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9000
Nowoczesne i ergonomiczne fotele wykorzystujące najnowszą technologię 
Kinnarps – Kinnarps ComfortControl™ (panel sterowania z obu stron fotela, 
za pomocą którego rozmaite funkcje fotela dopasowuje się precyzyjnie do 
swoich potrzeb). Fotele z serii 9000 występują z trzema typami siedzisk 
oraz czterema typami oparć, które w pełni zaspokajają gusta i wymagania 
użytkowników. Dostępne są też pakiety Sport i Advance, które wynoszą 
komfort użytkowania na zupełnie nowy poziom. Seria 9000 zawiera też 
krzesła gościnne i konferencyjne.
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FUNKCJE I OPCJE

OPCJONALNY ZAGŁÓWEK
Anatomiczny zagłówek N1 jest dostępny opcjonalnie do wszystkich 
wersji w serii 9000. Można go zamontować w późniejszych terminie, 
już po dostarczeniu foteli. Zagłówek zgina się w trzech kierunkach 
(jest trójdzielny), co ułatwia ustawianie go jednym obrotem dłoni. 
Oznacza to płynną regulację zarówno wysokości, jak i głębokości i kąta 
ustawienia. 

DYNAMICZNE PODŁOKIETNIKI
Oprócz zwykłych regulowanych podłokietników (podłokietnik 2), fotel  
obrotowy 9000 można wyposażyć w ich szerszy wariant z wypełnieniem 
TechnoGel®. Podłokietnik jest łukowato wygięty, aby zapewnić maksy-
malne podparcie, które pozwoli utrzymać przedramię w stałej pozycji. 
Podłokietnik 4 można regulować, oprócz zmian wysokości i rozstawienia, 
także w zakresie głębokości i kąta ustawienia względem ciała. 

PIĘCIORAMIENNA PODSTAWA Z PODNÓŻKIEM
Większość z nas czasem opiera stopy na podstawie fotela. Dlatego tak 
zaprojektowaliśmy kształt podstawy, aby mogła pełnić funkcję podnóżka 
nie tracąc na atrakcyjnym wyglądzie. Podstawy pięcioramienne są nie 
tylko czarne, ale i z srebrny lub polerowanego aluminium.
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DODATKOWA – OPCJA DLA ZMĘCZONYCH PLECÓW
Regulowane oparcia uchylne można precyzyjnie dostosować do swojej 
pozycji siedzenia. Dla uzyskania maksymalnego komfortu siedzenia, 
oparcie fotela skonstruowane zostało z zastosowaniem dobrze 
pasującego podparcia części lędźwiowej kręgosłupa.

4   9000

Na stronie: www.kinnarpscomfortcontrol.com znajdą Państwo kom-
plet informacji, jak najlepiej ustawić i wyregulować fotel obrotowy 
oraz porady jak stworzyć komfortowe, ergonomiczne i funkcjonalne  
miejsca do pracy.
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9554 N19332 N19122

9110 / 9112 440 390–470 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9114 440 390–470 400–530 430–550 ° • 190–310 • • •

9120 / 9122 440 390-470 400-530 430-550 ° – / • 180-310 • • •

9124 440 390-470 400-530 430-550 ° • 190-310 • • •

9330 / 9332 440 400–480 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9334 440 400–480 400–530 430–550 ° • 190–320 • • •

9550 / 9552 490 420–520 400–530 430–550 ° – / • 180–310 • • •

9554 490 420–520 400–530 430–550 ° • 190–320 • • •

9000 – KRZESŁO BIUROWE 
MECHANIZM Kinnarps ComfortControl™ łączony z mechanizmem FreeFloat i mechanizmem Synchron z możliwością stopniowego 
regulowania/blokowania funkcji: odchylenia, kąta oparcia, oporu odchylania, wysokości siedziska, głębokości siedziska, wysokości oparcia. 
Funkcja SafeBack®. SIEDZENIE Możliwość regulacji kąta siedziska, ustawiania wysokości (podnośnik gazowy) i głębokości. Opcje siedziska 
3 i 5: opcjonalna możliwość wybrania wersji Sport lub Advance. Kontrastująca tapicerka w trzech wersjach. OPARCIE Możliwa do ustawienia 
wysokość i kąt oparcia. Opcje, oparcie 3 i 5: kontrastująca tapicerka w trzech wersjach. OBICIE Polieter. ZAGŁÓWKI Opcje: Trójelementowy, z 
regulacją wysokości, głębokości i kąta N1. PODŁOKIETNIKI Opcje: typ 2 z poduszkami podłokietników: 240 x 90 mm z czarnego poliuretanu, 
regulacja wysokości (180–310 mm) i szerokości (40 mm/bok). Typ 4 (dynamiczny) z poduszkami podłokietników 250 x 110 mm wykonanymi z 
materiału w technologii TechnoGel®, regulacja wysokości (190–320 mm) i szerokości (395–515 mm) w kombinacji z siedzeniem/ oparciem 1 i 5, 
415–515 mm w kombinacji z siedzeniem/oparciem 3), głębokość (100 mm) i kąt (15°). PIĘCIORAMIENNA Podstawa. Plastikowa, pięcioramienna 
podstawa (czarna) z pięcioma kółkami umożliwiająca płynne przemieszczanie po miękkim i twardym podłożu. Pięcioramienna aluminiowa 
podstawa srebrny lub polerowanego aluminium, nakładka. INNE OPCJE pojedynczy  podnóżek na stopy. Rozszerzony podnośnik gazowy 
(KGAS80: wysokość siedziska 480–670, KGAS190: wysokość siedziska 590–860 mm). Wykonanie: polerowane wykończenie w przypadku 
wybranych elementów. GRUPA krzesło 9000 [cv], krzesło konferencyjne Monroe. JEDNOSTKA mm. PROJEKT Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.
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www.kinnarps.pl


