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2.3

The Better Effect Index
The Better Effect Index er Kinnarps’ måte å forenkle  

og tydeliggjøre arbeidet vi gjør rundt holdbarhet og  

bærekraft på, som gir deg et valg i dine innrednings- 

prosjekter med bærekraftige møbler og prosesser.  

Vi gir produktet en karakter, basert på seks ulike områder  

og tolv ulike indikasjoner innenfor bærekraftsarbeid. 

Kinnarps.no/kunnskap/the-better-effect-index/

DEN AVANSERTE KONTORSTOLEN PLUS ER EN KLASSIKER 

INNEN ERGONOMISK DESIGN. DEN ER SOLGT I  NESTEN  

TO MILLIONER EKSEMPLARER OVER HELE VERDEN, OG DU 

FINNER DENNE ELEGANTE STOLEN I MANGE ULIKE MILJØER  

– FRA VANLIGE KONTORER TIL LABORATORIER OG  

PRODUKSJONSMILJØER MED KREVENDE FORHOLD. PLUS 

HAR FOKUS PÅ NATURLIGE BEVEGELSER OG AKTIV SITTE- 

STILLING, OG STÅR FOR ET INKLUDERENDE DESIGN FOR ALLE.
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 ERGONOMI I ALLE  DETALJER

·  Velg mellom to ulike typer mekanismer for aktiv sitting:  
Plus 6 FreeFloat eller Plus 8 Synchrone.

·  Finnes i mange utførelser som dekker behovene i ulike arbeidssituasjoner  
– fra kontorer og møter til spesial- og produksjonsmiljøer. 

· Ryggstøtte i to ulike høyder.

·  Mange muligheter til å skape en individuelt tilpasset stol, blant annet  
gjennom valg av ergonomiske armlener og anatomisk nakkestøtte. 

·  Plus-stolen kan tilpasses med noen av de mange tekstilene  
i Kinnarps Colour Studio. Du kan også legge til kontrastsømmer.

• Stolen kan utstyres med din egen logo. 
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Synchrone er en vippemekanisme som lar setet  
og ryggstøtten bevege seg på en myk og balansert 
måte i forhold til hverandre, og passer godt for  
brukere som ønsker en aktiv og kontrollert sitte- 
stilling. Motstanden reguleres manuelt, og setet  
kan vippes forover og låses i ønsket posisjon.  
Justerbar dybde, sittehøyde og ryggstøtte. 

FreeFloat er en vippemekanisme som oppmuntrer 
til bevegelse og bidrar til en optimal ergonomisk 
arbeidsstilling. Setet og ryggstøtten følger  
kroppens bevegelser uavhengig av hverandre. 
Setet kan vippes forover, og stolens motstand  
tilpasses automatisk til kroppsvekten din.  
Justerbar dybde, sittehøyde og ryggstøtte. 

PLUS 8 SYNCHRONEPLUS 6 FREEFLOAT

PLUS 6/8
Plus kontorstol finnes med to ulike mekanismer for aktiv sitting: FreeFloat og Synchrone.  
Plus 6 er utstyrt med FreeFloat, og Plus 8 er utstyrt med Synchrone. 
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6772 N78/8772 N78

6780/8780 6782/8782 6784 N78 / 8784 N78

6770/8770 6772/8772

Plus

8770/8772  450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 – · ·

8780/8782  450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 – · ·

6770/6782 450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 · – ·

6780/6782 450 400-470 400-530 410-530 · – / · 180-300 · – ·

MEKANISME Plus 8 med Synchrone-mekanisme: Ved gynging vinkles ryggen mer enn setet, i forholdet 1:1,5, trinnløst låsbar gyngebevegelse,  
justerbar gyngemotstand. Plus 6 med FreeFloat-mekanisme: Sete og rygg beveger seg helt uavhengig av hverandre, trinnløst låsbar funksjon,  
justerbar gyngemotstand. SETE Justerbar setevinkel med fremovervinkel, justerbar sittehøyde (gassfjær), justerbar sittedybde. Tillegg: Soft-utførelse 
med ekstra stopping. Avvikende trekk Motif og Contour. RYGG Regulerbar rygghøyde, regulerbar ryggvinkel. Tillegg: Soft-utførelse med ekstra  
stopping. Avvikende trekk Motif og Contour. POLSTRING Polyeter. NAKKESTØTTE Tillegg: trinnløst justerbar i høyde, dybde og vinkel. Tillegg:  
polert nakkestøttestolpe. ARMLENE Tillegg: type 2 med armleneplate; 240 x 90 mm i svart polyuretan, justerbar i høyde (180-300 mm) og bredde  
(40 mm/side). Tillegg: type 4 (dynamiske) med armleneplate 250 x 110 mm i mat. ekstra myk, komfortabel overflate, justerbare i høyde (190–310 mm), 
bredde (40 mm), dybde (100 mm) og vinkel (15°). KRYSS Svart plastkryss med 5 hjul for harde eller myke gulv. Tillegg: Aluminiumskryss polert eller  
sølv, samt glidefot. ØVRIGE TILLEGG Enkel fotstøtte. Forlenget gassfjær (KGAS80: sittehøyde 480-670 mm, KGAS190: sittehøyde 590-860 mm. Styling: 
polert utførelse på utvalgte detaljer. FAMILIETILHØRIGHET Besøks- og konferanse-stoler Plus[cv]. ENHET mm. DESIGN Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.

