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BESØK VÅRT SHOWROM 
OG BLI INSPIRERT
I våre showrom rundt omkring i landet 
finner du både gamle og nye klassikere. 

Her er bilder fra vårt showrom på Studio 
Skøi i Oslo, hvor vi byr på omvisning og en 
inspirerende møbelprat. 

Eikunds klassiker Krysset – Her redesignet av Martin Whatson
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Fora Form Atrium stol

NYHET

Menu Carrie Table Lamp 

SISTE NYTT INNEN 
DESIGN & INTERIØR

Et nytt år bringer nye muligheter og tid for 
kreativt påfyll før man skal i gang med nye 
prosjekter og utfordringer. 

Ifølge en undersøkelse gjennomført av 
selskapet Leesman er de fleste av oss 
mer produktive i hjemmekoselige 
arbeidssoner enn på det tradisjonelle 
kontoret. Etter lange perioder på 
hjemmekontor er kanskje ikke dette så 
rart? Nå tyder imidlertid mye på at 
interiørtrender i 2022 er påvirket av den 
merkelige tiden vi alle har vært gjennom. 

Mange av årets nyheter er inspirert av 
hjemmekoselige atmosfærer i valg av 
både tekstiler og materialer. I tillegg har 
behovet for ulike soner på arbeidsplassen 
endret seg. Det har skapt større 
etterspørsel etter rom som gir plass for 
samhandling og kreativitet, og som gjør 
det godt å jobbe.

NYHET

Kata loungestol fra Arper har vunnet priser for sitt bærekraftige design.

La deg inspirere det siste nye innen 
design og innredning i 2022.  
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Menu – Eave Modular Sofa og Marble Plinth bord   

&Tradition – Lato bord

Menu - Androgyne loungebord

Menu – Androgyne sidebord 

NÅ MED 
MARMOR 

FLATE

NATURSTEIN & MARMOR
TIDLØS ELEGANSE OG LUKSUS 

Et bredt spekter av farger og mønstre gjør det mulig å 
komponere enhver interiørstil. Marmor eller granitt er alltid et 
godt valg. Det bringer naturens farger, og følelsen av luksus og 
tidløs eleganse, inn i lokalene. 
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Vipp – Cabin spisebord og stoler 

NYHET
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Fogia Lyra – Designet av Andreas Engesvik

Myke tekstiler kan tilføre 
mye til et rom, og passer 
perfekt som en kontrast til 
for eksempel moderne 
møbler. 

&Tradition Little Petra loungestol 

MYKE OG LYSE
TEKSTILER

Menu Knitting Chair Sheepskin  

Fogia Tiki Pouf 

NORSK 
DESIGN
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Vipp Pouf 

&Tradition Margas stol og sofa 

Menu Knitting Chair Sheepskin 

DEILIG OG MYK Å TA PÅ!
Følelsen av myke tekstiler som saueskinn, er både god og varmende.  

NYHET
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Hjelle x Kibun – En leken og særegen kolleksjon av dekorative puter som er det perfekte sukkertøy til en hver sofa.  

POP OF 
COLOR 
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Vitra Uten.Silo - Nå i nye farger 

HAY - Arbour stol og sofa  

NYHET

HÅG Tion kontorstol kommer i mange farger og kombinasjoner

SPRIT OPP ARBEIDSPLASSEN 
MED EN SPREK FARGE

Enten det er i form av en fargerik lampe eller en 
kontorstol med et frisk tekstil. Farger gir energi, skaper 
trivsel og inspirerer, og øker både kreativitet og 
effektivitet.



Götessons Half a HutFogia Velar Sofa

VI ELSKER 
FARGER

Flowerpot VP3 bordlampe fra &Tradition
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NYHET!

Nå kommer den populære 
Panthella-lampen i en 
miniversjon med livlige farger.

Panthella Mini lanseres med 
en metallskjerm i stedet for 
akryl. Dette var også Verner 
Pantons opprinnelige idé, 
tilbake på 1970-tallet.

NYHET!

Quilton-kolleksjonen fra HAY har 
sjenerøse dimensjoner og skulpturelle 
former med myke polstrede seter. 

NYHET

NYHET
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FEELING ORDINARY OR 
EXTRA ORDINARY? 

