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4    Velkommen  



6    Velkommen  
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12    Restaurant og bar stole

Enkel og elegant stol, med flotte detaljer i tidløst design. Stolen er 
udført i træ, som fås i 4 bejdse farver og 5 lak farver.  
Her vist i valnød.

String stolen er med sit klassiske look og mange farvevarianter veleg-
net til mange forskellige formål, især til restaurant eller cafe. 

Materiale: Træ · Bredde: 45 cm · Dybde: 51 cm · Højde: 83 cm · 
Siddehøjde: 46 cm · Sædebredde: 45 cm · Sædedybde: 45 cm · Vægt: 
3,6 kg

String stol - bejdse

3

Art.nr. 17101
Cognac

Art.nr. 17102
Wenge

Art.nr. 17103
Valnød

Art.nr. 17100
White wash

NYHED

Enkel og elegant stol, med flotte detaljer i tidløst design. Stolen er 
udført i træ, som fås i 4 bejdse farver og 5 lak farver.  
Her vist i blå.

String stolen er med sit klassiske look og mange farvevarianter veleg-
net til mange forskellige formål, især til restaurant eller cafe. 

Materiale: Træ · Bredde: 45 cm · Dybde: 51 cm · Højde: 83 cm · 
Siddehøjde: 46 cm · Sædebredde: 45 cm · Sædedybde: 45 cm · Vægt: 
3,6 kg

String stol - lak

3

Art.nr. 17105
Gul

Art.nr. 17106
Blå

Art.nr. 17107
Grå

Art.nr. 17104
Sort

Art.nr. 17108
Hvid

NYHED



      13Restaurant og bar stole

Enkel og elegant stol, med flotte detaljer i tidløst design. Stolen er 
udført i træ, som fås i 4 bejdse farver og 5 lak farver.  
Her vist i white wash.

String stolen er med sit klassiske look og mange farvevarianter veleg-
net til mange forskellige formål, især til restaurant eller cafe. 

Materiale: Træ · Bredde: 45 cm · Dybde: 51 cm · Højde: 105,5 cm · 
Siddehøjde: 75 cm · Sædebredde: 45 cm · Sædedybde: 45 cm · Vægt: 
5 kg

String barstol - bejdse

3

Art.nr. 17110
Cognac

Art.nr. 17111
Wenge

Art.nr. 17112
Valnød

Art.nr. 17109
White wash

NYHED

Enkel og elegant stol, med flotte detaljer i tidløst design. Stolen er 
udført i træ, som fås i 4 bejdse farver og 5 lak farver.  
Her vist i sort.

String stolen er med sit klassiske look og mange farvevarianter veleg-
net til mange forskellige formål, især til restaurant eller cafe. 

Materiale: Træ · Bredde: 45 cm · Dybde: 51 cm · Højde: 105,5 cm · 
Siddehøjde: 75 cm · Sædebredde: 45 cm · Sædedybde: 45 cm · Vægt: 
5 kg

String barstol - lak

3

Art.nr. 17114
Gul

Art.nr. 17115
Blå

Art.nr. 17116
Grå

Art.nr. 17113
Sort

Art.nr. 17117
Hvid

NYHED



14    Restaurant og bar stole

Robust stol med god siddekomfort i nordisk design. Stolen er udført i 
træ, som fås i 5 lak farver og 4 bejdse farver. 
Her vist i white wash. 

Heavy er med sit nordiske design og mange farvevarianter velegnet 
til mange forskellige formål, især til f.eks. restaurent eller cafe. Vi hjæl-
per gerne med at sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 88,5 cm · 
Siddehøjde: 47 cm · Sædebredde: 47 cm · Sædedybde: 52 cm · Vægt: 
8,4 kg

Heavy stol - bejdse

3

Art.nr. 17119
Cognac

Art.nr. 17120
Wenge

Art.nr. 17121
Valnød

Art.nr. 17118
White wash

NYHED

Robust stol med god siddekomfort i nordisk design. Stolen er udført i 
træ, som fås i 5 lak farver og 4 bejdse farver. 
Her vist i sort. 

Heavy er med sit nordiske design og mange farvevarianter velegnet 
til mange forskellige formål, især til f.eks. restaurent eller cafe. Vi hjæl-
per gerne med at sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 88,5 cm · 
Siddehøjde: 47 cm · Sædebredde: 47 cm · Sædedybde: 52 cm · Vægt: 
8,4 kg

Heavy stol - lak

3

Art.nr. 17123
Gul

Art.nr. 17124
Blå

Art.nr. 17125
Grå

Art.nr. 17122
Sort

Art.nr. 17126
Hvid

NYHED



      15Restaurant og bar stole

Robust stol med god siddekomfort i nordisk design. Stolen er udført i 
træ, som fås i 5 lak farver og 4 bejdse farver. 
Her vist i cognac. 

Heavy er med sit nordiske design og mange farvevarianter velegnet 
til mange forskellige formål, især til f.eks. restaurent eller cafe. Vi hjæl-
per gerne med at sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 101 cm · 
Siddehøjde: 74 cm · Sædebredde: 47 cm · Sædedybde: 52 cm · Vægt: 
8,9 kg

Heavy barstol - bejdse

3

Art.nr. 17128
Cognac

Art.nr. 17129
Wenge

Art.nr. 17130
Valnød

Art.nr. 17127
White wash

NYHED

Robust stol med god siddekomfort i nordisk design. Stolen er udført i 
træ, som fås i 5 lak farver og 4 bejdse farver. 
Her vist i gul. 

Heavy er med sit nordiske design og mange farvevarianter velegnet 
til mange forskellige formål, især til f.eks. restaurent eller cafe. Vi hjæl-
per gerne med at sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 101 cm · 
Siddehøjde: 74 cm · Sædebredde: 47 cm · Sædedybde: 52 cm · Vægt: 
8,9 kg

Heavy barstol - lak

3

Art.nr. 17132
Gul

Art.nr. 17133
Blå

Art.nr. 17134
Grå

Art.nr. 17131
Sort

Art.nr. 17135
Hvid

NYHED



16    Restaurant og bar stole

Elegant stol i dampbøjet træ, som fås i 4 bejdse farver og 5 lak farver.
Her vist i cognac.

Winnie stol er i sit klassiske franske design og mange farvevarianter 
oplagt til den lille hyggelige cafe eller restaurant. Vi hjælper gerne 
med at sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 41 cm · Dybde: 54,5 cm · Højde: 88 cm · 
Siddehøjde: 46 cm · Sædebredde: 41 cm · Sædedybde: 41 cm · Vægt: 
3,1 kg

Winnie stol - bejdse

3

Art.nr. 17137
Cognac

Art.nr. 17138
Wenge

Art.nr. 17139
Valnød

Art.nr. 17136
White wash

NYHED

Elegant stol i dampbøjet træ, som fås i 4 bejdse farver og 5 lak farver.
Her vist i sort.

Winnie stol er i sit klassiske franske design og mange farvevarianter 
oplagt til den lille hyggelige cafe eller restaurant. Vi hjælper gerne 
med at sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 41 cm · Dybde: 54,5 cm · Højde: 88 cm · 
Siddehøjde: 46 cm · Sædebredde: 41 cm · Sædedybde: 41 cm · Vægt: 
3,1 kg

Winnie stol - lak

3

Art.nr. 17141
Gul

Art.nr. 17142
Blå

Art.nr. 17143
Grå

Art.nr. 17140
Sort

Art.nr. 17144
Hvid

NYHED



      17Restaurant og bar stole

Elegant stol i dampbøjet træ, som fås i 4 bejdse farver og 5 lak farver.
Her vist i white wash.

Winnie stol er i sit klassiske franske design og mange farvevarianter 
oplagt til den lille hyggelige cafe eller restaurant. Vi hjælper gerne 
med at sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 43 cm · Dybde: 52 cm · Højde: 109 cm · 
Siddehøjde: 75 cm · Sædebredde: 42 cm · Sædedybde: 42 cm · Vægt: 
4,1 kg

Winnie barstol - bejdse

3

Art.nr. 17146
Cognac

Art.nr. 17147
Wenge

Art.nr. 17148
Valnød

Art.nr. 17145
White wash

NYHED

Elegant stol i dampbøjet træ, som fås i 4 bejdse farver og 5 lak farver.
Her vist i gul.

Winnie stol er i sit klassiske franske design og mange farvevarianter 
oplagt til den lille hyggelige cafe eller restaurant. Vi hjælper gerne 
med at sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 43 cm · Dybde: 52 cm · Højde: 109 cm · 
Siddehøjde: 75 cm · Sædebredde: 42 cm · Sædedybde: 42 cm · Vægt: 
4,1 kg

Winnie barstol - lak

3

Art.nr. 17150
Gul

Art.nr. 17151
Blå

Art.nr. 17152
Grå

Art.nr. 17149
Sort

Art.nr. 17153
Hvid

NYHED



18    Restaurant og bar stole

Klassisk designet stol, som kommer i i 4 bejdse farver og 5 lak farver.
Her vist i wenge.

Det elegante klassiske design og de mange varianter gør at den er 
perfekt til den klassiske eller trendy cafe. Vi hjælper gerne med at 
sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 47 cm · Dybde: 52 cm · Højde: 83,5 cm · Sid-
dehøjde: 46 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 44 cm · Vægt: 5,2 
kg

Henry stol - bejdse

3

Art.nr. 17155
Cognac

Art.nr. 17156
Wenge

Art.nr. 17157
Valnød

Art.nr. 17154
White wash

NYHED

Klassisk designet stol, som kommer i i 4 bejdse farver og 5 lak farver.
Her vist i blå.

Det elegante klassiske design og de mange varianter gør at den er 
perfekt til den klassiske eller trendy cafe. Vi hjælper gerne med at 
sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 47 cm · Dybde: 52 cm · Højde: 83,5 cm · Sid-
dehøjde: 46 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 44 cm · Vægt: 5,2 
kg

Henry stol - lak

3

Art.nr. 17159
Gul

Art.nr. 17160
Blå

Art.nr. 17161
Grå

Art.nr. 17158
Sort

Art.nr. 17162
Hvid

NYHED



      19Restaurant og bar stole

Klassisk designet stol, som kommer i i 4 bejdse farver og 5 lak farver.
Her vist i valnød.

Det elegante klassiske design og de mange varianter gør at den er 
perfekt til den klassiske eller trendy cafe. Vi hjælper gerne med at 
sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 47 cm · Dybde: 52,5 cm · Højde: 110,5 cm · 
Siddehøjde: 75 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 44 cm · Vægt: 
5,7 kg

Henry barstol - bejdse

3

Art.nr. 17164
Cognac

Art.nr. 17165
Wenge

Art.nr. 17166
Valnød

Art.nr. 17163
White wash

NYHED

Klassisk designet stol, som kommer i i 4 bejdse farver og 5 lak farver.
Her vist i grå.

Det elegante klassiske design og de mange varianter gør at den er 
perfekt til den klassiske eller trendy cafe. Vi hjælper gerne med at 
sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 47 cm · Dybde: 52,5 cm · Højde: 110,5 cm · 
Siddehøjde: 75 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 44 cm · Vægt: 
5,7 kg

Henry barstol - lak

3

Art.nr. 17168
Gul

Art.nr. 17169
Blå

Art.nr. 17170
Grå

Art.nr. 17167
Sort

Art.nr. 17171
Hvid

NYHED



20    Restaurant og bar stole

Let og raffineret pindestol til det elegante skandinaviske miljø. People 
kommer i i 4 bejdse farver og 5 lak farver.
Her vist i white wash.

En klassisk stol med super siddekomfort i varianter gør at den er 
perfekt til den klassiske eller trendy cafe. Vi hjælper gerne med at 
sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 43,5 cm · Dybde: 49 cm · Højde: 85 cm · Sid-
dehøjde: 46 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 44 cm · Vægt: 5 
kg

People stol - bejdse

3

Art.nr. 17173
Cognac

Art.nr. 17174
Wenge

Art.nr. 17175
Valnød

Art.nr. 17172
White wash

NYHED

Let og raffineret pindestol til det elegante skandinaviske miljø. People 
kommer i i 4 bejdse farver og 5 lak farver.
Her vist i gul.

