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Ajaton ja mukava kokoustuoli
Siro on muotoilultaan ajaton kokoustuoli, joka on helppo sijoittaa ja yhdistää erilaisiin 
sisustusratkaisuihin. Se sopii hyvin erityyppisiin kokoustiloihin, neuvotteluhuoneisiin tai  
touch-down-tiloihin lyhyitä työjaksoja varten. 

Tuolissa on ympäriverhoiltu istuin ja integroitu nozag-jousitus sekä patentoitu selkänoja.  
Tämä tarjoaa lisämukavuutta, jonka ansiosta voit istua mukavasti myös pidempiä aikoja.  
Tuolin joustava selkänoja kannustaa liikkeeseen ja ehkäisee staattista istumista. 

Valittavana on neljä erilaista jalustaa, neljä jalkaa, neljä jalkaa pyörillä, lenkkijalusta tai  
ristikkojalusta pyörillä. Tuoli on saatavana puisilla tai muovisilla käsinojilla, jotka vähentävät 
käsivarsien kuormitusta sekä ilman käsinojia. Ristikkojalusta on korkeussäädettävä, ja siinä on 
kääntötoiminto. Sen ansiosta tuoli on helppo mukauttaa käyttäjälle ja erilaisiin kokoustilanteisiin. 

Siro on kestävä valinta, kehitetty pitkäaikaiseen käyttöön sekä ulkonäkönsä että toimivuutensa 
puolesta. Tuolissa on myös Möbelfakta-merkintä, joka takaa materiaalien olevan myrkyttömiä  
ja täyttävän julkisten tilojen laatua ja turvallisuutta koskevat eurooppalaiset vaatimukset. 
Tuoli koostuu muutamista osista, jotka voi vaihtaa, päivittää ja kierrättää. Se tekee tuolista 
kiertotaloudellisesti kestävän ja pitkäikäisen. 

Valitse testatuista ja ja hyväksi havaituista kankaista ja muista Kinnarps Colour Studion 

materiaaleista löytääksesi haluamasi vaikutelman.
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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

Toiminnot ja lisävarusteet

NELJÄ JALKAA

Siro vakaalla nelijalkaisella jalustalla. 
Saatavana eri väreissä.

RISTIKKOJALUSTA

Ristikkojalusta on korkeussäädettävä, ja siinä on 
kääntötoiminto. Sen ansiosta tuoli on helppo  
mukauttaa käyttäjälle ja erilaisiin kokoustilanteisiin.

KOKONAAN VERHOILTU

Tuolissa on ympäriverhoiltu istuin mikä tekee 
istumisesta pehmeää ja mukavaa. Luo tilaan  
persoonallinen ilme valitsemalla sopiva  
vaihtoehto Kinnarps Colour Studion sadoista  
väreistä ja kankaista.

NELJÄ JALKAA PYÖRILLÄ

Pyörät helpottavat siirtämistä ja liukuvat  
kevyesti pöydän ääreen. Valitse jarrulliset  
tai jarruttomat pyörät. 

C-FRAME

Hyvin suunniteltu lenkkijalusta. 
Saatavana eri väreissä.

JOUSTAVA SELKÄNOJA

Tuolin joustava selkänoja kannustaa  
liikkeeseen ja ehkäisee staattista istumista.

KÄSINOJA, MUOVIA

Tuoli on saatavana puisilla tai muovisilla  
käsinojilla, jotka vähentävät käsivarsien  
kuormitusta sekä ilman käsinojia. Muovipinta  
on helppo puhdistaa pyyhkimällä.

ISTUIMEN NOZAG-JOUSITUS

Istuimessa on mukavuutta lisäävä Nozag-
jousitus. Nozag-jousitus on aaltomainen  
jousiteräs, joka on valettu istuimen runkoon.  
Se tarjoaa hyvän syvyysjousituksen ja jakaa 
käyttäjän painon tasaisesti istuimelle.

PUISET KÄSINOJAT

Puiset käsinojat luovat tyylikkään vaikutelman  
ja lämmittävät käsivarsia.
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LIUKUNASTA

Musta vakaa liukunasta.

MUOVISET LIUKUNASTAT

Muovinastat, jotka tukevat pehmeästi lattiaa vasten.

HUOPATASSUT

Käytä huopatassuja, jos tuoli on kovalla lattialla, 
ne vähentävät raapimisääniä ja tekevät ympäristöstä 
hiljaisemman.

Kinnarps Colour Studio (KCS) on materiaalivalikoimamme toimistoihin, kouluihin ja hoivaympäristöihin. 
Valikoimassa on panostettu kestävyyteen, laatuun ja harmoniaan. Valikoimaamme kuuluu mielenkiintoisia 
materiaaleja, jotka on huolellisesti testattu sopimaan erilaisiin ympäristöihin ja kestämään käyttöä. 
Valikoimastamme on helppo löytää etsimänsä tyyli ja toiminnalliset yksityiskohdat. Tarjolla on puuta, 
metallia, muovia ja tekstiilejä, eri värisävyjä ja kuvioita, jotka on helppo sovittaa yhteen toistensa ja muun 
sisustuksen kanssa. Huolella suunnitellun valikoimamme avulla on helppo luoda yhtenäinen ja kestävä 
kokonaisuus ja löytää oikeat materiaalit ja värisävyt eri tiloihin ja toimintoihin.

Istuin/selkänoja Kokonaan verhoiltu. Valitse kangas vapaasti Kinnarps Colour Studiosta (KCS).

Jalusta Neljä jalkaa ja lenkkijalusta: Valkoinen, musta, hopea, tummanharmaa. Ristikkojalusta Musta muovi.

Käsinojat Muovia (musta) tai puuta. Saatavana tammi, koivu, saarni (valkoiseksi pigmentoitu ja petsattu).

Lisätietoja väreistä ja materiaaleista on osoitteessa kinnarps.fi/kcs.

Värit & materiaalit

MuoviMetalli

MustaValkoinen Musta Hopea Tummanharmaa

Puu 

Tammi Koivu Valkopigmentoitu 
saarni

Saarni 
valkoinen

Saarni  
harmaansininen

Saarni  
tummansininen

Saarni  
harmaanvihreä

Saarni  
tummanvihreä

Saarni  
pehmeä roosa

Saarni  
tummanpunainen

Saarni  
keskiharmaa

Saarni  
tummanharmaa

Saarni musta Saarni  
keskiruskea


