
TEMO



TEMO ÄR EN ARBETSSTOL 
SOM STÅR FÖR DET RENA OCH 
OKONSTLADE. OCH SOM 
ERBJUDER EN FUNKTIONELL 
ENKELHET SOM GÖR DEN TILL 
ETT LÄTT VAL.





 Temo är en ergonomisk och hållbar arbetsstol. Med sin 
lätta, mjukt flödande estetik och intuitiva justeringar ger den 
komfort för långsiktigt och koncentrerat arbete på kontoret.”
Carlo Shayeb, Industrial Designer, ITO Design



NÄR DET ENKLA ÄR DET RÄTTA

Temo är en prisvärd och tidlös arbetsstol från Kinnarps som ger dig ett ergonomiskt korrekt 
sittande och den funktionalitet du behöver. Det rena formspråket gör att du kan placera den var 
som helst. Använd den som arbetsstol eller mötesstol i olika miljöer och situationer. Och känn 

dig trygg med att detta är en genomtänkt och hållbar lösning. 







TEMOS OLIKA UTTRYCK

Temo har en stolsrygg i svart meshtyg. Ryggen finns även få som tygklädd variant i tyget Radio. 
Sitsen är alltid tygklädd. De åtta basfärgerna i kombination med svarta detaljer ger Temo ett 
nedtonat men ändå tilltalande uttryck. 



5775 5720 5730 5738 5750 5759 5798 5799 Mesh



SYNCHRONE™ Temo har en Synchrone™- 
mekanism där gungförhållandet (1:1.7) mellan 
sits och rygg är väl synkroniserat för en lugn 
gungrörelse. Du kan justera gungmotståndet 
eller välja att låsa stolsryggen i fyra positioner.

JUSTERBART SVANKSTÖD Justera svankstö-
det för extra stöd i svanken. 

NACKSTÖD Som tillval finns nackstöd (svart) för 
att ge stöd för din nacke och ditt huvud. 

ARMSTÖD Som tillval finns armstöd (svart) 
vilka är justerbara i höjdled för att ge avlastning 
åt armarna.

KRYSS OCH HJUL Temo har ett 5-armat 
plastkryss (svart). Som standard finns hjul för 
hårda golv (svarta med grå hjulbana). Du kan 
som tillval välja hjul för mjuka golv (svarta) eller 
glidfötter.

RYGG I MESH Ryggen är i svart meshtyg som 
ger god komfort och skön ventilation.

TYGKLÄDD RYGG Som tillval finns även tyg-
klädd rygg (tyget Radio) i åtta färger. 

SITTHÖJD Du ställer smidigt in sitthöjden så att 
den anpassas efter dig och din längd. 

SITTDJUP Sitsen går att anpassa i djupled i för-
hållande till stolsryggen för att ge bästa möjliga 
stöd för dina ben.

MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET När vi producerar Temo har vi kontroll över hela tillverkningeskedjan. I vårt 
ackrediterade testlaboratorium ser vi till att stolen lever upp till internationella kvalitetsstandarder. Den uppfyller 
även krav på separerbarhet vilket möjliggör återvinning. Tygpåsen (som kan träs på ryggen) gör det möjligt att 
förändra Temo utan att behöva byta andra komponenter. På så sätt kan produktens livslängd förlängas. Tyget 
(Radio) är Oeko-tex märkt vilket är en garanti för att det inte innehåller några hälsofarliga ämnen. 



Temo TS110M  Temo TS111M  Temo TS111M NT

Temo TS110 Temo TS111 Temo TS111 NT

470 400-455 400-530 ✓ ✓ 160-260 ✓ ✓

MEKANISM Synchrone™-mekanism (gungförhållande 1:1.7) med SafeBack SITS  Ställbar sitthöjd och 
sittdjup med returfjäder RYGG ryggram i svart mesh med justerbart svankstöd GUNGA låsbar i fyra steg  
STOPPNING formgjuten PUR (polyuretan) KRYSS 5-armat plastkryss (svart) TILLVAL Nackstöd (svart), 
arm-stöd (svart), klädd rygg (TUB), Enkel fotring, förlängd gasfjäder (KGAS 80 - 190 mm och KGAS 190 - 270 
mm.  ARMSTÖD justerbart i höjd ENHET mm. DESIGN ITO Design
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