En klassisk stol med super siddekomfort i varianter gør at den er 
perfekt til den klassiske eller trendy cafe. Vi hjælper gerne med at 
sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 43,5 cm · Dybde: 49 cm · Højde: 85 cm · Sid-
dehøjde: 46 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 44 cm · Vægt: 5 
kg

People stol - lak

3

Art.nr. 17177
Gul

Art.nr. 17178
Blå

Art.nr. 17179
Grå

Art.nr. 17176
Sort

Art.nr. 17180
Hvid

NYHED



      21Restaurant og bar stole

Let og raffineret pindestol til det elegante skandinaviske miljø. People 
kommer i i 4 bejdse farver og 5 lak farver.
Her vist i wenge.

En klassisk stol med super siddekomfort i varianter gør at den er 
perfekt til den klassiske eller trendy cafe. Vi hjælper gerne med at 
sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 41 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 104 cm · Sid-
dehøjde: 75 cm · Sædebredde: 41 cm · Sædedybde: 41 cm · Vægt: 6,8 
kg

People barstol - bejdse

3

Art.nr. 17182
Cognac

Art.nr. 17183
Wenge

Art.nr. 17184
Valnød

Art.nr. 17181
White wash

NYHED

Let og raffineret pindestol til det elegante skandinaviske miljø. People 
kommer i i 4 bejdse farver og 5 lak farver.
Her vist i grå.

En klassisk stol med super siddekomfort i varianter gør at den er 
perfekt til den klassiske eller trendy cafe. Vi hjælper gerne med at 
sammensætte præcis den stemning du leder efter.

Materiale: Træ · Bredde: 41 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 104 cm · Sid-
dehøjde: 75 cm · Sædebredde: 41 cm · Sædedybde: 41 cm · Vægt: 6,8 
kg

People barstol - lak

3

Art.nr. 17186
Gul

Art.nr. 17187
Blå

Art.nr. 17188
Grå

Art.nr. 17185
Sort

Art.nr. 17189
Hvid

NYHED



22    Restaurant og bar stole

Stol i massiv træ med polstret sæde. Stolen fås i 3 varianter. En ele-
gant og meget komfortabel stol.

Se den i vores showroom.

Materiale: Træ · Bredde: 52 cm · Dybde: 53 cm · Højde: 78 cm · Sidde-
højde: 47 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 45 cm · Vægt: 6 kg

Art.nr. 17196

Gea stol - eg natur

Stol i massiv træ med polstret sæde. Stolen fås i 3 varianter. En ele-
gant og meget komfortabel stol.

Se den i vores showroom.

Materiale: Træ · Bredde: 52 cm · Dybde: 53 cm · Højde: 78 cm · Sidde-
højde: 47 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 45 cm · Vægt: 6 kg

Art.nr. 17198

Gea stol - eg hvid

Stol i massiv træ med polstret sæde. Stolen fås i 3 varianter. En ele-
gant og meget komfortabel stol.

Se den i vores showroom.

Materiale: Træ · Bredde: 52 cm · Dybde: 53 cm · Højde: 78 cm · Sidde-
højde: 47 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 45 cm · Vægt: 6 kg

Art.nr. 17197

Gea stol - eg mørk

NYHED

NYHED

NYHED

3

3

3



      23Restaurant og bar stole

Flot og komfortabel kvalitetsstol i tidløst design. Med polstret sæde 
og ryg.

Materiale: Træ · Vægt: 6,25 kg · Bredde: 41 cm · Dybde: 58cm · Højde: 
99 cm · Siddehøjde: 49 cm · Sædebredde: 41 cm · Sædedybde: 42 cm

Art.nr. 11290

Darcy stol wenge/sort

3

W07/ZF-07 Se bejdse- og polsterfarver denne side.

W01
hvid

W02
bøg

W03
cognac

W04
palisander

W05
wengé

W06
sort

W07
valnød

Bejdsefarver til alle træstole

Bronco kunstlæder - til alle træstole med polster

ZF-01
hvid

ZF-02
creme

ZF-03
beige

ZF-04
brun

ZF-05
rød

ZF-06
blå

ZF-07
sort

ZF-21
beige

ZF-22
m. beige

ZF-23
orange

ZF-24
rød

ZF-25
mørk rød

ZF-26
æblegrøn

Vence polster - til alle træstole med polster

ZF-27
rød

ZF-28
lilla

ZF-29
turkis

ZF-30
lys blå

ZF-31
blå

Narbonne polster - til alle træstole med polster

ZF-32
grå

ZF-33
beige

ZF-34
oliven

ZF-35
rust

ZF-36
rød

ZF-37
hasselnød

Auxerre polster - til alle træstole med polster

ZF-38
brun

ZF-39
sort

Til alle stole kan der vælges mellem 7 bejdsefarver. 

Til alle stole med polster kan der vælges mellem 46 polsterfarver.

 

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle bejdse- og polsterfarver på side 502-503.



24    Restaurant og bar stole

En flot og komfortabel kvalitetsstol i tidløst design. Professionelt ud-
ført med polstret sæde og ryg for god komfort. 

Materiale: Træ · Vægt: 6 kg · Bredde: 43,5 cm · Dybde: 56,5 cm · 
Højde: 82,5 cm · Siddehøjde: 48 cm · Sædebredde: 43,5 cm · Sæde-
dybde: 43,5 cm

Art.nr. 09417C

Madonna stol wenge/sort

3

W07/ZF-07 Se bejdse- og polsterfarver næste side.

En flot og komfortabel kvalitetsstol i tidløst design. Professionelt ud-
ført med polstret sæde og ryg for god komfort. 

Materiale: Træ · Vægt: 6,2 kg · Bredde: 43,5 cm · Dybde: 56,5 cm · 
Højde: 82,5 cm · Siddehøjde: 48 cm · Sædebredde: 43,5 cm · Sæde-
dybde: 43,5 cm

Art.nr. 09421C

Madonna Premium stol wenge/sort

3

W07/ZF-07 Se bejdse- og polsterfarver næste side.

En flot og komfortabel kvalitetsstol i tidløst design. Professionelt ud-
ført med polstret sæde og ryg for god komfort. 

Materiale: Træ · Vægt: 6,1 kg · Bredde: 47,5 cm · Dybde: 56,5 cm · 
Højde: 114 cm · Siddehøjde: 80 cm · Sædebredde: 43 cm · Sæde-
dybde: 44 cm

Art.nr. 09425

Madonna barstol wenge/sort

3

W07/ZF-07 Se bejdse- og polsterfarver næste side.



      25Restaurant og bar stole

W01
hvid

W02
bøg

W03
cognac

W04
palisander

W05
wengé

W06
sort

W07
valnød

Bejdsefarver til alle træstole

Bronco kunstlæder - til alle træstole med polster

ZF-01
hvid

ZF-02
creme

ZF-03
beige

ZF-04
brun

ZF-05
rød

ZF-06
blå

ZF-07
sort

ZF-21
beige

ZF-22
m. beige

ZF-23
orange

ZF-24
rød

ZF-25
mørk rød

ZF-26
æblegrøn

Vence polster - til alle træstole med polster

ZF-27
rød

ZF-28
lilla

ZF-29
turkis

ZF-30
lys blå

ZF-31
blå

Narbonne polster - til alle træstole med polster

ZF-32
grå

ZF-33
beige

ZF-34
oliven

ZF-35
rust

ZF-36
rød

ZF-37
hasselnød

Auxerre polster - til alle træstole med polster

ZF-38
brun

ZF-39
sort

Til alle stole kan der vælges mellem 7 bejdsefarver. 

Til alle stole med polster kan der vælges mellem 46 polsterfarver.

 

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle bejdse- og polsterfarver på side 502-503.

En flot og komfortabel kvalitetsstol i tidløst design. Professionelt ud-
ført med polstret sæde og ryg for god komfort. 

Materiale: Træ · Vægt: 6,7 kg · Bredde: 47,5 cm · Dybde: 56,5 cm · 
Højde: 114 cm · Siddehøjde: 80 cm · Sædebredde: 43 cm · Sæde-
dybde: 44 cm

Art.nr. B-004

Madonna Premium barstol wenge/sort

3

W07/ZF-07 Se bejdse- og polsterfarver næste side.



26    Restaurant og bar stole

Elegant og komfortabel stol i flot finish. Med polstret sæde. 

Se bejdse- og polsterfarver på næste side.
Her vist wengéfarvet/sort kunstlæder.

Materiale: Træ · Vægt: 6,6 kg · Bredde: 43 cm · Dybde: 53,5 cm · 
Højde: 81,5 cm · Siddehøjde: 48 cm · Sædebredde: 43 cm · Sæde-
dybde: 53,5 cm

Art.nr. A-010

Mary stol

3

CM

Stærk og funktionel stol med dekorativ kaffekop udskåret i ryglænet. 

Materiale: Træ · Vægt: 5,5 kg · Bredde: 47,5 cm · Dybde: 47,5 cm · 
Højde: 82 cm · Siddehøjde: 47 cm · Sædebredde: 47,5 cm · Sæde-
dybde: 40 cm

Art.nr. 09427

Café stol wenge/sort

3

W07/ZF-07 Se bejdse- og polsterfarver næste side.

Stærk og stilren barstol med polstret sæde.

Materiale: Træ · Vægt: 6,5 kg · Bredde: 32,5 cm · Dybde: 32,5 cm · 
Højde: 80 cm · Siddehøjde: 80 cm · Sædebredde: 32,5 cm · Sæde-
dybde: 32,.5 cm

Art.nr. 09428

Layla barstol wenge/sort

3

W07/ZF-07 Se bejdse- og polsterfarver næste side.



      27Restaurant og bar stole

Flot og stilren, robust stol i høj kvalitet. Med polstret sæde.

Se bejdse- og polsterfarver på denne side. 
Her vist wengéfarvet/lyst stof.

Materiale: Træ · Vægt: 7,1 kg · Bredde: 46 cm · Dybde: 54 cm · Højde: 
88,5 cm · Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 46 cm · Sædedybde: 42 
cm

Art.nr. A-005

Suzzi stol

3

CM

W01
hvid

W02
bøg

W03
cognac

W04
palisander

W05
wengé

W06
sort

W07
valnød

Bejdsefarver til alle træstole

Bronco kunstlæder - til alle træstole med polster

ZF-01
hvid

ZF-02
creme

ZF-03
beige

ZF-04
brun

ZF-05
rød

ZF-06
blå

ZF-07
sort

ZF-21
beige

ZF-22
m. beige

ZF-23
orange

ZF-24
rød

ZF-25
mørk rød

ZF-26
æblegrøn

Vence polster - til alle træstole med polster

ZF-27
rød

ZF-28
lilla

ZF-29
turkis

ZF-30
lys blå

ZF-31
blå

Narbonne polster - til alle træstole med polster

ZF-32
grå

ZF-33
beige

ZF-34
oliven

ZF-35
rust

ZF-36
rød

ZF-37
hasselnød

Auxerre polster - til alle træstole med polster

ZF-38
brun

ZF-39
sort

Til alle stole kan der vælges mellem 7 bejdsefarver. 

Til alle stole med polster kan der vælges mellem 46 polsterfarver.

 

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle bejdse- og polsterfarver på side 502-503.



28    Restaurant og bar stole

Elegant og komfortabel stol i klassisk stil. Med polstret sæde og ryg. 

Se bejdse- og polsterfarver på næste side.
Her vist wengéfarvet/lyst stof.

Materiale: Træ · Vægt: 7,6 kg · Bredde: 46 cm · Dybde: 57 cm · Højde: 
90 cm · Siddehøjde: 51,5 cm · Sædebredde: 46 cm · Sædedybde: 45 
cm

Art.nr. A-014

Elizabeth stol

3

CM

Elegant og komfortabel stol i klassisk stil. Med polstret sæde og ryg. 

Se bejdse- og polsterfarver på næste side.
Her vist wengéfarvet/lyst stof.

Materiale: Træ · Vægt: 8,5 kg · Bredde: 58 cm · Dybde: 57 cm · Højde: 
90 cm · Siddehøjde: 51,5 cm · Sædebredde: 46 cm · Sædedybde: 45 
cm

Art.nr. A-015

Elizabeth stol med armlæn

3

CM

Flot og stilren, robust stol i høj kvalitet. Med polstret sæde.

Se bejdse- og polsterfarver på næste side. 
Her vist wengéfarvet/lyst stof.

