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CAPELLA
Capella er en kontorstol designet for nettopp deg. Uansett hvem du er og hvor du
arbeider, sitter du komfortabelt i denne unike og nyskapende stolen. Den er et
resultat av vår erfaring, og fokuserer på din velvære. Stolens FreeMotion gir
velbalanserte mikrobevegelser i setet for aktiv sittestil og en sunn innstilling.
Den slanke, tidløse formen med slank rygg og flotte detaljer er designet av Johan
Larsvall og teamet hans ved Idesign.
FOR DIN AKTIVE SITTESTIL
Capella er en ny type kontorstol. Designet for å holde kroppen din i bevegelse.
Riktig sittestilling handler om å bevege kroppen din. Hjertet i Capella er en ny
og innovativ FreeMotion-mekanisme. Den gir velbalanserte mikrobevegelser
i setet, og fremmer en aktiv sittestil. Alt for at du skal føle deg vel. Med sine
unike funksjoner kombinerer Capella alt Kinnarps vet om hva som er viktig
når det gjelder kontorstoler. Du sitter med optimal ergonomisk komfort.
Stolen har mange justeringsalternativer for at du skal finne den sittestillingen
som passer best for deg. Den intuitive betjeningen gjør det dessuten mulig å
justere stolen etter dine ønsker. Capella er tiltalende og veldesignet. Den har
rene linjer og enkel geometri. Stolen holder topp kvalitet og har fokus på
bæredyktighet. Capella er også innrettet mot dagens kreative og fleksible
arbeidsmetoder. Brukervennligheten og den enkle justeringen gjør den til et
godt valg i aktivitetsbaserte miljøer, der den samme stolen brukes av flere
personer til ulike oppgaver gjennom arbeidsdagen.
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DIN BESTE ARBEIDSPLASS
Uansett hvilken type arbeid du gjør, trenger du et funksjonelt og ergonomisk designet arbeidsmiljø. Alt
for å bidra til at du skal ha glede av arbeidet, være motivert, arbeide godt og føle deg vel. Capella er en
viktig del av denne helheten. En komfortabel og veldesignet kontorstol som er lett å like. Sammen med
et skrivebord, en skjermvegg og en oppbevaringsenhet tilpasses den enkelt til dine behov og din
arbeidsstil. Og den blir en del av et tiltalende og gjennomtenkt miljø som skaper positive følelser
og velvære.
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FUNKSJONELL OG ERGONOMISK
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JOHAN LARSVALL - IDESIGN
Den svenske designeren Johan Larsvall og hans team ved Idesign har
designet mange suksessrike kontorstoler for Kinnarps. Deres mål med
Capella var å designe en elegant og ergonomisk kontorstol basert på rett
geometri. Med omtanke og komfort i alle deler. En slank rygg, veldesignede
sømmer, flytende armlener, en elegant kryssfot og et innbydende sete. Alle
deler er like viktige for den tiltalende helheten. Dette gjør Capella like
komfortabel å sitte i som den er flott å se på. En stol som tåler tidens tann.

”Med Capella har vi jobbet for å oppnå en enkelhet og renhet i både total
designet og de små detaljene. Strømlinjeformet estetikk som møter riktig
ergonomi. Der den sobre fasongen blir en del av det enkle designet, som gir
stolen dens unike karakter.”
- Johan Larsvall
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Design: Idesign

