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FOTEL OBROTOWY PLUS TO KLASYKA SZWEDZKIEGO  

WZORNICTWA ERGONOMICZNEGO. MOŻNA GO ZNALEŹĆ  

W WIELU WNĘTRZACH — OD ZWYKŁYCH BIUR PO LABORATORIA  

I  WYMAGAJĄCE ŚRODOWISKA PRZEMYSŁOWE. NA CAŁYM  

ŚWIECIE SPRZEDALIŚMY BLISKO DWA MILIONY SZTUK TEGO 

STYLOWEGO FOTELA OBROTOWEGO. ZAPROJEKTOWALIŚMY  

GO Z MYŚLĄ O POTRZEBACH KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA,  

STAWIAJĄC NA NATURALNY RUCH I AKTYWNE SIEDZENIE.

Wskaźnik The Better Effect
Wskaźnik The Better Effect to sposób Kinnarps  

na uproszczenie i wyjaśnienie zasad zrównoważonego  

wyboru w aranżacji i wyposażeniu wnętrz.  

Ocena dokonywana jest w sześciu obszarach  

i w oparciu o dwanaście różnych wskaźników. 

kinnarps.pl/wiedza/the-better-effect-index/
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 ERGONOMIA TKWI W SZCZEGÓŁACH 

·  Do wyboru są dwa różne mechanizmy aktywnego siedzenia:  
Plus 6 z mechanizmem FreeFloat lub Plus 8 z mechanizmem Synchrone.

·  Fotel jest dostępny w wersjach, które z łatwością dostosowują się do różnych 
sytuacji — od biur po laboratoria i wymagające środowiska przemysłowe. 

· Oparcie o dwóch różnych wysokościach. 

·  Wiele opcji pozwalających dostosować fotel do osobistych preferencji,  
m.in. regulowane ergonomiczne podłokietniki i anatomiczny zagłówek.

·  Dzięki bogatej ofercie tkanin z Kinnarps Colour Studio i kontrastowego  
przeszycia można wybrać wykończenie zgodnie ze swoimi preferencjami.

- Możliwość dodania logo firmy.
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PLUS 6/8
Fotel obrotowy Plus jest dostępny z dwoma różnymi mechanizmami wspierającymi aktywne siedzenie: FreeFloat i Synchrone. 
Plus 6 z mechanizmem FreeFloat lub Plus 8 z mechanizmem Synchrone.

PLUS 6 FREEFLOAT PLUS 8 SYNCHRONE

FreeFloat to mechanizm, który umożliwia  
optymalny ruch niezbędny dla zachowania  
ergonomicznej postawy ciała podczas pracy  
siedzącej. Siedzisko i oparcie fotela podążają  
za ruchem użytkownika niezależnie od siebie. 
Siedzisko pochyla się do przodu, a opór fotela 
automatycznie dopasowuje do wagi jego ciała. 
Regulacja głębokości siedziska, wysokości  
siedziska i oparcia.

Synchron to mechanizm odchylania, który pozwala 
na niezależne i płynne podążanie siedziska  
i oparcia za ciałem, dzięki czemu można przyjąć 
optymalną pozycję. Docenią go użytkownicy  
aktywnie poszukujący poczucia kontroli. Ta wersja 
fotela obrotowego Plus umożliwia ręczną regulację 
oporu mechanizmu, a siedzisko, które pochyla  
się do przodu, można zablokować w każdej pozycji. 
Regulacja głębokości siedziska, wysokości  
siedziska i oparcia.
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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, NISKIE OPARCIE

PLUS 6/8, WYSOKIE OPARCIE

MECHANIZM Plus 8 z mechanizmem Synchrone: podczas odchylania fotela oparcie odchyla się pod większym kątem niż siedzisko w stosunku 1:1,5, 
możliwość zablokowania odchylenia w dowolnej pozycji, regulacja oporu odchylania. Plus 6 z mechanizmem FreeFloat: siedzisko i oparcie fotela  
poruszają się niezależnie od siebie, możliwość blokady w dowolnej pozycji, regulacja oporu odchylania. SIEDZISKO Regulacja kąta siedziska w pozycji 
wysuniętej, a także wysokości (podnośnik gazowy) i głębokości siedziska. Opcje: wersja z dodatkową wyściółką. Kontrastujące tapicerowanie, ozdobne 
przeszycie wokół siedziska i oparcia OPARCIE Regulacja wysokości oparcia, regulacja kąta oparcia. Opcje: wersja z dodatkową wyściółką. Kontrastujące 
tapicerowanie, ozdobne przeszycie wokół siedziska i oparcia WYŚCIÓŁKA Polieter. ZAGŁÓWEK Opcje: dowolna regulacja wysokości, głębokości  
i nachylenia. Opcje: polerowana podstawa zagłówka. PODŁOKIETNIKI Opcje: typ 2 z miękką wyściółką na wierzchniej części 240 x 90 mm z czarnego 
poliuretanu, regulacja wysokości (180–300 mm) i rozstawu (40 mm z każdej strony). Opcje: typ 4 (dynamiczny) z podłokietnikiem 250 x 110 mm  
z miękką oraz komfortową powierzchnią, regulacja wysokości (190–310 mm), rozstawu (40 mm z każdej strony), głębokości (100 mm) i kąta (15°).  
PIĘCIORAMIENNA PODSTAWA Czarna pięcioramienna plastikowa podstawa z 5 kółkami do twardych lub miękkich podłóg. Opcje: pięcioramienna  
podstawa z polerowanego aluminium lub srebrna, ze stópkami. INNE OPCJE podpórka na stopy. Podnośnik gazowy o większym zakresie regulacji 
(KGAS80: wysokość siedziska 480–670 mm, KGAS190: wysokość siedziska 590–860 mm). Opcje: polerowane wykończenie wybranych elementów.  
RODZINA PRODUKTÓW fotele gościnne i konferencyjne Plus[cv] i Monroe. JEDNOSTKA mm. PROJEKT Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.
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PODNOŚNIKI GAZOWE O  
ZWIĘKSZONYM ZAKRESIE REGULACJI
Opcjonalnie dostępne są dwa  
podnośniki gazowe o zwiększonym 
zakresie regulacji (KGAS80 —  
190 mm i KGSA190 — 270 mm).

