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CAPELLA
Capella to fotel obrotowy zaprojektowany z myślą o Tobie. Kimkolwiek jesteś,
gdziekolwiek pracujesz, z przyjemnością usiądziesz w tym wyjątkowym
i nowatorskim fotelu. Jego projekt jest efektem naszego doświadczenia i skupia
się na wygodzie użytkownika. Mechanizm FreeMotion, w który wyposażono fotel,
zapewnia swobodę wykonywania nieznacznych ruchów, sprzyjających aktywnemu
siedzeniu i dobremu samopoczuciu. Opływowy, ponadczasowy kształt fotela
z wyprofilowanym oparciem i doskonale dobranymi detalami to dzieło
Johana Larsvalla i jego współpracowników ze studia Idesign.
SIEDŹ AKTYWNIE
Capella to nowy rodzaj fotela obrotowego, który zaprojektowano w taki
sposób, by w trakcie siedzenia zachęcał do poruszania się. Istotą prawidłowej
pozycji podczas siedzenia jest ruch. Sercem fotela Capella jest innowacyjny
mechanizm FreeMotion. Zapewnia swobodę wykonywania nieznacznych
ruchów w fotelu, które sprzyjają aktywnemu siedzeniu. A wszystko to,
aby czuć się dobrze. W fotelu Capella, który łączy w sobie wiele wyjątkowych
cech, zawarliśmy wszystko, co wiemy o fotelach obrotowych. Dzięki czemu
uzyskaliśmy optymalny komfort i ergonomię. Fotel Capella oferuje wiele
możliwości regulacji, co umożliwia użytkownikowi odnalezienie takiego
ustawienia, które najbardziej mu odpowiada. Intuicyjne elementy do regulacji
pozwalają na łatwe dostosowanie fotela do własnych upodobań. Capella
to ciekawy i świetnie zaprojektowany fotel o czystych liniach i czytelnej
geometrii. Jest to fotel najwyższej jakości, który stworzono z dbałością
o środowisko naturalne. Capella uwzględnia także współczesne twórcze
i elastyczne sposoby pracy. Skupienie na potrzebach użytkownika i łatwość
regulacji sprawiają, że Capella to doskonały wybór do środowisk pracy
opartych na aktywności, gdzie różne osoby korzystają z tych samych foteli
do wykonywania różnych zadań.
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TWOJE ULUBIONE MIEJSCE PRACY
Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy funkcjonalne i ergonomiczne środowisko pracy
to podstawa. Pomaga użytkownikowi osiągać świetne wyniki, czerpać motywację do pracy i cieszyć się
nią. Po prostu czuć się dobrze. Capella jest ważnym elementem tej układanki. To wygodny i dobrze
zaprojektowany fotel, który łatwo polubić. Razem z biurkiem, ścianką działową oraz szafą na dokumenty
łatwo dostosowuje się do potrzeb użytkownika i jego stylu pracy, dzięki czemu stanowi część
atrakcyjnego i przemyślanego otoczenia, które wzbudza pozytywne emocje i sprzyja dobremu
samopoczuciu.
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FUNKCJONALNY I ERGONOMICZNY
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JOHAN LARSVALL — IDESIGN
Szwedzki projektant Johan Larsvall i jego współpracownicy z Idesign
zaprojektowali dla firmy Kinnarps wiele cieszących się dużą popularnością
siedzisk. Podczas projektowania fotela Capella ich celem było uzyskanie
eleganckiego i ergonomicznego fotela obrotowego o czytelnej geometrii.
Zadbali o każdy szczegół. Wyprofilowane oparcie, dobrze zaprojektowane
przeszycia, unoszące się podłokietniki, elegancka pięcioramienna podstawa
i zachęcające siedzisko — wszystkie te elementy stanowią o atrakcyjnej
całości. Na fotel Capella równie miło się patrzy, co na nim siedzi. To siedzisko,
które przetrwa próbę czasu.

