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CAPELLA
Capella is een bureaustoel die speciaal voor u werd ontworpen. Wie u ook bent of 
waar u ook werkt, in deze unieke en innovatieve stoel zit u altijd comfortabel. Hij 
is het resultaat van onze ervaring en legt de nadruk op uw welzijn. Dankzij het 
FreeMotion mechanisme van de stoel zorgt de zitting voor goed uitgebalanceerde 
microbewegingen, voor een actieve zithouding en een gezonde geestesgesteldheid. 
De strakke, tijdloze vorm, met een slanke rugleuning en uitgekiende details, 
werd ontworpen door Johan Larsvall en zijn team bij Idesign.

VOOR EEN ACTIEVE ZITHOUDING
Capella is een nieuw soort bureaustoel, ontworpen om uw lichaam in 
beweging te houden. Als u goed wilt zitten, moet uw lichaam kunnen 
bewegen. Het nieuwe, innovatieve FreeMotion mechanisme vormt het hart 
van Capella. Dankzij dit mechanisme zorgt de zitting voor goed 
uitgebalanceerde microbewegingen, met een actieve zithouding als resultaat. 
En dat allemaal om ervoor te zorgen dat u zich goed voelt. Met zijn unieke 
kenmerken is Capella een samenspel van alles wat Kinnarps weet over de 
essentie van een goede bureaustoel. Terwijl u zit, geniet u van een optimaal 
ergonomisch comfort en dankzij de talrijke instelmogelijkheden kunt u de 
zithouding vinden die het best bij u past. De intuïtieve bediening zorgt er ook 
voor dat u de stoel gemakkelijk kunt aanpassen aan uw eigen smaak. Capella 
is aantrekkelijk en heeft een mooi design, met strakke lijnen en eenvoudige 
geometrische vormen. Het is een stoel van topkwaliteit die de nadruk legt op 
duurzaamheid. Capella werd ook ontworpen voor de creatieve en flexibele 
manier van werken van vandaag. Omdat deze stoel gebruiksvriendelijk is en 
eenvoudig kan worden ingesteld, is hij een uitstekende keuze voor de Activity 
Based werkplek, waar dezelfde stoel tijdens de werkdag door verschillende 
personen en voor verschillende taken kan worden gebruikt.
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UW OPTIMALE WERKPLEK
Wat voor werk u ook doet, u zult altijd een functionele en ergonomisch ontworpen werkomgeving nodig 
hebben. Een werkomgeving die ervoor zorgt dat u plezier beleeft aan uw werk, gemotiveerd bent, goed 
presteert en zich goed voelt. Capella is een belangrijk onderdeel van dit geheel. Een comfortabele 
bureaustoel met een mooi design die meteen in de smaak valt. In combinatie met een bureau, een 
scheidingswand en een opbergelement past hij zich gemakkelijk aan uw behoeften en uw manier van 
werken aan. Hij wordt een onderdeel van een aantrekkelijke en weldoordachte omgeving die een 
positieve sfeer en een prettig gevoel creëert.
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FUNCTIONEEL EN ERGONOMISCH
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JOHAN LARSVALL - IDESIGN 
De Zweedse ontwerper Johan Larsvall en zijn team bij Idesign hebben al heel 
wat succesvolle bureaustoelen ontworpen voor Kinnarps. Met Capella wilden 
ze een elegante en ergonomische bureaustoel ontwerpen die gebaseerd is op 
strakke geometrische vormen. Een stoel waarvan alle onderdelen zorg en 
comfort uitstralen. Een slanke rugleuning, elegante siernaden, zwevende 
armleggers, een elegante stervoet en een uitnodigende zitting. Alle 
onderdelen zijn even belangrijk om een aantrekkelijk geheel te creëren. 
Daardoor is Capella niet alleen comfortabel om in te zitten, maar ook prettig 
om naar te kijken. Een stoel die de tand des tijds weerstaat.

“Met Capella hebben we gestreefd naar eenvoud en puurheid, zowel in het 
totaalontwerp als in de fijne details. Een combinatie van gestroomlijnde 
esthetiek en correcte ergonomie, waarbij de sobere vorm deel uitmaakt van 
het eenvoudige design, wat de stoel zijn unieke karakter geeft.”