Materiale: Træ · Vægt: 6,3 kg · Bredde: 47 cm · Dybde: 56 cm · Højde: 
96 cm · Siddehøjde: 47 cm · Sædebredde: 47 cm · Sædedybde: 47 cm

Art.nr. A-013

Elisa stol

3

CM



      29Restaurant og bar stole

Elegant stol i klassisk stil. Behagelig siddekomfort. Med polstret sæde.

Se bejdse- og polsterfarver på denne side. 
Her vist wengéfarvet/lyst stof.

Materiale: Træ · Vægt: 7,8 kg · Bredde: 58,5 cm · Dybde: 61 cm · Højde: 
79 cm · Siddehøjde: 44,5 cm · Sædebredde: 51 cm · Sædedybde: 46 
cm

Art.nr. A-020

Caroline stol

3

CM

W01
hvid

W02
bøg

W03
cognac

W04
palisander

W05
wengé

W06
sort

W07
valnød

Bejdsefarver til alle træstole

Bronco kunstlæder - til alle træstole med polster

ZF-01
hvid

ZF-02
creme

ZF-03
beige

ZF-04
brun

ZF-05
rød

ZF-06
blå

ZF-07
sort

ZF-21
beige

ZF-22
m. beige

ZF-23
orange

ZF-24
rød

ZF-25
mørk rød

ZF-26
æblegrøn

Vence polster - til alle træstole med polster

ZF-27
rød

ZF-28
lilla

ZF-29
turkis

ZF-30
lys blå

ZF-31
blå

Narbonne polster - til alle træstole med polster

ZF-32
grå

ZF-33
beige

ZF-34
oliven

ZF-35
rust

ZF-36
rød

ZF-37
hasselnød

Auxerre polster - til alle træstole med polster

ZF-38
brun

ZF-39
sort

Til alle stole kan der vælges mellem 7 bejdsefarver. 

Til alle stole med polster kan der vælges mellem 46 polsterfarver.

 

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle bejdse- og polsterfarver på side 502-503.



30    Restaurant og bar stole

Flot og stilren stol i høj kvalitet. Med polstret sæde. 

Se bejdse- og polsterfarver på næste side.
Her vist wengéfarvet/lyst stof.

Materiale: Træ · Vægt: 5,5 kg · Bredde: 47,5 cm · Dybde: 53 cm · Højde: 
82 cm · Siddehøjde: 44 cm · Sædebredde: 42 cm · Sædedybde: 41 cm

Art.nr. A-006

Louisa stol

3

CM

Flot og stilren stol i høj kvalitet. Med polstret sæde. 

Se bejdse- og polsterfarver på næste side.
Her vist wengéfarvet/lyst stof.

Materiale: Træ · Vægt: 6,4 kg · Bredde: 52 cm · Dybde: 53 cm · Højde: 
82 cm · Siddehøjde: 44 cm · Sædebredde: 42 cm · Sædedybde: 41 cm

Art.nr. A-007

Louisa stol med armlæn

3

CM

Enkel og elegant klassisk wienerstol. Tidløst design.

Se bejdsefarver på næste side. 
Her vist wengéfarvet.

Materiale: Træ · Vægt: 3,2 kg · Bredde: 42 cm · Dybde: 54 cm · Højde: 
88 cm · Siddehøjde: 46 cm · Sæde diameter: 41 cm

Art.nr. A-024

Winnie stol

30 stk. 560,00 DKK

60 stk. 520,00 DKK

90 stk. 480,00 DKK3

CM



      31Restaurant og bar stole

Enkel og elegant klassisk wienerstol. Tidløst design. Med polstret 
sæde.

Se bejdse- og polsterfarver på denne side. 
Her vist wengéfarvet/lyst stof.

Materiale: Træ · Vægt: 3,2 kg · Bredde: 42 cm · Dybde: 54 cm · Højde: 
88 cm · Siddehøjde: 46 cm · Sæde diameter: 41 cm

Art.nr. A-025

Winnie Premium stol

3

CM

W01
hvid

W02
bøg

W03
cognac

W04
palisander

W05
wengé

W06
sort

W07
valnød

Bejdsefarver til alle træstole

Bronco kunstlæder - til alle træstole med polster

ZF-01
hvid

ZF-02
creme

ZF-03
beige

ZF-04
brun

ZF-05
rød

ZF-06
blå

ZF-07
sort

ZF-21
beige

ZF-22
m. beige

ZF-23
orange

ZF-24
rød

ZF-25
mørk rød

ZF-26
æblegrøn

Vence polster - til alle træstole med polster

ZF-27
rød

ZF-28
lilla

ZF-29
turkis

ZF-30
lys blå

ZF-31
blå

Narbonne polster - til alle træstole med polster

ZF-32
grå

ZF-33
beige

ZF-34
oliven

ZF-35
rust

ZF-36
rød

ZF-37
hasselnød

Auxerre polster - til alle træstole med polster

ZF-38
brun

ZF-39
sort

Til alle stole kan der vælges mellem 7 bejdsefarver. 

Til alle stole med polster kan der vælges mellem 46 polsterfarver.

 

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle bejdse- og polsterfarver på side 502-503.



32    Restaurant og bar stole

Flot og stilren barstol i høj kvalitet. Med polstret sæde. 

Se bejdse- og polsterfarver på næste side.
Her vist wengéfarvet/sort kunstlæder.

Materiale: Træ · Vægt: 7,5 kg · Bredde: 47,5 cm · Dybde: 57 cm · Højde: 
113,5 cm · Siddehøjde: 75 cm · Sædebredde: 47,5 cm · Sædedybde: 49 
cm

Art.nr. B-013

Mary barstol

3

CM

Stilren stol i høj kvalitet. Med polstret sæde. 

Se bejdse- og polsterfarver på næste side.
Her vist wengéfarvet/lyst stof.

Materiale: Træ · Vægt: 6,4 kg · Bredde: 42 cm · Dybde: 47,5 cm · Højde: 
109 cm · Siddehøjde: 79 cm · Sædebredde: 40 cm · Sædedybde: 37,5 
cm

Art.nr. B-002

Louisa barstol

3

CM

Komfortabel barstol i høj kvalitet. Med polstret sæde. 

Se bejdse- og polsterfarver på næste side.
Her vist wengéfarvet/lyst stof.

Materiale: Træ · Vægt: 5 kg · Bredde: 48 cm · Dybde: 54 cm · Højde: 
111 cm · Siddehøjde: 82 cm · Sædebredde: 48 cm · Sædedybde: 46 
cm

Art.nr. B-009

Josefina barstol

3

CM



      33Restaurant og bar stole

Stærk barstol med dekorativ kaffekop udskåret i ryglænet. 

Se bejdse- og polsterfarver på denne side.
Her vist wengéfarvet/sort kunstlæder.

Materiale: Træ · Vægt: 6,4 kg · Bredde: 42 cm · Dybde: 47,5 cm · Højde: 
109 cm · Siddehøjde: 79 cm · Sædebredde: 40 cm · Sædedybde: 37,5 
cm

Art.nr. B-014

Café barstol

3

CM

W01
hvid

W02
bøg

W03
cognac

W04
palisander

W05
wengé

W06
sort

W07
valnød

Bejdsefarver til alle træstole

Bronco kunstlæder - til alle træstole med polster

ZF-01
hvid

ZF-02
creme

ZF-03
beige

ZF-04
brun

ZF-05
rød

ZF-06
blå

ZF-07
sort

ZF-21
beige

ZF-22
m. beige

ZF-23
orange

ZF-24
rød

ZF-25
mørk rød

ZF-26
æblegrøn

Vence polster - til alle træstole med polster

ZF-27
rød

ZF-28
lilla

ZF-29
turkis

ZF-30
lys blå

ZF-31
blå

Narbonne polster - til alle træstole med polster

ZF-32
grå

ZF-33
beige

ZF-34
oliven

ZF-35
rust

ZF-36
rød

ZF-37
hasselnød

Auxerre polster - til alle træstole med polster

ZF-38
brun

ZF-39
sort

Til alle stole kan der vælges mellem 7 bejdsefarver. 

Til alle stole med polster kan der vælges mellem 46 polsterfarver.

 

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle bejdse- og polsterfarver på side 502-503.



34    Restaurant og bar stole

Flot og stilren barstol i høj kvalitet. Med polstret sæde. 

Se bejdsefarver på næste side.
Her vist wengéfarvet.

Materiale: Træ · Vægt: 7,5 kg · Bredde: 47,5 cm · Dybde: 57 cm · Højde: 
113,5 cm · Siddehøjde: 75 cm · Sædebredde: 47,5 cm · Sædedybde: 49 
cm

Art.nr. B-011

Nova barstol

3

CM

Stilren stol i høj kvalitet. Med polstret sæde. 

Se bejdse- og polsterfarver på næste side.
Her vist wengéfarvet/sort kunstlæder.

Materiale: Træ · Vægt: 6,5 kg · Bredde: 32,5 cm · Dybde: 32,5 cm · 
Højde: 80 cm · Siddehøjde: 80 cm · Sædebredde: 32,5 cm · Sæde-
dybde: 32,5 cm

Art.nr. B-028

Layla barstol

3

CM

Flot og utraditionel barstol. Med polstret sæde. 

Se bejdse- og polsterfarver på næste side.
Her vist wengéfarvet/sort kunstlæder.

Materiale: Træ · Vægt: 7 kg · Bredde: 36 cm · Dybde: 38 cm · Højde: 77 
cm · Siddehøjde: 77 cm · Sædebredde: 36 cm · Sædedybde: 38 cm

Art.nr. B-006

Maria Premium barstol

3

CM



      35Restaurant og bar stole

Flot og utraditionel bar bænk. Med polstret sæde. 

Se bejdse- og polsterfarver på denne side.
Her vist wengéfarvet/sort kunstlæder.

Materiale: Træ · Vægt: 15 kg · Bredde: 101 cm · Dybde: 38 cm · Højde: 
77 cm · Siddehøjde: 77 cm · Sædebredde: 101 cm · Sædedybde: 38 cm

Art.nr. B-007

Maria Premium barbænk

3

CM

W01
hvid

W02
bøg

W03
cognac

W04
palisander

W05
wengé

W06
sort

W07
valnød

Bejdsefarver til alle træstole

Bronco kunstlæder - til alle træstole med polster

ZF-01
hvid

ZF-02
creme

ZF-03
beige

ZF-04
brun

ZF-05
rød

ZF-06
blå

ZF-07
sort

ZF-21
beige

ZF-22
m. beige

ZF-23
orange

ZF-24
rød

ZF-25
mørk rød

ZF-26
æblegrøn

Vence polster - til alle træstole med polster

ZF-27
rød

ZF-28
lilla

ZF-29
turkis

ZF-30
lys blå

ZF-31
blå

Narbonne polster - til alle træstole med polster

ZF-32
grå

ZF-33
beige

ZF-34
oliven

ZF-35
rust

ZF-36
rød

ZF-37
hasselnød

Auxerre polster - til alle træstole med polster

ZF-38
brun

ZF-39
sort

Til alle stole kan der vælges mellem 7 bejdsefarver. 

Til alle stole med polster kan der vælges mellem 46 polsterfarver.

 

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle bejdse- og polsterfarver på side 502-503.



36    Restaurant og bar stole

Stolen er udført i flerlagspresset bøgefiner af høj kvalitet. 

Lagervare i wenge uden sædepolster. 
Bestillingsvare i wenge med sædepolster. 

Materiale: Træ · Vægt: 3,6 kg · Bredde: 45 cm · Dybde: 48 cm · Højde: 
80 cm · Siddehøjde: 46 cm · Sædebredde: 40 cm · Sædedybde: 41 cm

Art.nr. 094001

Classic stol

3

Stolen er udført i flerlagspresset bøgefiner af høj kvalitet. 

Lagervare i wenge uden sædepolster. 
Bestillingsvare i wenge med sædepolster. 

Materiale: Træ · Vægt: 3,9 kg · Bredde: 55 cm · Dybde: 48 cm · Højde: 
76,5 cm · Siddehøjde: 46 cm · Sædebredde: 40 cm · Sædedybde: 41 
cm

3

Classic stol med armlæn

Art.nr. 094011

3

Sædepolster kan købes til alle Classic stole og Classic barstole.

