
LEIA



ALLE VIL VÆRE VENNER 
MED LEIA. HUN ER LEGESYG, 
KREATIV OG NEM AT SYNES 
OM. EN FUNKTIONEL STOL, 
DER ER NEM AT PLACERE 
I STØRRE ELLER MINDRE 
GRUPPER, OG SOM BÅDE 
KAN KOBLES OG STABLES. 
LEIA HAR ET ENKELT, MEN 
TILTALENDE DESIGN I OTTE 
FORSKELLIGE UDFØRELSER.





 

TIL FLEKSIBEL ANVENDELSE

Med sit fleksible design er Leia nem at placere, når du har brug for at fylde et møde- eller undervisningslokale med siddepladser. 
Stolene kan stables, hvilket gør, at du nemt kan pakke dem væk, vha. den tilhørende stablingsvogn, og anvende arealet til noget 
andet. 



 



 

          Med Leia ønsker vi at bringe det skandinaviske design helt til tops. Alle linjer 
er gennemtænkte for at skabe god komfort. Leia er ergonomisk og behagelig at 
sidde på og giver samtidig et udtryksfuldt og tidløst design. Leia er tænkt som en 
naturlig del af moderne arbejdspladser og offentlige miljøer. 
Johan Larsvall, Nils Löventorn – Idesign



 



EN GENNEMTÆNKT HELHED

Til aula, auditorium eller forelæsningssal for at få fælles informationer eller opleve noget nyt sammen. Leia placeres effektivt i disse 
rum, hvor stolene tilsammen danner en gennemtænkt og indbydende helhed, hvor alle sidder godt. Ved at koble stolene sammen 
skabes der stabile løsninger, som er tilpasset mange brugere. Det er også nemt at koble dem fra hinanden og møblere om, når man 
ønsker det. De stole, der bliver tilovers, stables og køres nemt væk på den tilhørende vogn.





 

TIL SOCIALE AREALER 

I kantiner og cafémiljøer er der brug for helhedstænkning, når det gælder lys, lyd og farver. Men også funktion og design. Det skal være 
nemt at holde orden, og alle skal have plads til at spise og være sociale. Leia passer til alle typer borde i forskellige højder, og er derfor 
velegnet til at skabe dynamiske miljøer. Farver og udtryk bidrager til et legende og socialt miljø. Den robuste siddeskal af plast er nem 
at tørre af og holde ren. 



 



 

KINNARPS COLOUR STUDIO

Lad dig inspirere af vores unikke Kinnarps Colour Studio stofsortiment. Det indeholder alt, hvad du kan ønske dig, hvad angår kreative 
og smukke materialer. En tidsløs kollektion med et stort udvalg af farver og mønstre, der kombinerer klassisk elegance med de 
seneste tendenser. Med de tiltalende accentfarver harmoniserer du forskellige farver og materialer med hinanden til en indbydende 
helhed. Så du kan finde det udtryk, der passer allerbedst til jeres miljø. 



 

Hvid Krom Sølvgrå Sort

Spearmint Petrol Blå Grøn Orange Guldgul

PLAST

Rød Hvid Sort

MATERIALER OG FARVER
Med Leia har du uendeligt mange muligheder for at finde netop det udtryk, der passer allerbedst til jeres arbejdsmiljø. 

Her kan du se, hvilke materialer og farver du kan vælge imellem.

METAL



 

MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Leia har fokus på både kvalitet og bæredygtighed, og vi har ansvar for og kontrol over hele fremstillingskæden; fra råvareindkøb 
og montering til transport og genanvendelse af emballage. I vores godkendte testlaboratorium sørger vi for, at stolen lever op til 
de internationale kvalitetsstandarder. Den opfylder også kravene til adskillelse, hvilket muliggør genbrug af de forskellige dele.  
Du har også flere miljømærkede stoffer (Oeko-tex og EU-miljømærkning) at vælge mellem til sædet på stolen.



 

THE BETTER EFFECT

Når du vælger Kinnarps, bliver du en del af en kædereaktion. At vælge kvalitetsløsninger præget af håndværk, samspil og 
ergonomi indebærer at vælge et friskere, gladere og mere produktivt team. Det betyder også en mere succesrig og bæredygtig 

virksomhed. Alt kan føres tilbage til THE BETTER EFFECT. 



 

 

BARSTOL HØJ
Barstol med medestel og fodstøtte af metal (sort, 
hvidt, sølv eller krom). Passer til bordhøjde 1050 mm. 
Har plastglideknapper for at sikre skånsom brug 
og behageligt lydniveau (filtglideknapper fås som 
tilvalg). Stabelbar.

BARSTOL LAV  
Barstol med medestel og fodstøtte af metal (sort, 
hvidt, sølv eller krom). Passer til bordhøjde 900 mm. 
Har plastglideknapper for at sikre skånsom brug 
og behageligt lydniveau (filt glideknapper fås som 
tilvalg). Stabelbar.