- Johan Larsvall
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Ontwerp: Idesign
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FREEMOTION® VOOR EEN LICHAAM IN BEWEGING
Als u correct wil zitten en zich goed wilt voelen, moet uw lichaam kunnen 
bewegen. Het innovatieve FreeMotion mechanisme van Capella creëert de 
beste omstandigheden voor een actieve zithouding door ervoor te zorgen dat 
de zitting goed uitgebalanceerde microbewegingen kan maken. Allemaal 
opdat u actiever bent en zich beter voelt. Capella is ook een stoel die comfort 
op hoog niveau biedt en het hele lichaam correct ondersteunt. De rugleuning 
van de stoel werd zorgvuldig ontworpen om de vorm van uw ruggengraat te 
volgen. De zitting werd ontworpen om tegemoet te komen aan zo veel 
mogelijk verschillende mensen. De zitdiepte kan ook worden aangepast aan 
verschillende lichaamsvormen. Voor extra comfort kunt u kiezen voor de 
instelbare rugleuninghoek en lendensteun. De nieuwe multifunctionele 
armleggers kunnen gemakkelijk worden aangepast aan uw behoeften. Ze 
kunnen ook op een eenvoudige en intuïtieve manier dichter bij uw lichaam 
worden geschoven. Capella is een actieve stoel, een stoel die zich aan u 
aanpast, en niet andersom.



Capella12



Capella 13

NEXT OFFICE™ – ACTIVITY BASED WORKING
Met behulp van technologie kunnen we tegenwoordig werken waar en wanneer we willen. Er is steeds 
minder behoefte aan individuele werkplekken. In plaats daarvan is er een groeiende vraag naar 
flexibele werkomgevingen die zijn ingericht volgens de activiteit die er plaatsvindt. Daar kunt u een 
optimaal evenwicht vinden tussen het privéleven en het openbare leven, tussen vergaderingen en 
individueel werk, tussen concentratie en dialoog. Met zijn gebruiksvriendelijke en intuïtieve 
functionaliteit is Capella ideaal voor dit soort werkomgevingen, waar hij tijdens de werkdag eenvoudig 
kan worden aangepast aan verschillende gebruikers en situaties.
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VOOR EEN CREATIEVE SFEER
Met zijn puur ontwerp past Capella in diverse werkomgevingen. Hij maakt op een natuurlijke manier 
deel uit van grotere en kleinere groepen die de werkdag met elkaar delen. U kunt de stoelen naast 
elkaar plaatsen, tegenover elkaar of allemaal apart. In elke situatie kan hij een onderdeel van een 
complete oplossing zijn. Hij doet het niet alleen goed in een individueel kantoor, maar ook aan een 
bench die door verschillende mensen wordt gedeeld.
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GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIONALITEIT
Bij het ontwerpen van Capella hebben we samengewerkt met professor 
Anna-Lisa Osvalder, onderzoekster aan de Technische Universiteit Chalmers 
in Göteborg. Zij heeft ons geholpen met het ontwerp en de plaatsing van de 
bedieningshendels door verschillende prototypes te testen en te beoordelen 
tijdens de ontwikkelingsfase. Hierdoor is Capella een zeer intuïtieve stoel 
geworden. Zijn unieke functionaliteit kan eenvoudig op een correcte manier 
worden gebruikt voor een optimaal comfort en de ultieme ergonomische 
zitervaring. De nieuw ontworpen hendels werden zodanig geplaatst dat alle 
instelmogelijkheden die u nodig hebt voor een correcte zithouding, 
gemakkelijk bereikbaar zijn. Bovendien geeft het ontwerp van de stoel 
duidelijk aan waarvoor de hendels kunnen worden gebruikt. De grijze details 
van zachte kunststof moedigen u bijvoorbeeld aan om ’hier te draaien’. Zo 
kunt u gemakkelijk voelen waar en hoe u de stoel moet instellen zonder naar 
de hendel te kijken. Allemaal om ervoor te zorgen dat de stoel eenvoudig kan 
worden aangepast aan u en uw behoeften.

“Capella werd ontwikkeld met een ergonomische uitgangspositie en een 
grote nadruk op personalisatie. Hij maakt de weg vrij voor een flexibele 
zitervaring in diverse werkhoudingen en kan gemakkelijk worden aangepast 
aan elke gebruiker. De hendels zijn intuïtief en de stoel kan in een logische 
volgorde worden ingesteld. Alle hendels zijn ook binnen handbereik en kunnen 
op een comfortabele manier worden ingesteld terwijl u in de stoel zit.”

