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TEMO



TEMO IS EEN BUREAUSTOEL 
MET EEN PRETENTIELOZE 
STIJL. DANKZIJ ZIJN 
FUNCTIONELE EENVOUD 
IS HIJ BOVENDIEN EEN 
GEMAKKELIJKE KEUZE.





            Temo is een ergonomische en duurzame bureaustoel. Met 
zijn lichte, zacht golvende vormgeving en intuïtieve aanpassingen 
biedt hij het comfort dat u nodig hebt om gedurende lange tijd 
geconcentreerd te kunnen werken op kantoor.”
Carlo Shayeb, industrieel ontwerper, ITO Design



WANNEER DE GEMAKKELIJKE KEUZE OOK DE JUISTE KEUZE IS  
 

Temo is een tijdloze bureaustoel van Kinnarps met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. 
Hij zorgt voor een ergonomisch correcte zithouding en de functionaliteit die u nodig hebt. 

Dankzij het eenvoudige ontwerp kan Temo overal worden geplaatst. Gebruik hem als 
bureaustoel of als vergaderstoel in verschillende omgevingen en situaties.  
U kunt erop rekenen dat Temo een doordachte en duurzame oplossing is. 







DE VERSCHILLENDE UITSTRALINGEN VAN TEMO

Temo heeft een rugleuning met zwarte netstof. De rugleuning is ook leverbaar in een beklede 
versie met Radio-stof. De zitting is altijd bekleed. De acht basiskleuren in combinatie met zwarte 
details geven Temo een sobere, maar aantrekkelijke uitstraling.
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SYNCHROON™ Temo heeft een Synchroon™-
mechanisme, waarbij de verhouding (1:1,7) tussen 
de zitting en de rugleuning goed is gesynchroniseerd 
voor een vloeiende neigbeweging. U kunt de 
neigweerstand aanpassen of de rugleuning in 
vier standen vergrendelen.

VERSTELBARE LENDENSTEUN Stel de lenden-
steun in om de onderrug beter te ondersteunen. 

HOOFDSTEUN Een hoofdsteun (zwart) om 
uw hoofd en nek te ondersteunen is als optie 
leverbaar. 

ARMLEGGERS In hoogte verstelbare armleggers 
(zwart) om de armen te ondersteunen zijn als 
optie leverbaar.

STERVOET EN WIELEN Temo heeft een vijf-
armige stervoet in kunststof (zwart). De wielen 
voor harde vloeren (zwart met grijze wielhouder) 
worden standaard geleverd. De wielen voor 
zachte vloeren (zwart) of glijdoppen zijn als 
optie leverbaar.

RUGLEUNING MET NETSTOF De rugleuning 
is bekleed met zwarte netstof die zorgt voor 
een comfortabel gevoel en een aangename 
ventilatie.

BEKLEDE RUGLEUNING Een beklede rugleuning 
(Radio-stof) in acht kleuren is als optie leverbaar. 

ZITHOOGTE U kunt de zithoogte van de stoel 
gemakkelijk aanpassen aan uw wensen en 
uw lengte. 

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

MET AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID
Bij de productie van Temo hebben we controle over de volledige productieketen. In ons befaamd testlaboratorium 
zorgen we ervoor dat de stoel voldoet aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen. De materialen van de stoel 
kunnen bovendien worden gescheiden en gerecycleerd. Met de stoffen hoes (die over de rugleuning kan worden 
geschoven) kan Temo worden aangepast zonder dat andere onderdelen moeten worden gewijzigd. Zo kan de 
levensduur van het product worden verlengd. De stof (Radio) draagt het Oeko-Tex-keurmerk, wat betekent dat ze 
gegarandeerd geen gevaarlijke stoffen bevat. 



Temo TS110M  Temo TS111M  Temo TS111M NT

Temo TS110 Temo TS111 Temo TS111 NT

470 400-455 400-530 ✓ ✓ 160-260 ✓ ✓

MECHANISME Synchroon™-mechanisme (neigverhouding 1:1,7) met SafeBack ZITTING instelbare 
zithoogte en zitdiepte met terugtrekveer RUGLEUNING rugframe bekleed met zwarte netstof, met instelbare 
lendensteun NEIGMECHANISME vergrendelbaar in vier stappen VULLING voorgevormd PUR (polyurethaan) 
STERVOET kunststof vijfarmige stervoet (zwart) OPTIES hoofdsteun (zwart), armleggers (zwart), beklede 
rugleuning (TUB) Enkele voetring. Verhoogde gasveer (KGAS80: 480-670 mm, KGAS190: 590-860 mm) 
ARMLEGGERS instelbare hoogte EENHEID mm. ONTWERP ITO Design
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