„Podczas pracy nad fotelem Capella dążyliśmy do uzyskania prostoty i czystości
zarówno pod względem ogólnego wyglądu, jak i drobnych detali. Opływowy
kształt spełnia kryteria ergonomii. Stonowany wygląd stanowi część
minimalistycznego projektu nadającego fotelowi jego wyjątkowy charakter”.
— Johan Larsvall
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Projekt: Idesign
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POZOSTAŃ W RUCHU DZIĘKI MECHANIZMOWI FREEMOTION®
Prawidłowa pozycja oraz dobre samopoczucie podczas siedzenia zależą
od tego, czy się ruszamy. Dzięki swobodzie niewielkich, wyważonych ruchów
siedziska, nowatorski mechanizm FreeMotion zastosowany w fotelu Capella,
tworzy optymalne warunki do aktywnego siedzenia. Aby więcej zdziałać i czuć
się lepiej. Capella to fotel, który oferuje wysoki poziom komfortu
oraz prawidłowe podparcie całego ciała. Oparcie fotela wyprofilowano w taki
sposób, aby dokładnie odwzorowywało kształt kręgosłupa. Siedzisko
natomiast powstało z myślą o jak największej liczbie różnych użytkowników.
Jego głębokość można regulować, by dopasować do różnych osób.
Aby dodatkowo zwiększyć wygodę użytkowania, można wyregulować kąt
odchylenia oparcia oraz podparcie dolnej części pleców. Wielofunkcyjne
podłokietniki z łatwością dopasujemy do własnych potrzeb. Można je także
dosunąć do ciała w prostszy i bardziej intuicyjny sposób. Capella to aktywny
fotel. Fotel, który dopasowuje się do użytkownika, a nie odwrotnie.
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NEXT OFFICE™ — PRACA OPARTA NA AKTYWNOŚCI
Obecnie dzięki technologii możemy pracować tam, gdzie chcemy, i wtedy, kiedy chcemy. Zapotrzebowanie
na indywidualne stanowiska pracy maleje, ustępując miejsca elastycznym środowiskom opartym
na aktywności, w których znajdziemy optymalną równowagę pomiędzy prywatną a społeczną sferą
życia, pomiędzy spotkaniami a pracą indywidualną oraz pomiędzy skupieniem a dialogiem. Dzięki
indywidualnym i intuicyjnym regulacjom Capella świetnie sprawdzi się w tego rodzaju środowiskach
pracy, gdzie przystosowanie fotela do różnych sytuacji w ciągu dnia to konieczność.
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ABY ZAPEWNIĆ TWÓRCZY KLIMAT
Dzięki stonowanemu wzornictwu Capella sprawdzi się w różnych środowiskach pracy, naturalnie
wkomponowując się w większe i mniejsze grupy, które dzielą ze sobą wspólną przestrzeń. Fotele
można ustawić obok, naprzeciwko siebie lub oddzielnie. Niezależnie od sytuacji Capella może być
elementem całościowego rozwiązania. Świetnie sprawdzi się przy pojedynczym biurku lub w szeregu
stanowisk typu bench, z których korzystają różne osoby.
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FUNKCJE ŁATWE W UŻYCIU
Podczas prac nad fotelem Capella skorzystaliśmy z pomocy profesor AnnyLisy Osvalder, naukowca z Uniwersytetu Technologicznego Chalmers
w Göteborgu, która doradzała nam w projektowaniu i rozmieszczeniu dźwigni
regulacyjnych, testując i oceniając różne prototypy w fazie rozwojowej. Dzięki
temu Capella jest bardzo intuicyjna w obsłudze. Można w prosty i prawidłowy
sposób korzystać z wyjątkowych funkcji, aby uzyskać maksimum wygody
i ergonomii w trakcie siedzenia. Nowo opracowane dźwignie rozmieszczono
tak, aby uzyskać łatwy dostęp do wszystkich regulacji potrzebnych
do prawidłowego siedzenia, a forma fotela ułatwia zorientowanie się,
do czego służą poszczególne elementy. Na przykład szare detale wykonane
z miękkiego tworzywa zachęcają do obracania nimi. Dzięki temu łatwo jest
wyczuć zasady regulacji fotela bez kontroli wzrokowej. A wszystko to, aby
wygodnie dostosować fotel do siebie i swoich potrzeb.