08 Capella

Capella 09

Capella 11

FREEMOTION™ SETTER DEG I BEVEGELSE
Riktig sittestilling og velvære handler om å bevege kroppen. Capellas
nyskapende FreeMotion-mekanisme skaper de beste forholdene for aktiv
sitting gjennom velbalanserte mikrobevegelser i setet. Alt for å bidra til at du
kan gjøre mer. Og føle deg bedre. Capella er også en stol som gir høyt
komfortnivå. Og den riktige støtten til hele kroppen din. Stolryggen er
omhyggelig designet for å følge ryggsøylens kontur. Og setet er designet for
å passe til så mange forskjellige typer mennesker som mulig. Setedybden
kan også reguleres for å tilpasses til ulike kroppsfasonger. Regulering av
ryggvinkelen og korsryggstøtten kan velges for ekstra komfort. Det er lett å
justere de nye multifunksjonelle armlenene etter dine behov. De kan også
flyttes nærmere kroppen på en enklere og mer intuitiv måte. Capella er en
aktiv stol. Stolen tilpasser seg deg, ikke omvendt.
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NEXT OFFICE™ – AKTIVITETSBASERT ARBEID
I våre dager kan vi ved hjelp av teknologi arbeide når og hvor vi vil. Behovet for personlige
arbeidsplasser er synkende, og i stedet er det et økende behov for fleksible, aktivitetsbaserte
miljøer. Der man kan finne en optimal balanse mellom private og sosiale sfærer, mellom møter og
individuelt arbeid, og mellom konsentrasjon og dialog. Med sin brukervennlighet og intuitive
funksjonalitet er Capella ideell for disse arbeidsmiljøene. Der de enkelt tilpasses til ulike brukere
og situasjoner gjennom arbeidsdagen.
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FOR ET KREATIVT KLIMA
Med sin rene design passer Capella i mange ulike typer arbeidsmiljøer. Den blir en naturlig del av
større og mindre grupper som deler arbeidsdagen med hverandre. Du kan sette stolene ved siden av
hverandre. Mot hverandre eller alene. Uansett situasjon kan den være en del av en komplett løsning.
Og den fungerer godt både i individuelle arbeidsstasjoner eller ved en benkeplate som deles av
mange personer.
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BRUKERVENNLIG FUNKSJONALITET
I arbeidet med å designe Capella har vi samarbeidet med Professor AnnaLisa Osvalder, forsker ved Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Hun har
bidratt ved design og plassering av betjeningsspaker ved å teste og evaluere
ulike prototyper i utviklingsfasen. Dette har ført til at Capella er en intuitiv
stol. Du kan enkelt bruke den unike funksjonaliteten på riktig måte for å få
best mulig komfort og en ergonomisk sittestilling. De nyutviklede spakene er
plassert slik at de gir enkel tilgang til alle justeringer man trenger for å sitte
riktig, med tydelige anvisninger i stolens design som viser hva de kan brukes
til. De grå detaljene er for eksempel laget av myk plast som oppmuntrer til å
”vri her”. Det gjør det lett å føle hvor og hvordan du skal justere, uten å måtte
se på spaken. Alt for å gjøre stolen lett å justere etter deg og dine behov.

”Capella er utviklet ut fra en omfattende ergonomisk tankemåte og fokus på
personlig tilpasning. Den åpner for fleksibel sittestilling i varierende
arbeidsstillinger, og er lett å regulere og tilpasse til hver bruker. Spakene er
intuitive, og justeringene kan foretas i en logisk rekkefølge. Det er også lett å
nå og justere alle spaker på en komfortabel måte mens man sitter i stolen.”
Anna-Lisa Osvalder, professor i menneske-maskin-systemer og seniorforeleser
i ergonomi ved Chalmers Tekniska Högskula i Göteborg.

18 Capella

FUNKSJONER OG
ALTERNATIVER

FREEMOTION™ - FOR AKTIV SITTESTIL
Capellas FreeMotion-mekanisme legger til rette for aktiv sitting gjennom velbalanserte mikro
bevegelser i setet. Setet og ryggen beveger seg uavhengig av hverandre, og følger på den måten dine
bevegelser. Du kan enkelt stille inn vippemotstanden og låse vippen i variabel stilling. Setet er aldri
fastlåst, men beveger seg med mikrobevegelser selv om vippen er låst.
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SETEHØYDE
Du kan enkelt stille inn stolens setehøyde for å
passe til deg og din høyde. Dette gir kroppen din
best mulig støtte Juster høyden slik at føttene
hviler flatt på gulvet og kneleddene står i
90° vinkel.

SETEDYBDE
Setedybden kan justeres i forhold til seteryggen
for å gi best mulig sittestilling og støtte til bena
og lårene. Det bør være 20 til 30 mm mellom
knehasen og setet for best mulig komfort.

RYGGHØYDE
All ryggjustering utføres på stolryggen. Det er
viktig å stille inn stolryggens høyde slik at kors
ryggen får tilstrekkelig støtte.

REGULERBAR RYGGSTØTTE
Ekstra korsryggstøtte (ADLU) som gir bedre
korsryggstøtte er tilgjengelig som tillegg.
Korsryggstøtten reguleres ved å dreie en knott
bak på stolryggen.

