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FRÅN IDÉ TILL LEVERANS
Thule Möbler levererar heltäckande inredningslösningar
för kontor, offentlig miljö, särskilt boende och utbildning.

Den stora utmaningen för oss är att med kompetens,
pålitlighet och engagemang hjälpa våra kunder och
partners så de kan förverkliga sina idéer, visioner och
behov. Det kan gälla den lilla kompletteringsbeställningen
eller att ta övergripande ansvar för projekt eller avtal.
Ingen inredningsfråga är för liten eller för stor.
Thule samlar produktutveckling, produktion,
projektavdelning, leverans, montage och service,
allt under samma tak. Detta gör att vi effektivt och
med korta beslutsvägar kan samordna produktion,
försäljning och logistik.
På följande sidor visar vi utvalda produkter lämpliga
för respektive verksamhetsområde.
VÄLKOMMEN!

Thule Möbler AB
Kungsgatan 8
Box 27
736 21 Kungsör
Telefon: 0227-120 40
Fax: 0227-131 16
e-post: mail@thulemobler.se
Webbadress: www.thulemobler.se
Org.nr: 556641-3117

Inredningshjälp
Möbler påverkar alla våra sinnen. Låt inredningen bli en del av företagskulturen och förstärka dess goda sidor, såväl
organisatoriskt som på det personliga och mänskliga planet. Tveka inte att vända Er till oss för inredningshjälp.
Våra inredare kan hjälpa er genom hela inredningsprocessen och med stöd i vår Desicle modell säkerställer de ett
skräddarsytt förslag helt baserat på era förutsättningar.
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Design är för oss en medveten, väl avvägd, blandning av form, funktion, flexibilitet, ergonomi och ekonomi.
Våra produkter är möjliga att anpassa och förändra med verksamheten, framför allt efter personliga behov. De ska
bidra till en bättre arbetsmiljö och det lilla extra som gör arbetsdagen lättare och effektivare.
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Thule arbetar oavbrutet med att skapa nya lösningar som ligger i framkant av det ergonomiska tänkandet.
Inom vår E-FLEX serie har vi skapat utrymme för variation, avlastning och personlig anpassning på ett unikt sätt.
Vi vill naturligtvis även i det stora skapa miljöer som bidrar till välbefinnande på arbetsplatsen.
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Kvalitet
Vår långa branscherfarenhet har starka traditioner och sträcker sig tillbaka till 1917. Det historien har lärt oss i form av
erfarenhet och yrkeskunskap förenar vi med dagens produktionsmetoder och moderna utrustning. Vår kvalitetspolicy
förbinder oss att endast marknadsföra och distribuera produkter med funktion, design, detaljutförande och
leveranssäkerhet som motsvarar kundernas behov och förväntan. Vi jobbar även i utvalda delar enligt ISO 9001.

Miljö
Thule har sedan länge arbetat aktivt med att sätta upp mål för miljöförbättrande åtgärder. Vår miljöpolicy förbinder oss
att i hela vår verksamhet, sträva efter att tillverka och distribuera produkter som bidrar till en bra inre och yttre miljö.
Detta miljöansvar vilar på oss alla. Vi följer vår upprättade verksamhetspolicy och arbetar enligt principerna för ISO
14001 miljöledningssystem.

Produktion
Produktutveckling och produktion är optimerad att vara konkurrenskraftig men ändock flexibel och anpassningsbar,
förenar modern tillverkningsteknik med traditionella produktionsmetoder. Vi optimerar materialanvändningen vid
tillverkning genom att allt överblivet trämaterial används för uppvärmning av lokalerna och övrigt avfall källsorteras.

Service
Hos Thule är vi fullt medvetna om att service och tjänster ofta är minst lika viktigt som produkterna. Vi stödjer våra
kunder och partners i inredningsprocessens alla steg, från tanke till genomförd leverans och uppföljning. Vi kan sköta
samleverans, uppsamling, inbärning, avemballering, montering och service, kort sagt alla tjänster som förekommer
inom inredningsbranschen.
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Det är vår vision att bidra till en bättre arbetsmiljö för alla!
Vårt mål är att bidra med lösningar som i alla projekt ger fördelar och i slutändan bättre arbetsmiljö.
Vårt arbete sker i stark samverkan och med stor lyhördhet för våra kunders och partners behov.

ARBETSMÖBLER
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RE-FLEX ARBETSPLATSER

RE-FLEX
RE-Flex inredningslösningar lämpar sig såväl för A-2 kontoret som det öppna landskapet eller det traditionella
arbetsrummet. Möblerna kännetecknas av moderna kundspecifika lösningar baserade på valfrihet i materialval,
konstruktion och utförande.
Se prislista för aktuella modeller och ytterligare information.
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Arbetsbord E-Flex stå/sitt FC189, skiva i björkfaner, vit profilkant, stativ i
silvergrått, mått:180*90 cm. Ljuddämpande frontpanel 180*65 cm klädd med
grå textil och vit profilkant. Förvaring Peace med vit stomme, fronter i grått
samt Thule växtmodul. Arbetsstol Capisco.

