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ALLA VILL BLI VÄN MED LEIA. 
HON ÄR LEKFULL, KREATIV 
OCH ENKEL ATT TYCKA OM. 
EN FUNKTIONELL MÖTES-
STOL SOM ÄR ENKEL ATT 
PLACERA UT I STÖRRE ELLER 
MINDRE GRUPPER OCH SOM 
ÄR BÅDE STAPLINGSBAR OCH 
KOPPLINGSBAR. LEIA HAR EN 
ENKEL MEN TILLTALANDE 
DESIGN I ÅTTA OLIKA 
UTFÖRANDEN.





 

FÖR FLEXIBEL ANVÄNDNING

Med sitt flexibla tänk är Leia enkel att placera ut när du behöver fylla en mötes- eller utbildningsyta med sittytor. Stolarna är 
staplingsbara, vilket gör att du smidigt plockar undan dem på den tillhörande staplingsvagnen när mötet är över för att kunna 
använda ytan till något annat. 



 



 

          Med Leia ville vi ta den skandinaviska designen till sin spets. Alla linjer är 
genomtänkta för att skapa god komfort. Leia är ergonomisk och skön att sitta i och 
förmedlar samtidigt en uttrycksfull och tidlös design. Leia handlar om detaljer och 
den är tänkt som en självklar del av moderna arbetsplatser och offentliga miljöer. 
Johan Larsvall, Nils Löventorn - Idesign



 



EN GENOMTÄNKT HELHET

I en aula, auditorium eller föreläsningssal samlas för att få gemensam information eller uppleva något nytt tillsammans. Leia placeras 
effektivt ut i dessa större utrymmen, där stolarna tillsammans bildar en genomtänkt inbjudande helhet där alla sitter bra. Genom att 
koppla samman stolarna skapas stadiga lösningar anpassade för många användare. Det är även smidigt att koppla isär och möblera 
om när det behövs. De stolar som blir över staplas och körs enkelt bort på tillhörande vagn.





 

FÖR SOCIALA YTOR 

Matsal och cafémiljöer behöver ha ett helhetstänk när det gäller ljus, ljud och färg. Men även funktion och design. Det ska vara lätt att 
hålla ordning och alla ska få plats att äta och umgås. Leia passar bra i olika konstellationer kring bord eller bänklösningar. För ytor där 
man gärna slår sig ner bredvid eller mittemot varandra. Färger och uttryck bidrar till en lekfull och social miljö. Det tåliga sittskalet av 
plast är enkelt att torka av och hålla rent. 



 



 

KINNARPS COLOUR STUDIO

Låt dig inspireras av vårt unika Kinnarps Colour Studio sortiment. Det innehåller allt du kan önska dig gällande kreativa och 
vackra material (tyg, läder, laminat, fanér, metall, akryl, plast och glas). En hållbar kollektion med ett stort utbud av färger och 
mönster som kombinerar klassisk elegans med de senaste trenderna. Med de tilltalande accentfärgerna harmoniserar du olika 
färger och material med varandra för en inbjudande helhet. Allt för att du ska hitta det uttryck som passar just er miljö allra bäst. 



 

METALLER

Vit Krom Silver Svart

Spearmint Petrol Blå Grön Orange Guldgul

PLASTER

Röd Vit Svart

MATERIAL OCH FÄRGER
Med Leia har du oändliga möjligheter att hitta just det uttryck som passar er miljö allra bäst. 

Här ser du vilka material och färger du har att välja på.



 

MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Med Leia har vi ansvar och kontroll över hela tillverkningskedjan. Från råvaruinköp och montering, till transporter och återanvändning 
av emballage. I vårt ackrediterade testlaboratorium ser vi till att stolen lever upp till internationella kvalitetsstandarder. Den upp-
fyller även krav på separerbarhet vilket möjliggör återvinning. Stolens flexibla användning (med kopplingsbarhet och stapelbarhet) 
innebär att stolen är enkel att anpassa om behovet av yta minskar eller ökar. Du har även flera miljömärkta tyger (Oeko-tex och 
EU Ecolabel) att välja på till sitsen på stolen.



 

THE BETTER EFFECT

När du väljer Kinnarps, blir du en oumbärlig del av kedjereaktionen. Att välja kvalitetslösningar präglade av hantverk, samverkan 
och ergonomi innebär att välja ett friskare, gladare och mer produktivt team. Det betyder också en mer framgångsrik och hållbar 

verksamhet. Allt kommer tillbaka till  THE BETTER EFFECT. 



