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Pitkälle kehitetty ja ergonomisesti oikein suunniteltu työtuoli, jossa on 
käytetty Kinnarpsin kaikkein uusinta teknistä aluevaltausta nimeltä 
Kinnarps ComfortControl™ (sivulle asennettu säädin, joka sisältää erilaisia 
toimintoja tuolin hienosäätämiseen juuri sinun parhaan istuma-asentosi 
löytämiseksi). 9000-malliin voit valita istuimen kolmesta ja selkänojan 
neljästä eri vaihtoehdosta oman makusi ja tarpeesi mukaan. Lisäksi 
tuoliin voi valita Sport- tai Advance-lisävarustepaketin, joka tekee tuolista 
entistäkin mukavamman. 9000-perheeseen sisältyy myös vieras- ja 
neuvottelutuoleja.

2   9000



3   9000

TOIMINNOT JA LISÄVARUSTEET

NISKATUKI LISÄVARUSTEENA
Anatominen niskatuki, N1, on saatavana lisävarusteena kaikkiin 
9000-versioihin ja voidaan asentaa jälkikäteen jo toimitettuihin tuoleihin. 
Niskatuessa on kolmitahoinen toiminto, jota on helppo hoitaa yhdellä 
ainoalla käsiotteella. Siihen sisältyy korkeuden, syvyyden ja kulman 
portaaton säätömahdollisuus. 

DYNAAMISET KÄSINOJAT
Tavallisten säädettävien käsinojien (käsinojien 2) lisäksi 9000- 
työtuolimalliin voi valita leveämmän version, jonka täytteenä on 
TechnoGel®-materiaalia. Käsinoja on kaareva maksimaalisen tuen 
saamiseksi ja käsien rentouttamiseksi, vähentää lihasjännityksestä 
aiheutuvaa kuormitusta. Käsinojasta 4 voi korkeuden ja leveyden 
lisäksi säätää myös syvyyttä ja kulmaa vartaloon nähden.

RISTIKKOJALUSTASSA JALKATUKI
Useimmat meistä istuvat silloin tällöin jalat tuolin ristikkojalustalla. 
Nystyräinen mallimme antaa jalalle tukevamman tartuntapinnan, ja 
ristikkojalusta pysyy siistimpänä.Mustan lisäksi ristikkojalustan väriksi 
voi valita hopean tai kiillotetun alumiinin.



RISTISELÄNTUKI – LISÄVARUSTE VÄSYNEELLE SELÄLLE
Säädettävästä selkätuesta saat muokattua sopivan juuri sinun istuma-
asentoosi. Istuinmukavuuden maksimoimiseksi tuolin selkänoja on 
muotoiltu selkeän ja tukevan kaarevaksi.

Surffaa osoitteeseen www.kinnarpscomfortcontrol.com niin neuvomme, 
miten tuoli on parasta säätää. Samasta osoitteesta löydät fiksuja vinkkejä, 
joiden avulla saat työpisteestäsi mukavamman. 
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9554 N19332 N19122

9110 / 9112 440 390–470 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9114 440 390–470 400–530 430–550 ° • 190–310 • • •

9120 / 9122 440 390-470 400-530 430-550 ° – / • 180-310 • • •

9124 440 390-470 400-530 430-550 ° • 190-310 • • •

9330 / 9332 440 400–480 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9334 440 400–480 400–530 430–550 ° • 190–320 • • •

9550 / 9552 490 420–520 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9554 490 420–520 400–530 430–550 ° • 190–320 • • •

9000 – TYÖTUOLI 
MEKANISMI Kinnarps ComfortControl® on FreeFloat™- ja Synchrone™-mekanismien yhdistelmä, johon sisältyy portaattomasti säädettäviä/
lukittavia toimintoja: keinu, selkänojan kallistus, keinuvastus, istuinkorkeus, istuinsyvyys, selkänojan korkeus. SafeBack-toiminto. ISTUIN 
Säädettävä istuimen kallistus, kallistus eteen, istuinkorkeus (kaasujousi), istuinsyvyys. Lisävarusteena istuimet 3 ja 5: mukava Sport- tai 
Advance-varustus. Kolme erikoista verhoiluversiota. SELKÄNOJA Säädettävä selkänojan korkeus ja kallistus. Lisävarusteena selkänoja 3 ja 
5: kolme erikoista verhoiluversiota. TÄYTE Polyeetteriä. NISKATUKI Lisävalinnat: kolminivelinen, yhdellä kädellä toimiva korkeus-, syvyys- 
ja kallistussäätö, N1. KÄSINOJAT Lisävarusteet: tyypissä 2 käsinoja 240 x 90 mm mustaa polyuretaania, säädettävä korkeus (180–310 mm) 
ja leveys (40 mm/puoli). Tyypissä 4 (dynaaminen) käsinoja 250 x 110 mm TechnoGel®-materiaalia, säädettävä korkeus (190–320 mm), leveys 
(395–515 mm, kun istuin ja selkänoja ovat  mallia 1 ja 5, 415–515 mm, kun istuin ja selkänoja ovat mallia 3), syvyys (100 mm) ja kallistus (15°). 
RISTIKKOJALUSTA Muoviristikko (musta) 5 pyörällä koville ja pehmeille lattioille. Lisävalinnat: Hopea tai kiillotettu alumiiniristikko, liuku-
nasta. MUUT LISÄVARUSTEET Yksin jalkatuki. Pidennetty kaasujousi (KGAS80: istuinkorkeus 480–670 mm, KGAS190: istuinkorkeus 590–860 

mm). Viimeistely: kiillotettu versio valituin yksityiskohdin. TUOTEPERHEEN MUUT JÄSENET Nojallinen tuoli 9000[cv], neuvottelutuoli Monroe. 
YKSIKKÖ mm. DESIGN Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.
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www.kinnarps.fi


