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MONROE
Med Monroe har hver kurve en mening. Hver linje et formål. Designet af Idesign 
og opkaldt efter en klassisk skønhed. En stol, som det er nemt at synes om med 
indbydende og bløde former. Godt for både kroppen og øjet. Designet til for-
skellige typer møder. Til samtaler, besøg eller arbejde i kortere perioder. Målet 
er, at du sidder bekvemt. Og opnår alsidig funktionalitet. Og tilfører samtidig din 
indretning et smagfuldt design. 

EN KLASSISK SKØNHED
Monroe er en komfortabel og indbydende stol. Med bløde kurver og vel-
komponerede linjer kombinerer stolen form og funktion på bedste måde. 
Sæde og ryg er i ét stykke. Med blød polstring. Dette, i kombination med 
ekstra polstret sæde og fjedring i ryggen, giver særlig god siddekomfort. Med 
de forskellige varianter af stellet, med eller uden armlæn, samt stofalterna-
tiver har du mulighed for at skabe din helt egen stol. Og for at finde en løs-
ning, der passer til dine behov og dit arbejdsmiljø. Anvend den rundt om for-
skellige typer møde- eller caféborde, i større eller mindre grupper og i 
forskellige opstillinger. Brug den i aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer til 
arbejde i kortere perioder. Eller placér den for sig selv, som et design-
element, der indbyder til et øjebliks afkobling eller samtaler.
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MANGE INDBYDENDE UDTRYK
Du kan få Monroe i mange forskellige udførelser og farver. Alle med den 
samme bløde grundform og styrke, men med forskellig karakter. Freiswinger, 
fire ben eller krydsstel. Med eller uden armlæn. Stel i forskellige farver kan 
kombineres med stof i forskellige farver, materialer og udtryk. Med elegant 
rødt stof og forkromet freiswinger får Monroe et eksklusivt udseende. Sorte 
ben sammen med sort, mat stof giver en klassisk stol, der nemt passer ind i 
forskellige slags miljøer. Hvide ben kombineret med mønstret stof giver dig 
en stol, der er oppe i tiden. Uanset hvad du vælger, bevares den harmoniske 
grundform altid. Det er den, der er kende tegnende for Monroe.
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MED DEN SAMME BLØDE GRUNDFORM
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SVENSK DESIGN
Monroe-stolene er designet af Idesign, et svensk designbureau beliggende i 

Stockholm, der har stor erfaring med design til arbejdsmiljøer. Idesign har 

samarbejdet med Kinnarps i mange år, hvilket har resulteret i flere funktio-

nelle og ergonomiske stole. Med Monroe har de skabt en stol med en stærk 

formidentitet og et eksklusivt udseende. Et unikt design, men stadig med en 

klassisk, minimalistisk form.

”Når det drejer sig om at designe et godt og funktionelt produkt, ser vi det som vores mission 
at kombinere interessante former med god funktionalitet. Vores målsætning er at anvende 
den ”skandinaviske designarv” og videreudvikle den. Vi synes, at Monroe med dens unikke 
linjer og bekvemme siddeergonomi er et godt eksempel på dette.”

Johan Larsvall, Idesign
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FUNKTIONELLE ARBEJDSMILJØER
Monroes unikke form passer til nutidens arbejdsmiljøer og bidrager med en 
behagelig oplevelse. Både med hensyn til udseende og funktion. Du kan 
anvende den som en bekvem mødestol, eller en indbydende gæstestol. 
I kombination med vores arbejdsborde og kontorstole får du et ensartet og 
gennemtænkt miljø til både dialog og aktive møder.
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FIRE BEN FREISWINGER KRYDS

Med Monroe kan du vælge mellem forskellige alternativer, hvad angår  
stellet. Tre varianter. Krydsstel i aluminium (sølvlakeret eller poleret). 
Freiswinger eller med fire ben i krom, sort, hvid eller sølv. Du bestemmer 
selv, hvilket udtryk og hvilken funktionalitet, du ønsker. 

