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TEMO-TYÖTUOLI 
EDUSTAA PUHTAUTTA JA 
KONSTAILEMATTOMUUTTA. 
SE TARJOAA TOIMINNALLISTA 
YKSINKERTAISUUTTA, 
MIKÄ TEKEE SIITÄ 
VARMAN VALINNAN.





 Temo on ergonominen ja kestävä työtuoli. Sen 
kevyt ja selkeäpiirteinen estetiikka sekä helppokäyttöiset 
säätöominaisuudet luovat mukavuutta pitkäkestoiseen ja 
keskittymistä vaativaan työskentelyyn toimistossa.”
Carlo Shayeb, Industrial Designer, ITO Design



KUN HAET HELPPOA JA HYVÄÄ

Temo on edullinen ja ajaton Kinnarps-työtuoli, joka tarjoaa ergonomisesti oikean istuma-
asennon ja tarvitsemasi toiminnot. Voit sijoittaa sen minne tahansa tuolin puhtaan muotokielen 

ansiosta. Voit käyttää sitä sekä työ- että kokoustuolina eri ympäristöissä ja tilanteissa. Lisäksi 
voit olla varma, että tuoli on harkittu ja kestävä ratkaisu myös elinympäristömme kannalta. 







TEMON ERILAISET ILMEET

Temon selkänoja on mustaa mesh-kangasta. Selkänoja on saatavana myös Radio-kankaalla 
verhoiltuna. Istuin on aina kankaalla verhoiltu. Kahdeksan perusväriä yhdessä mustien 
yksityiskohtien kanssa antavat Temolle hillityn ja silti vaikuttavan ilmeen. 
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SYNCHRONE™ Temossa on Synchrone™- 
mekanismi, jossa istuimen ja selkänojan välinen 
keinusuhde (1:1.7) on synkronoitu rennon kei-
nuliikkeen aikaansaamiseksi. Voit säätää keinu-
vastusta tai lukita selkänojan neljään asentoon.

SÄÄDETTÄVÄ RISTISELÄN TUKI Säädä 
ristiselän kaarta saadaksesi lisätukea selälle. 

NISKATUKI Lisävarusteena on saatavana 
(musta) niskatuki, joka tukee niskaa ja päätä. 

KÄSINOJAT Lisävarusteena on saatavana 
(mustat) käsinojat, joiden korkeussäädön 
ansiosta on mahdollista lepuuttaa käsivarsia.

RISTIKKOJALUSTA Temossa on 5-sakarainen 
muovinen (musta) ristikkojalusta. Vakiovarustuk-
seen kuuluvat pyörät koville lattioille (mustat pyörät 
ja harmaat pyörän urat). Lisävarusteeksi voit valita 
(mustat) pyörät pehmeille lattioille tai liukunastat.

SELKÄNOJA MESH-KANGASTA Selkänoja 
on mustaa mesh-kangasta, joka on mukavan 
joustava ja ilmava.

KANKAALLA VERHOILTU SELKÄNOJA 
Lisävarusteena on saatavana myös kankaalla 
(Radio) verhoiltu selkänoja kahdeksassa 
eri värissä. 

ISTUINKORKEUS Voit säätää istuinkorkeutta 
kätevästi itsellesi ja pituuteesi sopivaksi. 

ISTUINSYVYYS Istuinsyvyys on helppo 
säätää jotta istuinmukavuus ja tuki jaloille  
olisi paras mahdollinen.

PAINOTUS KESTÄVYYDESSÄ Vastaamme Temoa valmistaessamme koko valmistusketjusta. Varmistamme 
valtuutetussa koelaboratoriossamme, että tuoli täyttää kansainväliset laatuvaatimukset. Se täyttää myös 
lajitteluvaatimukset, mikä mahdollistaa kierrättämisen. Irrotettava kangashuppu (joka voidaan pujottaa 
selkänojan päälle) muuttaa Temon verhoilun ja ilmeen ilman, että muita komponentteja tarvitsee vaihtaa. 
Tällä tavoin tuotteen käyttöikää voidaan pidentää. Kangas (Radio) on Oeko-tex-merkittyä, mikä takaa, että se 
ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. 



Temo TS110M  Temo TS111M  Temo TS111M NT

Temo TS110 Temo TS111 Temo TS111 NT

470 400-455 400-530 ✓ ✓ 160-260 ✓ ✓

MEKANISMI Synchrone™-mekanismi (keinusuhde 1:1.7) SafeBack-toiminnolla ISTUIN Säädettävä 
istumakorkeus ja -syvyys sekä paluujousi SELKÄNOJA selkänojan kehys mustaa mesh-kangasta, säädettävä 
ristiselän kaarre KEINU lukittavissa neljään eri asentoon PEHMUSTE muotoonvalettua polyuretaania (PUR) 
RISTIKKOJALUSTA 5-sakarainen muovinen ristikkojalusta (musta) LISÄVARUSTEET Niskatuki (musta), 
käsinojat (mustat), irrotettava verhoilu selkänojaan (TUB), Yksin jalkatuki, pidennetty kaasujousi (KGAS80: 
480–670 mm, KGAS190: 590–860 mm). KÄSINOJAT korkeussäätö YKSIKKÖ mm. MUOTOILU ITO Design
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