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2.3

DEN HÖGPRESTERANDE KONTORSSTOLEN PLUS ÄR  

EN KLASSIKER INOM SVENSK ERGONOMISK DESIGN.  

SÅLD I  NÄSTAN TVÅ MILJONER EXEMPLAR ÖVER HELA  

VÄRLDEN KAN DU HITTA DEN HÄR ELEGANTA STOLEN I  

DE MEST SKILDA MILJÖER – FRÅN VANLIGA KONTORS- 

ARBETSPLATSER TILL LABORATORIER OCH TUFFA  

TILLVERKNINGSMILJÖER. MED FOKUS PÅ NATURLIGA  

RÖRELSER OCH ETT AKTIVT SITTANDE STÅR PLUS FÖR  

EN INKLUDERANDE DESIGN FÖR ALLA.

The Better Effect Index
The Better Effect Index är Kinnarps sätt att förenkla  

och förtydliga hållbarhetsarbetet i inredningsprojekt.  

Detta är produktens hållbarhetsbetyg, baserat på  

sex olika områden och tolv olika indikationer. 

Kinnarps.se/thebettereffectindex
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 ERGONOMIN SITTER I DETALJERNA

· Välj mellan två olika typer av mekanismer för aktivt sittande:  
 Plus 6 FreeFloat eller Plus 8 Synchrone.

· Finns i många utföranden som möter behoven i olika arbetssituationer  
 – från kontor och möten till special- och produktionsmiljöer. 

· Ryggstöd i två olika höjder.

· Många möjligheter att skapa en individuellt anpassad stol, bland annat  
 genom val av ergonomiska armstöd och anatomiskt nackstöd. 

· Kundanpassa din Plus-stol med någon av de många olika textilierna i  
 Kinnarps Colour Studio. Du kan också addera kontrasterande sömmar.

• Stolen kan förses med din egen logotyp. 
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PLUS 6/8
Plus arbetsstol finns med två olika mekanismer för aktivt sittande: FreeFloat och Synchrone.  
Plus 6 är utrustad med FreeFloat och Plus 8 är utrustad med Synchrone. 

PLUS 6 FREEFLOAT PLUS 8 SYNCHRONE

FreeFloat är en tilt-mekanism som uppmuntrar 
rörelse och bidrar till en optimal ergonomisk  
arbetsställning. Sitsen och ryggstödet följer  
kroppens rörelse oberoende av varandra. Sitsen 
kan tiltas framåt och stolens motstånd anpassas 
automatiskt efter din kroppsvikt. Justerbart  
djup, sitthöjd och ryggstöd. 

Synchrone är en tilt-mekanism som låter sitsen 
och ryggstödet röra sig på ett mjukt och balan- 
serat sätt i förhållande varandra och passar bra 
för användare som vill ha ett aktivt och kontrol-
lerat sittande. Motståndet regleras manuellt 
och sitsen kan tiltas framåt och låsas i önskad 
position. Justerbart djup, sitthöjd och ryggstöd. 
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6772 N78/8772 N78