REGULERBAR RYGGVINKEL
Regulering av ryggvinkel (ADBA) er tilgjengelig
som tillegg. Dette gjør det mulig å vinkle stolen
bakover ved korsryggstøtten. På denne måten
kommer den øvre delen av stolen nærmere
kroppen. Dette gir best mulig skulder- og
ryggstøtte.

LÅSE STOLVIPP
Stolryggens vippefunksjon kan låses i ulike
posisjoner. Setet er aldri fastlåst, men beveger
seg med mikrobevegelser selv om vippen er låst.
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FUNKSJONER OG ALTERNATIVER

VIPPEMOTSTAND
Den runde spaken brukes til enkel innstilling av
vippemotstanden i stolen, slik at den tilpasses
helt til dine behov.

ARMLENER
Multifunksjonelt armlene med regulerbar dybde,
vinkel, bredde og høyde (90 mm). Alt for å finne
den beste innstillingen for dine armer og
skuldre. Den variable reguleringen foretas i
klare trinn, og armlenene kan enkelt flyttes
nærmere kroppen.

LAV ELLER MIDDELS HØY RYGG
Den lave ryggen er 600 mm høy, og den middels
høye versjonen er 700 mm. Begge er høyde
regulerbare (90 mm) og kan utstyres med
hodestøtte, korsryggstøtte og regulerbar rygg
vinkel SafeBack-funksjonen sikrer at stolen går
tilbake til oppreist stilling på en sikker måte
når ryggstøtten frigjøres fra låst, tilbakelent
posisjon.

NAKKESTØTTE
Den regulerbare nakkestøtten (NC) gir full

KRYSSFOT I PLAST
Kryssfoten med 5-delt sokkel er stilig og
ergonomisk utformet med godt markert støtte
til føttene. Ved å hvile føttene på kryssfoten
avlaster du trykket fra baksiden av lårene, slik
at du får en mer avslappet stilling. Modellen
Black Edition er utstyrt med denne kryssfoten.

FEMDELT ALUMINIUMSKRYSS
Modellene White Edition, Silver Edition og
Polished Edition er utstyrt med kryssfot i
aluminium.

bevegelsesfunksjonalitet. Den kan reguleres
forover eller bakover (200 mm) eller vippes.
Den er også høyderegulerbar (240 mm).
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HJUL
Capella har en ny type hjul som er vesentlig
stillere enn tradisjonelle hjul. De ruller lett
under belastning, og bremser litt når stolen er
ubelastet. Hjul kan velges ut fra hvilken type gulv
du har. Hjul for hardt gulv (CASTNN60 - svart
med grå hjulfører) er tilgjengelige som standard.

FOTRING
Capella-stoler med den høye gassfjæren kan
utstyres med en fotring (FR540 - svart) for å
avlaste trykket på bena og føttene. Den monteres
rundt gassfjæren og har regulerbar høyde. Den
høyeste gassfjærmodellen (270 mm) er alltid
utstyrt med glidefot.

HJULALTERNATIVER
Hjul for myke gulv (CASTNN60SF - black) eller
glidefot (svart) er tilgjengelige som alternativer.

GASSFJÆR
Standard gassfjær (KGAS0 - 130 mm) er fremstilt
av metall og er tilgjengelig i to utførelser,
grafittsvart og krom. To gassfjærer gir ekstra
høyde (KGAS80 - 190 mm og KGSA190 - 270 mm)
er tilgjengelig som tillegg. De er tilgjengelige
svart eller frostet krom, og kan kombineres med
en fotring. Legg merke til at den høyeste
modellen (270 mm) bare kan utstyres med
glidefot, ikke hjul.
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Finn inspirasjon i vårt unike og brede utvalg av
stoffer – Kinnarps Colour Studio. Der finner du alt
du trenger når det gjelder kreative og vakre stoffer.
En tiltalende kolleksjon med stort utvalg av farger,
materialer og mønstre. Med ulike karakterer og
følelser. En kombinasjon av klassisk eleganse og
de nyeste trendene. Alt for å sette ditt personlig
preg på interiøret. Finn utseendet og atmosfæren
som fungerer best med ditt interiør.
www.kinnarps.no/kcs
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SVENSKPRODUSERT BÆREDYKTIGHET
Capella er en svenskprodusert kontorstol med fokus på kvalitet og
bæredyktighet. Vi er ansvarlige for og har kontroll over hele produksjons
kjeden, fra innkjøp og produksjon av råmaterialer til transport og gjenbruk av
emballasje. I vårt godkjente testlaboratorium sørger vi for at stolen oppfyller
internasjonale kvalitetsstandarder. Dette sikrer at Capella er en kontorstol
med beste mulige kvalitet. Med sin lange holdbarhet er stolen også det beste
valget for miljøet. Blant de nyskapende løsningene som gjør Capella så
unike, er for eksempel den nye mekanismen, som er fremstilt av
lettvektsmateriale (100 % resirkulerbar) og som bruker færre deler enn
tidligere. En annen fordel er den nye produksjonsmetoden som skiller de
ulike materialene i en stol fra hverandre. Dette gjør demonteringen enklere
ved resirkulering.
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Nakkestøtte
Nakkestøtte - ramme
svart, hvit
Nakkestøtte - deksel
svart, polert

