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2.3

LAADUKAS PLUS-TYÖTUOLI ON RUOTSALAISEN ERGONOMISEN  

MUOTOILUN KLASSIKKO. TÄTÄ TYYLIKÄSTÄ TUOLIA ON MYYTY 

LÄHES KAKSI MILJOONAA KAPPALETTA YMPÄRI MAAILMAA,  

JOTEN SEN VOI NÄHDÄ HYVIN ERILAISISSA YMPÄRISTÖISSÄ  

- NIIN TAVALLISISSA TOIMISTOTYÖPISTEISSÄ KUIN  

LABORATORIOISSA JA VAATIVISSA TUOTANTOYMPÄRISTÖISSÄ.  

PLUS-TUOLIN SUUNNITTELUSSA ON KESKITYTTY LUONNOLLISIIN 

LIIKKEISIIN JA AKTIIVISEEN ISTUMISEEN. SIKSI SE EDUSTAA 

KAIKILLE SOPIVAA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISTÄ MUOTOILUA.

The Better Effect Index
The Better Effect Index on Kinnarpsin tapa  

yksinkertaistaa ja selkiyttää sisustushankkeiden  

kestävyystyötä. Kyseessä on tuotteen  

kestävyyspistemäärä, joka pohjautuu kuuteen  

eri osa-alueeseen ja sisältää kaksitoista 

erilaista indikaattoria. 

Kinnarps.fi/thebettereffectindex
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 ERGONOMIA ON YKSITYISKOHDISSA

·  Valitse kahdesta erilaisesta aktiivisen istumisen mekanismista:  
Plus 6 FreeFloat tai Plus 8 Synchrone.

·  Valittavissa on useita eri viimeistelyjä, jotka vastaavat tarpeisiin eri työtilanteissa  
– toimistoista ja kokouksista erikois- ja tuotantoympäristöihin. 

· Selkänojaan on saatavana kaksi korkeutta.

·  Monia mahdollisuuksia yksilöllisesti mukautetun tuolin luomiseen,  
esimerkiksi valitsemalla ergonomiset käsinojat ja anatominen niskatuki. 

·  Voit sovittaa Plus-tuolisi ympäristöön jollakin Kinnarps Colour Studion monista 
tekstiileistä. Halutessasi voit myös lisätä siihen kontrastivärisiä saumoja.

• Tuoliin voidaan lisätä oma logosi. 
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PLUS 6/8
Plus-työtuoliin on saatavana kaksi erilaista aktiivisen istumisen mekanismia: FreeFloat ja Synchrone.  
Plus 6 -mallissa on FreeFloat ja Plus 8:ssa Synchrone. 

PLUS 6 FREEFLOAT PLUS 8 SYNCHRONE

FreeFloat on kallistusmekanismi, joka kannustaa 
liikkumaan ja edistää optimaalista ergonomista 
työasentoa. Istuin ja selkänoja seuraavat kehon 
liikkeitä toisistaan riippumatta. Istuinta voi  
kallistaa eteenpäin, ja tuolin vastus mukautuu  
automaattisesti kehosi painoon. Säädettävä  
syvyys, istuinkorkeus ja selkänoja. 

Synchrone on kallistusmekanismi, jonka  
avulla istuin ja selkänoja liikkuvat pehmeästi 
ja tasapainoisesti suhteessa toisiinsa. Se sopii 
hyvin aktiivista ja hallittua istumista toivoville 
käyttäjille. Vastusta voi säätää manuaalisesti, 
ja istuinta voi kallistaa eteenpäin ja lukita sen 
sitten haluttuun asentoon. Säädettävä syvyys, 
istuinkorkeus ja selkänoja. 
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6772 N78/8772 N78

6780/8780 6782/8782 6782 N78/8782 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 · – ·

PLUS 6/8, MATALA SELKÄNOJA

PLUS 6/8, KORKEA SELKÄNOJA

MEKANISMI Plus 8 Synchrone-mekanismilla: keinuttaessa selkänoja liikkuu enemmän kuin istuin suhteessa 1:1,5, portaattomasti lukittava keinuliike, 
säädettävä keinuvastus. Plus 6 FreeFloat-mekanismilla: Istuin ja selkänoja liikkuvat täysin toisistaan riippumatta, portaattomasti lukittava toiminto, 
säädettävä keinuvastus. ISTUIN Säädettävä istuimen kallistus ja kallistus eteenpäin, säädettävä istuinkorkeus (kaasujousi), säädettävä istuinsyvyys. 
Lisävarusteet: pehmeä viimeistely, jossa erikoispaksut pehmusteet. Erottuvat Motif- ja Contour-verhoilut. SELKÄNOJA Säädettävä selkänojan  
korkeus, säädettävä selkänojan kallistus. Lisävarusteet: pehmeä viimeistely, jossa erikoispaksut pehmusteet. Erottuvat Motif- ja Contour-verhoilut.  
PEHMUSTE Polyeetteriä. NISKATUKI Lisävarusteet: portaittain säädettävä korkeus, syvyys ja kallistus. Lisävarusteet: kiillotettu niskatukipylväs.  
KÄSINOJAT Lisävarusteet: tyyppi 2, jossa käsinojalevy 240 x 90 mm mustaa polyuretaania, säädettävyys korkeussuunnassa (180-300 mm) ja  
leveyssuunnassa (40 mm/puoli). Lisävarusteet: tyyppi 4 (dynaaminen), jossa käsinojalevy 250 x 110 mm erityisen pehmeää ja mukavaa pintamateriaalia, 
säädettävyys korkeussuunnassa (190-310 mm), leveyssuunnassa (40 mm/puoli), syvyyssuunnassa (100 mm) ja kallistus (15°). RISTIKKO Musta  
5-pyöräinen muoviristikko koville tai pehmeille lattioille. Lisävarusteet: kiillotettu tai hopeanvärinen alumiiniristikko sekä liukunastat.  
MUUT LISÄVARUSTEET Yksinkertainen jalkatuki. Pidennetty kaasujousi (KGAS80: istuinkorkeus 480–670 mm, KGAS190: istuinkorkeus 590–860 mm). 
Tyyli: kiillotettu pinta ja valikoituja yksityiskohtia. TUOTEPERHE Vieras- ja neuvottelutuolit Plus[cv]. YKSIKKÖ mm. DESIGN Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.
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ERIKOISKORKEA KAASUJOUSI
Lisävarusteena on saatavana  
kaksi erilaista erikoiskorkeaa  
kaasujousta (KGAS80 – 190 mm  
ja KGSA 190 – 270 mm).

