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Ponadczasowe i wygodne krzesło konferencyjne
Siro to krzesła konferencyjne o ponadczasowym wzornictwie, które umożliwiają wiele rozwiązań  
do aranżacji wnętrz. Idealnie nadają się do różnego rodzaju miejsc spotkań, sal konferencyjnych  
oraz stref do pracy tymczasowej. 

Krzesło posiada w pełni tapicerowane siedzisko ze sprężynami Nozag oraz opatentowane  
oparcie. To zapewnia dodatkowy komfort i pozwala na wygodne siedzenie przez dłuższy czas. 
Elastyczne oparcie fotela zachęca do ruchu, co przeciwdziała statycznej pozycji podczas pracy. 

Dostępne są cztery ramy krzesła: na 4 nogach, na 4 nogach z kółkami, na płozie w kształcie litery  
C oraz na pięcioramiennej podstawie z kółkami. Krzesło jest dostępne z podłokietnikami z drewna 
lub tworzywa sztucznego (albo bez nich) do wygodnego podparcia ramion. Pięcioramienna podstawa 
posiada regulowaną wysokość i jest obrotowa, co ułatwia dopasowanie krzesła do użytkownika 
i różnych rodzajów spotkań. 

Siro to zrównoważony wybór opracowany z myślą o długiej żywotności zarówno pod względem 
designu, jak i funkcji. Posiada oznaczenie Möbelfakta, które jest gwarancją nie tylko nietoksyczności 
materiałów, lecz także zgodności z europejskimi wymogami jakości i bezpieczeństwa w przestrzeniach 
publicznych. Niektóre elementy krzeseł można wymieniać, segregować i poddawać recyklingowi, dzięki 
czemu w dłuższej perspektywie są one ekologiczne i wspomagają zamknięty obieg surowców. 

Obicie można wybrać spośród naszych znanych i sprawdzonych tkanin z kolekcji Kinnarps Colour Studio 
— wszystko po to, aby uzyskać pożądany efekt.
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524

524ACFRAME

524A

524XBASE

524AC

524AXBASE

524CFRAME

524  510 605 920 440 465 415 460 7,4 –   – – 

Siro

524A  590 605 920 440 465 415 460 8,5 255   –        – 

524AC  590 600 920 440 470 415 460 7,9 255   – – 

524CFRAME  510 600 950 440 450 430 460 9,2 –   – – 

524ACFRAME  590 600 950 440 450 430 460 10,7 255   – – 

524XBASE  610 615 890-1005 440 470 390-500 430-545 8,9 –   – – 

524AXBASE  610 615 890-1005 440 470 390-500 430-545 11,3 255   – – 
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Jednostka mm, kg 

Warianty



Siro

Funkcje i opcje

CZTERY NOGI

Siro na stabilnej, czteronożnej ramie. 
Dostępna w różnych kolorach.

PIĘCIORAMIENNA PODSTAWA

Pięcioramienna podstawa posiada regulowaną 
wysokość i jest obrotowa, co ułatwia dopasowanie  
krzesła do użytkownika i różnych rodzajów spotkań.

OPARCIE W CAŁOŚCI TAPICEROWANE

Krzesło posiada w pełni tapicerowane siedzisko, 
które pozwala zachować wygodną pozycję 
siedzącą. Korzystając z kolekcji Kinnarps Colour 
Studio, można wybierać spośród bogatej gamy 
kolorów tkanin, aby stworzyć wybrany styl.

CZTERY NOGI Z KÓŁKAMI

Kółka zapewniają łatwe przemieszczanie  
i ułatwiają przysuwanie się do stołu.  
Do wyboru kółka z hamulcem lub bez niego. 

PŁOZA C

Dobrze zaprojektowana płoza w kształcie litery C. 
Dostępna w różnych kolorach.

ELASTYCZNE OPARCIE

Elastyczne oparcie fotela zachęca do ruchu, co 
przeciwdziała statycznej pozycji podczas pracy.

PODŁOKIETNIK, PLASTIKOWY

Krzesło jest dostępne z podłokietnikami z drewna  
lub tworzywa sztucznego (albo bez nich) do  
wygodnego podparcia ramion. Plastik jest łatwy  
do utrzymania w czystości.

SIEDZISKO ZE SPRĘŻYNAMI NOZAG

Siedzisko jest wyposażone w sprężyny Nozag  
dla większego komfortu. Sprężyny Nozag to 
stalowe sprężyny faliste odlewane w ramie 
siedzenia. Zapewniają dobre zawieszenie,  
równomiernie rozkładając ciężar użytkownika.

PODŁOKIETNIK, DREWNO

Drewniane podłokietniki zapewniają elegancki 
wygląd i są cieplejsze w dotyku.
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STÓPKA

Czarna stópka.

PLASTIKOWA STÓPKA

Plastikowe stópki zapewniają miękkie  
podparcie na podłodze.

PODKŁADKA FILCOWA

Można także dodać podkładki filcowe na nogi  
krzeseł używanych na twardej podłodze;  
zmniejszają hałas w pomieszczeniu i zapobiegają 
porysowaniu podłoża.

Kinnarps Colour Studio (KCS) to oferta wykończeń mebli do biur, szkół i placówek służby zdrowia, 
które wyróżniają się walorami ekologicznymi, wysoką jakością i harmonią barw. Dostępne materiały 
zostały starannie wyselekcjonowane i przetestowane pod względem właściwości użytkowych 
i trwałości w wielu różnych przestrzeniach. Bogaty wybór pozwala uzyskać pożądany wygląd 
i funkcję. Drewno, metal, plastik, tkaniny oraz ich kolory i wzory można łatwo dopasować do aranżacji 
wnętrz. To przemyślana oferta, która pozwala uzyskać harmonijne i zrównoważone efekty poprzez 
wybór materiałów i kolorów odpowiednich do konkretnych miejsc i typów aktywności.

Siedzisko/oparcie Tapicerowane w całości. Tkaniny można wybierać, korzystając z Kinnarps 
Colour Studio.

Rama Cztery nogi i płoza C: Biały, czarny, srebrny, ciemnoszary. Pięcioramienna podstawa: 
Czarny plastik.

Podłokietniki Plastikowe (czarne) lub drewniane. Dostępne rodzaje drewna: dąb, brzoza, 
jesion (bielony lub bejcowany).

Więcej informacji na temat kolorów i materiałów znajduje się na stronie kinnarps.pl/kcs.

Kolory i materiały

plastikmetal

czarnybiały czarny srebrny ciemnoszary

drewno 

dąb brzoza jesion bielony jesion biały jesion  
szarobłękitny

jesion  
ciemnoniebieski

jesion  
szarozielony

jesion  
ciemnozielony

jesion  
jasnoróżowy

jesion  
ciemnoczerwony

jesion  
średnioszary

jesion  
ciemnoszary

jesion czarny jesion  
średniobrązowy


