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ALLE VIL VÆRE VENN MED 
LEIA. HUN ER LEKENDE, 
KREATIV OG ENKEL Å LIKE. 
EN FUNKSJONELL MØTESTOL 
SOM ENKELT LAR SEG 
PLASSERE I ULIKE GRUPPER, 
OG SOM BÅDE KAN STABLES 
OG KOBLES SAMMEN. 
LEIA HAR ET TILTALENDE 
DESIGN, OG MANGE GODE 
LØSNINGER - I ALT ÅTTE 
ULIKE UTFØRELSER.





 

FOR FLEKSIBEL BRUK

Med sin fleksible utførelse er Leia enkel å plassere når du har behov for å fylle et møte- eller undervisningslokale 
med sitteplasser. Stolene kan stables, slik at du lett kan sette de bort på en tilhørende stablevogn når møtet er over -  
noe som gir deg mulighet til å bruke arealet til noe annet i andre situasjoner. 



 



 

            Med Leia ønsket vi å utvikle skandinavisk design til sitt ypperste. Alle linjer er 
gjennomtenkt for å skape god komfort. Leia er ergonomisk og behagelig å sitte i, 
og formidler samtidig en uttrykksfull og tidløs design. Leia handler om detaljer, og 
den er tenkt som en naturlig del av moderne arbeidsplasser og offentlige miljøer. 
Johan Larsvall, Nils Löventorn - Idesign



 



EN GJENNOMTENKT HELHET

I en aula, et auditorium eller en forelesningssal samles man for å få felles informasjon eller oppleve noe nytt sammen. Når Leia 
plasseres effektivt i disse store arealene, der stolene til sammen danner en gjennomtenkt løsning, blir opplevelsen av rommet en 
innbydende helhet der alle sitter godt. Ved å koble sammen stolene skapes stabile løsninger tilpasset for mange brukere. Det er 
også enkelt å koble stolene fra hverandre og ommøblere ved behov. Stoler som blir til overs, kan stables og kjøres bort på en 
tilhørende vogn.





 

FOR SOSIALE AREALER 

Spiserom og kafémiljøer trenger også helhetlig tenkning når det gjelder lys, lyd og farge. Men viktig er også funksjon og design. 
Det skal være lett å holde orden, og alle skal ha plass til å spise og være sammen. Leia passer godt i ulike konstellasjoner rundt 
bord eller benkeløsninger, for arealer der man gjerne slår seg ned ved siden av eller overfor hverandre. Farger og uttrykk bidrar til 
et lekent og sosialt miljø. Det slitesterke sitteskallet av plast er lett å tørke av og holde rent. 



 



 

KINNARPS COLOUR STUDIO

Bli inspirert av vårt unike Kinnarps Colour Studio-sortiment. Det inneholder alt du kan ønske deg når det gjelder kreative og flotte 
materialer (stoff, skinn, laminat, finer, metall, akryl, plast og glass). En holdbar kolleksjon med stort utvalg av farger og mønstre 
som kombinerer klassisk eleganse med de nyeste trendene. Med de tiltalende aksentfargene kan du harmonisere ulike farger og 
materialer med hverandre for en innbydende helhet. Alt for at du skal finne det uttrykket som passer best i akkurat ditt miljø. 



 

METALLER

Hvit Krom Sølv Svart

Spearmint Petrol Blå Grønn Oransje Gullgul

PLASTER

Rød Hvit Svart

MATERIALER OG FARGER
Med Leia har du uendelige muligheter til å finne akkurat det uttrykket som passer best i ditt miljø. 

Her ser du hvilke materialer og farger du kan velge mellom.



 

MED FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Med Leia har vi ansvar for og kontroll over hele produksjonskjeden. Fra råvareinnkjøp og montering til transport og gjenbruk 
av emballasje. I vårt anerkjente testlaboratorium kontrollerer vi at stolen lever opp til internasjonale kvalitetsstandarder. 
Den oppfyller også krav til kildesortering, noe som muliggjør gjenvinning. Stolens fleksible bruksområder (med mulighet for 
sammenkobling og stabling) innebærer at stolen er lett å tilpasse hvis arealbehovet minker eller øker. Du kan velge mellom 
flere miljømerkede stoff (Oeko-tex og EU Ecolabel) til setet på stolen.



 

THE BETTER EFFECT

Når du velger Kinnarps, blir du en uunnværlig del av kjedereaksjonen. Å velge kvalitetsløsninger preget av håndverk, 
samhandling og ergonomi betyr å velge et friskere, gladere og mer produktivt team. Det betyr også en mer framgangsrik 

og bærekraftig virksomhet. Alt kommer tilbake til THE BETTER EFFECT. 



 

 

BARSTOL HØY
Barstol med sledeunderstell og fotstøtte i metall 
(svart, hvit, sølv eller krom). Passer til bordhøyde 
på 1050 mm. Har plastknotter for myk bruk og 
behagelig lydnivå (filtknott finnes som tillegg). 
Kan også stables.

BARSTOL LAV 
Barstol med sledeunderstell og fotstøtte i metall 
(svart, hvit, sølv eller krom). Passer til bordhøyde 
på 900 mm. Har plastknotter for myk bruk og 
behagelig lydnivå (filtknott finnes som tillegg). 
Kan også stables.