LOGO
Możliwość personalizacji, np. 
umieszczenia znaku firmowego

PODŁOKIETNIK 4
Pokryty wygodną, bardzo miękką  
oraz komfortową powierzchnią,  
wyprofilowany zapewnia maksymalne 
oparcie i zmniejsza napięcie,  
nie blokując ramienia w stałej pozycji. 
Możliwość regulacji głębokości  
i kąta w płaszczyźnie poziomej.

PODPÓRKA NA STOPY
Fotele z podnośnikami gazowymi 
o ponadstandardowym zakresie 
regulacji wysokości można  
wyposażyć w regulowaną  
podpórkę na stopy. Możliwość 
regulacji wysokości.

PODŁOKIETNIK 2
Regulacja szerokości i wysokości 
oraz miękka wyściółka na wierzchniej 
części zapewniają komfortową  
pozycję dla rąk i ramion.

STÓPKI
Stópki zastępujące kółka  
w przypadku użycia produktu  
z podnośnikiem gazowym 270 mm 
przy wysokim kontuarze, jako np. 
fotela w punkcie obsługi.

MOTIF
Charakterystyczne przeszycia, 
lamówka wokół siedziska i oparcia. 
Dodatkowa warstwa wyściółki  
i miękkie siedzisko zapewniają 
większy komfort.

CONTOUR
Elegancki ścieg, wykonany czarnymi, 
białymi lub srebrnoszarymi nićmi  
na lamówce (to rozwiązanie jest 
dostępne dla foteli z tapicerką  
ze skóry lub tkaniny Comfort).

PLUS 8 SYNCHRONE
Mechanizm odchylania, który  
pozwala na płynny i wzajemnie 
wyważony ruch siedziska  
i oparcia fotela.

ZAGŁÓWEK 
Przegubowy, regulowany w pionie 
zagłówek dostosowuje się do ruchów 
użytkownika. Możliwość regulacji 
pochylenia i odchylenia.

SAFEBACK
Po odblokowaniu oparcia z pozycji 
odchylonej funkcja SafeBack  
zapewnia bezpieczny i płynny  
powrót do pozycji wyprostowanej.

PLUS 6 FREEFLOAT
Mechanizm odchylania, który  
stymuluje ruch niezbędny do  
zachowania ergonomicznej  
postawy ciała podczas pracy.  
Siedzisko i oparcie fotela podążają 
za ruchami ciała użytkownika  
niezależnie od siebie.

PIĘCIORAMIENNA PODSTAWA
Ergonomiczna pięcioramienna podstawa wyposażona w optymalnie  
zaprojektowane podparcie dla stóp. Stawiając na niej stopy, zmniejsza 
się napięcie ud i przyjmuje naturalną, swobodną pozycję. Dostępna  
w wersji czarnej, srebrnej i z polerowanego aluminium. 

REGULACJA PODPARCIA  
DOLNEJ CZĘŚCI PLECÓW
Funkcja indywidualnej regulacji 
dolnej części oparcia, której  
mechanizm jest umieszczony  
z tyłu fotela. 

KÓŁKA DO PODŁÓG MIĘKKICH 
LUB TWARDYCH 
Łatwo się toczą przy obciążeniu  
i delikatnie hamują w chwili  
podnoszenia się z fotela.

FUNKCJE I  OPCJE
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Kinnarps Colour Studio to kolekcja wykończeń, która  
oferuje wybór spośród setek ekologicznych, kreatywnych  

i atrakcyjnych materiałów, kolorów i wzorów.
Kinnarps.pl/kcs



11

WYKOŃCZENIA Z WYKORZYSTANIEM KINNARPS COLOUR STUDIO
Czy wiesz, że wykończenia fotela obrotowego Plus można wybrać spośród całej gamy  
tapicerek w Kinnarps Colour Studio? Kinnarps Colour Studio to inspirująca kolekcja złożona 
z ponad 250 tkanin i innych materiałów. Pozwala dopasować tekstylia, skóry naturalne lub 
sztuczne, siatki i tkaniny techniczne do potrzeb funkcjonalnych danego środowiska pracy.
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