Anna-Lisa Osvalder, professor Human Machine Systems en docent 
Ergonomie aan de Chalmers University of Technology in Göteborg.
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FREEMOTION® - VOOR EEN ACTIEVE ZITHOUDING
Het FreeMotion mechanisme van Capella creëert de omstandigheden voor een actieve zithouding 
door ervoor te zorgen dat de zitting goed uitgebalanceerde microbewegingen kan maken. De zitting 
en de rugleuning van de stoel bewegen onafhankelijk van elkaar en volgen zo uw bewegingen. U kunt 
de neigweerstand gemakkelijk instellen en het neigmechanisme in verschillende standen 
vergrendelen. De zitting kan nooit worden vergrendeld. Ze maakt microbewegingen, zelfs wanneer 
het neigmechanisme is vergrendeld.

FUNCTIES & OPTIES



Capella 19

ZITHOOGTE
U kunt de zithoogte van de stoel gemakkelijk 
aanpassen aan uw behoeften en uw lengte. Zo 
wordt uw lichaam optimaal ondersteund. Stel de 
hoogte in zodat uw voeten plat op de grond staan 
en uw knieën een hoek van 90° vormen.

INSTELBARE RUGLEUNINGHOEK
De instelbare rugleuninghoek (ADBA) is optioneel 
leverbaar. Hiermee kunt u de hoek van de 
rugleuning van de stoel aanpassen ten opzichte 
van de lendensteun. Zo komt de bovenkant van de 
stoel dichter bij uw lichaam en worden uw 
schouders en rug optimaal ondersteund.

RUGHOOGTE
Alle instellingen voor de rug gebeuren aan de 
rugleuning van de stoel. Het is belangrijk dat u 
de rughoogte zodanig instelt dat uw onderrug 
goed wordt ondersteund.

INSTELBARE LENDENSTEUN
Een extra lendensteun (ADLU) die de onder-
steuning van de onderrug vergroot, is optioneel 
leverbaar. De lendensteun wordt ingesteld door 
aan een knop op de achterzijde van de rug-
leuning van de stoel te draaien. 

ZITDIEPTE
De zitdiepte kan worden ingesteld in verhouding 
tot de rugleuning van de stoel om u de beste 
zithouding te bieden en uw benen en dijen 
optimaal te ondersteunen. Een afstand van 
20 tot 30 mm tussen de achterkant van de knie 
en de zitting is ideaal om het comfort zo groot 
mogelijk te maken.

NEIGVERGRENDELING
Het neigmechanisme van de rugleuning kan in 
verschillende standen worden vergrendeld. De 
zitting kan nooit worden vergrendeld. Ze maakt 
microbewegingen, zelfs wanneer het neig-
mechanisme is vergrendeld.
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LAGE OF MIDDELHOGE RUGLEUNING
De lage rugleuning is 600 mm hoog en de 
middelhoge versie is 700 mm. Ze zijn allebei in 
de hoogte verstelbaar (90 mm) en kunnen 
worden uitgerust met een hoofdsteun, lenden-
steun en instelbare rugleuninghoek. De 
SafeBack-functie zorgt ervoor dat u veilig kunt 
terugkeren naar de normale positie wanneer de 
rugleuning wordt ontgrendeld uit een 
achteroverleunende positie.

FUNCTIES & OPTIES

ARMLEGGERS
Multifunctionele armlegger met verstelbare 
diepte, hoek, breedte en hoogte (90 mm) om de 
beste instelling voor uw armen en schouders te 
vinden. De armleggers kunnen in verschillende 
standen worden ingesteld en gemakkelijk 
dichter bij uw lichaam worden geschoven.

HOOFDSTEUN
De instelbare hoofdsteun (NC) biedt volledige 
bewegingsfunctionaliteit. Hij is voorwaarts of 
achterwaarts verstelbaar (200 mm) en kan 
worden gekanteld. Hij is ook in de hoogte 
verstelbaar (240 mm). De stof van het kussen is 
dezelfde stof die wordt gebruikt voor de 
rugleuning en de zitting van de stoel.

KUNSTSTOF STERVOET
De vijfarmige stervoet is stijlvol en ergonomisch 
ontworpen met duidelijk aangegeven voet-
steunen. Door uw voeten op de stervoet te laten 
rusten, valt de druk op de achterkant van uw 
dijen weg zodat u in een optimale rustpositie zit. 
De Black Edition is uitgerust met deze voet.