Bemærk
Sædepolster kan ikke eftermonteres.

Classic stole sædepolster

Wenge Se polsterfarver næste side.

Wenge Se polsterfarver næste side.



      37Restaurant og bar stole

Stolen er udført i flerlagspresset bøgefiner af høj kvalitet. 

Lagervare i wenge uden sædepolster. 
Bestillingsvare i wenge med sædepolster. 

Materiale: Træ · Vægt: 3,45 kg · Bredde: 34 cm · Dybde: 34 cm · Højde: 
80 cm · Siddehøjde: 80  cm · Sædediameter: 38 cm

Art.nr. 094031

Classic barstol 1

3

Stolen er udført i flerlagspresset bøgefiner af høj kvalitet. 

Lagervare i wenge uden sædepolster. 
Bestillingsvare i wenge med polster. 

Materiale: Træ · Vægt: 5,15 kg · Bredde: 42,5 cm · Dybde: 49 cm · 
Højde: 108 cm · Siddehøjde: 80 cm · Sædebredde: 35,5 cm · Sæde-
dybde: 39 cm

Art.nr. 094041

Classic barstol 2

3

ZF-04  
Brun

ZF-05  
Rød

ZF-06  
Blå

ZF-07  
Sort

ZF-01  
Hvid

ZF-02  
Creme

ZF-03  
Beige

Bronco kunstlæder

Materiale: 78% pvc/22% polyester · Slidstyrke: 50.000 martindale

Wenge Se polsterfarver denne side.

Wenge Se polsterfarver denne side.



38    Restaurant og bar stole

En smart barstol med polstret, ekstra tykt sæde. Udført i kraftigt krom-
stel. Det halvmåne formede understel gør det let at placeret stole tæt 
på baren.

Fås i mange varianter. Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Diameter: 42 cm · Sæde diameter: 42 cm · Siddehøjde: 78 cm · Fod-
støttes højde fra gulv: 24,5 · Vægt: 7 kg

Art.nr. 26048

Pinacolada barstol

Sams barstol er en klassisk tidløs barstol udført i kraftigt z-formet for-
kromet stel, og med velpolstret sæde betrukket med sort kunstlæder. 
Stolen har endvidere fodhviler, og kan stakkes med 2 stk.

Fås i mange varianter. Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Materiale: Kunstlæder · Stel: Kraftigt krom stel · Vægt: 5,6 kg
Sæde diameter: 34 cm · Siddehøjde: 83 cm · Stables: 2 stk.

Art.nr. 09330

Sams barstol

3

CM

3

ZF-07 Se polsterfarver næste side.



      39Restaurant og bar stole

Elegant barstol med sæde af træ.

Fås i mange varianter.  

Vægt: 4,5 kg · Bredde: 53,2 cm · Dybde: 52,4 cm · Højde: 87 cm · 
Sædebredde: 35,5 cm · Sædedybde: 37 cm · Siddehøjde: 74,5 cm · 
Ryglæn højde: 15 cm · Fodstøtte højde fra gulv: 29,5 cm

Art.nr. 260710

Avant barstol - sort bejdse

Der kan vælges mellem farver i serien Finer bejdse farver og Lak farver, og polsterfarver i serierne 

Oban, Basic fabric, Main Line Plus, Blazer, Fine leather, Split leather og Leather imitation.

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle lak-, bejdse- og polsterfarver på side 502-507.

C37C36C23C21C16C10C07C04

Main Line Plus

D59D54D31D28D18D16D12D02

Blazer

B1
bøg

E1
el

O1
appelsin

C1
cognac

M1
mahogni

V1
valnød

W1
wenge

S1
sort

Finer bejdse farver

Lak farver

G2
grå

R2
rød

O2 
orange

H2
hvid

S2
sort

Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på denne side.

3

Bronco kunstlæder - til alle træstole med polster

ZF-01
hvid

ZF-02
creme

ZF-03
beige

ZF-04
brun

ZF-05
rød

ZF-06
blå

ZF-07
sort



40    Tolix stole

Xavier Pauchard’s klassiske, rå, industrielle Tolix stol. Vi har altid mere 
end 100 stole på lager klar til levering. 

Fås i mange varianter. Se udsnit af farver på næste side.
Se flere farver på vores hjemmeside.

Materiale: Metal · Bredde: 31 cm · Dybde: 31 cm · Højde: 75 cm · Sid-
dehøjde: 75 cm · Sædebredde: 31 cm · Sædedybde: 31 cm · Vægt: 3,4 
kg

Art.nr. 17220-03

Tolix H75 barstol - brilliant

3

Xavier Pauchard’s klassiske, rå, industrielle Tolix stol. Vi har altid mere 
end 100 stole på lager klar til levering. 

Fås i mange varianter. Se udsnit af farver på næste side.
Se flere farver på vores hjemmeside.

Materiale: Metal · B Farve: Hvid (RAL 9001) · Bredde: 31 cm · Dybde: 31 
cm · Højde: 85 cm · Siddehøjde: 75 cm · Sædebredde: 31 cm · Sæde-
dybde: 31 cm · Vægt: 4 kg

Art.nr. 17221-01

Tolix H75 barstol med ryglæn - hvid

3

Xavier Pauchard’s klassiske, rå, industrielle Tolix stol. Vi har altid mere 
end 100 stole på lager klar til levering. 

Fås i mange varianter. Se udsnit af farver på næste side.
Se flere farver på vores hjemmeside.

Materiale: Rustfrit stål · Bredde: 31 cm · Dybde: 31 cm · Højde: 50 cm
Siddehøjde: 50 cm · Sædebredde: 31 cm · Sædedybde: 31 cm · Vægt: 
3,4 kg

Art.nr. 17219-03

Tolix H50 skammel - brilliant

3

NYHED

NYHED

NYHED



      41Tolix stole

Xavier Pauchard’s klassiske, rå, industrielle Tolix stol. Vi har altid mere 
end 100 stole på lager klar til levering. 

Fås i mange varianter. Se udsnit af farver på denne side.
Se flere farver på vores hjemmeside.

Materiale: Metal · Farve: Sort (RAL 9005) · Bredde: 44 cm · Dybde: 51 
cm · Højde: 84 cm · Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 44 cm · Sæde-
dybde: 44 cm · Vægt: 4 kg

Art.nr. 17217-02

Tolix A stol - sort

3

NYHED



42    VinoCubo vinreol

by vintagekeeping & zederkof

Diamond indsats 5x5 delt indsats4x4 delt indsats3x3 delt indsats



      43VinoCubo vinreol

VinoCubo vinreol
Revolutionerende vinreol system udviklet i samarbejde mellem Vintage Keeping og Zederkof A/S.
Systemet giver uanede muligheder for at skræddersy netop den reol du ønsker. Reolen er yderst 
velegnet til opbevaring af vin.
Derudover kan reolen bruges til menukort, bord accessories, servietter og meget meget mere.
Reolens unikke design gør den velegnet til opbygning og placering i selve restauranten til 
anvendelse som display af vin og accessories.
Grundet reolens pris kan den med stor fordel ligeledes bruges til opbygning af praktisk 
afstillingssystem i tjenergange, i lagerrum mv.

Byg din egen VinoCubo vinreol på www.zederkof.dk

Let og enkelt at dele rummene
Ved hjælp af et unikt system kan du 
selv tage moduler ud og indsætte 
det ønskede modul. På den måde 
kan du designe din vinreol efter dit 
behov.

Uendeligt mange kombinations muligheder
Du kan vælge mellem Diamond, 3x3, 4x4 og 5x5 
indsats. Velegnet til de fleste flasketyper. 

Byg din vinreol som du vil
Med vores unikke beslag kan du 
opbygge din reol ligesom du ønsker. 
Det er kun fantasien, der sætter 
grænser.

Fleksibel

Byg din reol som DU vil

Unikt design

Uendeligt mange kombinationer

Let og enkelt at dele rummene

Stabil

Skab miljø og stemning

Høj kvalitet

3 års garanti

Halv pris af specialbyggede systemer



44    Barnestole og pusleborde

Enkel og elegant barnestol som fåes i 3 varianter. Kan stables. 

Materiale: Bøg, bejdset · Bredde: 50 cm · Dybde: 50 cm · Højde: 70 
cm · Siddehøjde: 56 cm · Sædebredde: 45 cm · Sædedybde: 45 cm · 
Vægt: 3,6 kg

Art.nr. 17990

Højstol - hvid

3

NYHED

Enkel og elegant barnestol som fåes i 3 varianter. Kan stables. 

Materiale: Bøg, bejdset · Bredde: 50 cm · Dybde: 50 cm · Højde: 70 
cm · Siddehøjde: 56 cm · Sædebredde: 45 cm · Sædedybde: 45 cm · 
Vægt: 3,6 kg

Art.nr. 17991

Højstol - natur

3

NYHED

Enkel og elegant barnestol som fåes i 3 varianter. Kan stables. 

Materiale: Bøg, bejdset · Bredde: 50 cm · Dybde: 50 cm · Højde: 70 
cm · Siddehøjde: 56 cm · Sædebredde: 45 cm · Sædedybde: 45 cm · 
Vægt: 3,6 kg

Art.nr. 17992

Højstol - valnød

3

NYHED



      45Barnestole og pusleborde

Dette vægmonterede puslebord er til professionel brug i hotel- og 
restaurantbranchen, på sygehuse og på offentlige steder.
Sammenklappeligt. Nemt at rengøre.

Materiale: HP (High Pressure) Laminat · Farve: Hvid · Liggeunderlag: 
PU-læder, PVC fri, fedt- og olieafvisende · Grundmål: B:58 x H:60/77 
cm · Dybde: 80 cm (åben), 23 cm (lukket) · Arbejdsområde: B:52 x 
D:77 cm · Max. belastning: 50 kg · Hylder: 2 stk.

Art.nr. 094461

Væghængt puslebord HP laminat - hvid

3

Dette vægmonterede puslebord er til professionel brug i hotel- og 
restaurantbranchen, på sygehuse og på offentlige steder.
Sammenklappeligt. Nemt at rengøre.

Materiale: HP (High Pressure) Laminat · Farve: Hvid · Liggeunderlag: 
PU-læder, PVC fri, fedt- og olieafvisende · Grundmål: B:58 x H:60/77 
cm · Dybde: 80 cm (åben), 23 cm (lukket) · Arbejdsområde: B:52 x 
D:77 cm · Max. belastning: 50 kg · Hylder: 2 stk.

Art.nr. 094462

Væghængt puslebord HP laminat - hvid med babymotiv

3

Vægpuslebordet er designet med en klap af højtryks-laminat. Det 
har en sidehøjde på 20 cm. Dette puslebord har en meget rummelig 
flade til at pusle på og er velegnet til offentlig brug. Vedligeholdelses-
fri bremse på klappen, der forhindrer, at denne falder ned.

Materiale: Højtryks-laminat · Farve: Hvid · Liggeunderlag: PU-læder, 
PVC fri, fedt- og olieafvisende · Grundmål: B:57 x H:69/82 cm · Dybde: 
20 cm (lukket), 83 cm (åben) · Arbejdsområde: B:64 x D:78 cm · Max. 
belastning: 50 kg · Hylder: 2 stk.

Art.nr. 094464

Væghængt puslebord i højtryks-laminat

3



46      Indendørs cafe stole

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17199

Echo L stol - ask natur/grå

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17205

Echo L stol - ask sort/grå

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17211

Echo L stol - ask hvid/grå

NYHED

NYHED

NYHED

3

3

3



      47Indendørs cafe stole

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17200

Echo L stol - ask natur/orange

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17206

Echo L stol - ask sort/orange

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17212

Echo L stol - ask hvid/orange

NYHED

NYHED

NYHED

3

3

3



48      Indendørs cafe stole

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17201

Echo L stol - ask natur/rød

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17207

Echo L stol - ask sort/rød

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17213

Echo L stol - ask hvid/rød

NYHED

NYHED

NYHED
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3



      49Indendørs cafe stole

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17202

Echo L stol - ask natur/grøn

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17208

Echo L stol - ask sort/grøn

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17214

Echo L stol - ask hvid/grøn

NYHED

NYHED

NYHED

3

3

3



50      Indendørs cafe stole

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17203

Echo L stol - ask natur/sort

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17209

Echo L stol - ask sort/sort

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17215

Echo L stol - ask hvid/sort

NYHED

NYHED

NYHED
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Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17204

Echo L stol - ask natur/hvid

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17210

Echo L stol - ask sort/hvid

Elegante og minimalistiske Echo, med de sensuelle linier. Den får 
enhver cafe eller restaurant til at ligne en million! 
En holdbar og elsket klassiker, der fås i mange varianter.

