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TEMO



TEMO ER EN KONTORSTOL 
SOM REPRESENTERER  
DET RENE OG NATURLIGE.  
STOLEN HAR EN FUNKSJONELL  
ENKELHET SOM GJØR DEN TIL 
ET LETT VALG.





 Temo er en ergonomisk og holdbar arbeidsstol. Med sin 
lette, mykt flytende estetikk og intuitive justeringer gir den 
komfort for langsiktig og konsentrert arbeid på kontoret.»
Carlo Shayeb, Industrial Designer, ITO Design



NÅR DET ENKLE ER DET RETTE

Temo er en prisgunstig og tidløs kontorstol fra Kinnarps, som gir deg en ergonomisk riktig 
sittestilling og den funksjonaliteten du trenger. Det rene formspråket gjør at du kan plassere  

den hvor som helst. Bruk den som kontorstol eller møtestol i ulike miljøer og situasjoner.  
Du kan føle deg trygg på at dette er en gjennomtenkt og holdbar løsning. 







TEMOS ULIKE UTTRYKK

Temo har en stolrygg i svart nettingstoff. Ryggen kan også fås som stofftrukket variant i stoffet 
Radio. Setet er alltid stofftrukket. De åtte basisfargene i kombinasjon med svarte detaljer gir 
Temo et nedtonet, men likevel tiltalende uttrykk. 
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SYNCHRONE™ Temo har en Synchrone™- 
mekanisme der gyngeforholdet (1:1,7) mellom 
sete og rygg er godt synkronisert for en rolig 
gyngebevegelse. Du kan justere gyngemotstanden 
eller velge å låse stolryggen i fire posisjoner.

JUSTERBAR KORSRYGGSTØTTE Juster 
korsryggstøtten for ekstra støtte i korsryggen. 

NAKKESTØTTE Som tillegg finnes nakkestøtte 
(svart) for å gi støtte til nakken og hodet. 

ARMLENE Som tillegg finnes armlene (svart) 
med høyderegulering for å avlaste armene.

KRYSS OG HJUL Temo har plastkryss med 
5 armer (svart). Som standard leveres hjul for 
harde gulv (svarte med grå rullebane). Du kan 
velge hjul for myke gulv (svarte) eller glideføtter 
som tillegg.

RYGG I MESH Ryggen er i svart meshstoff som 
gir god komfort og behagelig ventilasjon.

STOFFTRUKKET RYGG Som tillegg finnes også 
stofftrukket rygg (stoffet Radio) i åtte farger. 

SITTEHØYDE Du stiller enkelt inn sittehøyden 
slik at den passer deg og din høyde. 

SETEDYBDE Setet kan tilpasses i dybden i 
forhold til stolryggen, slik at det gir best mulig 
støtte til bena.

MED FOKUS PÅ HOLDBARHET Når vi produserer Temo, har vi kontroll over hele produksjonskjeden. I vårt 
anerkjente testlaboratorium kontrollerer vi at stolen lever opp til internasjonale kvalitetsstandarder. Den opp
fyller også krav til kildesortering, noe som muliggjør gjenvinning. Stoffposen (som kan træs på ryggen) gjør 
det mulig å forandre Temo uten at man må bytte andre komponenter. På den måten kan produktets levetid 
forlenges. Stoffet (Radio) er Oeko-tex-merket, noe som garanterer at det ikke inneholder helsefarlige stoffer. 



Temo TS110M  Temo TS111M  Temo TS111M NT

Temo TS110 Temo TS111 Temo TS111 NT

470 400-455 400-530 ✓ ✓ 160-260 ✓ ✓

MEKANISME Synchrone™-mekanisme (gyngeforhold 1:1.7) med SafeBack SETE Regulerbar setehøyde og 
setedybde med returfjær RYGG ryggramme i svart mesh med regulerbar korsryggstøtte GYNGE låsbar i 
fire trinn POLSTRING formstøpt PUR (polyuretan) KRYSS 5armet plastkryss (svart) TILLEGG 
Nakkestøtte (svart), armlene (svart), trukket rygg (TUB), Enkel fotring, forlenget gassfjær (KGAS80:  480–
670 mm, KGAS190: 590–860 mm) ARMLENE høyderegulerbart ENHET mm. DESIGN ITO Design
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