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2.3

DE HOOGWAARDIGE BUREAUSTOEL PLUS IS EEN KLASSIEK 

VOORBEELD VAN ZWEEDS ERGONOMISCH ONTWERP.  

VAN DEZE STIJLVOLLE BUREAUSTOEL ZIJN WERELDWIJD  

BIJNA TWEE MILJOEN EXEMPLAREN VERKOCHT EN U VINDT 

HEM IN DE MEEST UITEENLOPENDE OMGEVINGEN – VAN  

NORMALE KANTOORWERKPLEKKEN TOT LABORATORIA  

EN ZWARE PRODUCTIEOMGEVINGEN. MET HET ACCENT  

OP NATUURLIJKE BEWEGINGEN EN EEN ACTIEVE ZITHOUDING 

BIEDT DE STOEL EEN INCLUSIEF DESIGN VOOR IEDEREEN.

The Better Effect Index
The Better Effect Index is de manier waarop Kinnarps  

het werk rond duurzaamheid in interieurprojecten eenvoudiger  

en duidelijker maakt. Het is de duurzaamheidsscore  

van het product, die is gebaseerd op zes verschillende  

domeinen en twaalf verschillende indicatoren. 

kinnarps.be/nl-be/over-kinnarps/the-better-effect-index/
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 DE ERGONOMIE ZIT IN DE DETAILS 

·  Keuze tussen twee verschillende mechanismes voor een actieve zithouding: 
Plus 6 FreeFloat of Plus 8 Synchroon.

·  Leverbaar met een design dat voldoet aan uw behoeften in veel verschillende 
werksituaties – van kantoren en vergaderruimtes tot gespecialiseerde  
settings en productieomgevingen. 

· Rugleuning in twee verschillende hoogtes. 

·  Veel opties om uw persoonlijke stoel te creëren, waaronder verstelbare  
ergonomische armleggers en anatomische hoofdsteun.

·  Pas uw Plus-bureaustoel aan met de diverse stoffen van Kinnarps Colour 
Studio en contrasterende naden.

· Optie om de stoel te voorzien van uw eigen bedrijfslogo.
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PLUS 6/8
De Plus-bureaustoel is beschikbaar met twee verschillende mechanismen voor een actieve zithouding: FreeFloat en Synchroon. 
Plus 6 met FreeFloat of Plus 8 met Synchroon.

PLUS 6 FREEFLOAT PLUS 8 SYNCHROON

FreeFloat is een neigmechanisme dat beweging 
stimuleert voor een optimale ergonomische  
werkhouding. De zitting en de rugleuning van  
de stoel volgen de bewegingen van het lichaam 
onafhankelijk van elkaar. De zitting kan naar voren 
worden gekanteld en de weerstand van de stoel 
past zich automatisch aan uw lichaamsgewicht 
aan. Instelbare zitdiepte, zithoogte en rugleuning.

Synchroon is een neigfunctie waarmee de zitting  
en de rugleuning van de stoel in balans ten opzichte 
van elkaar kunnen bewegen, in een vloeiend  
bewegingspatroon, voor gebruikers die op zoek  
zijn naar activiteit met een gevoel van controle. 
Deze versie van de Plus-bureaustoel beschikt over 
een handmatig instelbare weerstand en een zitting 
die naar voren kan worden gekanteld en in elke 
willekeurige stand kan worden vergrendeld.  
Instelbare zitdiepte, zithoogte en rugleuning.
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6772 N78/8772 N78

6780/8780 6782/8782 6784 N78 / 8784 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, LAGE RUG

PLUS 6/8, HOGE RUG

MECHANISME Plus 8 met Synchroon-mechanisme: bij het neigen van de stoel neigt de rugleuning meer dan de zitting met een verhouding van 1:1,5, 
vergrendelbare neiginstelling in elke stand, instelbare neigweerstand. Plus 6 met FreeFloat-mechanisme: de zitting en rugleuning bewegen onafhankelijk 
van elkaar, vergrendelfunctie in elke stand, instelbare neigweerstand. ZITTING Instelbare zithoek voorwaarts, instelbare zithoogte (gasveer), instelbare 
zitdiepte. Opties: zachte uitvoering met extra vulling. Contrasterende bekleding Motif en Contour. RUGLEUNING Instelbare rugleuninghoogte, instelbare  
rugleuningneiging. Opties: zachte uitvoering met extra vulling. Contrasterende bekleding Motif en Contour. VULLING Polyether. HOOFDSTEUN Opties: 
instelbare hoogte, diepte en hoek. Opties: gepolijste hoofdsteunstijl. ARMLEGGERS Opties: type 2 met armleggerkussen; 240 x 90 mm in zwart  
polyurethaan, in hoogte (180–300 mm) en breedte (40 mm/zijde) instelbaar. Opties: type 4 (dynamisch) met armleggerkussen 250 x 110 mm in  
zwart TPE, in hoogte (190–310 mm), breedte (40 mm/zijde), diepte (100 mm) en neiging (15°) instelbaar. KRUISVOET Zwarte kunststof kruisvoet  
met 5 wielen voor harde of zachte vloeren. Opties: 5-armige stervoet in aluminium, gepolijst of zilverkleurig, en glijdoppen. ANDERE OPTIES enkele 
voetring. Verhoogde gasveer (KGAS80: zithoogte 480–670 mm, KGAS190: zithoogte 590–860 mm). Stijl: gepolijste afwerking op geselecteerde  
elementen. BEHOORT TOT DE SERIE Bezoekers- en vergaderstoelen Plus[cv] en Monroe. EENHEID mm. ONTWERP Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.
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VERHOOGDE GASVEREN
Twee gasveren met extra hoogte 
(KGAS80 – 190 mm en KGSA190 –  
270 mm) zijn optioneel leverbaar.