Arbetsbord E-Flex stå/sitt FE189, skiva i björkfaner, stativ i svart,
mått:180*90 cm. Förvaring Peace med stomme i björkfaner.
Arbetsstol Capisco.

Arbetsbord E-Flex stå/sitt FC189, skiva i grålaminat, vit profilkant, stativ i vitt,
mått:180*90 cm. Ljuddämpande frontpanel 180*65 cm klädd med grå textil
och vit profilkant. Förvaring Peace med vit stomme, lådfronter och hyllplan i
grått samt jalusi i björkfaner. Arbetsstol Capisco.

Modeller ovan mot offert.

Modeller ovan mot offert.

Modeller ovan mot offert.

Arbetsbord E-Flex stå/sitt FE189+124, skiva i grålaminat, vit profilkant samt
stativ, mått:180*90+sidobord 120*40 cm. Förvaring Peace i helgrått
utförande, slagdörr samt klädskåpssektion. Arbetsstol Capisco.

Arbetsbord E-Flex stå/sitt FE189+124, skiva i svartlaminat med svart
profilkant, stativ i vitt, mått:180*90+sidobord 120*40 cm. Ljuddämpande
flexväggssystem, h 169 cm klädd med svart textil och orange profilkant.
Väggmonterd förvaring Peace med svart stomme oranga dörrar.
Arbetsstol Merero
Modeller ovan mot offert.

Arbetsbord E-Flex stå/sitt FE189 skiva i grålaminat med svart profilkant, stativ
i vitt, mått:180*90 cm. Ljuddämpande flexväggssystem, h 169 cm klädd med
grå textil och röd profilkant. Arbetsstol Merero

Modeller ovan mot offert.

Modeller ovan mot offert.
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E-FLEX
E-Flex kännetecknas av valfrihet i materialval, konstruktion och utförande. Borden finns med såväl fasta som
höj- och sänkbara stativ. Du kan beställa samtliga av våra E-Flexmodeller i helt kundanpassade utföranden
men även med våra ergonominivåer 1-3 för maximal variation och personlig anpassning.
E-FLEX passar även utmärkt att kombinera med våra olika förvaringsserier Space och Peace.
Se prislista för aktuella modeller och ytterligare information.

E-Flex stå och sitt arbetsbord.
Arbetsstol Capisco 8107
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Arbetsbord stå/sitt med ergonominivå 3.
Skivor i björkfaner, stativ i silvergrått. Mått:236*80/85120 cm.

Arbetsbord stå/sitt med ergonominivå 3.
Skivor i björkfaner, stativ i silvergrått. Mått:186*200 cm.

Arbetsbord stå/sitt med ergonominivå 3.
Skivor i björkfaner, stativ i silvergrått. Mått:256*80/85/120 cm.

Art nr: ER2P-RC+4-408-EL+EPN9680+HANDAG-PN+4-B1111-EL

Art nr: ER3P-RC+4-206-EL+EPN9680+HANDAG-PN+4-FS48-EL

Art nr: ER3P-RC+4-206-EL+EPN9680+HANDAG-PN+4-B1111-EL

Arbetsbord stå/sitt med ergonominivå 3.
Skivor i björkfaner, stativ i silvergrått. Mått:236*80/85/110 cm.
Art nr: ER2P-RC+4-408-EL+EPN9680+HANDAG-PN+BH1111-EL

Spegelvända arbetsbord stå/sitt med ergonominivå 3.
Skivor i björkfaner, stativ i silvergrått. Mått:236*80/85/110 cm.
Art nr: 2* (ER2P-RC+4-206-EL+EPN9680+HANDAG-PN+BH/V1111-EL)
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E-Flex stationärt arbetsbord.
Arbetsstol Astrix 1104H
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Arbetsbord stationärt med ergonominivå 3.
Skivor i björkfaner, stativ i silvergrått. Mått:166*80/85120 cm.

Arbetsbord stationärt med ergonominivå 3.
Skivor i björkfaner, stativ i silvergrått. Mått:166*200 cm.

Arbetsbord stationärt med ergonominivå 3.
Skivor i björkfaner, stativ i silvergrått. Mått:196*200 cm.

Art nr: T2P-RC+4-408+EPN9680+HANDAG-PN+4-408-EL

Art nr: T2P-RC+4-408-EL+EPN9680+HANDAG-PN+4-FS48-EL

Art nr: T3P-RC+4-206-EL+ EPN9680+HANDAG-PN+4-408-EL

Arbetsbord stationärt med ergonominivå 3.
Skivor i björkfaner, stativ i silvergrått. Mått:236*80/85/110 cm.

Spegelvända arbetsbord stationärt med ergonominivå 3.
Skivor i björkfaner, stativ i silvergrått. Mått:196*200 cm.