Armlene
Armlenepolstring
svart, lysegrå
Armleneholder
svart, hvit
Armleneledd
svart, polert

Mekanisme
svart, hvit

Gassfjær
svart, polert

Kryssfot
svart, sølv, polert
White Edition (EDW)

EDITION

KRYSSFOT

GASSFJÆR

MEKANISME

ARMLENER

NAKKESTØTTE

EDB

Svart plast

Svart

Svart

Svart/svart/svart

Svart/svart

EDS

Sølvgrå aluminium

Svart

Svart

Svart/svart/svart

Svart/svart

EDP

Polert aluminium

Polert

Svart

Polert/svart/svart

Polert/svart

EDW

Polert aluminium

Polert

Hvit

Polert/hvit/lysegrå

Polert/hvit

MIX

Se alternativer over

Se alternativer over

Se alternativer over

Se alternativer over

Se alternativer over

Capella 29

CAPELLAS ULIKE UTTRYKK
Capella er tilgjengelig i fire ulike editions, eller utførelser. Du kan velge
mellom black edition, silver edition, polished edition og white edition. En
femte mixed edition der du bestemmer kombinasjonen av komponenter, er
også tilgjengelig. Du kan selv velges stolens utførelse og farge med
nødvendige deler som kryssfot, gassfjær, armlener osv. Med disse
alternativene kan du skape en stol med et unikt utseende og en unik finish.
Med et gjennomført design tilpasset for ulike typer arbeidsmiljøer.

Black Edition (EDB)

Silver Edition (EDS)

Polished Edition (EDP)
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BYGG DIN EGEN STOL
På våre nettsider kan du raskt og enkelt skape din egen Capella. Velg mellom
ulike alternativer, som armlener, nakkestøtter og lav eller middels høy rygg.
Eller du kan velge ulike farger og ulike materialer, for eksempel i kryssfoten
og andre detaljer. På den måten kan du se hvordan alternativene du velger
ser ut sammen. Og skape den beste stolen for deg selv.
www.kinnarps.no/capella
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CAPELLA KONTORSTOL
MEKANISME FreeMotion legger til rette for aktiv sitting gjennom velbalanserte mikrobevegelser i setet. Setet er aldri fastlåst, men beveger seg selv om vippen er låst.
SETE Regulerbar setehøyde (gassfjær KGASO fremstilt av metall, i svart eller forkrommet utførelse), regulerbar setedybde. RYGG Lav eller middels høy, høyderegulerbar rygg.
VIPP Regulerbar vippemotstand og låsbar vipp. POLSTRING Formstøpt polyeter. KRYSSFOT Kryssfot i svart plast (Black Edition) (CB9) med hjul for harde gulv (CASTNN60,
svart med grå hjulfører (CB10) i sølvgrå eller polert finish (Silver Edition, Polished Edition og White Edition). TILLEGG Nakkestøtte (NC), regulerbar korsryggstøtte (ADLU) og
regulerbar ryggvinkel (ADBA) er tilgjengelig som tillegg. Gassfjæralternativer med ekstra høyde (KGAS 80 - 190 mm og KGAS 190 - 270 mm), i svart eller frostet krom som
kan kombineres med en fotring (FR540, svart). Hjul for myke gulv (CASTNN60SF, svart) or glides (svart). ARMLENE Multifunksjonelt armlene med regulerbar dybde, vinkel,
bredde og høyde (90 mm). Armlenepolstring 220 x 10 mm i myk, formstøpt TPU. ENHET mm. DESIGN Johan Larsvall, Idesign.
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