FORSKELLIGE STEL
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HJUL 
Monroe-stolen med kryds har hjul. Hjul uden 
bremser er standard; de egner sig til både bløde 
og hårde gulve. Som tilvalg fås intervalbremset 
hjul eller glidefod. 

FØDDER (freiswinger eller fire ben)   
Fødder på stellet giver dig smidig funktionalitet 
og lavest muligt støjniveau. Plastfødder leveres 
som standard, men som tilvalg findes der en 
glide fod med filt (FGL)

ARMLÆN (freiswinger eller fire ben)  
De integrerede armlæn har et design på linje 
med stolens stel og kurver. De matcher stellets 
udførelse, dvs. de er sorte, hvide, sølvfarvede 
eller krom. Armlænspladen er altid sort og af 
plast.

RYG OG SÆDE
Ryg og siddeskal er i et. Med ekstra polstret 
sæde samt fjedring i ryggen for at sikre bedst 
mulig siddekomfort. Med krydsstel har stolen 
gas højdejustering, så den er nem at tilpasse. 

ARMLÆN (krydsstel)  
Armlænene til Monroe med krydsstel giver 
behagelig aflastning, men er også en flot design-
detalje. Armlænene er i aluminium (sølvlakeret 
eller poleret udførelse). 

FUNKTIONER OG TILVALG

STABELBAR
Monroe med freiswinger eller stel med fire ben 
er stabelbar (max. 3 stole). På den måde er det 
enkelt at opbevare dem og spare plads. 
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MATERIALER

Hvid

Sort

Krom

Sølvfarvet

METAL

KINNARPS COLOUR STUDIO

Lad dig inspirere af vores unikke og brede stof-
sortiment - Kinnarps Colour Studio. Det omfatter 
alt, hvad du kan ønske dig af kreative og smukke 
stoffer. En inspirerende kollektion med et stort 
udvalg af farver, materialer og mønstre. Med for-
skellige egenskaber og udtryk. En kombination af 
klassisk elegance og de seneste tendenser. Så du 
kan sætte et personligt præg på jeres indretning. 
Find det udtryk og den stemning, der passer aller-
bedst i netop jeres miljø. 

På vores hjemmeside finder du hele vores 
sortiment af stoffer og øvrige materialer –  
www.kinnarps.dk/kcs
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966 570 600 1000 470 450 455 480 8,5 - - 3 – 

966A 570 600 1000 470 450 455 480 9,1 • 245 3 –

966SLEDGE 530 600 1000 470 450 455 480 9,6 - - 3 –

966ASLEDGE 530 600 1000 470 450 455 480 10,1 • 240 3 –

966XBASE 690 650 950-1100 470 450 430-560 400-500 11,2 - x – –

966AXBASE 690 650 950-1100 470 450 430-560 400-500 13,3 • x – –

966SLEDGE966

966ASLEDGE966A 966AXBASE

966XBASE

MONROE 

SIDDESKAL Stof, polstret, fjedrende siddeskal. STEL Fire ben, freiswinger i sort, hvid, sølv (pulverlakeret) eller krom. KRYDSSTEL Aluminium: sølvfarvet (pulverlakeret) 

eller poleret med hjul uden bremser med blød bane. Indstillelig sædehøjde med gaspatron. TILVALG (kryds) Intervalbremset hjul eller glidefod. Poleret kryds og armlæn. 

ARMLÆN (freiswinger eller med fire ben) Formstøbt polyuretanplast i sort. ARMLÆN (kryds) Formstøbt aluminium (sølvlakeret eller poleret udførelse). POLSTRING Polyether 

DIVERSE Variant 966/966A/966SLEDGE/966ASLEDGE: Max. belastning 110 kg. OBS! Monroe kan ikke betrækkes med læder. ENHED mm. DESIGN Idesign
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