Art nr: T2P-RC+4-BV1111+EPN9680+HANDAG-PN+4-408-EL

Art nr: 2* (T3P-RC+4-206-EL+EPN9680+HANDAG-PN+4-B1111-EL)
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Ergonominivå

Ergonominivå

Våra E-flex arbetsbord konstruerar och tillverkar vi alltid med fokus på
miljösmarta lösningar, ergonomi, flexibilitet och långsiktighet.
Antalet bordsvarianter och möjligheter är nästan obegränsat.
Välj från några av våra standardlösningar eller be oss hjälpa dig
konstruera ditt optimala bord.

Ergonominivå

Ergonominivå
Ergonominivå

Våra E-flex stå och sitt arbetsbord tillverkar vi i en mängd olika
utförande och storlekar. Thules flermotorers stå och sitt stativ gör det
möjligt för dig att justera bordshöjden mellan 620 till 1270 mm som
standard, med ett tillval med lägre utgångshöjd på ca 590-1270 mm.
Båda alternativen klarar upp till 150 kg i belastning.

Ergonominivå
Ergonominivå

Ergonominivå
Ergonominivå

Ergonominivå

Ergonominivå

Ergonominivå
Ergonominivå
Ergonominivå

Ergonominivå

Garanti 10 år
Garanti 5 år

Plan skiva med magurtag.

Utbildning

Smart miljöval

Plan bordsyta och magurtag för att komma in mot bordet och få
avlastning av underarmar, är lämplig vid arbete i kortare perioder
framför datorn.
Enkelt att flytta undan tangentbord för t ex pappersarbete.

Kontor
Vård och omsorg

Offentlig miljö

Ergonominivå

Garanti 10 år

En av möjligheterna med E-Flex är att du kan förändra och bygga om
borden, både stå och sitt samt våra stationära bord.
Praktiskt och bra vid ändrade behov, flytt eller ommöblering.

Ergonominivå

Ergonominivå

Möjlighet att sänka ner tangentbordet <
i bordsytan samt magurtag.

Vinklad arbetsyta, möjlighet att sänka ner
tangentbordet i bordsytan samt magurtag.

Bord med nedsänkt tangentbord för att uppnå bättre hållning i
handleden och avlastning av hela underarmen på bordsytan.
Magurtaget låter användaren komma in mot bordet. Det nedsänkta
tangentbordet kan justeras från 40 mm till 0 mm i nivå med bordsytan
och går även att vinkla uppåt och neråt. Lämplig vid arbete i långa
perioder framför datorn samt vid stående arbete.
Går även att använda tillsammans med flertalet så kallade styrdon.

Positivt och negativt vinklad arbetsyta i tolv lägen ger möjligheter till en
mer avslappnad hållning i armar, axlar och nacke. Dessutom är
tangentbordet möjligt att sänka ned i arbetsytan för fullständig avlastning
av underarmar och handled. Lämplig när det ställs högre krav på
variation och personlig anpassning i samband med långa perioder
framför datorn. Ergonominivå 3 förekommer endast på ett begränsat
antal bord i E-Flex serien.

Garanti 5 år

Utbildning

Smart miljöval

Kontor
Vård och omsorg

Garanti 10 år
Garanti 5 år

Utbildning
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Skivmodeller

Sidoskivor
96 cm

96 cm

EP9680

EM9680

40 cm

EPN9680

408

40 cm

60 cm

FS408

608
80 cm

80 cm

80 cm

85 cm

80 cm

85 cm

80 cm

85 cm

85 cm

80 cm

ETM9680

96 cm

80 cm

96 cm

Sidoskivor
110 cm

80 cm

808

80 cm

110 cm

BH1111

60 cm

206

B1111

BV1111

110 cm

80 cm

80 cm

113 cm

113 cm

80 cm

80 cm

200 cm

Arbetsbord
80 cm

80 cm

208

188

80 cm

168

80 cm

80 cm

148

128

80 cm

108
100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

200 cm

Se prislista för aktuella modeller och ytterligare information.
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SPACE
SPACE kännetecknas av funktionella standardbetonade arbetsbordslösningar till konkurrenskraftiga priser.
Borden går att få med vanliga stationära alternativt elmotordrivna stå och sitt-stativ. Skivornas utformning är
utvecklade med hänsyn till dagens utrustning samt personliga behov av arbetsyta och god ergonomi.
SPACE passar även utmärkt att kombinera med våra olika förvaringsserier Space och Peace.
Se prislista för aktuella modeller och ytterligare information.

Space stå och sitt arbetsbord.
Arbetsstol Capisco Puls

SPACE STÅ & SITT ARBETSBORD 15

Arbetsbord stå och sitt. Skivor i björkfaner, stativ i svart.
Mått: 2*180*210 cm.

Arbetsbord stå och sitt. Skivor i Björkfaner, stativ i svart.
Mått:180*90cm.
Art nr: 4-SC189-E2RS

Art nr: 2* (4-SE189-E2RS+S124-E3RS)

Arbetsbord stå och sitt. Skivor i björkfaner, stativ i svart.
Mått:200*180 cm.
Art nr: 4-S806-E3+4-SHV1812-E2RS

Arbetsbord stå och sitt. Skivor i björkfaner, stativ i svart.
Mått: 2*240*230 cm.
Art nr: 2* (4-S128-E3RS+S1212-E1RS+SB1111-E3RS)
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Space stationärt arbetsbord.
Arbetsstol Astrix 1104H
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Arbetsbord stationärt. Skivor i björkfaner, stativ i svart.
Mått:180*80 cm.
Art nr: 4-S188-1RS

Arbetsbord stationärt. Skivor i björkfaner, stativ i svart.
Mått:180*120 cm.

