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SALIDA
Det skjer noe spennende når grunnleggende teknisk design møter funksjonalitet 
og estetikk. Når disse elementene kombineres, skapes noe unikt. Salida kontor- 
og møtestoler gir komfort på et grunnleggende nivå. De forstår deg. Og de 
fokuserer på din komfort. De er også veldesignet. De har et tiltalende uttrykk. 
Godt å hvile blikket på. Kombinerer harmoni og fleksibilitet. De dekker et behov. 

PERFEKT TILPASSET DEG
Kontorstolen Salida registrerer automatisk brukerens vekt og tilpasser 
ryggstøtten ved bruk av en 3D-fjærenhet med trykkpunkt. Det betyr at stolen 
alltid er perfekt tilpasset enhver bruker. Synkronmekanismen og annet 
teknologisk utstyr sikrer optimal sittestilling. De ergonomiske innovasjonene 
er lette å bruke og harmonisk integrert i designen, som Salida har mottatt en 
rekke designpriser for. Kontorstolen er tilgjengelig i mange varianter, og du 
kan velge mellom ulike materialer. Du kan også velge om du vil ha ekstra 
polstring eller en nakkestøtte. 
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DANIEL FIGUEROA

Daniel Figueroa elsker å utvikle og forbedre produkter, helst ved å skalere 

dem ned og forenkle dem. Aller best liker han å designe stoler, og med Salida 

kontorstol har han skapt et konsept som kombinerer funksjon og estetikk på 

en måte som er både åpenbar og nyskapende.

“En stol som kombinerer funksjon og estetikk 
på en måte som er både åpenbar og nyskapende”.

Daniel Figueroa



Design: Daniel Figueroa
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FUNKSJONER OG ALTERNATIVER

JUSTERBAR SETEHØYDE
Tilleggsutstyr: Comfort column resilience.

AUTOMATISK JUSTERING I FORHOLD TIL 
KROPPSVEKT
Med en manuell, uendelig nyansert regulering 
av bevegelsen 50-110 kg.

JUSTERBAR SETEDYBDE JUSTERBAR SETEVINKEL KORSRYGGSTØTTE 
Høyderegulerbar

SYNKRONMEKANISME
Sete og rygg beveger seg i forholdet 1:3. Trinnløs 
bevegelse. Låsbar i fire posisjoner.
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FUNKSJONER OG ALTERNATIVER

KOMBINERT NAKKE- OG HODESTØTTE
Med samtidig justering av høyde og dybde.

ARMLENER MED FLERE FUNKSJONER
Justerbar høyde, justering av avstand uten bruk 
av verktøy, justerbar dybde og roterbare.

LUKKEDE ARMLENER
Justerbar høyde og avstand uten bruk av verktøy.

KORSRYGGSTØTTE - NETTING
Opprettholder ergonomisk stilling: Den høy-
dejusterbare korsryggstøtten, integrert i rygg-
støtten, garanterer individuell tilpasning til 
korsryggen (tillegg).

5-KRYSSOKKEL
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SALIDA D 480 380 - 430 410-550 410-550 – – • - • •

SALIDA DG 480 380 - 430 410-550 410-550 – – • - • •

SALIDA DGL / SALIDA DL / SALIDA DPL 480 380 - 430 410-550 410-550 • • 200 - 300 - • •

SALIDA DGLc / SALIDA DLc / SALIDA DPLc 480 380 - 430 410-550 410-550 • • 180 - 250 - • •

2015-06

Salida DLc

Salida D Salida DPL Salida DLN

Salida DLcNSalida DG

SALIDA - KONTORSTOL

MEKANISME Synkronmekanisme: Ved gynging beveges ryggen og setet samtidig med et forhold på 1:3, variabel gyngebevegelse og automatisk vektregistrering, alternativ 

for finjustering SETE Justerbar sittehøyde (gassfjær), justerbar sittedybde. POLSTRING Polyeter. KRYSSOKKEL Grafittsvart kryssokkel i plast med 5 hjul for myke gulv. TIL-

LEGG Grafittsvart (A11), sølv (A12) eller polert kryssokkel i aluminium (A31) i tillegg til hjul for harde gulv. ARMLENER Funksjonelle 2D armlener. Multifunksjonelt 5D-arm-

lene. Armlenepolstring 244 x 90 mm i svart PP, justerbar høyde (190-290 mm) og bredde (20 mm/side). ANDRE TILLEGG Designet sete med sider i nettingstoff (SCD). Hvit 

ryggramme i kombinasjon med hvite detaljer (RWE). Korsryggstøtte (LSHA) ENHET mm. DESIGN Daniel Figueroa.
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www.kinnarps.no


