
 

Let som en leg. Det er tanken bag den nye møbelserie LunaTM, som den danske møbelvirksomhed Leander præsenterer på 
Kind + Jugend 2019. Den nye serie forener virksomhedens nordiske designarv med kærligheden til barnets legende univers. 
Med hvert enkelt møbel i serien følger grundige overvejelser om form, funktionalitet og tilgængelighed. 

LunaTM-serien har et elegant og nordisk formsprog, tilsat en særlig kant, der giver serien et moderne udtryk. De skrå linjer 
og den fine balance mellem krop og ben giver møblerne en svævende lethed, der passer til både barnets univers og den 
voksnes. Møblerne er fleksible og kan ændre funktion i takt med, at familiens behov ændrer sig. 

”Godt design er holdbart, både i udtryk og kvalitet. LunaTM-serien er skabt til at vokse med barnet. Fra barndommens trygge 
rammer og ind i teenage- voksenlivet. Tremmesengen kan laves om til en smart sofa, og kommoden kan gå fra at løse et 
puslebehov til at dække et opbevaringsbehov på et værelse, i entreen eller stuen”, fortæller designer og grundlægger Stig 
Leander og fortsætter:

”Vi præsenterer desuden en spændende nyfortolkning af den klassiske skrivepult. Skrivepulten kan bruges på 
børneværelset både med og uden ben. Den kan bruges som opbevaringsmøbel i entreen eller stuen. Og når barnet 
forlader reden og skal stå på egne ben, kan den hænges på væggen og bruges som et skrivebord i studielejligheden. 
Det er med andre ord et møbel, der kan følge dig igennem livet”. 

Tilgængeligt design
”Med LunaTM-serien vil vi gøre smukt møbeldesign tilgængeligt for så mange som muligt. Uden at gå på kompromis med de 
kvaliteter, der kendetegner godt, nordisk design. Det betyder, at alle møbler i serien rummer gennemtænkte detaljer og en 
gedigen kvalitet, der gør hverdagen til en leg, både for barnet og dets forældre.” 

LunaTM-serien består af en kommode, en seng i to størrelser, en skrivepult og et skab i to størrelser. 
Nyhederne kan opleves på Kind + Jugend 2019 og findes i handlen fra 2020.

For yderligere information kontakt venligst: 
Maja Due, Marketing Coordinator hos Leander, e-mail: marketing@leander.com

OM LEANDER
Leander en international møbelproducent, der designer kvalitetsmøbler til børn. 
Virksomhedens vision er at gøre en forskel i hverdagen for forældre og deres børn. 
Møblerne tager udgangspunkt i barnets behov og inspirer til leg og kreativitet. 
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