Arbetsbord stationärt. Skivor i björkfaner, stativ i svart.
Mått:180*120 cm.

Art nr: 4-SHV1812-1RS

Art nr: 4-SYV1812-1RS

Arbetsbord stationärt. Skivor i björkfaner, stativ i svart.
Mått:2*180*90 cm.

Arbetsbord stationärt. Skivor i björkfaner, stativ i svart.
Mått:2*230*120 cm.

Art nr: 2* (4-SC189-1RS)

Art nr: 2* (4-SB1111-3RS+4-S1212-1RS+4-S408-3RS)
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Space erbjuder ett attraktivt sortimen av standardbetonade
arbetsbord. Bordsserien erbjuder flera modeller av arbets-,
besöks-, och avlastningsyta i samma skiva, vilket ger rationella
och utrymmeseffektiva totallösningar i god design och till
attraktiva priser.

Våra stå och sitt Space arbetsbord tillverkar vi i en mängd olika
utföranden och storlekar. Thules flermotorers stå och sitt stativ
gör det möjligt för dig att justera bordshöjden mellan 620 till
1270 mm och klara upp till 150 kg i belastning.

Våra stationära Space arbetsbord levereras som standard
med stabila metallben som är reglerbara i höjd enligt gällande
EU-standarder. Även innerfoten är i metall för extra hög
stabilitet. Borden går även att få med helt fasta ben alt. extra
hög bordshöjd, se aktuell prislista för senaste utförandena.

Skivmodeller

SHH1612

SHV1612

SHH1812

SHV1812

180 cm

180 cm

160 cm

160 cm

120 cm

80 cm

120 cm

120 cm

60 cm

120 cm

80 cm

SH1212

120 cm

60 cm

120 cm

80 cm
80 cm

80 cm
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SHH2012

SHV2012

SYH1812

180 cm

120 cm

SYH2012

SYV2012

200 cm

94 cm

94 cm

120 cm

200 cm

200 cm

SYV1812

180 cm

200 cm
80 cm

80 cm

120 cm

60 cm

120 cm
40 cm

120 cm

60 cm

120 cm

94 cm

94 cm

90 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

40 cm

40 cm

SC189

SE189

206

126

106

806

606

406

124

408

120 cm

80 cm

60 cm

80 cm

200 cm

180 cm

180 cm

120 cm

100 cm

40 cm

90 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

208

188

168

148

128

108

808

608

408

100 cm

120 cm

160 cm

200 cm

180 cm

140 cm

80 cm

40 cm

80 cm

60 cm

80 cm

Se prislista för aktuella modeller och ytterligare information.
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SPACE
Thules Space-närförvaringsserie är en standardserie för arbetsplatser och designad att passa till våra bordsserier
E-Flex, Space och Space X. Serien bygger på många olika modulstorlekar, från öppna bokhyllor till skåp med skjutdörrar, fullt utrustad klädförvaring, högförvaring, återvinningsstationer mm.
Space förvaringsserien är även märkt enligt nya Möbelfakta.
Se prislista för aktuella modeller och ytterligare information.
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Förvaringsmodul: Jalusi 1*A4, vit stomme, björkfront,
låg bensockel i svart. Mått:80*41*47 cm.

Förvaringsmodul: Jalusi, 1*A4 öppen överdel 1*A4 vit stomme,
björkfront, låg bensockel i svart. Mått:80*41*87 cm.

Förvaringsmodul: Slagdörr 2*A4, vit stomme, björkfront,
låg bensockel i svart. Mått:80*41*87 cm.

Art nr: 50-S001-RS+54-S102

Art nr: 50-S001-RS+54-S102+50-S101

Art nr: 50-S001-RS+54-S203-RS

Förvaringsmodul: Skjudörr 2*A4, vit stomme, björkfront,
låg bensockel i svart. Mått:80*41*87 cm.

Förvaringsmodul: Slagdörrar, 2*A4 öppen överdel 1*A4 vit
stomme, björkfront, mobil sockel. Mått:80*41*87 cm.

Förvaringsmodul: Skjutdörrar, 2*A4 öppen överdel 1*A4,
vit stomme, björkfront, mobil sockel. Mått:80*41*87 cm.