Fora Form - Senso Frame 

HEM - Monster Ru

KLASSISKE SENSO 
FRA FORA FORM 

KOMMER NÅ MED NYE 
ELEMENTER OG 

TEKSTILER.

NYHET
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Panton Wire fra Montana Furniture legger nå til fargen «Pine» i fargepaletten.   

HEM - Last stool 

Sterke og  mørke farger 
passer perfekt til å 
kombinere med lyse, 
kontrasterende farger.

NYHET
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Fora Form - Note

SOFISTIKERT MED 
SORTE DETALJER 

NYHET Fora Form Note
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HÅG Tion kontorstol  

Eikund Veng spisestol Eikund Fluffy Lounge stol

Sorte møbler og interiør er blitt 
populære elementer i mange norske 
hjem og kontorer. 

NYHET
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Lammhults A22 stool og ArchalX bord 

Sopra Steria Oslo – Fantoni HUB Atelier hylle og bord 

Lammhults Atlas Air stol  

NYHET

NYHET
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Abstracta Zen Pod

Northern
Glint Wall lampe

HÅG
Tion kontorstol

Normann Copenhagen
Bit Stool 

Med interiør og møbler i svarte og 
mørke fargetoner kan man skape en 
kul stil på hjemmekontoret eller 
arbeidsplassen som både er lun, 
stemningsfull og trendy. 

NYHET
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Abstracta Zen Pod

Zen Pod fra Abstracta kommer i flere størrelser og utførelser

Etter lange perioder på hjemmekontor er det ingen tvil om at 
fremtidens kontor er annerledes og krever andre utførelser enn 
tidligere. Kontoret må i større grad tilreggelegge for fysiske 
kundemøter, interne (kreative) prosesser og rekreasjon. 

Gode møterom, og gjerne også flere av dem – i kombinasjon med 
mindre arbeidsrom hvor man kan sitte alene eller flere – blir altså 
viktig. Et stillerom kan både skjerme mot støy fra omgivelsene og 
skjerme omgivelsene for støy fra stillerommet. 

TRENDER PÅ ARBEIDSPLASSEN
ETTER HJEMMEKONTOR

NYHET
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Abstracta Plenty Pod

Rom i rommet. Fra vårt showrom på Studio Skøi.

Når du trenger et stille rom for et uforstyrret 
møte, arbeid eller en viktig telefonsamtale er 
Plenty Pod løsningen. Abstracta Plenty Pod 
og nye Zen Pod mobile, stille rom. 

De er spesielt egnet for støyende områder 
som åpne kontorer og offentlige rom. 
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Götessons Cake puffer og Plantpanel akustikkvegg 

Götessons Time Out

Götessons Cabin
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Selv om de fleste av oss er tilbake på kontoret, 
har vi blitt vant til og ser fordelen med å ta 
flere møter digitalt.

Et resultat av overgangen til digitale 
møteplasser, er at samhandling blir mer 
fleksibel og dynamisk. Korte videomøter med 
deling av dokumenter for å avklare en 
problemstilling, kan erstatte en telefonsamtale 
eller å måtte vente til neste fysiske møte. 

Les mer: 
Slik gjennomfører du et godt videomøte.

VITRA DANCING WALLS - Skillevegg som gir rom i rommet

Vitra Dancing Wall fra Stephan Hurlemann er virkelig skapt for den 
moderne verden. Dancing Wall er svært allsidig og bærbar, noe 
som gjør den til en ideell skillevegg for co-working og for å skape 
nye rom. 

Del kontoret eller arbeidsområde i individuelle soner på et 
øyeblikks varsel.   

Statsforvalteren i Agder – Vitra Dancing Wall skaper enkelt et rom i rommet. 

GJØR DET GODT Å MØTES - OVERALT

NYHET
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https://https//www.lindbak.no/av-lyd-og-bilde/slik-gjennomf%C3%B8rer-du-et-godt-videom%C3%B8te
https://www.lindbak.no/interior/statsforvalteren-i-agder


+Halle Opus High Back

Trekk deg tilbake 
med Opus

Opus-kolleksjonen er smart 
og lydisolert, og skaper et 
sjenerøst sted å jobbe og 
reflektere i fred. 

Ideen om å bruke lette 
metallrammer for å holde 
setet og ryggstøtten gir deg 
en følelse av 
tilbaketrukkenhet, men 
skaper samtidig et åpent 
interiør. 