5-ARMIGE STERVOET IN ALUMINIUM
De White Edition, Silver Edition en Polished Edi-
tion zijn uitgerust met aluminium stervoeten.

NEIGWEERSTAND
Met de ronde hendel kunt u de neigweerstand 
van de stoel gemakkelijk volledig aanpassen aan 
uw behoeften.
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WIELEN
Capella is uitgerust met een nieuw soort wielen, 
aanzienlijk stiller dan traditionele wielen. Ze 
rollen gemakkelijk wanneer ze worden belast en 
remmen zachtjes wanneer de belasting van de 
stoel wordt weggenomen. De wielen kunnen 
worden gekozen op basis van de vloer in uw 
ruimte. De wielen voor harde vloeren (CASTNN60 
- zwart met grijze wielhouder) worden standaard 
geleverd.

WIELEN
De wielen voor zachte vloeren (CASTNN60SF - 
zwart) of glijdoppen (zwart) zijn optioneel 
leverbaar.

VOETRING
De Capella stoelen met de hogere gasveren 
kunnen worden uitgerust met een voetring 
(FR540 - zwart) om de druk op uw benen en 
voeten weg te nemen. De voetring wordt rond de 
gasveer bevestigd en is in verschillende standen 
in de hoogte verstelbaar. Het hoogste gasveer-
model (270 mm) is altijd uitgerust met glijdoppen.

GASVEER
De standaard gasveer (KGAS0 - 130 mm) is gemaakt 
van metaal en leverbaar in twee afwerkingen, 
grafietzwart of chroom. Twee gasveren met extra 
hoogte (KGAS80 - 190 mm en KGSA190 - 270 
mm) zijn optioneel leverbaar. Ze zijn leverbaar 
in zwart of mat chroom en kunnen worden 
gecombineerd met een voetring. Het hoogste 
model (270 mm) kan alleen worden uitgerust 
met glijdoppen en niet met wielen.
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KINNARPS COLOUR STUDIO

Laat u inspireren door onze unieke en uitgebreide 
stoffencollectie van de Kinnarps Colour Studio. U 
vindt zeker uw keuze als u op zoek bent naar 
creatieve, comfortabele en mooie stoffen. Wij 
bieden een aantrekkelijke collectie met een grote 
keuze aan kleuren, materialen en patronen, met 
verschillende karakters om uiteenlopende sferen 
te creëren. U vindt er een combinatie van klassieke 
elegantie en de laatste nieuwe trends. Alles is 
aanwezig om uw interieurontwerp een persoonlijk 
accent te geven. Vind de look en de sfeer die het 
best bij uw omgeving past.
www.kinnarps.be/kcs
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DUURZAAMHEID VAN ZWEEDSE MAKELIJ
Capella is een bureaustoel van Zweedse makelij die de nadruk legt op 
kwaliteit en duurzaamheid. We zijn verantwoordelijk voor en beheren de 
volledige productieketen, van de aankoop van grondstoffen en de productie 
tot het transport en het hergebruik van verpakkingen. In ons befaamd 
testlaboratorium zorgen we ervoor dat de stoel voldoet aan de hoogste 
internationale kwaliteitsnormen. Zo garanderen we dat Capella een 
bureaustoel van de beste kwaliteit is. Dankzij zijn duurzaamheid is deze stoel 
ook de beste keuze voor het milieu. Het nieuwe mechanisme is gemaakt van 
een lichtgewicht materiaal (100% recycleerbaar) en samengesteld uit minder 
onderdelen dan vroeger. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de 
innovatieve oplossingen die Capella zo uniek maken. Een ander voordeel is 
de nieuwe productiemethode die de verschillende materialen die voor de 
stoel worden gebruikt, van elkaar scheidt. Zo kan de stoel gemakkelijker uit 
elkaar worden gehaald voor recyclage.
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White Edition (EDW)