Art nr: 50-S001-RS+54-S204-RS

Art nr: 50-S001-M+54-S203-RS+50-S101

Art nr: 50-S001-M+54-S204-RS+50-S101
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Förvaringsmodul: Slagdörr, 1*A4 björkstomme/front, hög
bensockel i svart. Mått:80*41*57 cm.
Art nr: 4-S002-RS+4-S103-RS

Förvaringsmodul: Slagdörr, 1*A4 björkstomme/front,1*A4
öppen överdel, hög bensockel i svart. Mått:80*41*97 cm.
Art nr: 4-S002-RS+4-S103-RS+4-S101

Förvaringsmodul: Slagdörr, 1*A4 björkstomme/front,2*A4
öppen överdel, hög bensockel i svart. Mått:80*41*137cm.
Art nr: 4-S002-RS+4-S103-RS+4-S201

Förvaringsmodul: Slagdörr, 1*A4 björkstomme/front, separat lådmodul,
2*A4 öppen överdel, hög bensockel i svart. Mått:80*41*147,3 cm.

Förvaringsmodul: Slagdörr, 2*A4 björkstomme/front, 2*A4
öppen överdel, hög bensockel i svart. Mått:80*41*177 cm.

Förvaringsmodul: Skjutdörr, 2*A4 björkstomme/front, 2*A4
öppen överdel, hög bensockel i svart. Mått:80*41*177 cm.

Art nr: 4-S002-RS+4-S103-RS+4-S005-RS+4-S201

Art nr: 4-S002-RS+4-S203-RS+4-S201

Art nr: 4-S002-RS+4-S204-RS+4-S201
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Förvaringsmodul: 2*A4 öppen, bokstomme, låg bensockel
i svart. Mått: 80*41*87 cm.

Förvaringsmodul: 2*A4 Slagdörr, bokstomme , låg bensockel
i svart. Mått: 80*41*87 cm.

Förvaringsmodul: 2*A4+1*A4 öppen, bokstomme ,
låg bensockel i svart. Mått: 80*41*127 cm.

Art nr: 2-S001-RS+2-S201

Art nr: 2-S001-RS+2-S203-RS

Art nr: 2-S001-RS+2-S201+2-S101

Förvaringsmodul: 1*Slagdörr 2*A4 1*Slagdörr 2*A4 med glas,
bokstomme, låg bensockel i svart. Mått:80*41*167cm.

Förvaringsmodul: 4*A4 öppen, bokstomme, låg bensockel
i svart. Mått:80*41*167 cm.

Förvaringsmodul: Slagdörr, 4*A4, bokstomme, låg bensockel
i svart. Mått:80*41*167 cm.

Art nr: 2-S001-RS+2-S203+2-207-RS

Art nr: 2-S001-RS+2-S401

Art nr: 2-S001-RS+2-S403-RS

24 PEACE FÖRVARING

PEACE
Thules PEACE-förvaringsserie förädlas och tillverkas i vår workshop. Här gäller stor frihet och vi kan bygga er
förvaring precis som ni vill ha den. Utgå från våra standardmoduler eller skapa en helt egen projektspecifik förvaring.
Se prislista för aktuella modeller och ytterligare information eller begär offert på just ditt önskemål.
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Förvaringsmodul: Slagdörrar i kundspecifik kulör, björkstomme/front,
handtag i rostfri metall, anpassade ben. Mått: B160*41*132 cm.

Mobil förvaring, stomme i björk, öppen överdel,
slagdörrar i kundspecifikt utförande och kulör,
designhjul i CNC fräst metall.
Mått: B80*41*132 cm

Mobil förvaring med vit stomme, skjutdörrar med screentryck, designhjul
i CNC fräst metall. Mått: B80*41*132 cm.

Förvaring med björkstomme/front, öppen
överdel, skjutdörrar i grå täcklack,
anpassade ben. Mått: B80*41*132 cm.

Förvaringsmodul: Slagdörrar i kundspecifikt utförande och kulör,
björkstomme, anpassade ben. Mått: B160*41*132 cm.

Förvaringssektion med svart stomme, öppen överdel, skjutdörrar i kulörkombination, anpassade ben.
Mått: B240*41*132 cm.

26 HURTSAR PEACE & SPACE FÖRVARING

HURTSAR
SPACE
Space är vår serie av hurtsar i olika utföranden, för montering i fasta bord eller stående på golv med hjul i mobilt utförande. Hurtsarna tillverkas i
våra standardmaterial avseende stommar och finns även i olika utföranden, avseende lådbestyckning, med utan hjul, olika höjder mm.
PEACE
Peace är vår serie av hurtsar där vi ger dig som kund en större frihet med val av material och färger. Serien bygger på samma grundmoduler/modeller
som Space men är möjliga att få i ett större urval av färger och andra material.
Med våra Space och Peace hurtsar kan ni välja om ni vill ha dem monterade i bord eller mobila på hjul.
Se aktuell prislista för tillbehör och de senaste utförandena.
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HURTS SPACE

Hurts 3 lådor 2 öppna en pennlåda, för
bordsmontage. Mått:42,5*60*41,4cm.
Art nr: 4-H10

Hurts 3 öppna lådor, för bordsmontage. Mått:42,5*60*41,4 cm.
Art nr: 4-H30

Hurts 3 lådor 2 öppna en pennlåda, mobil, Hurts 3 öppna lådor, mobil, olika hjul
olika hjul finns. Mått:42,5*60*H från 53 cm. finns. Mått:42,5*60*H från 53 cm.
Art nr: 4-H10-M
Art nr: 4-H30-M

Hurts 3 lådor 2 öppna en pennlåda,
mobil med sockel. Mått:42,5*60*H60 cm.
Art nr: 4-H10-RC

Hurts 3 öppna lådor, mobil med
sockel. Mått:42,5*60*H60 cm.
Art nr: 4-H30-RC

Hurtsar med 10 i artikelnumret har ett pennfack överst och två lika stora öppna lådor under.
Hurtsar med 30 i artikelnumret har tre öppna lådor. Du kan beställa båda modellerna med olika inredningsalternativ.