FLEKSIBLE 
LØSNINGER

Del rommet, men slipp lys inn
Ray fra Karl Andersson og Soner er et av resultatene av et prosjekt for å endre et kontor med faste 
arbeidsplasser til et som gir større fleksibilitet med tanke på arbeidsmiljøet. Spilene tilfredsstiller ambisjonene 
om å utnytte naturlig lys i lokalene fullt ut. 

Karl Andersson og Soner Ray Room Divider 
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Abstracta Scala XL veggpanel 

NYHET

NYHET: Abstracta Holly lampe kombinerer akustikk og lys

Det er enkelt å forbedre et lydbilde, men å 
gjøre det med stil er den vanskelige delen. 

Nyheten Holly fra Abstracta er en skulpturell 
lampe med akustikkelementer som 
kombinerer akustikk og lys. 

Abstracta Scala XL veggpanel

GOD AKUSTIKK 
BLIR VIKTIGERE NYHET
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BRUK AV RESIRKULERT PLAST

Flere møbelleverandører har begynt å 
produsere møbler i helt eller delvis 
resirkulert plast. I tillegg har flere endret 
produksjonen av eksisterende møbler i ny 
til resirkulert plast. 

Den resirkulerte plasten kommer gjerne 
fra lokale industrier i nærheten av 
fabrikkene.
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MUUTO FIBER CHAIR COLLECTION
Av resirkulert plast og FSC-sertifisert tre.    

ARPER - KATA 
Med ramme av heltre og sete av 
resirkulert plast/polyester.

Arper Kata loungestoler har et lett og innbydende 
design. Møbeltrekket lages ved bruk av 3D 
strikketeknologi, der fibre fra resirkulert plast blir 
forvandlet til polyester. Den resirkulerte polyesteren 
krever mye mindre energi å produsere, enn vanlig 
polyester - opptil 75 prosent mindre CO2-utslipp.
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Mater Ocean Collection

HAY About A Chair ECO Collection

Vitra Tip Ton RE og Toolbox – Nå av resirkulert plast

1. HAY About a Chair Eco Collection
ECO-serien fokuserer på bruk av 
miljøvennlige materialer, uten å gå på 
bekostning av design. Den er miljømerket 
med EU Ecolabel, som vil si at produktene 
tilfredsstiller en rekke strenge miljøkrav.

2. Vitra Top Ton RE 
Den allsidige stolen passer like godt inne 
som ute og er laget av 100% resirkulert 
plast. 

3. Mater - Ocean Collection
Ocean er en kolleksjon som består av 
stoler, bord og benker, laget av 
resirkulerbare materialer fra plast og 
gamle fiskegarn.
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Magis Bell Chair

Bell Chair er en minimalistisk 
stablestol som tar maksimalt 
hensyn til miljøet.

Sammen med Konstantin Grcic 
har Magis utviklet en stol som er 
laget av 100% resirkulert 
materiale fra den lokale 
kjøretøyindustrien og fra Magis 
sin egen møbel-produksjon. 

De har foredlet industriavfallet 
sammen med en plastprodusent 
og utviklet en ny variant av 
plasten polypropen. 

100% av materialet kan også 
gjenbrukes og dermed inngå i et 
sirkulært kretsløp.  

HÅG har vunnet førsteplass 
i "Plastics Recycling Awards 
Europe" for deres limited 
edition HÅG Capisco Puls 
laget av resirkulerte 
brøytestikker.  
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HEM Udon stol og All Wood krakk 

Offecct Font sofa (Se mer fra prosjektet Viking Venture Trondheim)

SKINNDETALJER

COGNAC

Eikund Krysset 

NYHET

Fora Form DwellNYHET

NYHET
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Fogia Myko kontorstol. 

NYHET

Menu Brasilia Lounge Chair – Designet av Anderssen & Voll. 

SKINNDETALJER

LYST NYHET

NORSK 
DESIGN



VISSTE DU AT...

HEM Puffy – Designet av Faye Toogood   

TENDENS 
ORGANISKE 
FORMER

Puffy Lounge Chair ble lansert i 2021 og har 
allerede vunnet designprisen "Born Classic 
Prize" for fremtidige designklassikere delt ut 
på Stockholm Furniture & Light Fair 2021. 