„Podczas projektowania fotela Capella skupiliśmy się przede wszystkim
na ergonomii i możliwościach dopasowywania fotela do indywidualnych
wymagań. Dzięki temu oferuje on możliwość swobodnego siedzenia w wielu
pozycjach i łatwo go dopasować do użytkownika. Dźwignie są intuicyjne,
a regulacja przebiega w logicznej kolejności. Łatwo jest też dosięgnąć
wszystkich dźwigni i wyregulować fotel, siedząc na nim”.
Anna-Lisa Osvalder, profesor systemów człowiek-maszyna oraz starszy wykładowca
ergonomii na Uniwersytecie Technologicznym Chalmers w Göteborgu.
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FUNKCJE I OPCJE

SYSTEM FREEMOTION® — SIEDŹ AKTYWNIE
Mechanizm FreeMotion zastosowany w fotelu Capella sprzyja aktywnemu siedzeniu dzięki
wyważonym, niewielkim ruchom siedziska. Siedzisko i oparcie fotela poruszają się niezależnie
od siebie, dopasowując się do ruchów użytkownika. Można z łatwością ustawić opór odchylania,
a także zablokować mechanizm w różnych pozycjach. Siedzisko nigdy nie jest zablokowane.
Nieznacznie się porusza, nawet jeżeli opcja odchylania jest zablokowana.
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WYSOKOŚĆ SIEDZISKA
Można z łatwością wyregulować wysokość
siedziska, aby dopasować je do swojego
wzrostu. To zapewnia doskonałe podparcie
ciała. Wysokość należy wyregulować tak, aby
cała powierzchnia stóp spoczywała na podłodze,
a kolana były zgięte pod kątem prostym.

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA
Głębokość siedziska jest regulowana w stosunku
do oparcia fotela, aby umożliwić przyjęcie
optymalnej pozycji w trakcie siedzenia i zapewnić
podparcie nogom. Odległość między krawędzią
siedziska a dołem podkolanowym powinna
wynosić od 20 do 30 mm, aby uzyskać optimum
komfortu.

WYSOKOŚĆ OPARCIA
Wszystkie pokrętła i dźwignie do regulacji
oparcia znajdują się z tyłu fotela. Ważne jest,
by ustawiając wysokość oparcia, zapewnić dobre
podparcie dolnej części pleców.

REGULACJA PODPARCIA DOLNEJ CZĘŚCI
PLECÓW
Opcjonalnie dostępne jest dodatkowe podparcie
dolnej części pleców (ADLU), które wspomaga
podtrzymywanie tego odcinka kręgosłupa. Podparcie dolnej części pleców jest regulowane
pokrętłem znajdującym się z tyłu fotela.

REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA OPARCIA
Regulacja kąta odchylenia oparcia (ADBA) jest
dostępna opcjonalnie. Umożliwia przechylenie
oparcia fotela w stosunku do elementu
podpierającego dolną część pleców. W ten
sposób górny fragment oparcia dosuwa się
do ciała. Co zapewnia optymalne podparcie
ramion i pleców.

BLOKADA W POŁOŻENIU ODCHYLONYM
Oparcie może zostać zablokowane w wielu położeniach. Siedzisko nigdy nie jest zablokowane.
Nieznacznie się porusza, nawet jeżeli opcja
odchylania jest zablokowana.
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FUNKCJE I OPCJE

OPÓR ODCHYLANIA FOTELA
Dźwignia z okrągłym zakończeniem umożliwia
ustawienie oporu odchylania, aby w pełni go
dopasować do wymagań użytkownika.

OPARCIE NISKIE LUB ŚREDNIE
Niskie oparcie ma 600 mm wysokości, a wariant
średni 700 mm. W obu przypadkach jest
możliwość regulacji wysokości oparcia (90 mm)
oraz wyposażenia fotela w zagłówek, podparcie
dolnej części pleców oraz regulację kąta oparcia.
Funkcja SafeBack gwarantuje bezpieczny powrót
do pozycji pionowej, gdy blokada oparcia zostanie
zwolniona w pozycji odchylonej.

ZAGŁÓWEK
Regulowany zagłówek (NC) oferuje pełną swobodę ruchu. Można go przesuwać w przód, w tył
(200 mm) lub odchylać. Można również dopasować jego wysokość (240 mm). Tapicerowany taką
samą tkaniną, jak na oparciu i siedzisku fotela.

PODŁOKIETNIKI
Wielofunkcyjne podłokietniki z regulacją głębokości, kąta nachylenia, szerokość i wysokości
(90 mm). Pozwolą odnaleźć idealną pozycję
dla ramion i barków. Regulacja odbywa się
w prosty sposób, a podłokietniki można łatwo
dosunąć do ciała.

