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EMBRACE
Gör dig redo att bli omsluten. Av Embrace. En ny typ av stol. Utformad med 
omsorg och eftertanke. Med känsla. Skapad inte bara för olika möten. Utan även 
besök. Eget arbete. Sociala stunder. Och lite till. En stolsfamilj designad av Stefan 
Brodbeck. Som ur en tydlig grundtanke och form kreerat olika varianter. Material 
som harmoniserar. Trä. Tyg. Plast. Eller metall. Mjuka tilltalande linjer. Inbjudande 
och trivsam. Ett lugnande uttryck. Slå dig ner. Känn dig säker och förberedd. 
Beredd på nya utmaningar. Intryck och inspiration. Redo att omfamna dagen.

UNIK STOLSFAMILJ
Embrace är en tilltalande och unik stolsfamilj. Designad för att passa in i 
många olika typer av miljöer och i flera olika sammanhang. Överallt. Och 
däremellan. Att användas för alla typer av möten. I större eller mindre 
grupper. När du behöver arbeta en stund. Eller för spontana samtal. Att vänta 
eller pausa. Allt du vill och lite till. Både flexibel och funktionell. Ur en 
grundtanke och formidé har en hel familj av stolar skapats. Ett helt koncept. 
Med samma mjuka linjer och igenkänning. Med skiftande uttryck och 
egenskaper beroende på val av utförande och material. Embrace är en ny typ 
av mångsidig stol som passar in i dagens arbetsliv. Som bidrar med nya 
tankar och idéer. Med kreativitet och ett balanserat formspråk.
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EMBRACE BETYDER OMFAMNING
Embrace är designad för att ge ett lugnande och tilltalande uttryck. Med 
mjukhet, balans och enkelhet i fokus. Men även omfamnandet. En öppenhet 
för nya intryck och nya idéer. Kreativitet. Nyskapande. Och bekväm. Utformad 
för många typer av situationer. Ett koncept med en igenkännande mjuk och 
enkel design. En känsla av hemma på jobbet. Med en styrka i varianterna och 
de olika valmöjligheterna.  Olika underreden. Metall som möter trä eller 
plast. Varianter på tyger. Med eller utan armstöd.  
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MJUKHET. BALANS. ENKELHET.
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STEFAN BRODBECK – BRODBECK DESIGN
Den Münchenbaserade erkände designern Stefan Brodbeck har som mål med 

sin formgivning att skapa positiva känslor och inspirerande utrymmen. Med 

Embrace har han designat en mångsidig, vacker och omfamnande stolsfamilj. 

Som är humanistisk i sitt uttryck och flexibel i sin användning. Embrace har 

blivit internationellt erkänd och prisad för sin design. År 2014 fick stolen ta 

emot ett brons av German Designer Club (DDC) och 2015 belönades den med 

två mycket prestigefyllda designpris - iF Design Award och Red Dot Award. 

“Med Embrace ville jag skapa en mångsidig och funktionell stolsfamilj 
med ett unikt uttryck. Humanistiskt, kreativt och flexibelt. Med mjuka 
kurvor som gör den lugnande och omfamnande”.

Stefan Brodbeck
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Design: Stefan Brodbeck
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EN NY TYP AV STOL
Embrace är en unik och mångsidig stol. En funktionell mötesstol. En inbjudande 
besöksstol. Eller en stol för kortare stunder av eget arbete. En ny typ av stol. 
För ett nytt användande. Som är allt och lite till. Det du vill att den ska vara. 
Urvalet i Embrace familjen gör att du kan placera den i större eller mindre 
grupper. Möten, grupparbete eller dialog. Enskilt arbete. Sociala stunder 
eller paus. Den anpassar sig efter både situationen och behovet. Och bidrar 
samtidigt med en tilltalande design. Ett mjukt och harmoniskt uttryck. I och 
med att den är så anpassningsbar när det gäller design och funktion passar 
den bra in i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer (Kinnarps Next Office – ABW) 
där stolen används av olika individer och i olika typer av situationer.
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4-KRYSS
Väldesignat 4-kryssunderrede i svart, silver eller 
krom. Plasttass ingår som standard och filttass 
finns som tillval. Kan fås med  – swingback funk-
tion (har då fast sitthöjd).

5-KRYSS
Praktiskt 5-kryssunderrede med hjul som ger 
dig rörlighet. Finns i svart, silver eller krom. 
Anpassa valet av hjul till vilken typ av golv du har 
– hårda eller mjuka.

 

BEN
Stilrent benunderrede av metall. Finns i svart, 
vitt, silver eller krom. Har plasttassar för en 
mjuk användning och behaglig ljudnivå (filttass 
finns som tillval).
 

MED
Vackert utformat medunderrede av metall. 
Finns i svart, vitt, silver eller krom. Plasttass 
ingår som standard och filttass finns som tillval. 

SLÄDE
Smakfullt slädunderrede med mjuka former. 
Finns i svart, vitt, silver eller krom. Plasttass 
ingår som standard och filttass finns som tillval. 

Samma grunddesign. I olika utföranden. Sju 
olika modeller. Ben, släde, med, 4-kryss eller 
5-kryss. Två höjder på barstol. Alla med olika 
uttryck. Egna karaktärer. Som gör dem lämpade 
för olika användningsområden.

BARSTOL
Smakfull barstol med slädunderrede i två olika 
höjder (passar till bordshöjd 900 mm eller 1050 
mm). Underredet finns i svart, vitt, silver eller 
krom. Plasttass ingår som standard och filttass 
finns som tillval. 

