
 

noblechairs LEGEND-serien är designad till perfektion och kombinerar de bästa egenskaperna hos 

noblechairs premiumstolar, allt för att ge entusiaster den sittupplevelse de förtjänar. Med ett 

förstorat ryggstöd och inbyggt svankstöd erbjuder LEGEND serien liknande egenskaper som 

noblechairs HERO, fast med den sofistikerade designen från ICON. Black Edition är klädd i ett 

högteknologiskt PU-läder designat i Tyskland med hållbara och andningsbara funktioner som är lätt 

att rengöra. Kallskumsklädsel, 4D-armstöd och exceptionell ergonomi kompletterar LEGEND, som 

klarar upp till 150 kg och använder XL hjul för mjuka och hårda golv. 

 

NY UNIK FORM 

Den unika formen, inspirerad av den diskreta och eleganta 

designen hos ICON, i kombination med lufthålen från EPIC, 

är stilig såsom i den signaturliga noblechairs-estetiken. 

LEGEND, som påminner om lyxiga bilsäten, har en 

sofistikerad form och passar in i alla setups på kontoret 

eller i spelutrymmen. 

- Raka linjer för en mogen design 

- Passar alla kontor eller spelutrymmen 

- Inspirerad av ICON 

 

LEGENDARISK DESIGN 

Den klassiska svarta färgen i LEGEND serien är neutral med 

en stilren elegans. Den passar in i samtliga setups och fyller 

ditt rum med stil samtidigt som den förblir trogen sitt 

namn och skapar något legendariskt. LEGEND stolen är ett 

mästerverk med enastående kvalitet utan att vara flashig,  

- Djup och rik svart för en sofistikerad stol 

- Förstorat ryggstöd 



 

INNOVATIVT MATERIAL – DESIGNAD I TYSKLAND 

Det högteknologiska materialet består av mikrofina porer vilket släpper genom både luft och 

vattenånga. Denna egenskap säkerställer en oöverträffad komfort under längre tidsperioder med 

unik andningsförmåga. Dessutom är materialets hållbarhet enastående: Även efter flera års 

användning kommer ytan fortfarande att se bra ut. Materialet är rivtåligt, slitstarkt, mycket 

nötningsbeständigt och lätt att rengöra. 

- Material som andas 

- Oöverträffad komfort och hållbarhet 

- Lätt att rengöra

 



 

OSLAGBAR ERGONOMI 

Det inbyggda svankstödet är det perfekta sättet att hitta den mest bekväma positionen för 

användaren. Tillsammans med de flexibla 4D-armstöden och flera justerbara funktioner, ger LEGEND 

ett stort utbud av ergonomi. 

- Justerbart svankstöd 

- Flexibla 4D-armstöd 

- Polyuretanbeläggning ger perfekt grepp samtidigt som den är mjuk 

- Certifiering av kontorsstolar enligt DIN EN 1335 

 

DESIGNAD FÖR HÅRDA OCH MJUKA GOLV 

LEGEND använder stora 60 mm hjul, bestående av en nylonkärna med polyuretanbeläggning, vilket 

gör dem tysta på alla golv. Stolen klarar upp till 150 kg. 

 

 



 

 

 

Specifikationer 

Integrerat justerbart svankstöd 

Justerbar sitthöjd 

Praktisk tiltfunktion (max. 11°) 

4D armstöd för maximal justerbarhet 

Justerbar ryggstödsvinkel (90° till 125°) 

Deformerbart kallskum 

Hållbar hydraulisk gaslift (klass 4) 

Kontorsstolscertifiering enligt DIN EN 1335 

Robust stålram 

60 mm hjul lämpliga för hårda och mjuka golv 

Max belastning upp till 150 kg 

Tillverkarens garanti: 2 år (EU / NA) 

Vikt ca. 30 kg 

Kuddset ingår 

 

Mått 

Total höjd: 132 - 142 cm 

Sitthöjd: 48 - 58 cm 

Ryggstöd Höjd: 90 cm 

Ryggstöd Axelbredd: 47 cm 

Ryggstöd Ytterbredd: 52 cm 

Ryggstödets inre bredd: 28 cm 

Sittyta Ytterbredd: 52 cm 

Sittyta inre bredd: 33 cm 

Sittyta Djup: 48 cm 

Armstödsbredd: 10 cm 

Armstödsdjup: 24,5 cm 



Armstödshöjd (lägsta stolposition): 67 - 74,5 cm 

Armstöd Höjd (högsta stolposition): 73,5 - 80 cm 

Armstöd Inneravstånd: 48 - 52 cm 

53 - 57 cm 

 

Material 

Stål (ram) 

Kallskum (innerdämpning) 

Högteknologisk PU, tillverkat i Tyskland (klädsel) 

Aluminium (bas) 

Nylon / polyuretan (hjul) 

Polyuretan (armstöd) 

 

 