HURTS PEACE

Hurts 10 för bordsmontage, björkstomme, vit front. Mått:42,5*60*41,4 cm.
Art nr: 99-H10

Hurts 10 mobil, vit stomme björkfront. Hurts 30 mobil, grå stomme orange
Hurts 30 för bordsmontage.Vit stomme
Mått:42,5*60*H cm.
front. Mått:42,5*60*H cm.
grön front. Mått:42,5*60*41,4 cm.
Art nr: 99-H30
Art nr: 99-H10-M
Art nr: 99-H30-

Hurts 30 mobil/sockel, vit stomme,
grön front. Mått:42,5*60*H60 cm.

Hurts 30 mobil/sockel, vit stomme,
orange front. Mått:42,5*60*H60 cm.

Art nr: 99-H30-RS

Art nr: 99-H30-RC

INREDNING

FÖR HURTSAR
Inredningssats till
H10 hurtsar.
Art nr: INRED10

Inredningssats till
H30 hurtsar.
Art nr: INRED30

Löst pennfack till
H30 hurtsar.
Art nr: PENNSATS

6st blankettsats till
10 samt 30 hurts.
Art nr: 6BFACK

1st lådavdelare till
10 samt 30 hurts.
Art nr: MVÄGG6

28 HIGH FÖRVARING

HIGH
HIGH-serien kännetecknas av ett brett sortiment med förvaring, oftast i höga utföranden och med olika modulmått.
Ytbeläggning i bok/björk eller vitlaminat, som tillval även faner och andra färgkombinationer.
För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.
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Materialskåp med dubbeldörrar,
spanjoletthandtag med/utan lås
Mått:H210*B80/100*D32/47/60cm.

Bokhylla öppen. Obs! Vit rygg som
std. 4 alt 5 st hyllplan. Även andra
höjder finns. Mått: H210*
B60/80/100*D30/47 /60 cm.

Materialskåp med delad front 4st
dörrar, spanjoletthandtag/bygel.
Med/utan lås.
Mått:H210*B80/100*D32/47/60cm.

Klädskåp med dörr, enkel, dubbel
eller trippelsektion, hel eller delad
front, med/utan lås.
Mått:H190*B30/58/86*D55 cm.

Materialskåp med hel front/glasdörrar, spanjoletthandtag.
Med/utan lås
Mått:H210*B80/100*D32/47/60cm.

Postsorteringsskåp med utdragsskiva
och dörrar. Finns i olika utföranden
och mått ex: H67/92/180/
210*B56,5/84*D40/45 cm.

Materialskåp med delad front 4st
dörrar, spanjoletthandtag/bygel.
Med/utan lås.
Mått:H210*B80/100*D32/47/60cm.

Underskåp och väggmonterade
överskåp i olika utföranden, ex
dörrar med/utan glas eller öppet.
Tillval separat bänkskiva.

Materialskåp med delad öppen/
dörr front, bygelhandtag.
Med/utan lås.
Mått:H210*B80/100*D32/47/60cm.

Miljö/återvinningsmoduler i olika
storlekar och utföranden.
Begär pris.
.

Material/fackskåp med 4ST
dörrpar. Olika inredning finns.
Med/utan lås.
Mått:H210*B100*D47/60cm.

Tidskriftsfack, olika utföranden,
vägghängda eller golvmodell.
Finns i olika mått, ex: H67/115/180
*B29,2/56,5/83,8*D40cm.

30 SKENSYSTEM FÖRVARING

SKENSYSTEM
Skapa extra förvaringsyta med hjälp av våra olika skensystem med lösningar för väggmontage eller fristående
på L- eller T-fot. Olika alternativ på skenor, konsoler (hyllbärare) och hyllplan, både i material och utförande, ger
möjlighet till behovs- och verksamhetsanpassade förvaringslösningar.
Se prislista för aktuella modeller och ytterligare information.
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Fristående enkelsektion på L-fot/stativ, i silvergrått, raka konsoler och hyllplan i vitlaminat.

Enkelsektion med väggmonterade skenor
och raka konsoler med hyllplan i björkfaner.

Fristående dubbelsektion på L-fot/stativ, i vitt,
raka konsoler och hyllplan i vitlaminat.

Dubbelsektion med väggmonterade skenor
och raka konsoler med hyllplan i björkfaner.

