
Koy

Koy

Plats för Nilo familjebild

En mellomting mellom stol og lenestol.
Koy er en blanding av stol og lenestol for ulike typer møteplasser, konferanserom og sosiale soner.  

Den har de komfortable egenskapene til en lenestol og det nette uttrykket til en stol. Det innbydende 

og samtidig karakteristiske designet gjør at den passer til mange forskjellige formål. 

Koy har alltid et fotkryss, og den finnes med og uten polstrede armlener. Stolen har en innovativ 

gyngemekanisme som oppmuntrer til bevegelse, forebygger statiske posisjoner og gir en mer 

komfortabel sittestilling. Setet er svakt buet i forkant for mindre trykk på bena, noe som gir god 

sitteergonomi. Den har også komfortabel Nozag-fjæring. Sittekurven er støpt i "HR Foam"  

(high resilience foam), en skumpolstring med høy motstandskraft og formbestandighet, som  

raskt går tilbake til den opprinnelige formen og gir stolen lengre levetid. 

Mellomrommet mellom armlenet og setet gjør stolen lettstelt. Armlenene kan kles med kant-

beskyttelse for ekstra holdbarhet. Stolen er også testet i henhold til EN 16139, noe som sikrer  

god kvalitet, lang levetid og at produktet er trygt å bruke i offentlige miljøer. 

Velg valgfritt kvalitetssikret tekstil fra Kinnarps Colour Studio.
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Koy

Funksjoner og tilvalg

J US TERBA R S IT TEHØY DE

Med den intuitive reguleringen av setehøyden 
kan du enkelt justere stolens høyde slik at  
den passer til deg og dine individuelle behov.

A RMLENER

Det helpolstrede armlenet gir en varm og  
innbydende følelse.

K RYS S U NDERS TELL

Svart stabilt kryss med 5 hjul, alternativt glideføtter.
 

GY NGEMEK A NIS ME

Den innovative gyngemekanismen gjør at stolen 
oppmuntrer til bevegelse og følger bevegelsene 
dine, forebygger statiske posisjoner og gir  
en mer komfortabel sittestilling.

NOZ AG-FJÆRING/HR-S K U M

Sittekurven er støpt i HR Foam (high resilience 
foam), og setet har Nozag-fjæring som øker kom-
forten ytterligere. HR Foam er en skumpolstring 
med høy motstandskraft og formbestandighet, 
som raskt går tilbake til sin opprinnelige form.

A RMLENE MED TREK K

Som tilvalg kan oversiden av armlenet kles med 
en slitesterk kantbeskyttelse i skinn, som enkelt 
kan tørkes av og holdes ren.

HJ U L

Svarte hjul som passer for både harde og myke gulv. 
Som tilvalg kan man få hjul med friksjonsbrems, 
som hindrer at stolen ruller i ubelastet modus.

MELLOMROM

Mellom setet og armlenet er det et mellomrom 
som forenkler rengjøringen av produktet.   
Her forsvinner smuler og støv ned på gulvet  
i stedet for å samles i setet.

GLIDEFOT

Svart stabil glidefot.
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Koy

227 227A

227    610 660 810-950 440 500 400-530 430-570 13,0 – 

Koy

227A    670 660 810-950 440 500 400-530 430-570 15,0 240 
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Farger og materialer

Kinnarps Colour Studio (KCS) er vårt materialsortiment for kontor, skole og helse  
med fokus på bærekraft, kvalitet og harmoni. Det tilbyr attraktive materialer som  
er nøye testet og utprøvd for å passe til ulike typer miljøer. Sortimentet gjør det enkelt  
å finne det uttrykket, og den funksjonaliteten man leter etter. Tre, metall, plast og tekstil, 
fargetoner og mønstre som er enkle å matche med hverandre, og øvrig innredning.  
Et gjennomtenkt sortiment som gir et harmonisert og holdbart helhetsinntrykk,  
og som gir mulighet til å velge riktig materiale og farge til riktig sted og aktivitet.

Sete/rygg Heltrukket.

Armlene Heltrukket.

Understell Fotkryss i svart plast.

For mer informasjon om farger og materialer, se kinnarps.no/kcs.

Understell

Svart

Enhet mm, kg. 

Varianter