 

 

BARSTOL HÖG
Barstol med slädunderrede och fotstöd i metall 
(svart, vitt, silver eller krom). Passar till bordshöjd 
1050 mm. Har plasttassar för en mjuk användning 
och behaglig ljudnivå (filttass finns som tillval). Är 
även staplingsbar.

BARSTOL LÅG Barstol med slädunderrede och 

fotstöd i metall (svart, vitt, silver eller krom). 

Passar till bordshöjd 900 mm. Har plasttassar för 

en mjuk användning och behaglig ljudnivå (filttass 

finns som tillval). Är även staplingsbar.

5-KRYSS MED HJUL
Praktiskt 5-kryssunderrede i plast (svart). Har hjul 
för att smidigt komma intill bordet. Som standard 
ingår obromsade hjul (svarta), som tillval finns 
bromsade hjul (svarta) eller glidfot.

4-BEN 
Stilrent benunderrede av metall (svart, vitt, silver 
eller krom). Har plasttassar för en mjuk använd-
ning och behaglig ljudnivå (filttass finns som
tillval). Går att koppla i sidled med radkopplings-
beslag, är även staplingsbar (finns tillhörande 
staplingsvagn).

MED 
Mjukt utformat benunderrede av metall (svart, 
vitt, silver eller krom). Har plasttassar för en 
mjuk användning och behaglig ljudnivå (filttass 
finns som tillval). Är även staplingsbar.

SLÄDE 
Smakfullt slädunderrede av metall (svart, vitt,
silver eller krom). Har plasttassar för en mjuk 
användning och behaglig ljudnivå (filttass finns 
som tillval). Går att koppla i sidled med radkopp-
lingsbeslag, är även staplingsbar (finns till-
hörande staplingsvagn).

OLIKA UNDERREDEN 

Leia finns i samma grunddesign där sittskalet kombineras med ditt val på underrede - ben, 
släde, med eller 5-kryss och två höjder på barstol. Alla med olika uttryck och användnings-
områden.



 

 

HJUL 
Leia stol med 5-kryss har hjul för en flexibel
användning. Som standard ingår obromsade hjul 
(svarta), som tillval finns bromsade hjul (svarta) 
eller glidfot. 

RADKOPPLING 
Beslag för smidig hopkoppling av flera Leia (med 
4-ben eller slädunderrede) i sidled. Kan enkelt
läggas till eller tas bort på stolen. 

KLÄDD SITTDYNA
Du kan välja att få tygklädd sittdyna på Leia. Välj 
tyg ur vårt Kinnarps Colour Studio sortiment och 
kombinera med färgen på sittskalet.
 

VAGN
Staplingsvagn för att enkelt stapla och köra undan 
stolar för förvaring (upp till 30 stolar).  Har fyra hjul 
varav två är låsbara.

ARMSTÖD 
Du kan välja armstöd till Leia stol med 4-ben under-
rede och slädunderrede. Armstöden ger en skön 
avlastning åt armarna. Armstödsplattan är av svart 
eller vit plast.

TILLVAL

Du har olika funktionella tillval att välja mellan för att du
ska kunna utrusta din Leia på bästa möjliga sätt.  



 



 

 

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 SITS Plast, klädd sittdyna som tillval (US). UNDERREDE Pulverlackad metall (ben, släde, med, i svart, vitt och silver), krom KRYSSUNDERREDE Svart 

plast. Ställbar sitthöjd med gasfjäder. Obromsade hjul. ARMSTÖD Finns till stol med 4-ben- eller slädunderrede. Armstödsplatta av vit eller svart plast SITTDYNA 

Sittdyna av plast med pålimmad polyeter och klädd med tyg TILLVAL På kryssunderrede: glidfot med filt, bromsade hjul. Övriga underreden: glidfot med filt. Radkoppling 

(RC1) finns till 4-ben och slädunderrede . TILLBEHÖR Staplingsvagn (D-500 alt CHAIRTR01) ENHET mm. DESIGN Johan Larsvall, Nils Löventorn (Idesign).

*Staplade på golv/vagn D-500/vagn CHAIRTR01
**Går endast att stapla på golv
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