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Avansert og ergonomisk veltilpasset kontorstol med Kinnarps absolutt 
nyeste tekniske nyskapning – Kinnarps ComfortControl™ (et kontrollpanel 
på hver side der du enkelt finjusterer stolen). 9000 kan kombineres med 
tre ulike seter og fire ulike rygger, avhengig av smak og behov. Stolen 
kan også leveres med tilleggspakkene Sport eller Advance, som gjør 
stolen enda mer behagelig. 9000-familien inneholder også besøks- og 
konferansestoler.
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FUNKSJONER OG TILLEGGSUTSTYR

NAKKESTØTTE SOM TILLEGGSUTSTYR
Den anatomiske nakkestøtten, N1, tilbys som tillegg til samtlige 
varianter av 9000 og kan ettermonteres på stoler som allerede er 
levert. Nakkestøtten har en tredelt funksjon som du betjener med ett 
håndgrep. Det innebærer en trinnløs justeringsmulighet i både høyde, 
dybde og vinkel.

DYNAMISKE ARMLENER
Foruten ordinære armlener (armlene 2) kan kontorstolen 9000 
utstyres med en bredere variant fylt med TechnoGel®. Armlenet er 
avrundet for å gi maksimal støtte og avlasting, uten at armen låses i en 
fast stilling. Armlene 4 er, foruten i høyden og bredden, også justerbar 
i dybden og vinkelen mot kroppen.

KRYSS MED FOTHVILER
De fleste av oss sitter av og til med føttene på stolkrysset. Med vårt  
knottmønster får foten bedre feste, og krysset holder seg penere.  
I tillegg til svart kan krysset leveres i sølv eller blankpolert aluminium.



KORSRYGGSTØTTE – TILLEGG FOR SLITNE RYGGER
Den regulerbare korsryggstøtten kan tilpasses etter sittestillingen. 
For maksimal sittekomfort er stolryggen utformet med en tydelig og 
støttende skålform

Gå inn på www.kinnarpscomfortcontrol.com, så viser vi deg hvordan du 
best stiller inn stolen. Der finner du også smarte tips for å få en mer 
komfortabel arbeidsplass.
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9554 N19332 N19122

9110 / 9112 440 390–470 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9114 440 390–470 400–530 430–550 ° • 190–310 • • •

9120 / 9122 440 390-470 400-530 430-550 ° – / • 180-310 • • •

9124 440 390-470 400-530 430-550 ° • 190-310 • • •

9330 / 9332 440 400–480 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9334 440 400–480 400–530 430–550 ° • 190–320 • • •

9550 / 9552 490 420–520 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9554 490 420–520 400–530 430–550 ° • 190–320 • • •

9000 – KONTORSTOL 
MEKANISME Kinnarps ComfortControl® kombinert FreeFloat™-mekanisme og Synchrone™-mekanisme med trinnløst regulerbare/låsbare 
funksjoner: gynge, ryggvinkel, gyngemotstand, sittehøyde, sittedybde, rygghøyde. SafeBack-funksjon. SETE Justerbar setevinkel med 
fremovervinkel, justerbar sitte-høyde (gassfjær), justerbar sittedybde. Tillegg sete 3 og 5: komfortsone Sport el. Advance. Avvikende trekk i tre 
varianter. RYGG Regulerbar rygg-høyde, regulerbar ryggvinkel. Tillegg rygg 3 og 5: avvikende trekk i tre varianter. STOPP Polyeter. 
NAKKESTØTTE Tillegg: tredelt, trinnløst justerbar i høyde, dybde og vinkel med enhåndsgrep, N1. ARMLENE Tillegg: type 2 med armleneplate; 
240 x 90 mm i svart polyuretan, justerbar i høyde (180–310 mm) og bredde (40 mm/side). Type 4 (dynamiske) med armleneplate 250 x 110 mm i 
mat. TechnoGel®, justerbare i høyde (190–320 mm), bredde (395–515 mm i komb. med sete/rygg 1 og 5, 415–515 mm i komb. med sete/rygg 3), 
dybde (100 mm) og vinkel (15°). KRYSS Plastkryss (svart) med 5 hjul for harde og myke gulv. Tillegg: Sølv eller polert aluminiumskryss, glidefot. 
ØVRIGE TILLEGG Enkel eller dobbel fotring. Forlenget gassfjær (KGAS80: sittehøyde 480–670 mm, KGAS190: sittehøyde 590–860 mm). Styling: 
polert utførelse på utvalgte detaljer. FAMILIETILHØRIGHET Karmstol 9000, konferansestol Monroe. ENHET mm. DESIGN Johan Larsvall, 
Torbjörn Höjer.
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www.kinnarps.no


