Black Edition utrustas med detta kryss.

ALUMINIUMKRYSS
White Edition, Silver Edition samt Polish Edition 
utrustas med ett kryss i aluminium.

STOLSGUNGANS MOTSTÅND 
Med det runda reglaget ställer du enkelt in 
stolens gungmotstånd för att få det optimalt 
anpassat just för dig. 
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HJUL
Capella har en ny typ av hjul som är betydligt 
tystare än traditionella hjul. De rullar lätt vid 
belastning och bromsar något när stolen är 
obelastad. Du kan anpassa valet av hjul efter 
vilken typ av golv du har. Som standard finns 
hjul för hårda golv (CASTNN60 - svarta med  
grå hjulbana). 

HJUL TILLVAL
Du kan som tillval välja hjul för mjuka golv 
(CASTNN60SF - svarta) eller glidfot (svart).

FOTRING
Capella stolarna med de högre varianterna av 
gasfjäder kan utrustas med fotring (FR540 - 
svart) som ger en skön avlastning för ben och 
fötter. Det fästes runt gasfjädern och är steglöst 
höj- och sänkbar. Med den högsta gasfjädern 
(270 mm) utrustas stolen alltid med glidfot.

GASFJÄDER
Standardgasfjädern (KGAS0 - 130 mm) är till-
verkad av stål och finns i två utföranden grafit-
svart eller krom. Som tillval finns två alternativ 
på gasfjäder med extra höjd (KGAS80 - 190 mm 
och KGSA190 - 270 mm). Dessa finns i svart eller 
mattslipad krom och kan kombineras med 
fotring. Observera att den högsta varianten (270 
mm) inte går att kombinera med hjul på stolen 
utan då måste glidfot användas.
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KINNARPS COLOUR STUDIO

Låt dig inspireras av vårt unika och breda tyg-
sortiment Kinnarps Colour Studio. Det innehåller 
allt du kan önska dig gällande kreativa och vackra 
tyger. En tilltalande kollektion med ett stort utbud 
av färger, material och mönster. Med olika egen-
skaper och känsla. En kombination av klassisk 
elegans och de senaste trenderna. Allt för att du 
ska kunna sätta din personliga prägel på er in- 
redning. Hitta det uttryck och den stämning som 
passar er miljö allra bäst.
www.kinnarpsinterior.se/kcs
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SVENSKTILLVERKAD HÅLLBARHET
Capella är en svensktillverkad arbetsstol med fokus på kvalitet och hållbarhet. 
Vi har ansvar och kontroll över hela tillverkningskedjan. Från råvaruinköp och 
produktion, till transporter och återanvändning av emballage. I vårt 
ackrediterade testlaboratorium ser vi till att stolen lever upp till internationella 
kvalitetsstandarder. Något som är din garanti för att Capella ger högsta 
möjliga sittkvalitet. Dessutom är en stol med lång hållbarhet det bästa valet 
för miljön. De innovativa lösningar som gör Capella så unik innebär bl. a att 
den nya mekanismen är tillverkad av lättviktsmaterial (100 % återvinningsbart) 
och har färre ingående delar än tidigare. En annan fördel är att en ny 
produktionsmetod separerar stolens olika material från varandra. Så att de  
enkelt kan demonteras för återvinning. 
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White Edition (EDW)

Mekanism
svart, vit

Gasfjäder
svart, polerad

Kryss
svart, silver, polerad

Armstöd

Armstödsplatta
svart, ljusgrå

Armstödskropp
svart, vit

Armledare
svart, polerad

Nackstöd

Nackstöd - stativ
svart, vit

Nackstöd - täcklock
svart, polerad

 EDITION KRYSS GASFJÄDER MEKANISM ARMSTÖD NACKSTÖD

EDB Svart plast Svart Svart Svart/Svart/Svart Svart/Svart

EDS Silvergrå aluminium Svart Svart Svart/Svart/Svart Svart/Svart

EDP Polerat aluminium Polerat Svart Polerat/Svart/Svart Polerad/Svart

EDW Polerat aluminium Polerat Vit Polerat/Vit/Ljusgrå Polerad/Vit

MIX Val se ovan Val se ovan Val se ovan Val se ovan Val se ovan
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Capella finns i fyra unika editions, utföranden. Du kan välja mellan black 
edition, silver edition, polished edition och white edition. Den går även att få i en 
femte mixed edition där du själv väljer kombination. Ditt val av edition följer 
stolens utförande och färg på ingående delar som kryss, gasfjäder, armstöd 
m.m. Valmöjligheter som ger dig en stol med olika gestaltning och utseende. 
Med ett enhetligt och tilltalande utseende anpassat för olika typer av 
arbetsmiljöer.

CAPELLAS OLIKA UTTRYCK 

Silver Edition (EDS) Polished Edition (EDP)Black Edition (EDB)
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2015-05

CF120

CF110

CF121

CF111

CF121 (armstöd + NC nackstöd)

CF111 (armstöd + NC nackstöd)

 

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 ARBETSSTOL

MEKANISM FreeMotion skapar förutsättningar för ett aktivt sittande genom välbalanserade mikrorörelser i sitsen. Sitsen är aldrig låst utan rör sig även då gungan 

är låst. SITS Ställbar sitthöjd (gasfjäder KGASO av stål i svart eller krom), ställbart sittdjup. RYGG Låg eller mellanhög rygg som är justerbar i höjd. GUNGA Ställbart 

gungmotstånd och låsbar gunga. STOPPNING Formgjuten polyeter. KRYSS Svart kryss i plast (Black Edition) (CB9) med hjul för hårda golv (CASTNN60, svarta med grå 

hjulbana) Aluminiumkryss (CB10) i silvergrått eller polerat utförande (Silver, Polish och White Edition). TILLVAL Som tillval finns nackstöd (NC), ställbart svankstöd (ADLU) 

och ställbar ryggvinkel (ADBA). Alternativ på gasfjäder med extra höjd (KGAS 80 - 190 mm och KGAS 190 - 270 mm), i svart eller mattslipad krom som kan kombineras med 

fotring (FR540, svart). Hjul för mjuka golv (CASTNN60SF, svarta) eller glidfötter (svart). ARMSTÖD Multifunktionella armstöd justerbara i djup, vinkel, bredd samt höjd (90 

mm). Armstödsplatta 220 x 10 mm i formgjuten mjuk TPU. ENHET mm. DESIGN Johan Larsvall, Idesign.

BYGG DIN EGEN STOL
På vår hemsida kan du smidigt och enkelt skapa din egen Capella. Du väljer 
mellan olika tillval som armstöd, nackstöd, låg- eller mellanhög rygg. Eller 
alternativ på färger och olika material på exempelvis kryssunderrede och 
andra detaljer. Allt för att du ska få en bra bild av hur dina val ser ut 
tillsammans. Och skapa den bästa stolen just för dig.
www.kinnarpsinterior.se/capella
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www.kinnarpsinterior.se
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