Materiale: Træ, plast · Bredde: 50 cm · Dybde: 55 cm · Højde: 80 cm ·  
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 50 cm · Sædedybde: 55 cm · Vægt: 
6,4 kg

Art.nr. 17216

Echo L stol - ask hvid/hvid

NYHED

NYHED

NYHED

3

3

3



126    Konference og kantine stole

En stilfuld fuldpolstret konferencestol med integrerede armlæn. 
Foden er udført i krom med en indbygget mekanisme, så stolen kan 
drejes. Stellet er i krom.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Vægt: 16,5 kg · Bredde: 67 cm · Dybde: 67 cm · Højde: 85,6 cm · Sid-
dehøjde: 46 cm · Sædebredde: 52,5 cm · Sædedybde: 47 cm

Art.nr. 26030

Agent stol med stjernefod

En stilfuld fuldpolstret konferencestol med integrerede armlæn. 
Foden er udført i krom med en indbygget mekanisme, så stolen kan 
drejes. Stellet er i krom.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Vægt: 16,5 kg · Bredde: 67 cm · Dybde: 67 cm · Højde: 85,6 cm · Sid-
dehøjde: 46 cm · Sædebredde: 52,5 cm · Sædedybde: 47 cm

Art.nr. 26031

Agent stol med rund fod

3
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  127Konference og kantine stole

Komfortabel konferencestol med fuldpolstret ergonomisk profileret 
sæde og ryg. Armlæn er udført i træ og understellet i forkromet stål. 
Smart kliksystem gør det muligt at stolene kan linkes sammen på 
rækker.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på denne side.

Vægt: 10,5 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 53,2 cm · Højde: 93 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 45 cm

Art.nr. 26066

Levi stol med armlæn

Der kan vælges mellem polsterfarver i serierne Oban, Main Line Plus, Blazer, Basic fabric, Fine 

leather og Leather imitation.
Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle polsterfarver på side 502-507.

3

CM

Oban

C37C36C23C21C16C10C07C04

Main Line Plus

D59D54D31D28D18D16D12D02

Blazer

G10G09G07G06G05G04G02G01

Fine leather

E09E08E07E06E05E03E02E01

Leather imitation

A01 A02 A04 A05 A07 A09 A10 A11



128    Konference og kantine stole

Enkel og praktisk konferencestol i høj kvalitet. Stolen består af en 
trækerne med skumpolstring i høj kvalitet og med polstret sæde og 
ryg. Vælg mellem forkromet eller pulverlakeret understel.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Vægt: 5 kg · Bredde: 53,2 cm · Dybde: 46,5 cm · Højde: 81,5 cm · Sid-
dehøjde: 48 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 40,5 cm

Art.nr. 26027

Extra stol

Funktionel og komfortabel konferencestol. Understellet er udført i 
forkromet eller pulverlakeret stål. Der er mulighed for eftermontering 
af praktisk skriveplade til højre- og venstrehåndede personer.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Vægt: 6 kg · Bredde: 52 cm · Dybde: 50 cm · Højde: 80 cm · Sidde-
højde: 47 cm · Sædebredde: 46 cm · Sædedybde: 48 cm

Art.nr. 26067

Multisit stol

Enkel og praktisk konferencestol i høj kvalitet. Stolen består af en 
trækerne med skumpolstring i høj kvalitet og med polstret sæde og 
ryg. Vælg mellem forkromet eller pulverlakeret understel.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Vægt: 5,8 kg · Bredde: 53,2 cm · Dybde: 46,5 cm · Højde: 81,5 cm · 
Siddehøjde: 48 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 40,5 cm

Art.nr. 260271

Extra stol med armlæn
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  129Konference og kantine stole

Funktionel og komfortabel konferencestol. Understellet er udført i 
forkromet eller pulverlakeret stål. Der er mulighed for eftermontering 
af praktisk skriveplade til højre- og venstrehåndede personer.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på denne side.

Vægt: 6,8 kg · Bredde: 52 cm · Dybde: 50 cm · Højde: 80 cm · Sidde-
højde: 47 cm · Sædebredde: 46 cm · Sædedybde: 48 cm

Art.nr. 260671

Multisit stol med armlæn

Der kan vælges mellem polsterfarver i serierne Oban, Main Line Plus, Blazer, Basic fabric, Fine 

leather og Leather imitation.
Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle polsterfarver på side 502-507.

3

CM

C37C36C23C21C16C10C07C04

Main Line Plus

D59D54D31D28D18D16D12D02

Blazer

G10G09G07G06G05G04G02G01

Fine leather

E09E08E07E06E05E03E02E01

Leather imitation

Oban

A01 A02 A04 A05 A07 A09 A10 A11

B13B10B09B07B06B05B02B01

Basic fabric



130    Konference og kantine stole

En behagelig konferencestol med polstret sæde og ryg. Fås med og 
uden armlæn. Armlæn er udført i metal og plast. Forkromet eller 
pulverlakeret stål stel.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Vægt: 6 kg · Bredde: 52,5 cm · Dybde: 53 cm · Højde: 82 cm · Sidde-
højde: 47 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 45 cm

Art.nr. 26064

Evo stol

En behagelig konferencestol, der fås med polstret sæde og ryg med/
uden armlæn i plastik. Enkelt understel, der er udført i forkromet stål, 
der fås i farverne aluminium, krom eller sort.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Vægt: 6,5 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 44 cm · Højde: 83 cm · Sidde-
højde: 48 cm · Sædebredde: 45 cm · Sædedybde: 46 cm

Art.nr. 26077

Stay stol

En behagelig konferencestol med polstret sæde og ryg. Fås med og 
uden armlæn. Armlæn er udført i metal og plast. Forkromet eller 
pulverlakeret stål stel.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Vægt: 6 kg · Bredde: 52,5 cm · Dybde: 53 cm · Højde: 82 cm · Sidde-
højde: 47 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 45 cm

Art.nr. 26065

Evo stol med armlæn
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  131Konference og kantine stole

En behagelig konferencestol, der fås med polstret sæde og ryg med/
uden armlæn i plastik. Enkelt understel, der er udført i forkromet stål, 
der fås i farverne aluminium, krom eller sort.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på denne side.

Vægt: 6,5 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 44 cm · Højde: 83 cm · Sidde-
højde: 48 cm · Sædebredde: 45 cm · Sædedybde: 46 cm

Art.nr. 26078

Stay stol med armlæn

Der kan vælges mellem polsterfarver i serierne Oban, Main Line Plus, Blazer, Fine leather og 

Leather imitation.
Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle polsterfarver på side 502-507.

3

CM

Oban

C37C36C23C21C16C10C07C04

Main Line Plus

D59D54D31D28D18D16D12D02

Blazer

G10G09G07G06G05G04G02G01

Fine leather

E09E08E07E06E05E03E02E01

Leather imitation

A01 A02 A04 A05 A07 A09 A10 A11



132    Konference og kantine stole

Vægt: 6,5 kg · Bredde: 54 cm · Dybde: 42 cm · Højde: 82 cm · Sidde-
højde: 46 cm · Sædebredde: 48 cm · Sædedybde: 41,5 cm · Slidstyrke: 
30.000 martindale · Stables: 10 stk. · Max. belastning: 110 kg

Art.nr. 09266

Economy stol

3

Art.nr. 092661 Art.nr. 092662
Sort Blå Lys grå

Stabelstol i god kvalitet, med polster på sæde og ryg. Denne type stabelstole har god siddekomfort, og det 
brede sæde giver god plads til den enkelte bruger. Stolene er lette og kan nemt stables i stakke á 10 stk. De er 
derfor nemme at transportere rundt eller gemme væk, og dermed rigtig gode til hurtig omstilling ved møder, 
undervisning, konferencer eller i rum der bruges til flere formål.

Bestillingsvare i mange varianter. Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Art.nr. 092663
Mørk grå

Art.nr. 092664
Rød



  133Konference og kantine stole

Der kan vælges mellem polsterfarver i serierne Oban, Main Line Plus, Blazer, Fine leather og 

Leather imitation.
Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle polsterfarver på side 502-507.

Oban

C37C36C23C21C16C10C07C04

Main Line Plus

D59D54D31D28D18D16D12D02

Blazer

G10G09G07G06G05G04G02G01

Fine leather

E09E08E07E06E05E03E02E01

Leather imitation

A01 A02 A04 A05 A07 A09 A10 A11

Stoleovertrækket gør opdækning elegant og giver mulighed for farve-
mæssig valgfrihed vedr. indretningen.

Materiale: 100% polyester

Art.nr. 13060

Stretch overtræk for Economy stole

3

13071

13066 13067

13068 13069 13070

13060 13061 13062 13063 13064 13065



134    Konference og kantine stole

Elegant og praktisk konferencestol i høj kvalitet. Stolen består af en 
trækerne med skumpolstring  i høj kvalitet og med polstret sæde og 
ryg. Nem at stable. Understellet er udført i forkromet stål.

Bestillingsvare i mange varianter. Se udsnit af polsterfarver på næste 
side.

Vægt: 5,5 kg · Bredde: 52 cm · Dybde: 56 cm · Højde: 85 cm · Sid-
dehøjde: 45 cm · Sædebredde: 40 cm · Sædedybde: 42 cm · Stables: 
30 stk.

Art.nr. 09265A

Trend stol

Overtræk til vogne. 100% vandtæt.

Materiale: PVC, polyester · Farve: Sort

Art.nr. 10172

Overtræk til Trend stolevogn

Vogn for nem transport og opbevaring. Vognen leveres med 2 dreje-
lige hjul m/bremse, samt 2 faste hjul, som monteres efterfølgende.

Materiale: Elforzinket stål · Længde: 77 cm · Bredde: 52 cm · Højde 
(inkl. stole): 210 cm · Vægt uden stole: 17 kg · Vægt med stole: 182 kg · 
Kapacitet: 30 stole

Art.nr. 09454

Vogn til Trend stol

3

3

3



  135Konference og kantine stole

Til sikring af stole i rækker. Samleclipsen giver 1,2 cm afstand i mellem 
stolene. Placeres som vist på ryglænets rør.

Materiale: Plast · Farve: Sort · Afstand mellem stole: 1,2 cm

Art.nr. 09227

Samleclips

3

Bøjle til montering på vogn for Trend stabelstol. Sikrer afstanden mel-
lem enkelte stolevogne og forhindrer bl.a. transportskader.

Bemærk
Vogn medfølger ikke.

Materiale: Elforzinket stål · Længde: 25 cm · Højde: 30 cm

Art.nr. 09453

Afstandsbøjle

3

Der kan vælges mellem polsterfarver i serierne Oban, Main Line Plus, Blazer, Fine leather og 

Leather imitation.
Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle polsterfarver på side 502-507.
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Blazer
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Leather imitation
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Klassisk konferencestol med polstret sæde og ryg. Stolen består af en 
trækerne med skumpolstring i høj kvalitet. Stellet er udført i træ.

Lagervare i Main Line Plus sort.
Fås i mange varianter. Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Vægt: 6,4 kg · Bredde: 47 cm · Dybde: 50 cm · Højde: 76 cm · Sid-
dehøjde: 44 cm · Sædebredde: 47 cm · Sædedybde: 47 cm · Stables: 
4-6 stk.

Art.nr. 09267

Thor stol - sort

3

Main Line Plus sort Andre farver

Klassisk konferencestol med polstret sæde og ryg. Stolen består af en 
trækerne med skumpolstring i høj kvalitet. Stellet er udført i træ.

Lagervare i Main Line Plus sort.
Fås i mange varianter. Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Vægt: 6,5 kg · Bredde: 54,5 cm · Dybde: 52,5 cm · Højde: 76 cm · Sid-
dehøjde: 44 cm · Sædebredde: 47 cm · Sædedybde: 47 cm · Stables: 
4-6 stk.

Art.nr. 09264

Thor stol med armlæn - sort

3

Main Line Plus sort Andre farver
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Sæt med han- og hun-kobling.

Bemærk
Eksklusiv stol.