5-KRYSS MED HJUL
Praktisk 5-kryssunderstell i plast (svart). Har hjul 
slik at man kommer smidig inn til bordet. Hjul uten 
bremser (svarte) inkludert som standard, hjul med 
bremser (svarte) eller glidefot kan fås som tillegg.

4-BEN 
Stilrent benunderstell av metall (svart, hvitt, sølv 
eller krom). Har plastknotter for myk bruk og 
behagelig lydnivå (filtknott finnes som tillegg). 
Kan kobles sammen i sideretning med rekke-
koblingsbeslag, og kan dessuten stables 
(tilhørende stablingsvogn finnes).

MEIE 
Mykt utformet benunderstell av metall (svart, hvitt, 
sølv eller krom). Har plastknotter for myk bruk og 
behagelig lydnivå (filtknott finnes som tillegg). 
Kan også stables.

SLEDE 
Smakfullt sledeunderstell av metall (svart, hvitt, 
sølv eller krom). Har plastknotter for myk bruk og 
behagelig lydnivå (filtknott finnes som tillegg). 
Kan kobles sammen i sideretning med rekke-
koblingsbeslag, og kan dessuten stables 
(tilhørende stablingsvogn finnes).

ULIKE UNDERSTELL 

Leia finnes i samme basisdesign, der sitteskallet kombineres med understell etter ditt 
valg  – ben, slede, meier eller 5-kryss og barstol i to høyder. Alle med ulike uttrykk og 
bruksområder.



 

 

HJUL 
Leia stol med 5-kryss har hjul for fleksibel bruk. 
Hjul uten bremser (svarte) inkludert som standard, 
hjul med bremser (svarte) eller glidefot kan fås 
som tillegg. 

RADKOBLING 
Beslag for smidig sammenkobling av flere Leia 
(med 4-ben eller sledeunderstell) i sideretning. 
Kan enkelt legges til eller fjernes fra stolen. 

TRUKKET SETEPUTE
Du kan velge å få stofftrukket sittepute på Leia. 
Velg stoff fra sortimentet i Kinnarps Colour Studio, 
og kombiner med fargen på sitteskallet.

VOGN
Stablevogn gjør det lett å stable og kjøre bort stoler 
for oppbevaring (opptil 30 stoler). Har fire hjul, 
hvorav to er låsbare.

ARMLENE 
Du kan velge armlene til Leia stol med 4-bens 
understell og sledeunderstell. Armlenene gir god 
avlastning for armene. Armleneplaten er av svart 
eller hvit plast.

TILLEGG

Du kan velge mellom ulike funksjonelle tillegg, slik at  
du kan utstyre din Leia på best mulig måte. 



 



 

 

LEIA 540

LEIA 540 SLEDGE

LEIA 540 CFRAME

LEIA 540 M SLEDGE LEIA 540 M SLEDGE US LEIA 540 H SLEDGE LEIA 540 H SLEDGE US

LEIA 540 CFRAME US LEIA 540 XBASE5 LEIA 540 XBASE5 US

LEIA 540 SLEDGE US LEIA 540 A SLEDGE LEIA 540 A SLEDGE US

LEIA 540 US LEIA 540 A LEIA 540 A US

 

Leia 540 / Leia 540 US 540  550  870  420 420 460/465  480/485 5,5/6,0 –  – 15/10/30
US 15/10/20* – 

Leia 540 A / Leia 540 A US 560 550 870 420 420 460/465 480/485 6,1/6,6 • 205 15/10/30
US 10/10/20* •

Leia 540 SLEDGE / Leia 540 SLEDGE US 540 530 870 420 420 460/465 480/485 7/7,5 – – 15/10/30
US 10/10/20* –

Leia 540 A SLEDGE / Leia 540 A SLEDGE US 560 530 870 420 420 460/465 480/485 7,7/8,2 • 205 15/10/30
US 10/10/20* •

Leia 540 CFRAME / Leia 540 CFRAME US 480 590 870 420 420 460/465 480/485 8,0/8,5 – – 4/8/8* –

Leia 540 XBASE5 / Leia 540 XBASE5 US 650 620 790-
920 420 420 380-610 

/385-615
400-530 
/405-535 8,0/8,5 – – – –

Leia 540 M SLEDGE / Leia 540 M SLEDGE US 560 560 1050 420 420 460/650 
465/655

480/485 
485/490 8,6/9,1 – – US 8** –

Leia 540 H SLEDGE / Leia 540 H SLEDGE US 560 600 1200 420 420 460/800 
465/805

480/820 
485/825 9,1/9,6 – – US 8** –

LEIA 
RYGG Plast SETE Plast, trukket sittepute som tillegg (US). UNDERSTELL Pulverlakkert metall (ben, slede, meier, i svart, hvit og sølv), krom KRYSSUNDERSTELL 
Svart plast. Regulerbar sittehøyde med gassfjær. Hjul uten bremser. ARMLENE Finnes til stol med 4-bens eller sledeunderstell. Armleneplate av hvit eller svart plast 
SITTEPUTE Sittepute av plast med pålimt polyeter og trukket med stoff TILLEGG På kryssunderstell: glidefot med filt, hjul med bremser. Andre understell: glidefot 
med filt. Radkobling (RC1) finnes til 4-bens sledeunderstell. TILBEHØR Stablevogn (CHAIRTR01 / D-500) ENHET mm. DESIGN Johan Larsvall, Nils Löventorn 
(Idesign).

*kan stables både på gulv/D-500 tralle/tralle chairtr01. 
**kan kun stables på gulv. 
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