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TEMO TO FOTEL OBROTOWY 
O BEZPRETENSJONALNYM 
STYLU. ODZNACZA SIĘ 
FUNKCJONALNĄ PROSTOTĄ, 
DZIĘKI CZEMU STANOWI 
NATURALNY WYBÓR  
DO WIELU ZASTOSOWAŃ.





            Temo to ergonomiczny i wytrzymały fotel obrotowy. Dzięki 
lekkiej i delikatnie opływowej formie oraz intuicyjnej regulacji 
zapewnia komfort podczas długich godzin koncentracji w biurze”.
Carlo Shayeb, projektant przemysłowy, ITO Design



GDY PROSTY WYBÓR JEST TYM WŁAŚCIWYM  
 

Temo to ponadczasowy fotel Kinnarps o doskonałej relacji jakości do ceny.  
Umożliwia zachowanie prawidłowej, ergonomicznej pozycji oraz zapewnia potrzebną 

funkcjonalność. Minimalistyczny wygląd sprawia, że dobrze sprawdzi się w każdym 
miejscu. Można wykorzystać go jako fotel obrotowy lub krzesło konferencyjne w różnych 

pomieszczeniach i sytuacjach, mając pewność, że to przemyślane i wytrzymałe rozwiązanie. 







TEMO W WIELU ODSŁONACH

Oparcie Temo wykonane jest z czarnej siatki. Dostępna jest również wersja z oparciem 
tapicerowanym tkaniną Radio. Siedzisko zawsze jest tapicerowane. Osiem kolorów  
bazowych wraz z czarnymi dodatkami nadaje Temo poważny i zarazem atrakcyjny wygląd.



5775 5720 5730 5738 5750 5759 5798 5799 Mesh



SYNCHRONE™ Temo wyposażono w funkcję  
Synchrone™, która umożliwia synchroniczne i płynne 
odchylanie siedziska i oparcia fotela w stosunku 
1:1,7. Można regulować opór mechanizmu lub 
zablokować oparcie w jednej z czterech pozycji.

REGULACJA PODPARCIA DOLNEJ CZĘŚCI 
PLECÓW Dla dodatkowego komfortu można 
dostosować podparcie dolnej części pleców. 

ZAGŁÓWEK Zagłówek (czarny), zapewniający 
podparcie szyi i głowy, dostępny jest 
opcjonalnie. 

PODŁOKIETNIKI Podłokietniki o regulowanej 
wysokości (czarne) są dostępne jako opcja.

PODSTAWA PIĘCIORAMIENNA I KÓŁKA 
Fotel Temo wyposażony jest w pięcioramienną 
podstawę z tworzywa (czarną). Kółka do 
podłóg twardych (czarne z szarą prowadnicą) 
są dostępne w standardzie. Kółka do podłóg 
miękkich (czarne) lub stopy są dostępne 
opcjonalnie.

SIATKOWE OPARCIE Oparcie pokryte jest 
czarną siatką, która zapewnia odpowiedni 
poziom komfortu i przepuszcza powietrze.

TAPICEROWANE OPARCIE Opcjonalne 
tapicerowane oparcie (tkanina Radio)  
dostępne jest w ośmiu kolorach. 

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Można z łatwością 
wyregulować wysokość siedziska, aby 
dopasować je do swojego wzrostu. 

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA Głębokość siedziska 
jest regulowana w stosunku do oparcia fotela, 
aby zapewnić optymalne podparcie nogom. 

ŚRODOWISKO W CENTRUM UWAGI
Podczas produkcji fotela Temo odpowiadamy za cały łańcuch produkcyjny. W naszym laboratorium przeprowadzamy 
testy zgodności z międzynarodowymi normami jakości. Temo spełnia również wymagania dotyczące rozdzielenia 
materiałów, co umożliwia recykling. Pokrowiec z tkaniny (nakładany na oparcie) pozwala na modyfikację foteli Temo 
bez potrzeby wymiany innych elementów. Dzięki czemu można wydłużyć okres eksploatacji produktu. Tkanina 
(Radio) posiada oznaczenie Oeko-Tex, które jest gwarancją braku niebezpiecznych substancji. 



Temo TS110M  Temo TS111M  Temo TS111M NT

Temo TS110 Temo TS111 Temo TS111 NT

470 400-455 400-530 ✓ ✓ 160-260 ✓ ✓

MECHANIZM Synchrone™ (proporcja odchylania 1:1,7) z systemem SafeBack SIEDZISKO Regulowana 
wysokość oraz głębokość ze sprężyną powrotną OPARCIE rama z czarną siatką oraz regulowanym 
wsparciem części lędźwiowej ODCHYLANIE blokowane w czterech pozycjach WYŚCIÓŁKA profilowany 
PUR (poliuretan) PODSTAWA 5-ramienna z tworzywa sztucznego (czarna) OPCJE Zagłówek (czarny), 
podłokietnik (czarny), tapicerowane oparcie (TUB), Pojedyncza podpórka na stopy, rozszerzony podnośnik 
gazowy (KGAS80:  480–670 mm, KGAS190:  590–860 mm). PODŁOKIETNIK regulacja wysokości 
JEDNOSTKA mm. PROJEKT ITO Design
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