En stol som sjarmerer med en herlig kontrast 
av former og materialer. Designet av Faye 
Toogood for interiørmerket HEM.
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Lammhults Sunny stol - En kombinasjon av 
buede stålrør, bærevev i lerretstoff og en 

sjenerøst stoppet pute. Resultatet er en en stol 
som fremstår som lett og luftig, samtlig som 

den er innbydende og avslappet.

NYHET
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Carl Hansen Ch25, Ch22, Ch26, Ch23 og Ch24 stol  

MØBLER I TRE
Treverk i interiør er en trend som har pågått i mange år

 - og er både moderne og klassisk.

Både furu-, eik eller bøkemøbler gir varme, karakter og 
originalitet til et hvert rom.  

Northern Oak lounge chair, Mass bord og Heat taklampe Karl Andersson & Soner Colo klappstol

NYHET

NYHET

32 //  Lindbak



Northern Pal krakk

´POM stool designet av Studio Sløyd for Objectstories 

Karl Andersson og Soner Ondule sofa

NYHETER
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Northern Mass bord I metals stål

Northern Glint lampe

TENDENS 
KROM OG 
RUSTFRITT STÅL

Møbler med detaljer av krom eller rustfritt stål er en 
fin måte å tilføre dybde og karakter på. De kjølige 
metallene er med på å skape en rein og moderne 
estetikk, mens de varme metallene som messing er 
med på å skape varme og et snev av eleganse og 
glamour. 

Lammhults Corso stol 

NYHET

NYHET

NYHET
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Fogia Myko stol

HAY ALL 82 Soft Duo  

B&B Italia Camaleonda sofa 

TENDENS 
SØM OG 
SKULPTURELLE 
FORMER 

Den lukseriøse sofaen Camaleonda 
designet av Mario Bellini for B&B Italia 

NYHET

Fogia Bollo Persimon og Myko stol  
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Vitra Soft Pad Chair EA

TENDENS
Vintage og klassikere
med lang levetid

Les mer om 
leveransen hos 
Arntzen de besche 
Trondheim

https://www.lindbak.no/interior/enkel-og-sirkul%C3%A6r-flytteprosess-hos-arntzen-de-besche
https://www.lindbak.no/interior/enkel-og-sirkul%C3%A6r-flytteprosess-hos-arntzen-de-besche
https://www.lindbak.no/interior/enkel-og-sirkul%C3%A6r-flytteprosess-hos-arntzen-de-besche
https://www.lindbak.no/interior/enkel-og-sirkul%C3%A6r-flytteprosess-hos-arntzen-de-besche


Vitra Eames Lounge Chair og Ottoman

TENDENS 
VINTAGE & 
KLASSIKERE 

Klassikeren City fra Fora Form kommer nå i ny drakt.  

Lindbak \\  37



Twisted Little Star bord 5680 med 
hvit overflate 125x125 cm og eikfiner 

skråben

Brunner Fina Soft møteromsstol i 
sort skinn, understell m/glidere

RE_6732-SU-SRT

Fora Form Con barkrakk SH:78, 
oransje overdel og sort understell

Lammhuls Archal stol medium rygg, i 
sort med polert alu. understell

Lammhults Archal stol høy rygg i sort 
med polert alu. understell

Montana Cargo garasjeskap grå
Kampanjepris: 0,- ekskl. mva

Kan brukes både på høyre og venstre side

RE_GRA3680-UT2v-mon

Montana Cargo uttrekkskap 
plommerød

Kampanjepris: 0,- ekskl. mva

Moderne design
Klassiker

RE_ROD3680-UT-H-mon

HAY About a Stool H:75 cm barkrakk 
i sort plast, lyst tre understell

Kampanjepris: 0,- ekskl. mva

Klassiker
Skandinavisk design

RE_AAS32-H-TU-SRT

Arper Catifa Sensit Office med 
oransje overdel og understell m/hjul

FINN BRUKTE FAVORITTER 
I VÅR NETTBUTIKK
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https://www.lindbak.no/papirfly/produkt-redirect?id=4979
https://www.lindbak.no/papirfly/produkt-redirect?id=4935
https://www.lindbak.no/papirfly/produkt-redirect?id=4938
https://www.lindbak.no/papirfly/produkt-redirect?id=4948
https://www.lindbak.no/papirfly/produkt-redirect?id=4947
https://www.lindbak.no/papirfly/produkt-redirect?id=5385
https://www.lindbak.no/papirfly/produkt-redirect?id=4997
https://www.lindbak.no/papirfly/produkt-redirect?id=4942
https://www.lindbak.no/papirfly/produkt-redirect?id=4933


FINN NYHETENE I VÅR NETTBUTIKK 
ELLER TA KONTAKT MED DIN LOKALE 

AVDELING
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Engelbrechts Joint  kontorstol er det ideelle valget for et hjørnekontor eller et elegant møte- og konferanserom.