PLASTIKOWA PODSTAWA PIĘCIORAMIENNA
Pięcioramienną podstawę zaprojektowano estetycznie i ergonomicznie z dobrze zaznaczonym
podparciem dla stóp. Kładąc stopy na pięcioramiennej podstawie, zmniejszasz napięcie ud
i przyjmujesz naturalną, swobodną pozycję.
Model Black Edition jest wyposażony właśnie
w tę podstawę.

ALUMINIOWA PODSTAWA PIĘCIORAMIENNA
Modele White Edition, Silver Edition i Polished
Edition wyposażono w podstawę aluminiową.
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KÓŁKA
Fotel Capella jest wyposażony w nowy rodzaj
kółek, które są znacznie cichsze od tradycyjnych.
Łatwo się toczą przy obciążeniu i delikatnie
hamują w chwili podnoszenia się z fotela. Kółka
można dopasować do rodzaju podłogi. Kółka
do podłóg twardych (CASTNN60 — czarne
z szarą prowadnicą) są dostępne w standardzie.

PODPÓRKA NA STOPY
Fotel Capella z wyższymi podnośnikami
gazowymi można wyposażyć w podpórkę
na stopy (FR540 — czarna), aby odciążyć stopy
i nogi. Jest montowana wokół podnośnika
i można regulować jej wysokość. Model
z najwyższym podnośnikiem gazowym (270 mm)
jest zawsze wyposażony w stopy.

KÓŁKA — OPCJA
Kółka do podłóg miękkich (CASTNN60SF —
czarne) lub stopy (czarne) są dostępne
opcjonalnie.

PODNOŚNIK GAZOWY
Standardowy podnośnik gazowy (KGAS0 —
130 mm) wykonano z metalu i jest on dostępny
w dwóch wykończeniach: grafitowa czerń
i chrom. Opcjonalnie są dostępne dwa podnośniki
gazowe o większym zakresie (KGAS80 — 190 mm
i KGSA190 — 270 mm). Są one dostępne
w kolorze czarnym lub szronionym chromie
i można ich używać w połączeniu z podpórką
na stopy. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że
najwyższy model (270 mm) może zostać
wyposażony jedynie w stopy (bez kółek).
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Kinnarps Colour Studio — inspirująca, wyjątkowa
i szeroka gama tkanin. Jeśli chodzi o pomysłowe
i piękne tapicerki, jest tu wszystko. Atrakcyjna
kolekcja obejmująca szeroki wybór kolorów,
materiałów i deseni. O różnych charakterach i stylach.
Połączenie klasycznej elegancji z najnowszymi
trendami. Aby nadać każdemu wnętrzu indywidualny
charakter. Styl i atmosfera, które najlepiej
odpowiadają specyfice danego wnętrza.
www.kinnarps.pl/kcs
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DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO W SZWEDZKIM STYLU
Capella to fotel obrotowy produkcji szwedzkiej, który stworzono z dbałością
o środowisko naturalne oraz jakość. Jesteśmy odpowiedzialni za cały proces
produkcji i nadzorujemy go, począwszy od pozyskiwania surowców,
przez produkcję i transport aż po recykling opakowań. W naszym
akredytowanym laboratorium testowym dbamy o to, by nasze fotele spełniały
międzynarodowe normy jakości. To gwarantuje, że Capella jest fotelem
obrotowym najwyższej jakości. Jego trwałość sprawia, że jest to też najlepszy
wybór dla środowiska. Nowatorskie rozwiązania decydują o tym, że Capella to
fotel wyjątkowy, np. wykorzystanie lekkich materiałów (w 100% nadających
się do recyklingu) w nowych mechanizmach oraz użycie mniejszej liczby
części niż poprzednio. Kolejną korzyścią jest nowy sposób produkcji, w którym
różne materiały użyte do produkcji fotela są od siebie oddzielane. Ułatwia to
rozmontowanie fotela do recyklingu.
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Zagłówek
Zagłówek — rama
czarny, biały
Zagłówek — osłona
czarny, polerowany

Podłokietnik
Wierzch podłokietnika
czarny, jasnoszary
Trzonek podłokietnika
czarny, biały
Przegub podłokietnika
czarny, polerowany

Mechanizm
czarny, biały

Podnośnik gazowy
czarny, polerowany

Pięcioramienna podstawa
czarna, srebrna, polerowana
White Edition (EDW)