FODKRYDS MED HJUL
Fodkryds i sort plast med hjul samt højdejustering 
ved hjælp af gaspatron, så du nemt kan tilpasse 
stolen og bevæge dig. Som standard medfølger 
hjul uden bremser (sorte).

4-BENS STEL 
Stilrent benstel af metal (sort, hvidt, sølv eller 
krom). Har plastglideknapper for at sikre skånsom 
brug og behageligt lydniveau (filtglideknapper fås 
som tilvalg). Koblingsbar og stabelbar (fås med til-
hørende vogn).

FREISVINGER 
Stel i bøjet metal, som giver en fjedrende effekt 
(sort, hvidt, sølv eller krom). Har plastglideknapper 
for at sikre skånsom brug og behageligt lydniveau 
(filtglide knapper fås som tilvalg). Stabelbar.

MEDESTEL 
Medestel af metal (sort, hvidt, sølv eller krom). 
Har plastglideknapper for at sikre skånsom brug 
og behageligt lydniveau (filtglideknapper fås som 
tilvalg). Koblingsbar og stabelbar (fås med 
tilhørende stolevogn).

FORSKELLIGE STEL 

Leia fås i samme grunddesign, hvor siddeskallen kombineres med dit valg af stel – ben, 
mede, freisvinger eller  krydsfod med hjul og barstol på medestel i to højder. Alle med 
forskellige udtryk og anvendelsesområder.



 

 

HJUL 
Leia med fodkryds har som standard hjul uden 
bremser (sorte). Som tilvalg fås hjul med bremser 
(sorte) eller glideknap. 

RÆKKEKOBLING 
Beslag til nem sammenkobling af flere Leia-stole 
(med 4-bens stel eller medestel) på siden af stolen. 
Kan nemt tilføjes eller fjernes på stolen. 

POLSTRET SÆDEHYNDE
Du kan vælge at få polstret sædehynde på Leia. 
Vælg stof fra Kinnarps Colour Studio-sortimentet, 
og kombiner med farven på siddeskallen.

VOGN
Med stolevognen er det nemt at stable og køre 
stole væk til opbevaring. Vognen klarer op til 
30 stole.  Har fire hjul, hvoraf to er låsbare.

ARMLÆN 
Du kan vælge armlæn til Leia med 4-bens stel og 
medestel. Armlænene giver behagelig aflastning. 
Armlænspladen er af sort eller hvid plast.

TILVALG

Du kan vælge mellem forskellige funktionelle tilvalg,  
så du kan tilpasse din Leia på bedst mulig måde. 



 



 

 

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  420 420 470/475  500/505 5,5/6,1 –  – 15/10/30
US 15/10/20* – 

Leia 540 A / Leia 540 A US 560 550 870 420 420 470/475 500/505 6,1/6,7 • 205 15/10/30
US 10/10/20* •

Leia 540 SLEDGE / Leia 540 SLEDGE US 540 530 870 420 420 470/475 500/505 7/7,5 – – 15/10/30
US 10/10/20* –

Leia 540 A SLEDGE / Leia 540 A SLEDGE US 565 530 875 420 420 470/475 500/505 7,7/8,2 • 205 15/10/30
US 10/10/20* •

Leia 540 CFRAME / Leia 540 CFRAME US 480 590 870 420 420 470/475 500/505 8,0/8,7 – – 4/8/8* –

Leia 540 XBASE5 / Leia 540 XBASE5 US 650 620 875-
920 420 420 385-615 

/390-620
410-540 
/415-545 8,0/8,7 – – – –

Leia 540 M SLEDGE / Leia 540 M SLEDGE US 560 560 1050 420 420 650/655 485/490 8,6 – – US 8** –

Leia 540 H SLEDGE / Leia 540 H SLEDGE US 560 600 1200 420 420 800/805 485/490 9,1 – – US 8** –

LEIA 

RYG Plast SÆDE Plast, polstret sædehynde som tilvalg (US). STEL Pulverlakeret metal (ben, mede, freisvinger, i sort, hvid eller sølv), krom  XBASE Sort plast. 

Indstillelig sædehøjde med gaspatron. Hjul uden bremser. ARMLÆN Fås til stole med 4-bens stel eller mede. Armlænsplade i hvid eller sort plast SÆDEHYNDE 

Sædehynde i plast med pålimet polyether og polstret med stof TILVALG På xbase: glideknap med filt, hjul med bremser. Øvrige stel: glideknap med filt. Rækkekobling 

(RC1) fås til 4-bens stel og mede. TILBEHØR Stolevogn  (CHAIRTR01 / D-500) ENHED mm. DESIGN Johan Larsvall, Nils Löventorn (Idesign).

*Stabelbar på gulv/Stolevogn D-500/Stolevogn CHAIRTR01
**Kun stabelbar på gulv
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