Art.nr. 09388

Thor stol rækkekobling

Der kan vælges mellem farver i serien Finer bejdse farver, og polsterfarver i serierne Oban, Basic 

fabric, Main Line Plus, Blazer, Fine leather, Split leather og Leather imitation.

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle bejdse- og polsterfarver på side 502-507.
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Elegant og stilfuld stol med sæde og ryglæn i bøgekrydsfiner, som fås 
med/uden polster. Kraftigt understel i enten forkromet eller pulverla-
keret stål.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 6 kg · Bredde: 38 cm · Dybde: 38 cm · Højde: 70,5 cm · Sidde-
højde: 47 cm · Sæde diameter: 43 cm · Stables: 5 stk.

Art.nr. 09260

Rondo stol

Elegant og stilfuld stol med sæde og ryglæn i bøgekrydsfiner, som fås 
med/uden polster. Kraftigt understel i enten forkromet eller pulverla-
keret stål.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 6 kg · Bredde: 38 cm · Dybde: 38 cm · Højde: 70,5 cm · Sidde-
højde: 47 cm · Sæde diameter: 43 cm · Stables: 5 stk.

Art.nr. 09260S

Rondo stol med sædepolster
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Konferencestol med høj siddekomfort. Opbygget i formspændt træ. 
Det kraftige stel er monteret med stablestøttere for stabil stabling.
Design Jens korte

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på denne side.

Vægt: 7,7 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 50 cm · Højde: 84 cm · Sid-
dehøjde: 46 cm · Sædebredde: 41 cm · Sædedybde: 41 cm · Stables: 
10 stk.

Art.nr. 09386

Stack stol med polster

3

CM

Der kan vælges mellem bejdsefarver i serien Finer bejdse farver, og polsterfarver i serierne Oban, 

Lucia, Micro og Leather imitation.

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle bejdse- og polsterfarver på side 502-507.
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Klassisk og stilfuld stol i formspændt krydsfiner. 
Kraftigt understel i enten forkromet eller pulverlakeret stål.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 5,3 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 45 cm · Sædebredde: 47,5 cm · Sædedybde: 43 cm · Stables: 
4 stk.

Art.nr. 26070

Coco stol

Klassisk og stilfuld stol i formspændt krydsfiner. 
Kraftigt understel i enten forkromet eller pulverlakeret stål.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 5,3 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 45 cm · Sædebredde: 47,5 cm · Sædedybde: 43 cm · Stables: 
4 stk.

Art.nr. 26070SR

Coco stol med sæde- og rygpolster

Klassisk og stilfuld stol i formspændt krydsfiner. 
Kraftigt understel i enten forkromet eller pulverlakeret stål.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 5,3 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 45 cm · Sædebredde: 47,5 cm · Sædedybde: 43 cm · Stables: 
4 stk.

Art.nr. 26070S

Coco stol med sædepolster
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Formspændt stabelstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og deref-
ter lakeret.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på denne side.

Vægt: 5,5 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 83 cm · Sid-
dehøjde: 45 cm · Sædebredde: 47 cm · Sædedybde: 44 cm · Stables: 
4 stk.

Art.nr. 26068

Cafe IV stol

3

CM

Der kan vælges mellem farver i serien Finer bejdse farver og Lak farver, og polsterfarver i serierne 

Oban, Basic fabric, Main Line Plus, Blazer, Fine leather, Split leather og Leather imitation.

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle lak-, bejdse- og polsterfarver på side 502-507.
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Klassisk og stilfuld stol i formspændt krydsfiner. 
Kraftigt understel i enten forkromet eller pulverlakeret stål.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 5,25 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · 
Siddehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm · 
Stables: 4 stk.

Art.nr. 26028

Colisa stol

Klassisk og stilfuld stol i formspændt krydsfiner. 
Kraftigt understel i enten forkromet eller pulverlakeret stål.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 6,25 kg · Bredde: 56 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm

Art.nr. 26028A

Colisa stol med armlæn

Klassisk og stilfuld stol i formspændt krydsfiner. 
Kraftigt understel i enten forkromet eller pulverlakeret stål.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 5,25 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · 
Siddehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm · 
Stables: 4 stk.

Art.nr. 26028S

Colisa stol med sædepolster
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Klassisk og stilfuld stol i formspændt krydsfiner. 
Kraftigt understel i enten forkromet eller pulverlakeret stål.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på denne side.

Vægt: 6,25 kg · Bredde: 56 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm

Art.nr. 26028AS

Colisa stol med armlæn og sædepolster

Der kan vælges mellem farver i serien Finer bejdse farver og Lak farver, og polsterfarver i serierne 

Oban, Basic fabric, Main Line Plus, Blazer, Fine leather, Split leather og Leather imitation.

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle lak-, bejdse- og polsterfarver på side 502-507.

3

CM

C37C36C23C21C16C10C07C04

Main Line Plus

D59D54D31D28D18D16D12D02

Blazer

E09E08E07E06E05E03E02E01

Leather imitation

B1
bøg

E1
el

O1
appelsin

C1
cognac

M1
mahogni

V1
valnød

W1
wenge

S1
sort

Finer bejdse farver

Lak farver

G2
grå

R2
rød

O2 
orange

H2
hvid

S2
sort
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Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret. Med runde og ovale huller i ryggen, som en designmæssig 
detalje.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 5,25 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 86,5 cm · 
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm · 
Stables: 4 stk.

Art.nr. 26026

Lantana stol

Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret. Med runde og ovale huller i ryggen, som en designmæssig 
detalje.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 6,25 kg · Bredde: 56 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 86,5 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm

Art.nr. 26026A

Lantana stol med armlæn

Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret. Med runde og ovale huller i ryggen, som en designmæssig 
detalje.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 5,25 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 86,5 cm · 
Siddehøjde: 45 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm · 
Stables: 4 stk.

Art.nr. 26026S

Lantana stol med sædepolster
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Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret. Med runde og ovale huller i ryggen, som en designmæssig 
detalje.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på denne side.

Vægt: 6,25 kg · Bredde: 56 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 86,5 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm

Art.nr. 26026AS

Lantana stol med armlæn og sædepolster

Der kan vælges mellem farver i serien Finer bejdse farver og Lak farver, og polsterfarver i serierne 

Oban, Basic fabric, Main Line Plus, Blazer, Fine leather, Split leather og Leather imitation.

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle lak-, bejdse- og polsterfarver på side 502-507.
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Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret. Klassisk i sin form, men alligevel moderne med de asymme-
triske huller i ryggen.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 5,25 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · 
Siddehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm · 
Stables: 4 stk.

Art.nr. 26024

Avant stol

Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret. Klassisk i sin form, men alligevel moderne med de asymme-
triske huller i ryggen.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 6,25 kg · Bredde: 56 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm

Art.nr. 26024A

Avant stol med armlæn

Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret. Klassisk i sin form, men alligevel moderne med de asymme-
triske huller i ryggen.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 5,25 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · 
Siddehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm · 
Stables: 4 stk.

Art.nr. 26024S

Avant stol med sædepolster
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Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret. Klassisk i sin form, men alligevel moderne med de asymme-
triske huller i ryggen.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på denne side.

Vægt: 6,25 kg · Bredde: 56 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm

Art.nr. 26024AS

Avant stol med armlæn og sædepolster

Der kan vælges mellem farver i serien Finer bejdse farver og Lak farver, og polsterfarver i serierne 

Oban, Basic fabric, Main Line Plus, Blazer, Fine leather, Split leather og Leather imitation.

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle bejdse- og polsterfarver på side 502-507.
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Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 5,25 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · 
Siddehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm · 
Stables: 4 stk.

Art.nr. 26072

Avant stol

Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 5,75 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · 
Siddehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm · 
Stables: 4 stk.

Art.nr. 26072S

Avant stol med sædepolster
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Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på denne side.

Vægt: 6,25 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · 
Siddehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm · 
Stables: 4 stk.

Art.nr. 26072SR

Avant stol med sæde- og rygpolster

Der kan vælges mellem farver i serien Finer bejdse farver og Lak farver, og polsterfarver i serierne 

Oban, Basic fabric, Main Line Plus, Blazer, Fine leather, Split leather og Leather imitation.

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle lak-, bejdse- og polsterfarver på side 502-507.
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Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 6,25 kg · Bredde: 56 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm

Art.nr. 26072A

Avant stol med armlæn

Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 6,75 kg · Bredde: 56 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm

Art.nr. 26072AS

Avant stol med armlæn med sædepolster
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Formspændt skalstol i høj kvalitet. Skallen er presset i bøg og derefter 
lakeret.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på denne side.

Vægt: 7,25 kg · Bredde: 56 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm

Art.nr. 26072ASR

Avant stol med armlæn med sæde- og rygpolster

Der kan vælges mellem farver i serien Finer bejdse farver og Lak farver, og polsterfarver i serierne 

Oban, Basic fabric, Main Line Plus, Blazer, Fine leather, Split leather og Leather imitation.

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle bejdse- og polsterfarver på side 502-507.
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Stilfuld og komfortabel stol i formspændt krydsfiner og med polstring.
Kraftigt understel i enten forkromet eller i pulverlakeret stål.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 7,7 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm · 
Stables: 4 stk.

Art.nr. 26022

Avant stol

Stilfuld og komfortabel stol i formspændt krydsfiner og med polstring.
Kraftigt understel i enten forkromet eller i pulverlakeret stål.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af lak-, bejdse- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 8,5 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 39,5 cm · Sædedybde: 42,5 cm

Art.nr. 26022A

Avant stol med armlæn

3

CM

3

CM
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Formspændt skalstol i høj kvalitet. Fuldt polstret stol med indvendig 
skal af presset bøg. En meget komfortabel stol.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på denne side.

Vægt: 7,7 kg · Bredde: 50 cm · Dybde: 46 cm · Højde: 85,5 cm · Sid-
dehøjde: 46,5 cm · Sædebredde: 40 cm · Sædedybde: 42,5 cm

Art.nr. 26020

Latte A Plus stol

Der kan vælges mellem farver i serien Finer bejdse farver og Lak farver, og polsterfarver i serierne 

Oban, Basic fabric, Main Line Plus, Blazer, Fine leather, Split leather og Leather imitation.

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle bejdse- og polsterfarver på side 502-507.

3

CM

C37C36C23C21C16C10C07C04

Main Line Plus

D59D54D31D28D18D16D12D02

Blazer

E09E08E07E06E05E03E02E01

Leather imitation
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Bertram stolen har en god siddekomfort, blandt andet grundet det let 
bøjelige ryglæn. 

Fås i mange varianter. Se udsnit af skalfarver på næste side.

Vægt: 3,4 kg · Bredde: 48 cm · Dybde: 48 cm · Højde: 81 cm · Sid-
dehøjde: 45 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 40 cm · Stables: 
10 stk.

Art.nr. 09273

Bertram stol

Bertram stolen har en god siddekomfort, blandt andet grundet det let 
bøjelige ryglæn. 

Fås i mange varianter. Se udsnit af skalfarver på næste side.

Vægt: 3,4 kg · Bredde: 48 cm · Dybde: 48 cm · Højde: 81 cm · Sid-
dehøjde: 45 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 40 cm · Stables: 
10 stk.

Art.nr. 092711

Bertram stol med kobling

3

CM

Andre farver

092731092711

0927309271

Andre farver

Bertram stolen har en god siddekomfort, blandt andet grundet det let 
bøjelige ryglæn. 

Fås i mange varianter. Se udsnit af skalfarver på næste side.

Vægt: 3,3 kg · Bredde: 47 cm · Dybde: 47 cm · Højde: 77 cm · Sid-
dehøjde: 47 cm · Sædebredde: 43 cm · Sædedybde: 40 cm · Stables: 
6 stk.

Art.nr. BP-10

Bertram Økonomi stol

3

CM

Andre farver
BP-12BP-10

3

CM
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Der kan vælges mellem farver i serien Plastic finish

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle skalfarver på side 502-507.

Plastic finish

H3
hvid

B3
beige

G3
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R3
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brun

S3
sort
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Bertram stolen har en god siddekomfort, blandt andet grundet det let 
bøjelige ryglæn. 

Fås i mange varianter. Se udsnit af skal- og polsterfarver på næste 
side.

