CLARO

CLARO IS DE STANDAARD BUREAUSTOEL DIE EEN FUNCTIONELE
EENVOUD BIEDT. MET ZIJN ERGONOMISCHE EN EIGENTIJDSE
ONTWERP IS HIJ UITERMATE GESCHIKT VOOR OMGEVINGEN
WAAR FLEXIBELE EN DUURZAME OPLOSSINGEN NODIG ZIJN.
VERSCHILLENDE RUGLEUNINGEN EN VERWISSELBARE
BEKLEDING GEVEN EEN NIEUWE WENDING AAN CREATIVITEIT
EN DUURZAAMHEID. EENVOUDIGE KWALITEIT IS NOG NOOIT
ZO INSPIREREND GEWEEST.
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TERUG N AAR DE ESSENTIE
•	Kies uit drie verschillende rugleuningen: netstof, hoes voor rugleuning
met netstof of volledig bekleed.
•	Verwisselbare hoes voor rugleuning met netstof in verschillende kleuren
voor meer flexibiliteit, functionaliteit en creativiteit. Een uniek detail!
• Geschikt als bureaustoel of voor gebruik bij projecten en vergaderingen.
• In hoogte verstelbare rugleuning bij volledig beklede versie.
•	Mogelijkheid om onderdelen toe te voegen of te veranderen voor meer
duurzaamheid en een langere levensduur.
•	Ergonomisch en intuïtief ontwerp om gedurende lange tijd geconcentreerd
te kunnen werken op kantoor.
• Twee verschillende verstelbare armleggers als optie.
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CLARO
De Claro-bureaustoel is verkrijgbaar met drie verschillende rugleuningen.
Netstof, hoes voor rugleuning met netstof en volledig bekleed.

RUGLEUNING MET NETSTOF

D-1053-DG

NETSTOF HOES

D-1053-DGLF

D-1053-DGLF-NCL

D-1053-VLF

D-1053-VLF-NCL

D-1053-DG

D-1053-DGLF

VOLLEDIG BEKLEED
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MECHANISME Synchroon™-mechanisme: (neigverhouding 1: 2,4) met SafeBack. ZITTING Verstelbare zithoogte met gasveer. RUGLEUNING Rugframe
in zwarte netstof, hoes voor rugleuning met netstof of volledig bekleed, in hoogte verstelbare rugleuning. NEIGMECHANISME Vergrendelbaar
in vier standen. VULLING Voorgevormd PUR (polyurethaan). STERVOET kunststof vijfarmige stervoet (zwart). OPTIES Neksteun (zwart) in hoogte
en diepte verstelbaar (zwart) 1D of 3D, beklede rugleuning, verstelbare lendensteun (voor rugleuning met netstof), instelbare zitdiepte (400-450 mm),
metalen stervoet (zilver), verlengde gasveer (KGAS80: 470-670 mm). EENHEID mm. ONTWERP Kinnarps Studio.
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F U N CT I E S E N O P T I E S

SYNCHROON

U kunt de zithoogte van de stoel
makkelijk aanpassen aan uw lengte.

RUGLEUNING MET NETSTOF

HOES VOOR RUGLEUNING
MET NETSTOF

De rugleuning is bekleed
met zwarte netstof, wat zorgt
voor een comfortabel gevoel
en een aangename ventilatie.

KLEERHANGER

De neksteun kan worden
uitgerust met een kleerhanger
om uw jas aan de rugleuning
te kunnen hangen.
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ZITHOOGTE

Een mechanisme waarbij de
verhouding (1:2,4) tussen de zitting
en de rugleuning is gesynchroniseerd
voor een vloeiende neigbeweging.
Instelbare neigweerstand en
vergrendeling van de rugleuning in
vier standen.

De hoes van de rugleuning biedt nog
meer comfort en maakt dat de stoel
langer meegaat. Verkrijgbaar in Radiostof met het Oeko-Tex-keurmerk, in
acht verschillende kleuren.

ARMLEUNINGEN

Armleggers zijn optioneel leverbaar. U kunt kiezen uit twee
verschillende ontwerpen: 1D, een
in hoogte verstelbaar ontwerp,
of 3D, een in hoogte verstelbaar
ontwerp waarbij de armlegger
voor- en achterwaarts verstelbaar
is en kan worden gedraaid.

ZITDIEPTE

De zitdiepte kan worden ingesteld
in verhouding tot de rugleuning
van de stoel om uw benen te
ondersteunen. Optioneel.

BEKLEDE RUGLEUNING.

Volledig bekleed en in hoogte
verstelbaar.

STERVOET

Standaard zwarte kunststof
stervoet. Metalen stervoet
als optie verkrijgbaar in zilver.

INSTELBARE LENDENSTEUN

De lendensteun kan worden
ingesteld om de onderrug
beter te ondersteunen. Optioneel
voor rugleuning met netstof.

NEKSTEUN

Zwarte neksteun, verstelbaar in
hoogte en diepte, die zorgt voor een
comfortabele ondersteuning van
nek en hoofd. Optioneel voor beklede
rugleuning of rugleuning met netstof.

WIELTJES

Standaard zwarte wielen voor
zachte vloeren. Zwarte wielen
voor harde vloeren of glijvoetjes
zijn verkrijgbaar als optie.

RUGLEUNING MET NETSTOF HOES, STOF (RADIO)

5775

5720

5730

NETSTOF

METAAL

Zwart

Zilver

5738

LEES MEER OVER ONZE PRODUCTEN EN MATERIALEN
OP KINNARPS.BE

5750

5759

5798

5799

Kinnarps Colour Studio is onze collectie
materialen en biedt u honderden duurzame,
creatieve en mooie materialen, kleuren en patronen.
kinnarps.be/nl-be/design-tools/kleuren-materialen

7

KINNARPS GLOBAL RANGE & COMMUNICATIONS/2002 | ALLE INFORMATIE IS ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN

K I N N A R P S.B E

