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Tidlös och bekväm mötesstol
Siro är en mötesstol med en tidlös design som är lättplacerad och enkel att kombinera i olika 

inredningslösningar. Den passar bra för olika typer av mötesplatser, mötesrum eller touch-down 

platser för kortare stunder av arbete. 

Stolen har en helt överklädd sittkorg och integrerad nozag-fjädring i sitsen och en patenterad rygg. 

Detta ger extra hög komfort och gör att man kan sitta bekvämt även längre stunder. Stolens  

flexande rygg uppmuntrar till rörelse och motverkar statiskt sittande. 

Det finns fyra olika underreden att välja på, 4-ben, 4-ben med hjul, c-frame eller kryssunderrede 

med hjul. Stolen finns med eller utan armstöd i trä eller plast för skön avlastning av armarna. 

Kryssunderredet är höj- och sänkbart och har snurrfunktion vilket gör stolen smidig att anpassa  

till användaren och olika mötessituationer. 

Siro är ett hållbart val utvecklad för att hålla länge både vad gäller utseende och funktion. Den är  

även Möbelfaktamärkt vilket säkerställer att material är giftfria samt uppfyller Europa-kraven för 

offentlig miljö gällande kvalitet och säkerhet. Stolen är uppbyggd av ett fåtal komponenter som  

går att byta ut, uppdatera och återvinna vilket gör den cirkulär och långsiktigt hållbar. 

Välj mellan testade och utprovade tyger och andra material ur Kinnarps Colour Studio för att hitta  

det uttryck man söker.
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524CFRAME

524  510 605 920 440 465 415 460 7,4 –   – – 

Siro

524A  590 605 920 440 465 415 460 8,5 255   –        – 

524AC  590 600 920 440 470 415 460 7,9 255   – – 

524CFRAME  510 600 950 440 450 430 460 9,2 –   – – 

524ACFRAME  590 600 950 440 450 430 460 10,7 255   – – 

524XBASE  610 615 890-1005 440 470 390-500 430-545 8,9 –   – – 

524AXBASE  610 615 890-1005 440 470 390-500 430-545 11,3 255   – – 
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Varianter

Enhet mm, kg. 
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Funktioner & tillval

FYRA BEN

Siro på stabilt fyrbent underrede. 
Finns i olika färger.

KRYSSUNDERREDE

Kryssunderredet är höj- och sänkbart och har 
snurrfunktion vilket gör stolen smidig att anpassa 
till användaren och olika mötessituationer.

HELKLÄDD

Stolen har en helt överklädd sittkorg och för  
ett mjukt och behagligt sittande. Välj bland  
hundratals färger och tyger ur vår Kinnarps 
Colour Studio för personliga uttryck.

FYRA BEN MED HJUL

Hjul ger smidig förflyttning och gör det lätt att 
skjuta intill mot bordet. Välj mellan bromsade 
och obromsade hjul. 

C-FRAME

Väldesignat C-frame underrede. 
Finns i olika färger.

RYGG MED FLEX

Stolens flexande rygg uppmuntrar till rörelse och 
motverkar statiskt sittande.

ARMSTÖD, PLAST

Stolen finns med eller utan armstöd i trä  
eller plast för skön avlastning av armarna.  
Plast är enkelt att hålla rent och torka av.

SITS MED NOZAG-FJÄDRING

Sitsen har Nozag-fjädring för god komfort. 
Nozag-fjädring är vågformade fjäderstål som  
är ingjutna i sitsens stomme. De ger god djup- 
fjädring och fördelar användarens vikt jämt  
över sitsen.

ARMSTÖD, TRÄ

Armstöd av trä för ett väldesignat uttryck och  
en varmare känsla mot armarna.
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GLIDFOT

Svart stabil glidfot.

PLASTTASS

Plasttass som ger ett mjukt stöd mot golvet.

FILTTASS

Välj till filttassar om stolen står på ett hårt golv, 
det minskar skrapljud och ger en lugnare ljudmiljö.

Kinnarps Colour Studio (KCS) är vårt materialsortiment för kontor, skola och omsorg med 
fokus på hållbarhet, kvalitet och harmoni. Det erbjuder attraktiva material som är noga 
testade och utprovade för att passa och hålla för olika typer av miljöer. Sortimentet gör 
det enkelt att hitta det uttryck och den funktionalitet man söker. Trä, metall, plast och 
textil, färgtoner och mönster som är enkla att matcha med varandra och övrig inredning. 
Ett genomtänkt sortiment som ger ett harmoniserat och hållbart helhetsintryck och som 
erbjuder möjlighet att välja rätt material och färg till rätt plats och aktivitet.

Sits/rygg Helklädd. Välj valfritt tyg ur Kinnarps Colour Studio (KCS).

Underrede Fyra ben och C-frame: Vit, svart, silver, mörkgrå. Kryssunderrede: Svart plast.

Armstöd Plast (svart) eller trä. Finns att få i ek, björk, ask (vitpigmenterad samt betsad).

För mer information om färger och material se kinnarps.se/kcs.

Färger & material

PlastMetall

SvartVit Svart Silver Mörkgrå

Trä 

Ek Björk Vitpigm. ask Ask Vit Ask Gråblå Ask mörkblå Ask Grågrön

Ask Mörkgrön Ask Mjukrosa Ask Mörkröd Ask Mellangrå Ask Mörkgrå Ask Svart Ask Mellanbrun