Mechanisme
zwart, wit

Gasveer
zwart, gepolijst

Stervoet
zwart, zilver, gepolijst

Armlegger

Armlegger
zwart, lichtgrijs

Armleggersteun
zwart, wit

Armleggerkoppeling
zwart, gepolijst

Hoofdsteun

Hoofdsteun - frame
zwart, wit

Hoofdsteun - bekleding
zwart, gepolijst

 EDITION STERVOET GASVEER MECHANISME ARMLEGGERS HOOFDSTEUN

EDB Zwarte kunststof Zwart Zwart Zwart/Zwart/Zwart Zwart/Zwart

EDS Zilvergrijs aluminium Zwart Zwart Zwart/Zwart/Zwart Zwart/Zwart

EDP Gepolijst aluminium Gepolijst Zwart Gepolijst/Zwart/Zwart Gepolijst/Zwart

EDW Gepolijst aluminium Gepolijst Wit Gepolijst/Wit/Lichtgrijs Gepolijst/Wit

MIX Zie hierboven voor opties Zie hierboven voor opties Zie hierboven voor opties Zie hierboven voor opties Zie hierboven voor opties 
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Silver Edition (EDS) Polished Edition (EDP)Black Edition (EDB)

Capella is leverbaar in vier unieke Editions of afwerkingen. U kunt kiezen 
tussen de Black Edition, Silver Edition, Polished Edition en White Edition. Er 
is ook een vijfde Mixed Edition leverbaar waarbij u zelf de combinatie van de 
onderdelen kunt kiezen. U kunt de afwerking en de kleur van de noodzakelijke 
onderdelen zoals de stervoet, de gasveer, de armleggers enz. volledig 
personaliseren. Dankzij de verschillende opties kunt u een stoel met een 
unieke look en afwerking creëren, met een uniform totaalontwerp dat 
geschikt is voor verschillende soorten werkomgevingen.

DE VERSCHILLENDE UITSTRALINGEN VAN CAPELLA
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CF120

CF110

CF121

CF111

CF121 (armlegger + NC-hoofdsteun)

CF111 (armlegger + NC-hoofdsteun)

 

CF110 480 400-450 400-530 400-530 ° -/• - - • •

CF111 480 400-450 400-530 400-530 ° • 190-280 - • •

CF120 480 400-450 400-530 400-530 ° -/• - - - •

CF121 480 400-450 400-530 400-530 ° • 190-280 • - •

CAPELLA - BUREAUSTOEL
MECHANISME Het FreeMotion mechanisme creëert de omstandigheden voor een actieve zithouding door ervoor te zorgen dat de zitting goed uitgebalanceerde 
microbewegingen kan maken. De zitting kan nooit worden vergrendeld. Ze beweegt zelfs wanneer het neigmechanisme is vergrendeld. ZITTING Instelbare zithoogte 
(metalen gasveer KGASO, met zwarte of verchroomde afwerking), instelbare zitdiepte. RUGLEUNING Lage of middelhoge, in de hoogte verstelbare rugleuning. 
NEIGMECHANISME Instelbare neigweerstand en vergrendelbaar neigmechanisme. VULLING Voorgevormd polyether. STERVOET Zwarte kunststof stervoet (Black Edition) 
(CB9) met wielen voor harde vloeren (CASTNN60, zwart met grijze wielhouder) Aluminium stervoet (CB10) met zilvergrijze of gepolijste afwerking (Silver, Polished of White 
Edition). OPTIES Hoofdsteun (NC), instelbare lendensteun (ADLU) en instelbare rugleuninghoek (ADBA) zijn als opties leverbaar. Gasveeropties met extra hoogte (KGAS80 - 
190 mm en KGAS190 - 270 mm), in zwart of mat chroom die kunnen worden gecombineerd met een voetring (FR540, zwart). Wielen voor zachte vloeren (CASTNN60SF, zwart) 
of glijdoppen (zwart). ARMLEGGER Multifunctionele armlegger met verstelbare diepte, hoek, breedte en hoogte (90 mm). Armlegger 220 x 10 mm in zacht, voorgevormd TPU. 
EENHEID mm. ONTWERP Johan Larsvall, Idesign.

STEL UW EIGEN STOEL SAMEN
Op onze website kunt u snel en gemakkelijk uw eigen Capella samenstellen. 
Kies uit verschillende opties zoals armleggers, hoofdsteunen en lage of 
middelhoge rugleuningen. U kunt diverse kleuren en verschillende 
materialen kiezen, bijvoorbeeld voor de stervoet en andere details. Zo kunt u 
zien hoe de opties die u hebt gekozen, er samen zullen uitzien en de allerbeste 
stoel voor uzelf samenstellen. 
www.kinnarps.be/capella
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