OLIKA UNDERREDEN
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HJUL 
Embrace stolen med 5-armat kryss har hjul. 
Detta gör stolen flexibel och enkel att flytta. 
Perfekt om man behöver sätta sig i nya formationer 
för olika typer av möten och arbetsgrupper eller 
vid den tillfälliga arbetsplatsen. Som tillval finns 
hjul som bromsar vid belastning.

TASSAR 
Tassar på underredet ger dig en smidig funktio-
nalitet och en så tyst ljudnivå som möjligt. Som 
standard ingår glidfot av plast och glidfot med 
filt finns som tillval.

SWING-BACK FUNKTON
Stolarna med 4-kryssunderrede går att få med 
en automatisk återsnurrningsfunktion - swing-
back (SWB). Detta gör att stolen alltid snurrar 
tillbaka till ursprungsläget dvs. riktad rakt fram 
när du reser dig upp. 

RYGGDYNA  
Embrace med trärygg går att få med klädd 
framsida på stolsryggen. Den ger ett bekvämt 
stöd för ryggen och är en väldesignad detalj på 
stolen. Tyget på ryggdynan följer ditt val av tyg 
för sitsen. 
 

OLIKA RYGGAR    
Du kan välja att få Embrace med en elegant 
trärygg (bok, björk, ek eller valnöt) eller en till-
talande plastrygg (vit eller svart). De olika rygg-
alternativen harmoniserar med stolens övriga 
detaljer som armstöd, sits och underrede.

ARMSTÖD 
Du kan välja till armstöd till alla Embracestolarna. 
Det går även att eftermontera armstöd på samtliga 
modeller. Stöden ger en skön avlastning åt 
armarna men är även en tilltalande designdetalj. 
Armstödskroppen finns i svart, vitt, silver och 
krom. Armstödsplattan är alltid svart.

FUNKTIONER & TILLVAL
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Låt dig inspireras av vårt unika och breda tygsorti-
ment - 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 inredning. 
Hitta det uttryck och den stämning som passar just 
er miljö allra bäst. www.kinnarpsinterior.se/kcs



Embrace  13

MATERIAL

Vit

Svart

Krom

SilvergråSvart

Vit 

PLAST METALL

Bok

Ek

Valnöt

Björk

TRÄ
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942 P

942A P SLEDGE942A P CFRAME

942 P XBASE5

942A P

942 P XBASE4942 P SLEDGE

942A P XBASE5

942 P CFRAME

942A P XBASE4

942 WO / 942A WO 510/650 540 860 490 460 460 480 6,4 / 7,5 - / • - /220 – – 

942 WOFA / 942A WOFA 510/650 540 860 490 460 460 480 6,8 / 8,0 - / • - /220 – –

942 CFRAME WO / 942A CFRAME WO 510/650 560 850 490 460 460 480 9,7 / 10,9 - / • - /220 – –

942 CFRAME WOFA / 942A CFRAME WOFA 510/650 560 850 490 460 460 480 10,1 / 12,3 - / • - /220 – –

942 SLEDGE WO / 942A SLEDGE WO 580/650 570 850 490 460 460 480 8,6 / 10,1 - / • - /220 – –

942 SLEDGE WOFA / 942A SLEDGE WOFA 580/650 570 850 490 460 460 480 9,0 / 10,5 - / • - /220 – –

942 XBASE4 WO / 942A XBASE4 WO 510/650 570 800 490 460 420-500 430-510 8,7 / 9,8 - / • - /220 – –

942 XBASE4 WOFA / 942A XBASE4 WOFA 510/650 570 800 490 460 420-500 430-510 9,1 / 10,2 - / • - /220 – –

942 XBASE5 WO / 942A XBASE5 WO 620/680 650 800 490 460 420-540 430-550 8,7 / 9,9 - / • - /220 – – 

942 XBASE5 WOFA / 942A XBASE5 WOFA 620/680 650 800 490 460 420-540 430-550 9,1 / 10,3 - / • - /220 – –

945 L SLEDGE 510 530 940 460 410 440 650 6,8 – – – –

945 H SLEDGE 540 600 1100 460 410 440 800 7,7 – – – –

942 P / 942A P 510/650 560 830 490 500 460 480 6,9 / 8,0 - / • - /220 – – 

942 CFRAME P / 942A CFRAME P 510/650 580 820 490 500 460 480 10,2 / 11,4 - / • - /220 – –

942 SLEDGE P / 942A SLEDGE P 580/650 590 820 490 500 460 480 9,1 / 10,6 - / • - /220 – –

942 XBASE4 P / 942A XBASE4 P 510/650 590 780 490 500 420-500 430-510 9,2 / 10,3 - / • - /220 – –

942 XBASE5 P / 942A XBASE5 P 620/680 670 780 490 500 420-540 430-550 9,2 / 10,4 - / • - /220 – –

EMBRACE 

RYGG Formpressat trä (bok, björk, ek, valnöt) alt. med klädd ryggplatta (gäller ej barstol). RYGG PLAST Vit, Svart.  SITS Klädd, stoppad. UNDERREDE Fyrben, släde, 

med i svart, vitt, silver (pulverlackat). KRYSSUNDERREDE Aluminium: svart, silver (pulverlackat) eller polerat. Ställbar sitthöjd med gasfjäder (gäller ej 4-kryss med 

swingback). TILLVAL Automatisk återsnurrning – swingback (XBASE4), Glidfot med filt, bromsade hjul, kromat underrede. ARMSTÖD Pressgjuten aluminium: svart, vitt, 

silver (pulverlackat) eller polerat. Armstödsplatta av svart plast. STOPPNING Polyeter. ENHET mm. DESIGN Stefan Brodbeck (Brodbeck Design).

Produkten är märkt 
i vissa utföranden.



www.kinnarpsinterior.se
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