PLUS 6/8, HØY RYGG

PLUS 6/8, LAV RYGG
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FUNKSJONER OG TILBEHØR

HJUL FOR HARDT  
ELLER MYKT GULV
Ruller lett ved belastning,  
og bremser litt når stolen  
er ubelastet.

JUSTERBAR KORSRYGGSTØTTE
Muliggjør individuell justering  
for korsryggen, mekanismen er  
plassert på baksiden av stolryggen.

FEMARMET KRYSS 
Ergonomisk designet, femarmet kryss med markerte støtteflater til  
føttene. Ved å hvile føttene på krysset, avlaster du baksiden av lårene  
og får en avslappet stilling. Finnes i svart, sølv og polert aluminium. 

PLUS 6 FREEFLOAT
Vippemekanisme som oppmuntrer 
til bevegelse for en ergonomisk 
arbeidsstilling. Sete og rygg følger 
kroppens bevegelser uavhengig  
av hverandre. 

SAFEBACK
Sørger for sikkert skifte tilbake til 
normalstilling etter at stolryggen  
har vært låst i tilbakelent stilling. 

NAKKESTØTTE
Leddet nakkestøtte med fritt  
bevegelsesmønster, er hev- og  
senkbar og kan vinkles forover  
og bakover.

PLUS 8 SYNCHRONE
Vippemekanisme som lar sete  
og rygg bevege seg balansert  
i forhold til hverandre. 

CONTOUR
En forseggjort søm med svart,  
hvit eller sølvgrå tråd (gjelder  
stoler trukket i skinn eller stoffet 
Comfort).

MOTIF
Karakteristiske sømmer på tvers 
over sete og rygg, kan også fås  
med avvikende stoff rundt. Ekstra 
stopping som gir enda bedre og 
mykere sittekomfort. 

GLIDEFØTTER
Glideføttene erstatter hjulene  
når stolen brukes med gassfjær 
270 mm. 

ARMLENE 2
Justerbart i bredde og høyde.  
Myk polstring på oversiden gir  
behagelig komfort for armer  
og skuldre. 

FOTSTØTTE 
Stoler med de høyere  
gassfjærvariantene kan leveres 
med en svart fotstøtte som gir 
komfortabel avlastning for ben og 
føtter. Trinnløst hev- og senkbar. 

ARMLENE 4
Armlenet i ekstra myk, komfortabel 
overflate gir optimal støtte og  
trykkavlastning uten å låse armen  
i én stilling. Justerbar dybde  
og vinkel i forhold til kroppen. 

LOGO
Legg til din egen bedriftslogo  
på ryggstøtten. 

GASSFJÆR EKSTRA HØYDE
Som tillegg finnes to ulike  
gassfjærer med ekstra høyde 
(KGAS80 – 190 mm og  
KGSA 190 – 270 mm).
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Kinnarps Colour Studio er vår materialkolleksjon,  
som gir deg tilgang til hundrevis av holdbare,  

kreative og attraktive materialer, farger og mønstre.
Kinnarps.no/kcs
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SKREDDERSY MED KINNARPS COLOUR STUDIO
Du vet vel at du kan lage din helt egen Plus-stol ved hjelp av Kinnarps Colour Studio? Kinnarps Studio  
er vår kolleksjon med mer enn 250 inspirerende materialer. Eller hvorfor ikke gjøre et ekstra inntrykk  
ved å legge til din egen bedriftslogo på ryggen? Velg mellom stoffer, skinn og tekniske stoffer for  
optimal funksjonalitet i nettopp ditt arbeidsmiljø. 
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