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Koy

Plats för Nilo familjebild

Mittemellan stol och fåtölj
Koy är en blandning mellan stol och fåtölj för olika typer av mötesplatser, konferensrum och sociala 

ytor. Den har de bekväma egenskaperna hos en fåtölj och det nätta uttrycket hos en stol. Med sin 

inbjudande och samtidigt karaktäristiska design passar den in i många olika sammanhang. 

Koy har alltid ett fotkryss samt finns med och utan klädda armstöd. Stolen har en innovativ 

gungmekanism som gör att stolen uppmuntrar och följer användarens rörelser, förebygger statiska 

positioner och ger ett mer bekvämt sittande. Sitsen är svagt böjd nedåt i framkant för minskat 

tryck på benen vilket ger en god sittergonomi. Den har även Nozag-fjädring för bekvämt sittande. 

Sittkorgen är gjuten i ”HR Foam” (high resilience foam), en skumstoppning med hög motståndskraft 

och formbeständighet, som återfår sin form snabbt och ger stolen längre livslängd. 

Mellan armstöd och sits är det en smulspringa något som gör stolen lättskött, för extra hållbarhet 

kan armstöden kläs med kantskoning. Stolen är också testad enligt EN 16139 vilket säkerställer  

god kvalitet, lång livslängd och en säker produkt för möbler i offentlig miljö. 

Välj valfritt kvalitetssäkrat tyg ur Kinnarps Colour Studio.
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Koy

Funktioner & tillval

S TÄ LLBA R S IT THÖ J D

Med det intuitiva sitthöjdsreglaget kan du enkelt 
ställa in stolens höjd så att den anpassas till dig 
och dina individuella behov.

A RMS TÖD

Det helt överklädda armstöd ger en varm och 
ombonad känsla.

K RYS S U NDERREDE

Svart stabilt kryss med 5 hjul eller glidfötter.
 

G U NGMEK A NIS M

Den innovativa gungmekanismen gör att stolen 
uppmuntrar och följer dina rörelser, förebygger 
statiska positioner och ger ett mer bekvämt 
sittande.

NOZ AG-FJÄ DRING/HR-S K U M

Sittkorgen är gjuten i en HR Foam (high resilience 
foam) och sitsen har Nozag-fjädring som höjer 
komforten ytterligare. HR Foam är en skum- 
stoppning med hög motståndskraft och form- 
beständighet som återfår sin form snabbt.

A RMS TÖD MED S KONING

Som tillval kan ovansidan av armstödet kläs  
i en slitstark kantskoning i läder som enkelt  
kan torkas av och hållas ren.

HJ U L

Svarta hjul som passar både för hårda och mjuka 
golv. Som tillval finns hjul med friktionsbroms 
som motverkar att stolen rullar i obelastat läge.

S M U L S PRINGA

Mellan sits och armstöd finns en smulspringa 
som underlättar skötsel av produkten.  
Här försvinner smulor och damm ner på golvet  
i stället för att samlas i sittkorgen.

GLIDFOT

Svart stabil glidfot.
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Koy

227 227A

227    610 660 810-950 440 500 400-530 430-570 13,0 – 

Koy

227A    670 660 810-950 440 500 400-530 430-570 15,0 240 
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Varianter

Färger & material

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.

Armstöd Helklädd.

Underrede Fotkryss i svart plast.

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

Underrede

Svart

Enhet mm, kg. 