Vægt: 3,9 kg · Bredde: 48 cm · Dybde: 48 cm · Højde: 81 cm · Sid-
dehøjde: 46 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 40 cm · Stables: 
10 stk.

Art.nr. 09271-

Bertram stol med sædepolster

Bertram stolen har en god siddekomfort, blandt andet grundet det let 
bøjelige ryglæn. 

Fås i mange varianter. Se udsnit af skal- og polsterfarver på næste 
side.

Vægt: 3,9 kg · Bredde: 48 cm · Dybde: 48 cm · Højde: 81 cm · Sid-
dehøjde: 46 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 40 cm · Stables: 
10 stk.

Art.nr. 092711-

Bertram stol med sædepolster med kobling

3

CM

Bertram stolen har en god siddekomfort, blandt andet grundet det let 
bøjelige ryglæn. 
Fås i mange varianter. Se udsnit af skal- og polsterfarver på næste 
side.

Vægt: 3,3 kg · Bredde: 47 cm · Dybde: 47 cm · Højde: 77 cm · Sid-
dehøjde: 47 cm · Sædebredde: 43 cm · Sædedybde: 40 cm · Stables: 
6 stk.

Art.nr. BPS-12

Bertram Økonomi stol med sædepolster

3

CM

Andre farver
BPS-12

3

CM
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Der kan vælges mellem skalfarver i serien Plastic finish, og polsterfarver i serierne Oban, Basic 

fabric, Main Line Plus, Blazer, Fine leather, Split leather og Leather imitation.
Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle skal- og polsterfarver på side 502-507.

Oban

C37C36C23C21C16C10C07C04

Main Line Plus

D59D54D31D28D18D16D12D02

Blazer

A01 A02 A04 A05 A07 A09 A10 A11

E09E08E07E06E05E03E02E01

Leather imitation

Plastic finish

H3
hvid

B3
beige

G3
gul

R3
rød

G3
grøn

B4
blå

B5
brun

S3
sort



158    Konference og kantine stole

Bertram stolen har en god siddekomfort, blandt andet grundet det let 
bøjelige ryglæn. 
Fås i mange varianter. Se udsnit af skal- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 4,4 kg · Bredde: 48 cm · Dybde: 48 cm · Højde: 81 cm · Sidde-
højde: 46 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 40 cm · Stables: 10 
stk.

Art.nr. 09282

Bertram stol med polster

Bertram stolen har en god siddekomfort, blandt andet grundet det let 
bøjelige ryglæn. 
Fås i mange varianter. Se udsnit af skal- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 4,4 kg · Bredde: 48 cm · Dybde: 48 cm · Højde: 81 cm · Sidde-
højde: 46 cm · Sædebredde: 44 cm · Sædedybde: 40 cm · Stables: 10 
stk.

Art.nr. 092821

Bertram stol med polster med kobling

3

CM

Andre farver

092821

0928209281

Andre farver

Bertram stolen har en god siddekomfort, blandt andet grundet det let 
bøjelige ryglæn. 

Fås i mange varianter. Se udsnit af skal- og polsterfarver på næste side.

Vægt: 4,3 kg · Bredde: 47 cm · Dybde: 47 cm · Højde: 77 cm · Siddehøj-
de: 48 cm · Sædebredde: 43 cm · Sædedybde: 40 cm · Stables: 6 stk.

Art.nr. BPF-12

Bertram Økonomi stol med polster

3

CM

Andre farver
BPF-12

3

CM
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Der kan vælges mellem skalfarver i serien Plastic finish, og polsterfarver i serierne Oban, Basic 

fabric, Main Line Plus, Blazer, Fine leather, Split leather og Leather imitation.
Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle skal- og polsterfarver på side 502-507.

Oban

C37C36C23C21C16C10C07C04

Main Line Plus

D59D54D31D28D18D16D12D02

Blazer

A01 A02 A04 A05 A07 A09 A10 A11

E09E08E07E06E05E03E02E01

Leather imitation

Plastic finish
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B3
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S3
sort
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Smart vogn der tillader nem og hurtig transport og opbevaring af sta-
belstolen Bertran. Vognen er forsynet med 2 drejelige hjul m/bremse, 
samt 2 faste hjul. Alt sammen udført i elforzinket stål, af høj kvalitet.
Vognen til Bertram stole er uundværlig hvis du vil opbevare dine stole 
nemt, eller hvis du er udlejer som lejer Bertram stole ud.

Materiale: Elforzinket stål · Længde: 160 cm · Bredde: 54 cm · Højde 
(med stole): 200 cm · Vægt uden stole: 33 kg · Vægt med stole: 215 kg 
· Kapacitet: 30 stole

Art.nr. 10200

Bertram Stolevogn

3

Overtræk til vogne. 100% vandtæt.

Materiale: PVC, polyester · Farve: Sort

Art.nr. 10177

Overtræk for Bertram stolevogn

3

Stoleovertrækket gør opdækning elegant og giver mulighed for farve-
mæssig valgfrihed vedr. indretningen.

Materiale: 100% polyester

Art.nr. 13046

Stretch overtræk til Bertram stole

3

13056

13051 13052

13053 13054 13055

13045 13046 13047 13048 13049 13050
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Til sikring af stole i rækker. Samleclipsen giver 5,5 cm afstand i mel-
lem stolene. Placeres som vist på på stolens ben.

Materiale: Plast · Farve: Sort · Afstand mellem stole: 5,5 cm

Art.nr. 092271

Samleclips stor

3

Til sikring af stole i rækker. Samleclipsen giver 1 cm afstand i mellem 
stolene. Placeres som vist på på stolens ben.

Materiale: Plast · Farve: Sort · Afstand mellem stole: 1 cm

Art.nr. 092272

Samleclips med hul

3

Til sikring af stole i rækker. Samleclipsen giver 1,2 cm afstand i mellem 
stolene. Placeres som vist på på stolens ben.

Materiale: Plast · Farve: Sort · Afstand mellem stole: 1,2 cm

Art.nr. 09227

Samleclips

3
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Luxus Polster stabelstolen er polstret på både sæde og ryg, hvilket 
giver en ekstra god siddekomfort sammen med det brede sæde.
Fås i mange varianter. Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Vægt: 6,65 kg · Bredde: 54 cm · Dybde: 42 cm · Højde: 82 cm · Sid-
dehøjde: 46 cm · Sædebredde: 48 cm · Sædedybde: 41,5 cm · Max 
belastning: 110 kg · Stables: 10 stk.

Art.nr. 09300

Luxus Polster stol

Luxus plast stabelstolen har en god siddekomfort. Stellet er forkromet, 
hvilket giver en flot blank overflade.

Fås i mange varianter. Se udsnit af skalfarver på næste side.

Vægt: 4,4 kg · Bredde: 54 cm · Dybde: 42 cm · Højde: 82 cm · Sidde-
højde: 46 cm · Sædebredde: 48 cm · Sædedybde: 41,5 cm · Stables: 10 
stk. · Max belastning: 110 kg

Art.nr. 09290

Luxus Plast stol

3

CM

Andre farver

09290

09300

Andre farver

3

CM

Til sikring af stole i rækker. Samleclipsen giver 5,5 cm afstand i mel-
lem stolene. Placeres som vist på på stolens ben.

Materiale: Plast · Farve: Sort · Afstand mellem stole: 5,5 cm

Art.nr. 092831

Samleclips stor

3
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Der kan vælges mellem skalfarver i serien Plastic finish, og polsterfarver i serierne Oban, Basic 

fabric, Main Line Plus, Blazer, Fine leather, Split leather og Leather imitation.
Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle skal- og polsterfarver på side 502-507.

Oban

C37C36C23C21C16C10C07C04

Main Line Plus

D59D54D31D28D18D16D12D02

Blazer

A01 A02 A04 A05 A07 A09 A10 A11

E09E08E07E06E05E03E02E01

Leather imitation

Plastic finish
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Smart vogn der tillader nem og hurtig transport og opbevaring af sta-
belstolen Bertran. Vognen er forsynet med 2 drejelige hjul m/bremse, 
samt 2 faste hjul. Alt sammen udført i elforzinket stål, af høj kvalitet.
Vognen til Bertram stole er uundværlig hvis du vil opbevare dine stole 
nemt, eller hvis du er udlejer som lejer Bertram stole ud.

Materiale: Elforzinket stål · Længde: 174 cm · Bredde: 50 cm · Højde 
(med stole): 210 cm · Vægt uden stole: 34,5 kg · Vægt med stole: 234 
kg · Kapacitet: 30 stole

Art.nr. 10201

Stolevogn til Luxus Polster og Luxus Plast

3

Overtræk til vogne. 100% vandtæt.

Materiale: PVC, polyester · Farve: Sort

Art.nr. 10178

Overtræk for stolevogn

3
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Passer til Economy stol, Luxus Polster stol og Luxus Plast stol. Øger 
siddekomforten. Eftermonteres nemt. 

Bemærk
Ekskl. stol.

Materiale: Plast · Vægt: 1,6 kg

Art.nr. 09292

Armlæn

3

Sæt bestående af skriveplade og armlæn. Skrivepladen samles og 
monteres på medfølgende armlæn. Ekskl. stol.
Passer til Economy stol, Luxus Polster stol og Luxus Plast stol. 

Bemærk
Som standard leveres højrevendt, venstrevendt kan bestilles.

Bredde: 37,5 cm · Længde: 27,5 cm · Vægt: 1,78 kg

Art.nr. 09293

Skriveplade sæt

3
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Spændende taburet med behagelig siddekomfort.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Bredde: 39 cm · Dybde: 35 cm · Højde: 44 cm · Siddehøjde: 44 cm · 
Sæde diameter: 35 cm · Sæde tykkelse: 14,5 cm · Vægt: 4,5 kg

Art.nr. 26042

Pinacolada taburet

Klassisk taburet med behagelig siddekomfort.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Bredde: 41 cm · Dybde: 41 cm · Højde: 47,5 cm · Siddehøjde: 47,5 cm · 
Sæde diameter: 34 cm · Vægt: 3,5 kg · Stables: 6 stk.

Art.nr. 26046

Chico taburet

Klassisk taburet med behagelig siddekomfort.

Fås i mange varianter.  
Se udsnit af polsterfarver på næste side.

Bredde: 41 cm · Dybde: 41 cm · Højde: 47,5 cm · Siddehøjde: 47,5 cm · 
Sæde diameter: 34 cm · Vægt: 3,5 kg · Stables: 6 stk.

Art.nr. 26044

Zeppo taburet

3

CM

3

CM

3

CM
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Der kan vælges mellem polsterfarver i serierne Leather imitation, Micro, Oban og Lucia.

Her ses et udsnit af de mulige farver.

Se alle polsterfarver på side 502-507.

E09E08E07E06E05E03E02E01

Leather imitation

M-43M-47M-62M-07M-65M-04M-30M-56

Micro

YB-009YB-046YB-026YB-045YB-156YB-105YB-088YB-093

Lucia

A01 A02 A04 A05 A07 A09 A10 A11

Oban
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Eventstolen er kraftig, ergonomisk, funktionel og nem at håndtere, 
hvilket gør den ideel til kommerciel brug. Stolen kan stables i stakke à 
85 uden brug af stativ, og 170 stole fylder mindre end 1 kvadratmeter 
lagerplads. 

Alle stole har dupper af PVC.

