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Siro

Tidløs og komfortabel møteromsstol
Siro er en møteromsstol med tidløs design, som er lettplassert og enkel å kombinere i ulike 

innredningsløsninger. Den passer godt til ulike typer møteplasser, møterom eller touch-down- 

plasser for kortere arbeidsperioder. 

Stolen har heltrukket sete, integrert nozag-fjæring i setet og en patentert rygg. Dette gir ekstra  

høy komfort, og gjør at man kan sitte komfortabelt i lengre perioder. Stolens fleksible rygg  

oppmuntrer til bevegelse og motvirker en statisk sittestilling. 

Det finnes fire ulike understell å velge mellom, fire ben, fire ben med hjul, C-frame eller kryss- 

understell med hjul. Stolen fås med eller uten armlener i tre eller plast. Kryssunderstellet er  

hev- og senkbart, og har snurrefunksjon som gjør at stolen enkelt kan tilpasses brukeren og  

ulike møtesituasjoner. 

Siro er bærekraftig og utviklet for å vare lenge, både når det gjelder utseende og funksjon.  

Den er også Møbelfakta-merket, noe som sikrer at materialet er giftfritt og oppfyller de  

europeiske kravene til offentlig miljø når det gjelder kvalitet og sikkerhet. Stolen består av  

få deler, som kan skiftes ut, tas fra hverandre og gjenvinnes, noe som gjør den sirkulær og  

langsiktig bærekraftig. 

Velg mellom testede og utprøvde tekstiler og andre materialer fra Kinnarps Colour Studio  

for å finne det ønskede uttrykket.
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524  510 605 920 440 465 415 460 7,4 –   – – 

Siro

524A  590 605 920 440 465 415 460 8,5 255   –        – 

524AC  590 600 920 440 470 415 460 7,9 255   – – 

524CFRAME  510 600 950 440 450 430 460 9,2 –   – – 

524ACFRAME  590 600 950 440 450 430 460 10,7 255   – – 

524XBASE  610 615 890-1005 440 470 390-500 430-545 8,9 –   – – 

524AXBASE  610 615 890-1005 440 470 390-500 430-545 11,3 255   – – 
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Siro

Funksjoner og tilvalg

FIRE BEN

Siro på stabilt understell med fire ben. 
Finnes i forskjellige farger.

KRYSSUNDERSTELL

Kryssunderstellet er hev- og senkbart, og har 
snurrefunksjon som gjør at stolen enkelt kan 
tilpasses brukeren og ulike møtesituasjoner.

HELTRUKKET

Stolen har heltrukket sete, som gjør at du sitter 
mykt og behagelig. Velg blant hundrevis av  
farger og tekstiler fra Kinnarps Colour Studio  
for personlige uttrykk.

FIRE BEN MED HJUL

Hjul gjør den lett å flytte og skyve inntil bordet. 
Velg mellom hjul med eller uten brems. 

C-FRAME

Veldesignet C-frame-understell. 
Finnes i forskjellige farger.

FLEKSIBEL RYGG

Stolens fleksible rygg oppmuntrer til bevegelse 
og motvirker en statisk sittestilling.

ARMLENER, PLAST

Stolen fås med eller uten armlener i tre eller plast.  
Plast er enkelt å holde rent og tørke av.

SETE MED NOZAG-FJÆRING

Setet har Nozag-fjæring for god komfort. 
Nozag-fjæringen er bølgeformet fjærstål som er 
støpt inn i setestammen. De gir god, dyp fjæring 
og fordeler brukerens vekt jevnt over setet.

ARMLENER, TRE

Armlener av tre gir et pent design, og en varmere 
følelse mot armene.

KINNARPS.NO



Siro KINNARPS.NO

GLIDEFOT

Svart stabil glidefot.

PLASTKNOTT

Plastknott som gir myk støtte mot gulvet.

FILTKNOTT

Velg filtknotter hvis stolen står på  
et hardt gulv. Det reduserer skrapelyd  
og gir et mer behagelig lydmiljø.

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. Velg valgfritt stoff fra Kinnarps Colour Studio (KCS).

Understell Fire ben og C-frame: Hvit, svart, sølv, mørkegrå. Kryssunderstell: Svart plast.

Armlene Plast (svart) eller tre. Finnes i eik, bjerk, ask (hvitpigmentert samt beiset).

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

Farger og materialer

PlastMetall

SvartHvit Svart Sølv Mørkegrå

Tre 

Eik Bjerk Hvitpigm. ask Ask hvit Ask gråblå Ask mørk blå Ask grågrønn

Ask mørk grønn Ask myk rosa Ask mørk rød Ask mellomgrå Ask mørk grå Ask svart Ask mellombrun