Fristående trippelsektion på L-fot/stativ, i vitt, raka konsoler och hyllplan
i vitlaminat med svart profilkant (tillval) 3st skåpsektioner från Peace serien
med svarta fronter/slagdörrar och vita stommar.

Enkelsektion med bärlist och hängskenor,
raka konsoler med hyllplan i björkfaner.

Dubbelsektion med bärlist och hängskenor, raka
konsoler med hyllplan i björkfaner.

32 ARBETSBORD TILLBEHÖR

TILLBEHÖR
För att ytterligare utöka våra möblers funktioner men även för att skapa möjlighet till ordning och reda,
erbjuder vi ett gediget tillbehörssortiment. Detta för att du i ännu större utsträckning ska kunna skapa den
perfekta arbetsplatsen. På följande sidor visar vi ett urval av våra tillbehör anpassade för kontorsmiljö.
Se även prislista för aktuella modeller och ytterligare information.
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PC-hållare för lite större stående
datorer, skruvas under
bordsskivan, inkl spännband.

PC-hållare för liggande och
stående datorer, skruvas under
bordsskivan, inkl spännband.

PC-hållare, reglerbar, för liggande
och stående datorer, skruvas
under bordsskivan, inkl spännband.

Toolbarskenor för montering i bordsskärm
eller direkt på bordsskiva.
Olika tillbehör som tillval.

Bildskärmsarmar för singelskärmar.
Fullt reglerbara och med bords, vägg
eller skärmväggsfäste.

Kabelrännor/diken, förlängningssladdar,
grendosor och avledningssladdar.

Kabelgenomföringar underlättar för
sladdragningar.

Laptophylla, reglerbar, stående.
Skruvas under bordsskivan.
Skena för djupreglering som
tillbehör.

Bildskärmsarmar för multimontage. från
två skärmar och upp. Fullt reglerbara och
med bords, vägg eller skärmväggsfäste.

Penn och prylfack för montering under
bordsskiva.

Power/anslutningsboxar för el, nätverk,
Hdmi, ljud mm. Olika storlekar och
utföranden monteras normalt nedsänkt
i bordsskivan.

34 LJUDDÄMPNING AVSKÄRMNING

NO SOUND
I dagens öppna miljöer är behovet av ljuddämpande och avskiljande tillbehör en alltmer viktig funktion.
Att dessa kan monteras på väggar, hängande från tak, som skärmväggar, monterade på bord och förvaringar är idag
en självklarhet. I de flesta fall krävs en anpassad lösning för att göra lösningen optimal.
För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista eller kontakta oss för ett anpassat förslag.
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Edge bordsskärmar med ett modernt och
luftigt intryck.

Takabsorbenter kan ge ett lekfullt
intryck och är ofta ett bra komplement
till andra typer av absorbtionsåtgärder.

Edge skärmväggar med smart magnetkoppling.
Välj bland en mängd färger och storlekar.

Softline fungerar lika bra på arbetsbordet, som golvet. Välj även från en serie
tillbehör som kan hängas på skärmen.
Softline golvskärm en klassiker inom
skärmväggar, finns i många olika
utföranden.

Alumi en modern konstruktion som fungerar
utmärkt i exempelvis alkovkonstruktioner.
Välj bland en mängd färger och storlekar.

Alumi fungerar även som vanlig
skärmvägg. Välj bland en mängd
färger och storlekar.

Softline finns som raka rektangulära
modeller eller med välvd topp för ett
mjukare intryck. Bra även när man vill
koppla samman olika höjder.

Alumi finns även som bordsskärm.
Välj bland en mängd färger och storlekar.

36 MEETING MÖTESPLATSER
Mötesbord Space X.
Stol Håg Wing.

MEETING/SPACE X
Thules mötesbordsserie Meeting skall vara lätt att anpassa till olika mötesbehov, vare sig det gäller
det formella mötet eller en loungemiljö. För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.
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Skeppsformat mötesbord 520*120*H72 (4 skivor).
Skivor i björkfanér med silvergrått stativ.

Skeppsformat mötesbord 480*120*H72 (4 skivor).
Skivor i björkfanér med silvergrått stativ.

Art nr: 4-MÄS5212-XRC

Art nr: 4-MÄS4812-XRC

Skeppsformat mötesbord 280*120*H72 (2 skivor). Skivor i
björkfanér med silvergrått stativ.

Skeppsformat mötesbord 200*90*H72. Hel skiva i björkfanér
med silvergrått stativ.
Art nr: 4-MS209-XRC

Art nr: 4-MÄS2812-XRC

Mötesbord Space X med rund skiva, 120 cm Ø.
Skiva i björkfanér med silvergrått stativ.

Mötesbord Space X med kvadratisk skiva, 80*80
cm. Skiva i björkfanér med silvergrått stativ.