Event klapstole polster:
 Materiale: Main Line Plus · Sammensætning: Viskose 33%/uld 67% ·  
Slidstyrke: 75.000 martindale · Flammehæmmende: Ja

Event klapstole

Art.nr. 09224

Event klapstol - sort

3

Vægt: 3,5 kg · Bredde: 43 cm · Dybde: 43 cm · Højde: 80 cm · Sæde-
bredde: 39 · Sædedybde: 39 cm · Siddehøjde: 45 cm · Stables: 85 stk. · 
Max. belastning: 250 kg

Art.nr. 09230

Event klapstol - beige

3

Vægt: 3,5 kg · Bredde: 43 cm · Dybde: 43 cm · Højde: 80 cm · Sæde-
bredde: 39 · Sædedybde: 39 cm · Siddehøjde: 45 cm · Stables: 85 stk. · 
Max. belastning: 250 kg

Art.nr. 09231

Event klapstol - grå

3

Vægt: 3,5 kg · Bredde: 43 cm · Dybde: 43 cm · Højde: 80 cm · Sæde-
bredde: 39 · Sædedybde: 39 cm · Siddehøjde: 45 cm · Stables: 85 stk. · 
Max. belastning: 250 kg

Klapstole
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Art.nr. 09242

Event klapstol - krom

3

Vægt: 3,5 kg · Bredde: 43 cm · Dybde: 43 cm · Højde: 80 cm · Sæde-
bredde: 39 · Sædedybde: 39 cm · Siddehøjde: 45 cm · Stables: 85 stk. · 
Max. belastning: 250 kg

Art.nr. 09223

Event klapstol med polster - sort

3

Vægt: 4,1 kg · Bredde: 43 cm · Dybde: 43 cm · Højde: 80 cm · Sæde-
bredde: 39 · Sædedybde: 39 cm · Siddehøjde: 46 cm · Stables: 85 stk. · 
Max. belastning: 250 kg

Art.nr. 09229

Event klapstol med polster - grå

3

Vægt: 4,1 kg · Bredde: 43 cm · Dybde: 43 cm · Højde: 80 cm · Sæde-
bredde: 39 · Sædedybde: 39 cm · Siddehøjde: 46 cm · Stables: 85 stk. · 
Max. belastning: 250 kg

Stoleovertrækket giver mulighed for farvemæssig valgfrihed.

Materiale: 100% polyester

Art.nr. 13037

Stretch overtræk for Event klapstole

3

13041

13036 13037

13038 13039 13040

13030 13031 13032 13033 13034 13035

Klapstole
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Smart stolevogn i kraftig kvalitet til nem transport og opbevaring af 
klapstole. Vognen er forsynet med 2 drejelige hjul samt 2 faste hjul. 
Den kan endvidere håndteres med truck.

Materiale: Elforzinket stål · Vægt uden stole: 25 kg · Vægt med stole: 
200 kg · Grundmål: L:110 x B:40 x H:161 cm · Kapacitet: 50 stole uden 
polster / 40 stole med polster

Art.nr. 10205

Vogn til event klapstol - 50

3

Overtræk til vogne. 100% vandtæt.

Materiale: PVC, polyester · Farve: Sort

Art.nr. 10170

Overtræk for vogn til Event klapstol - 50

3

Smart stolevogn i kraftig kvalitet til nem transport og opbevaring af 
klapstole. Vognen er forsynet med 2 drejelige hjul samt 2 faste hjul. 
Den kan endvidere håndteres med truck.

Materiale: Elforzinket stål · Vægt uden stole: 35 kg · Vægt med stole: 
385 kg · Grundmål: L:92 x B:40 x H:161 cm · Kapacitet: 100 stole uden 
polster / 80 stole med polster

Art.nr. 10206

Vogn til event klapstol - 100

3

Klapstole
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Overtræk til vogne. 100% vandtæt.

Materiale: PVC, polyester · Farve: Sort

Art.nr. 10171

Overtræk for vogn til Event klapstol - 100

Til sikring af stole i rækker. Samleclipsen giver 1,2 cm afstand i mellem 
stolene. Placeres som vist på ryglænets rør.

Passer til alle Bertram stabelstole, Event klapstole og Trend stolen.

Materiale: Plast · Farve: Sort

Art.nr. 09227

Samleclips

3

3

Til sikring af stole i rækker. Samleclipsen giver 5,5 cm afstand i mel-
lem stolene. Placeres som vist på ryglænets rør.

Passer til alle Event klapstole.

Materiale: Plast · Farve: Sort

Art.nr. 092271

Samleclips stor

3

Klapstole
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Banquet stabelstol udført i stål. En stol med ekstra god polstring, der 
giver en behagelig siddekomfort. 
Betræk med nistmønster.

Materiale: Stål · Vægt: 7,5 kg · Bredde: 45 cm · Dybde: 49 cm · Højde: 
94 cm · Siddehøjde: 46 cm · Sædebredde: 41 cm · Sædedybde: 40 cm 
· Slidstyrke polster: 20.000 martindale · Stables: 10 stk. 

Art.nr. 09375

Banquet Steel stol - rød/grå

3

Banquet stabelstol udført i stål. En stol med ekstra god polstring, der 
giver en behagelig siddekomfort. 
Betræk med nistmønster.

Materiale: Stål · Vægt: 7,5 kg · Bredde: 45 cm · Dybde: 49 cm · Højde: 
94 cm · Siddehøjde: 46 cm · Sædebredde: 41 cm · Sædedybde: 40 cm 
· Slidstyrke polster: 20.000 martindale · Stables: 10 stk. 

Art.nr. 09371

Banquet Steel stol - sort/grå

3

Banquet stabelstol udført i stål. En stol med ekstra god polstring, der 
giver en behagelig siddekomfort. 
Betræk med nistmønster.

Materiale: Stål · Vægt: 7,5 kg · Bredde: 45 cm · Dybde: 49 cm · Højde: 
94 cm · Siddehøjde: 46 cm · Sædebredde: 41 cm · Sædedybde: 40 cm 
· Slidstyrke polster: 20.000 martindale · Stables: 10 stk. 

Art.nr. 09372

Banquet Steel stol - blå/grå

3

Banquet stole



    173

Banquet stabelstol udført i stål. En stol med ekstra god polstring, der 
giver en behagelig siddekomfort. 
Betræk med nistmønster.

Materiale: Stål · Vægt: 7,5 kg · Bredde: 45 cm · Dybde: 49 cm · Højde: 
94 cm · Siddehøjde: 46 cm · Sædebredde: 41 cm · Sædedybde: 40 cm 
· Slidstyrke polster: 20.000 martindale · Stables: 10 stk. 

Art.nr. 09373

Banquet Steel stol - grøn/grå

Banquet stabelstol udført i stål. En stol med ekstra god polstring, der 
giver en behagelig siddekomfort. 
Betræk med nistmønster.

Materiale: Stål · Vægt: 7,5 kg · Bredde: 45 cm · Dybde: 49 cm · Højde: 
94 cm · Siddehøjde: 46 cm · Sædebredde: 41 cm · Sædedybde: 40 cm 
· Slidstyrke polster: 20.000 martindale · Stables: 10 stk. 

Art.nr. 09370

Banquet Steel stol - rød/guld

3

3

Banquet stole
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Vogn for 3 stakke stole i stakke på op til 10 stk. Vognen er forsynet 
med 2 drejelige hjul. Vognen kan endvidere håndteres med truck.

Materiale: Elforzinket stål · Længde: 144 cm · Bredde: 58 cm · Højde 
(med stole): 215 cm · Vægt uden stole: 34 kg · Vægt med stole: 259 kg 
· Kapacitet: 30 stole

Art.nr. 10203

Banquet Steel stolevogn

3

Overtræk til vogne. 100% vandtæt.

Materiale: PVC, polyester · Farve: Sort

Art.nr. 10175

Overtræk for Banquet Steel stolevogn

3

Passer til alle stabelstole. Til transport af stole i stakke á 10 stk.

Materiale: Elforzinket stål · Vægt: 7,5 kg 

Art.nr. 09450

Universal stolevogn

3

Til sikring af stole i rækker. Samleclipsen giver 5 cm afstand i mellem 
stolene. Placeres som vist på på stolens ben.

Materiale: Plast · Farve: Sort · Afstand mellem stole: 5 cm

Art.nr. 09339

Clips til Banquet Steel stole

3

Banquet stole
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Stoleovertrækket gør opdækning elegant og giver mulighed for farve-
mæssig valgfrihed vedr. indretningen.

Materiale: 100% Polyester

Art.nr. 09175

Overtræk for Banquet Steel stole

3

Stoleovertrækket gør opdækning elegant og giver mulighed for farve-
mæssig valgfrihed vedr. indretningen.

Materiale: 100% polyester

Art.nr. 13017

Stretch overtræk for Banquet Steel stole

3

0917909177 09178

0917609175
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Banquet stole

091751
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Eksklusiv banquetstol udført i guldeloxieret aluminiumsstel. Både 
polster og stelfinish er udført i høj kvalitet. Stolens lave vægt gør den 
yderst bekvem at håndtere.

Materiale: Aluminium · Vægt: 5,5 kg · Bredde: 45 cm · Dybde: 53 cm · 
Sædebredde: 40 cm · Sædedybde: 41 cm · Højde: 93 cm · Siddehøjde: 
46 cm · Slidstyrke polster: 20.000 martindale · Stables: 10 stk.

Art.nr. 09335

Banquet Premium stol - blå/guld

3

Eksklusiv banquetstol udført i guldeloxieret aluminiumsstel. Både 
polster og stelfinish er udført i høj kvalitet. Stolens lave vægt gør den 
yderst bekvem at håndtere.

Materiale: Aluminium · Vægt: 5,5 kg · Bredde: 45 cm · Dybde: 53 cm · 
Sædebredde: 40 cm · Sædedybde: 41 cm · Højde: 93 cm · Siddehøjde: 
46 cm · Slidstyrke polster: 20.000 martindale · Stables: 10 stk.

Art.nr. 09337

Banquet Premium stol - grøn/guld

3

Eksklusiv banquetstol udført i guldeloxieret aluminiumsstel. Både 
polster og stelfinish er udført i høj kvalitet. Stolens lave vægt gør den 
yderst bekvem at håndtere.

Materiale: Aluminium · Vægt: 5,5 kg · Bredde: 45 cm · Dybde: 53 cm · 
Sædebredde: 40 cm · Sædedybde: 41 cm · Højde: 93 cm · Siddehøjde: 
46 cm · Slidstyrke polster: 20.000 martindale · Stables: 10 stk.

Art.nr. 09336

Banquet Premium stol - rød/guld

3

Banquet stole
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Vogn for 3 stakke stole i stakke på op til 10 stk. Vognen er forsynet 
med 2 drejelige hjul. Vognen kan endvidere håndteres med truck.

Materiale: Elforzinket stål · Længde: 144 cm · Bredde: 58 cm · Højde 
(med stole): 215 cm · Vægt uden stole: 34 kg · Vægt med stole: 259 kg 
· Kapacitet: 30 stole

Art.nr. 10204

Banquet Premium stolevogn

Overtræk til vogne. 100% vandtæt.

Materiale: PVC, polyester · Farve: Sort

Art.nr. 10174

Overtræk for Banquet Premium stolevogn

3

3

Banquet stole
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Passer til banquet stole. Til transport af stole i stakke á 8 stk.

Materiale: Elforzinket stål · Vægt: 7,5 kg 

Art.nr. 09451

Banquet stolevogn

3

Stoleovertrækket gør opdækning elegant og giver mulighed for farve-
mæssig valgfrihed vedr. indretningen.

Materiale: 100% polyester

Art.nr. 13011

Stretch overtræk for Banquet Premium stole

3

13011

13006 13007

13008 13009 13010

13000 13001 13002 13003 13004 13005

Til sikring af stole i rækker. Samleclipsen giver 5 cm afstand i mellem 
stolene. Placeres som vist på på stolens ben.

Materiale: Plast · Farve: Sort · Afstand mellem stole: 5 cm

Art.nr. 09338

Clips til Banquet Premium stole

3

Banquet stole
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En superstærk stol på trods af sit spinkle udseende. Siddekomforten 
er i top. Stolen fylder og vejer kun lidt og har en elegant udformning.

Materiale: 100% polypropylen · Vægt: 2,5 kg · Bredde: 46 cm · Dybde: 
49 cm · Højde: 88 cm · Sædebredde: 40 cm · Sædedybde: 40 cm · 
Siddehøjde: 45 cm · Stables: 14 stk.

Art.nr. 09350

Plaststol Café - hvid

5

Det økonomiske alternativ til Grosfillex. Stolen er velegnet til udlej-
ning. 
Stolen har høj siddekomfort og fylder lidt under transport.

Vægt: 2,5 kg · Bredde: 45 cm · Dybde: 48 cm · Sædebredde: 40 cm · 
Sædedybde: 40 cm · Højde: 89 cm · Siddehøjde: 45 cm · Stables: 15 
stk.

Art.nr. 09352

Plaststol Café Økonomi - hvid

3

Stoleovertrækket gør opdækning elegant og giver mulighed for farve-
mæssig valgfrihed vedr. indretningen.

Materiale: 100% Polyester

Art.nr. 09170

Overtræk for cafe plaststole

3

0917109170

Plast stole
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