6780/8780 6782/8782 6784 N78 / 8784 N78

6770/8770 6772/8772

Plus

8770/8772  450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 – · ·

8780/8782  450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 – · ·

6770/6782 450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 · – ·

6780/6782 450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 · – ·

PLUS 6/8, LÅG RYGG

PLUS 6/8, HÖG RYGG

MEKANISM Plus 8 med Synchrone-mekanism: Vid gungning vinklas ryggen mer än sitsen i förhållandet 1:1,5, steglöst låsbar gungrörelse, ställbart  
gungmotstånd. Plus 6 med FreeFloat-mekanism: Sits och rygg rör sig helt oberoende av varandra, steglöst låsbar funktion, ställbart gungmotstånd.  
SITS Ställbar sitslutning med framåtläge, ställbar sitthöjd (gasfjäder), ställbart sittdjup. Tillval: Soft-utförande med extra stoppning. Avvikande klädsel 
Motif och Contour. RYGG Ställbar ryggstödshöjd, ställbar ryggvinkel. Tillval: Soft-utförande med extra stoppning. Avvikande klädsel Motif och Contour. 
STOPPNING Polyeter. NACKSTÖD Tillval: steglöst ställbart i höjd, djup och vinkel. Tillval: polerad nackstödsstolpe. ARMSTÖD Tillval: typ 2 med arm- 
stödsplatta 240 x 90 mm i svart polyuretan, ställbara i höjd (180-300 mm) och bredd (40 mm/sida). Tillval: typ 4 (dynamiska) med armstödsplatta  
250 x 110 mm i extra mjuk och behaglig yta, ställbara i höjd (190-310 mm), bredd (40 mm/sida), djup (100 mm) och vinkel (15°). KRYSS Svart plast-
kryss med 5 hjul för hårda eller mjuka golv. Tillval: Aluminiumkryss polerat eller silver samt glidfot. ÖVRIGA TILLVAL Enkel fotring. Förlängd gasfjäder 
(KGAS80: sitthöjd 480–670 mm, KGAS190: sitthöjd 590–860 mm). Styling: polerat utförande på utvalda detaljer. FAMILJETILLHÖRIGHET Besöks- och 
konferensstolar Plus[cv]. ENHET mm. DESIGN Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.
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GASFJÄDER EXTRA HÖJD
Som tillval finns två olika gasfjädrar 
med extra höjd (KGAS80 – 190 mm 
och KGSA 190 – 270 mm).

LOGOTYP
Addera din egen företagslogotyp  
på ryggstödet. 

ARMSTÖD 4
Armstödet med extra mjuk och  
behaglig yta, ger optimalt stöd  
och tryckavlastning utan att låsa  
armen i en ställning. Justerbart djup 
och vinkel i förhållande till kroppen. 

FOTRING 
Stolar med de högre varianterna 
av gasfjäder kan utrustas med en 
svart fotring som ger skön avlast-
ning för ben och fötter. Steglöst 
höj- och sänkbar. 

ARMSTÖD 2
Ställbart i bredd och höjd. Mjuk 
stoppning på ovansidan ger en  
behaglig komfort för armar och 
axlar.  

GLIDFÖTTER
Glidfötterna ersätter hjulen när  
stolen används med gasfjäder  
270 mm. 

MOTIF
Karaktäristiska sömmar tvärs över 
sits och rygg, kan även fås med  
avvikande tyg runtom. Extra stopp-
ning ger en ännu bättre och  
mjukare sittkomfort. 

CONTOUR
En bearbetad söm med svart, vit 
eller silvergrå tråd (gäller stolar  
klädda i läder eller tyget Comfort).

PLUS 8 SYNCHRONE
Tilt-mekanism som  låter sits  
och rygg röra sig balanserat i  
förhållande till varandra. 

NACKSTÖD
Ledat nackstöd med fritt rörelse-
mönster, höj- och sänkbart samt 
vinklingsbart framåt och bakåt.

SAFEBACK
Säkerställer en säker återgång till 
normalläge efter att stolsryggen  
har varit låst i bakåtlutat läge. 

PLUS 6 FREEFLOAT
Tilt-mekanism som uppmuntrar 
rörelse för en ergonomisk arbets- 
ställning. Sits och rygg följer 
kroppens rörelser oberoende av 
varandra. 

FEMSTJÄRNIGT KRYSS 
Ergonomiskt designat femarmat kryss med markerad stödyta för fötterna. 
Genom att vila fötterna på krysset avlastar du baksidan på låren och får 
en vilsam position. Finns i svart, silver och polerat aluminium.  

STÄLLBART SVANKSTÖD
Möjliggör individuell justering för 
ländryggen, mekanismen är  
placerad på stolsryggens baksida.

HJUL FÖR HÅRT ELLER  
MJUKT GOLV
Rullar lätt vid belastning och 
bromsar något när stolen är 
obelastad.

FUNKTIONER OCH TILLBEHÖR
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Kinnarps Colour Studio är vår materialkollektion  
som ger dig tillgång till hundratals hållbara, kreativa 

och attraktiva material, färger och mönster.
Kinnarps.se/kcs
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SKRÄDDARSY MED KINNARPS COLOUR STUDIO
Du vet väl om att du kan skapa din alldeles egen Plus-stol med hjälp av Kinnarps Colour Studio? 
Kinnarps Studio är vår kollektion med mer än 250 inspirerande material. Eller varför inte göra  
ett extra avtryck genom att addera din egen företagslogo på ryggen? Välj mellan tyger, läder och 
tekniska tyger för optimal funktionalitet i just din arbetsmiljö. 
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