Engelbrechts Joint stol i sort mesh, medium rygg, understell 
m/glidere

Elegant
Ideell for møterom eller arbeidsplassen på jobb eller hjemme
Pustende og elastisk mesh stoff

Engelbrechts Joint stol i brunt skinn, medium rygg, 
understell m/hjul

Elegant
Ideell for møterom eller arbeidsplassen på jobb eller hjemme
Slitesterkt skinn

GRØNNE VALG ER 
SMARTE VALG

De møblene og evt. annet 
utstyr som vi validerer som 
ombrukbare, plasseres på 
vårt gjenbrukslager med 
mål om videresalg og 
forlenget livssyklus.

Gjennom prosjektet 
GJENBRUK PÅ NETT er 
intensjonen å pilotere om 
digitale handelsplattformer 
kan gjøre det enklere å 
handle brukte møbler

Les om prosjektet her 
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Vitra Eames Wire Chair DKR er perfekt for bruk både innendørs og utendørs.

DET ER SNART TID FOR Å 
KUNNE NYTE UTEOMRÅDET.

Å legge til rette for at det er godt å
møtes på arbeidsplassen vil 
fremover bli enda viktigere. 

Arbeidsplassen er en sosial arena 
og akkurat nå vil det være
ekstra nyttig å kunne benytte gode
uteområder til å være sammen.

Noe av det viktigste du gjør når du 
skal møblere uteplassen, er å starte
planleggingen tidlig nok. 

Skal man ha løsninger på plass før 
mai kommer, så bør man starte 
med planleggingen i går tid før 
påske.  

Gjør det godt å møtes ute - 
kommer...  

SNART LYSERE TIDER
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LINDBAK - DITT LOKALE KOMPETANSESENTER

Alta
Postboks 158
9502 Alta
(Alma Halses vei 1)

Bergen
Postboks 487 Sentrum
5805 Bergen
(O.J. Brochs gate 16 E)

Bodø
Postboks 1204
8001 Bodø
(Nordstrandveien 63)

Drammen
Nedre Eikervei 8
3045 Drammen

Førde
Indre Hornnesvika  3
6809 Førde

Gjøvik
Ringvegen 16
2816 Gjøvik

Haugesund
Kvitsøygata 4
5537 Haugesund

Honningsvåg
Postboks 203
9751 Honningsvåg
(Storgata 4C)

Karasjok
Fitnodatgeaidnu 1
9730 Karasjok

Kirkenes
Arbeidergata 1
9915 Kirkenes

Kongsberg
Kirkegårdsveien 45
3616 Kongsberg

Kristiansund
Rørgata 8-10
6517 Kristiansund-N

Kristiansand
Kjøita 17
4630 Kristiansand

Lakselv
Postboks 144
9711 Lakselv
(Banaksenteret)

Levanger
Trekanten 1B
7652 Levanger

Mo i Rana
Moloveien 8
8622 Mo i Rana

Molde
Oscar Hanssenvei 1-3
6415 Molde

Namsos
Th. Sommerschields gate 5
7800 Namsos

Oslo
Drammensveien 130
0277 Oslo

Stavanger
Koppholen 19, Forus
4313 Sandnes

Tromsø
Kvaløyvegen 311
9016 Tromsø

Trondheim
Postboks 2435 Sluppen
7005 Trondheim
(Nordslettvegen 1)

Tynset
Postboks 3
2501 Tynset
Tomtegata 3

Vadsø
Postboks 103
9811 Vadsø
Strandgata 4

Ørsta
R-Senteret
6160 Hovdebygda

Ålesund
Spjelkavikvegen 130
6010 Ålesund

We make it 
work. At work