LOGO
Optie om de stoel te voorzien  
van uw eigen bedrijfslogo.

ARMLEGGER 4
Bekleed met een extrazacht comfortabel 
oppervlak en bolvormig voor maximale 
ondersteuning en drukverlichting,  
zonder de arm continu in dezelfde  
positie vast te zetten. Instelbaar in diepte  
en hoek ten opzichte van het lichaam.

VOETRING
Stoelen met de hogere gasveren 
kunnen worden uitgerust met een 
voetring om de druk op uw benen 
en voeten weg te nemen. Deze is in 
verschillende standen in de hoogte 
instelbaar.

ARMLEGGER 2
In breedte en hoogte instelbaar  
met zachte vulling op de bovenzijde 
voor een comfortabele houding  
van armen en schouders.

GLIJDOPPEN
Glijdoppen ter vervanging van  
wielen bij gebruik als loketstoel  
met gasveer van 270 mm.

MOTIF
Kenmerkende naden over de zitting  
en de rugleuning, stiknaden rondom. 
Het comfort wordt verhoogd door  
extra vulling en een zachtere zitting.

CONTOUR
Borduurwerk met zwarte, witte  
of zilvergrijze draad in de stiknaden 
(geldt voor stoelen die met leer  
of Synergy-stof zijn bekleed).

PLUS 8 SYNCHROON
Neigfunctie waarmee de zitting  
en de rugleuning van de stoel  
in balans ten opzichte van elkaar 
kunnen bewegen.

HOOFDSTEUN 
Anatomisch gevormde hoofdsteun,  
kan onafhankelijk bewegen en is  
verticaal verstelbaar. Hoek kan naar 
voren en naar achteren worden versteld.

SAFEBACK
Nadat de rugleuning uit de achter-
overleunende positie is ontgrendeld,  
zorgt de SafeBack-functie ervoor  
dat ze veilig en soepel terugkeert  
naar de normale positie.

PLUS 6 FREEFLOAT
Neigmechanisme dat beweging  
stimuleert voor een ergonomische 
werkhouding. Zitting en rugleuning  
van de stoel volgen de bewegingen  
van het lichaam onafhankelijk  
van elkaar.

VIJFARMIGE STERVOET
De vijfarmige stervoet is ergonomisch ontworpen met een doordachte voetsteun. 
Door uw voeten op de stervoet te laten rusten, valt de druk op de achterkant van 
uw dijen weg zodat u in een optimale rustpositie zit. Leverbaar in zwart, zilver en 
gepolijst aluminium. 

INSTELBARE LENDENSTEUN
Biedt een individuele instelling voor d 
e onderrug; mechanisme bevindt zich 
aan de achterkant van de stoel. 

WIELEN VOOR HARDE  
OF ZACHTE VLOEREN 
Ze rollen gemakkelijk wanneer  
ze worden belast en remmen  
zachtjes wanneer de belasting  
van de stoel wordt weggenomen.

FUNCTIES EN OPTIES
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Kinnarps Colour Studio is onze collectie waaruit  
u honderden duurzame, creatieve en mooie materialen, 

kleuren en patronen kunt kiezen.
kinnarps.be/nl-be/design-tools/kleuren-materialen



11

PERSONALISEREN MET KINNARPS COLOUR STUDIO
Wist u dat u uw Plus-bureaustoel kunt aanpassen in de Kinnarps Colour Studio?  
Kinnarps Colour Studio is onze inspirerende collectie van meer dan 250 stoffen en andere 
inspirerende materialen. Kies uit stoffen, leder, kunstleer, netstof en andere technische  
stoffen om tegemoet te komen aan de functionele behoeften in uw werkomgeving.
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