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Időtálló, kényelmes tárgyalószék
Az időtlen dizájnú Siro tárgyalószék könnyen elhelyezhető és egyszerűen kombinálható  

különféle belsőépítészeti megoldásokban. Különféle típusú tárgyalóterekben, tárgyalótermekben  

és a rövidebb ideig tartó munkavégzésre szolgáló touch-down területeken egyaránt ideális. 

A szabadalmaztatott támlával rendelkező szék teljes egészében kárpitozott ülésében integrált  

Nozag-rugók találhatók. Az így biztosított extra kényelemnek köszönhetően a szék hosszabb ideig 

kínál kényelmes ülést. A mozgásra ösztönző rugalmas támla and akadályozza a mozdulatlan ülést. 

A székváz négyféle lehet: 4 lábú, 4 lábú görgős, C-váz vagy ötágú csillagláb görgőkkel.  

A szék a kar kényelmes megtámasztását szolgáló fa vagy műanyag karfával is rendelhető.  

Az állítható magasságú, forgatható ötágú csillaglábnak köszönhetően a szék könnyen  

a felhasználóhoz és a különféle tárgyalási helyzetekhez igazítható. 

A Siro megjelenését és funkcióját tekintve egyaránt hosszú távra tervezett, fenntartható választás. 

Emellett a szék a Möbelfakta-címkét is megkapta – amely nemcsak a mérgezőanyag-mentességet 

garantálja, hanem a nyilvános létesítményekre vonatkozó európai minőségi és környezetvédelmi 

követelményeknek való megfelelést is. A szék egyes elemei cserélhetők, szelektálhatók és 

újrahasznosíthatók, így a termék körkörösen használható és hosszú távon fenntartható. 

A kívánt megjelenés biztosításához a Kinnarps Colour Studio bevizsgált és tesztelt szövetei  

és egyéb anyagai közül választhat.
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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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Mértékegység mm, kg. 

Változatok
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Funkciók és opciók

NÉGY LÁB

Stabil négylábú vázon álló Siro szék. 
Többféle színben.

ÖTÁGÚ CSILLAGLÁB

Az állítható magasságú, forgatható ötágú  
csillaglábnak köszönhetően a szék könnyen  
a felhasználóhoz és a különféle tárgyalási  
helyzetekhez igazítható.

TELJES EGÉSZÉBEN KÁRPITOZOTT

A szék teljes egészében kárpitozott ülése puha 
és kényelmes ülőhelyzetet kínál. A Kinnarps 
Colour Studio több száz színe és szövete közül 
válogatva egyedi megjelenést biztosíthat.

NÉGY LÁB GÖRGŐKKEL

A görgőknek köszönhetően a szék egyszerűen 
mozgatható és könnyen az asztalhoz tolható. 
Választhat fékezhető vagy fék nélküli görgőket is. 

C-VÁZ

Átgondolt tervezésű C-székváz. 
Többféle színben.

RUGALMAS TÁMLA

A mozgásra ösztönző rugalmas támla and 
akadályozza a mozdulatlan ülést.

MŰANYAG KARFA

A szék a kar kényelmes megtámasztását szolgáló  
fa vagy műanyag karfával is rendelhető. A műanyag 
könnyen letörölhető és tisztán tartható.

ÜLÉS NOZAG-RUGÓKKAL

A Nozag-rugók fokozzák az ülés kényelmét.  
Az üléskeretbe integrált, hullám alakú acél 
Nozag-rugók kiváló, mély felfüggesztést  
kínálnak, és egyenletesen oszlatják  
el a felhasználó tömegét az ülésen.

FA KARFA

A fából készült karfák a kiváló megjelenés  
mellett melegebb tapintást nyújtanak a karnak.
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CSÚSZÁSGÁTLÓ

Stabil fekete csúszásgátló.

MŰANYAG CSÚSZÁSGÁTLÓ

A műanyag csúszásgátlók puhán támaszkodnak 
a padlóra.

CSÚSZÁSGÁTLÓ FILC

Ha a széket kemény padlózatra állítja, a lábak 
aljára érdemes csúszásgátló filcet helyezni,  
hogy csökkentse a karcolás kockázatát,  
és csendesebb környezetet biztosítson.

A Kinnarps Colour Studio (KCS) az irodák, iskolák és egészségügyi létesítmények számára a 
fenntarthatóság, a minőség és a harmónia szem előtt tartásával összeállított anyagválasztékunk. 
A kínálatában szereplő vonzó anyagokat gondosan kipróbáltuk és teszteltük az alkalmasság 
és a fenntarthatóság szempontjából a különféle típusú terekben. A széles skálában könnyen 
megtalálható a kívánt megjelenésnek és funkciónak megfelelő anyag. A fa, fém, műanyag  
és textíliák, a színek és minták jól kombinálhatók egymással és a további belsőépítészeti 
elemekkel. A jól átgondolt skála harmonikus és fenntartható összbenyomást kelt,  
lehetővé téve az adott helynek és tevékenységnek megfelelő anyag és szín kiválasztását.

Ülés/támla Teljes egészében kárpitozott. A Kinnarps Colour Studio (KCS)  
bármelyik szövetét választhatja.

Székváz Négylábú vagy C-váz: fehér, fekete, ezüst, sötétszürke. Ötágú csillagláb: fekete műanyag.

Karfák Műanyag (fekete) vagy fa. Tölgy, nyír vagy kőris (fehérfoltos vagy pácolt) kivitelben rendelhető.

A színekkel és anyagokkal kapcsolatban további információkat itt találhat: kinnarps.hu/kcs.

Színek és anyagok

MűanyagFém

FeketeFehér Fekete Ezüst Sötétszürke

Fa 

Tölgy Nyír Fehérfoltos 
kőris

Kőris, fehér Kőris, 
szürkéskék

Kőris, sötétkék Kőris, 
szürkészöld

Kőris, sötétzöld Kőris, halvány 
rózsaszín

Kőris,  
sötétvörös

Kőris, 
középszürke

Kőris, 
sötétszürke

Kőris, fekete Kőris,  
középbarna