LOGO
Selkänojaan voidaan lisätä  
yrityksesi logo. 

KÄSINOJA 4
Käsinojan muotoilu ja erityisen  
pehmeä ja mukava pintamateriaali  
antaa parhaan tuen ja poistaa  
kuormitusta lukitsematta käsivarsia 
paikalleen. Säädettävä syvyys  
ja kallistus kehoon nähden. 

JALKATUKI 
Korkeammalla kaasujousella  
varustettuihin tuoleihin on  
saatavana musta jalkatuki,  
jossa voi mukavasti lepuuttaa 
jalkoja. Portaattomasti  
nostettava ja laskettava. 

KÄSINOJA 2
Säädettävä leveys ja korkeus.  
Yläpuolen pehmeämpi täyte  
tuntuu käsivarsissa miellyttävältä  
ja lepuuttaa hartioita. 

LIUKUNASTAT
Liukunastat korvaavat pyörät  
silloin, kun tuolia käytetään  
270 mm:n kaasujousen kanssa. 

MOTIF
Näyttävät poikittaisompeleet  
istuimessa ja selkänojassa,  
ympärille voi valita myös erottuvan 
kankaan. Lisäpehmuste parantaa 
istumamukavuutta entisestään. 

CONTOUR
Koristeommel mustalla,  
valkoisella tai hopeanharmaalla 
langalla (koskee nahalla tai  
Comfort-kankaalla verhoiltuja  
tuoleja).

PLUS 8 SYNCHRONE
Kallistusmekanismi, jonka avulla 
istuin ja selkänoja liikkuvat  
tasapainossa suhteessa toisiinsa. 

NISKATUKI
Säädettävä niskatuki, jolla on vapaat 
liikekuviot: sitä voi nostaa ja laskea 
sekä kääntää eteen ja taakse.

SAFEBACK
Takaa turvallisen palautumisen 
normaaliasentoon sen jälkeen,  
kun selkänoja on ollut lukittuna 
taakse nojaavaan asentoon. 

PLUS 6 FREEFLOAT
Kallistusmekanismi, joka kannustaa 
liikkumaan ergonomisen työasennon 
löytämiseksi. Istuin ja selkänoja 
seuraavat kehon liikkeitä toisistaan 
riippumatta. 

VIISISAKARAINEN RISTIKKO 
Ergonomisesti muotoiltu viisisakarainen ristikko, jossa on nystyröity  
tukipinta jaloille. Lepuuttamalla jalkoja ristikon päällä annat lepoa  
takareisille ja saat rentouttavan asennon. Väreinä musta, hopea  
ja kiillotettu alumiini. 

SÄÄDETTÄVÄ RISTISELÄN TUKI
Mahdollistaa alaselän yksilöllisen 
säätämisen, mekanismi on sijoitettu 
tuolin selkänojan taustaan.

PYÖRÄT KOVALLE TAI  
PEHMEÄLLE LATTIALLE
Rullaa kevyesti kuormitettuna 
ja jarruttaa jonkin verran tuolin 
ollessa tyhjänä.

TOIMINNOT JA LISÄVARUSTEET
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Kinnarps Colour Studio -materiaalivalikoimamme  
tarjoaa pääsyn satoihin kestäviin, luoviin ja houkutteleviin 

materiaaleihin, väreihin ja kuvioihin.
Kinnarps.fi/kcs
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RÄÄTÄLÖI TUOTTEET KINNARPS COLOUR STUDION AVULLA
Tiesithän, että voit luoda oman näköisen Plus-tuolin Kinnarps Colour Studion avulla? Kinnarps Studio 
on mallistomme, johon sisältyy yli 250 inspiroivaa materiaalia. Tai mikset tekisi tuolista erityisen  
persoonallista lisäämällä selkänojaan yrityksesi logon? Valitse kankaiden, nahkojen ja teknisten  
kankaiden joukosta ne, jotka toimivat parhaiten juuri omassa työympäristössäsi. 
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