EDITION

PODSTAWA PIĘCIORAMIENNA

PODNOŚNIK GAZOWY

MECHANIZM

PODŁOKIETNIKI

ZAGŁÓWEK

EDB

Czarny plastik

Czarny

Czarny

Czarne/czarne/czarne

Czarny/czarny

EDS

Srebrnoszara aluminiowa

Czarny

Czarny

Czarne/czarne/czarne

Czarny/czarny

EDP

Polerowane aluminium

Polerowany

Czarny

Polerowane/czarne/czarne

Polerowane/czarne

EDW

Polerowane aluminium

Polerowany

Biały

Polerowane/białe/jasnoszare

Polerowany/biały

MIX

Dostępne opcje
wymieniono powyżej

Dostępne opcje
wymieniono powyżej

Dostępne opcje
wymieniono powyżej

Dostępne opcje
wymieniono powyżej

Dostępne opcje
wymieniono powyżej
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CAPELLA W WIELU ODSŁONACH
Fotel Capella jest dostępny w czterech wyjątkowych Editions, czyli
wykończeniach. Wyboru można dokonać spośród Black Edition, Silver Edition,
Polished Edition i White Edition. Dostępny jest także piąty wariant Mixed
Edition, w którym użytkownik łączy wybrane elementy we własną kombinację.
Wybór może obejmować wykończenie fotela oraz kolor niezbędnych części,
takich jak podstawa, podnośnik gazowy, podłokietniki itd. Umożliwia to
uzyskanie fotela o wyjątkowym wyglądzie i wykończeniu, przy jednoczesnym
zachowaniu możliwości dostosowania fotela do różnych środowisk pracy.

Black Edition (EDB)

Silver Edition (EDS)

Polished Edition (EDP)
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SKONSTRUUJ SWÓJ FOTEL
Za pośrednictwem naszej strony internetowej można łatwo i szybko stworzyć
własną wersję fotela Capella. Wybierz opcję podłokietników, oparcia
i zagłówka. Do wyboru są różne warianty kolorystyczne oraz materiały,
z których zostanie wykonana np. podstawa fotela i inne detale. Wszystko
po to, aby klient mógł zobaczyć, jak wybrane warianty komponują się ze sobą
i stworzyć idealny fotel dla siebie.
www.kinnarps.pl/capella
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FOTEL OBROTOWY CAPELLA
MECHANIZM Mechanizm FreeMotion sprzyja aktywnemu siedzeniu dzięki możliwości wykonywania niewielkich ruchów siedziska. Siedzisko nigdy nie jest zablokowane,
porusza się nawet, jeżeli opcja odchylania jest zablokowana. SIEDZISKO Regulacja wysokości (metalowy podnośnik gazowy KGASO w wykończeniu czarnym lub chromowanym),
regulacja głębokości siedziska. OPARCIE Niskie lub średnie, z możliwością regulacji wysokości. ODCHYLANIE Regulacja oporu odchylania i możliwość zablokowania fotela
w położeniu odchylonym. WYŚCIÓŁKA Profilowany polieter. PODSTAWA PIĘCIORAMIENNA Plastikowa podstawa pięcioramienna (Black Edition) (CB9) z kółkami do podłóg
twardych (CASTNN60, czarne z szarą prowadnicą). Aluminiowa podstawa pięcioramienna (CB10) w kolorze srebrnoszarym lub polerowana (Silver, Polished i White Edition).
OPCJE Zagłówek (NC), regulowane podparcie dolnej części pleców (ADLU) oraz regulacja kąta oparcia (ADBA) są dostępne opcjonalnie. Wyższy podnośnik gazowy (KGAS
80 — 190 mm oraz KGAS 190 — 270 mm) w kolorze czarnym lub szronionym chromie, który można uzupełnić o podpórkę na stopy (FR540, czarna). Kółka do miękkich podłóg
(CASTNN60SF, czarne) lub stopy (czarne). PODŁOKIETNIKI Wielofunkcyjne podłokietniki z regulacją głębokości, kąta nachylenia, szerokość i wysokości (90 mm). Wierzch
podłokietnika 220 x 10 m z miękkiego, profilowanego tworzywa TPU. JEDNOSTKA mm. PROJEKT Johan Larsvall, Idesign.
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