
Koy

Koy

Plats för Nilo familjebild

Hibrid szék/karosszék
A KOY különféle típusú találkozó-, tárgyaló- és közösségi terekhez való hibrid felhazsnálású  

szék/karosszék. Egyesíti a karosszék kényelmét a szék ízléses megjelenésével. Kénylemes,  

mégis jellegzetes kialakítása miatt számos különféle környezetben kiválóan megállja a helyét. 

A minden esetben csillaglábas KOY kárpitozott karfával és a nélkül is rendelhető. Innovatív 

megdöntési mechanizmusának köszönhetően mozgásra ösztönzi a felhasználót, igazodik annak 

mozgásához, megakadályozza a mozdulatlan testtartást, és kényelmesebb ülőhelyzetet biztosít.  

Az ülőlap eleje finoman ívelt, így csökkenti a lábat érő nyomást, és javítja az ülőhelyzet ergonómiáját. 

A szék Nozag-rugói ugyancsak hozzájárulnak az ülés kényelméhez. A hajlított ülés rendkívüli 

érzékenységgel és alakstabilitással rendelkező HR (High Resilience – nagy rugalmasságú)  

habból készül, amely gyorsan visszanyeri alakját, és hosszabb élettartamot biztosít a széknek. 

A karfa és az ülés közötti hézag megkönnyíti a szék tisztán tartását. A nagyobb tartósság érdekében 

a karfák kontúrvarrással is kérhetők. A széket a közösségi terek bútorainak jó minőségét, hosszú 

élettartamát és biztonságos használatát biztosító EN 16139 szabványnak megfelelően tesztelték. 

A Kinnarps Colour Studio szavatolt minőségű szövetei közül választhat.
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Koy

Funkciók és opciók

Á LLÍTH ATÓ Ü LÉS M AGAS SÁG

Az intuitív ülésmagasság-szabályozóval könnyen 
egyéni igényeihez igazíthatja a szék magasságát.

K A RFA

A teljes egészében kárpitozott karfák meleg,  
meghitt érzést nyújtanak.

ÖTÁG Ú C S ILL AGL Á B

Fekete, stabil, ötágú csillagláb 5 görgővel  
vagy csúszásgátlóval.
 

MEGDÖNTÉS I MECH A NIZM US

Innovatív megdöntési mechanizmusának 
köszönhetően a szék mozgásra ösztönzi  
a felhasználót, igazodik annak mozgásához, 
akadályozza a statikus testtartást, és 
kényelmesebb ülőhelyzetet biztosít.

NOZ AG-FELF Ü GGESZ TÉS/HR-H A B

A HR (nagy rugalmasságú) habból hajlított  
ülés kényelmét Nozag-rugós felfüggesztés 
fokozza. A HR-habból készült, nagy rugalmasságú 
és alakstabilitású párnázás gyorsan visszanyeri 
az alakját.

SZEGÉLY ES K A RFA

Opcióként a karfa tetejét tartós bőrszegély 
boríthatja, amely könnyen letörölhető  
és tisztán tartható.

GÖRGŐK

A fekete görgők kemény és puha padlózatra  
egyaránt alkalmasak. Az opcionális fékezett 
görgők megakadályozzák a szék elgurulását  
a terhelés megszűnésekor.

TISZ TÍTÓHÉ Z AG

Az ülés és a karfa közötti hézag megkönnyíti  
a szék karbantartását.  A résnek köszönhetően 
a morzsa és a törmelék nem az ülésen gyűlik 
össze, hanem a padlóra hullik.

C S ÚSZ ÁSGÁTLÓ

Stabil fekete csúszásgátló.
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Koy

227 227A

227    610 660 810-950 440 500 400-530 430-570 13,0 – 

Koy

227A    670 660 810-950 440 500 400-530 430-570 15,0 240 

KINNARPS.HU

Színek és anyagok

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.

Karfa Teljes egészében kárpitozott.

Alsó tartóváz Ötágú csillagláb fekete műanyagból.

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

Alsó tartóváz

Fekete

Mértékegység mm, kg. 

Változatok


