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Avancerad och ergonomiskt väl anpassad arbetsstol med Kinnarps absolut 
senaste tekniska landvinning – Kinnarps ComfortControl® (en kontrollpanel 
per sida där du enkelt via en rad olika funktioner kan fininställa stolen efter 
just din skönaste sittställning). 9000 kan kombineras med tre olika sitsar och 
fyra olika ryggar beroende på smak och behov. Stolen kan även extrautrustas 
med Sport eller Advance som ytterligare förhöjer stolens bekvämlighet. I 
9000-familjen ingår även besöks- och konferensstolar. 
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FUNKTIONER OCH TILLVAL

NACKSTÖD SOM TILLVAL
Det anatomiska nackstödet, N1, finns som tillval till samtliga versioner 
av 9000 och går att eftermontera på redan levererade stolar. Nackstödet 
har en tre-ledad funktion som du enkelt sköter med ett enda handgrepp. 
Det innebär en steglös justeringsmöjlighet i både höjd, djup och vinkel.

DYNAMISKA ARMSTÖD
Förutom ordinarie ställbara armstöd (armstöd 2) kan arbetsstol 9000 
utrustas med en bredare variant fyllt med TechnoGel®. Armstödet är 
välvt för att ge maximalt med stöd och avlastning utan att låsa armen i en 
fast position. Armstöd 4 är, förutom i höjd och bredd, även justerbart i 
djupled och vinkel mot kroppen.

KRYSS MED FOTSTÖD
De flesta av oss sätter då och då upp fötterna på stolens kryss. 
Med vårt knottriga mönster får foten bättre fäste och krysset håller sig 
snyggare. Förutom svart kan kryssen även fås i silver eller blankpolerad 
aluminium.



SVANKSTÖD – TILLVAL FÖR TRÖTTA RYGGAR
Det ställbara svankstödet kan anpassas efter just din sittställning. För 
maximal sittkomfort är stolsryggen utformad med en tydlig och stödjande 
skålning.

Surfa in på: www.kinnarpscomfortcontrol.com så guidar vi dig hur du 
ställer in stolen på bästa sätt. Där hittar du även smarta tips för att få en 
bekvämare arbetsstation. 
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9110 / 9112 440 390–470 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9114 440 390–470 400–530 430–550 ° • 190–310 • • •

9120 / 9122 440 390-470 400-530 430-550 ° – / • 180-310 • • •

9124 440 390-470 400-530 430-550 ° • 190-310 • • •

9330 / 9332 440 400–480 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9334 440 400–480 400–530 430–550 ° • 190–320 • • •

9550 / 9552 490 420–520 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9554 490 420–520 400–530 430–550 ° • 190–320 • • •

9000 – ARBETSSTOL 
MEKANISM Kinnarps ComfortControl® kombinerad FreeFloat™-mekanism och Synchrone™-mekanism med steglöst ställbara/låsbara 
funktioner: gunga, ryggvinkling, gungmotstånd, sitthöjd, sittdjup, ryggstödshöjd. SafeBack-funktion. SITS Ställbar sitslutning med framåtläge, 
ställbar sitthöjd (gasfjäder), ställbart sittdjup. Tillval sits 3 och 5: komfortzon Sport el. Advance. Avvikande klädsel i tre varianter. RYGG 
Ställbar ryggstödshöjd, ställbar rygg-vinkel. Tillval rygg 3 och 5: avvikande klädsel i tre varianter. STOPPNING Polyeter. NACKSTÖD Tillval: 
treledat, ställbart med enhandgrepp i höjd, djup och vinkel, N1. ARMSTÖD Tillval: typ 2 med armstödsplatta 240 x 90 mm i svart polyuretan, 
ställbara i höjd (180-310 mm) och bredd (40 mm/sida). Typ 4 (dynamiska) med armstödsplatta 250 x 110 mm i mtrl TechnoGel®, ställbara i höjd 
(190-320 mm), bredd (395–515 mm i komb. med sits/rygg 1 och 5, 415–515 mm i komb. med sits/rygg 3), djup (100 mm) och vinkel (15°). KRYSS 
Plastkryss (svart) med 5 hjul för hårda och mjuka golv. Tillval: Silver el. polerat aluminiumkryss, glidfot. ÖVRIGA TILLVAL Enkel el. dubbel 
fotring. Förlängd gasfjäder (KGAS80: sitthöjd 480–670 mm, KGAS190: sitthöjd 590–860 mm). Styling: polerat utförande på utvalda detaljer. 
FAMILJETILLHÖRIGHET Karmstol 9000[cv], konferensstol Monroe. ENHET mm. DESIGN Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.