Art nr: 4-MR120-XRC

Art nr: 4-M808-XRC

Skeppsformat mötesbord 360*120*H72 (3 skivor).
Skivor i björkfanér med silvergrått stativ.
Art nr: 50-MÄS3612-XRC

Skeppsformat mötesbord 180*90*H72. Hel skiva i björkfanér med silvergrått stativ. .
Art nr: 4-MS189-XRC

38 MEETING MÖTESPLATSER
Mötesbord Meeeting Flex.
Stol Harmony.

MEETING/FLEX
Thules mötesbordsserie Meeting är tänkt att fungera i moderna mötesmiljöer, vare sig det gäller
det formella mötet eller en loungemiljö. För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.
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Mötesbord 200*90*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i silvergrått.

Mötesbord 360*120*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i silvergrått.

Mötesbord 480*120*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i silvergrått.

Art nr: 4-M209-T1RC

Art nr: 4-M36012-T1RC

Art nr: 2st*4-M24012-T1RC

Mötesbord 200*90*H72 cm. Skeppsformad
skiva i äkta björkfaner, stativ i silvergrått.

Mötesbord 360*120*H72 cm.Skeppsformad
skiva i äkta björkfaner, stativ i silvergrått.

Mötesbord 480*120*H72 cm. Skeppsformad
skiva i äkta björkfaner, stativ i silvergrått.

Art nr: 4-MS209-T1RC

Art nr: 4-MS36012-T1RC

Art nr: 2st*4-MS24012-T1RC

Mötesbord 130*80/60*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i silvergrått.

Mötesbord Ø 120*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i silvergrått.

Mötesbord 80*80*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i silvergrått.

Sidobord Ø 80*H62 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i silvergrått.

Sidobord 80*80*H62 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i silvergrått.

Sido/soffbord 120*60*H62 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i silvergrått.

Art nr: 4-MS138-T1RC

Art nr: 4-KR120-TXRC

Art nr: 4-K808-TXRC

Art nr: 4-KR80-TXLRC

Art nr: 4-K808-TXLRC

Art nr: 4-K126-TXLRC

40 MEETING MÖTESPLATSER
Mötesbord Meeeting Wood.
Stol Flake.

MEETING/WOOD
Thules mötesbordsserie Meeting är tänkt att fungera i moderna mötesmiljöer, vare sig det gäller
det formella mötet eller en loungemiljö. För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.
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Mötesbord 360*120*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i böjträ.

Mötesbord 480*120*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i böjträ.

Art nr: 3*4-K1212-W1

Art nr: 4st*4-K1212-W1

Mötesbord 360*120*H72 cm. Skeppsformad
skiva i äkta björkfaner, stativ i böjträ.

Mötesbord 480*120*H72 cm. Skeppsformad
skiva i äkta björkfaner, stativ i böjträ.
Art nr: 2*4-KÄS1212-W1+2*4-K1212-W1

Art nr: 2*4-KÄS1212-W1+1*4-K1212-W1

Mötesbord 200*90*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i böjträ.
Art nr: 4-K209-W1

Mötesbord 200*90*H72 cm. Skeppsformad
skiva i äkta björkfaner, stativ i böjträ.
Art nr: 4-MS209-W1

Mötesbord 120*80*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i böjträ.

Mötesbord Ø 120*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i böjträ.

Mötesbord 80*80*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i böjträ.

Sido/soffbord 120*60*H62cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i böjträ.

Sido/soffbord 60*60*H62 cm. Skiva
i äkta björkfaner, stativ i böjträ.

Art nr: 4-K128-W1

Art nr: 4-KR120-W1

Art nr: 4-K808-W1

Art nr: 4-K126-WL1

Art nr: 4-K606-WL1

42 MEETING MÖTESPLATSER
Mötesbord Meeeting Round.
Stol Håg Wing.

MEETING/ROUND
Thules mötesbordsserie Meeting skall vara lätt att anpassa till olika mötesbehov, vare sig det gäller det
formella mötet eller en loungemiljö. För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.
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Mötesbord 480*120*H72 cm. Skiva i äkta björkfaner,
pelarstativ i svart.

Mötesbord 360*120*H72 cm. Skiva i äkta björkfaner,
pelarstativ i svart.

Art nr: 4*4-K1212-RS

Art nr: 3*4-K1212-RS

Mötesbord 480*120*H72 cm. Skeppsformad
skiva i äkta björkfaner, pelarstativ i svart.
Art nr: 2*4-KÄS1212-RS+2*4-K1212-RS

Mötesbord Ø120*H72 cm. Skiva i äkta
björkfaner, pelarstativ i svart.

Mötesbord 80*80*H72 cm. Skiva i äkta
björkfaner, pelarstativ i svart.

Bord 4-KR120-RS

Bord 4-K808-RS

Mötesbord 200*90*H72 cm. Skiva i äkta
björkfaner, pelarstativ i svart.
Art nr: 4-K209-RS

Mötesbord 360*120*H72 cm. Skeppsformad
skiva i äkta björkfaner, pelarstativ i svart.

Mötesbord 200*90/60*H72 cm. Skeppsformad
skiva i äkta björkfaner, pelarstativ i svart.

Art nr: 2*4-KÄS1212-RS+1*4-K1212-RS

Art nr: 4-MS209-RS

44 MEETING MÖTESPLATSER
Mötesbord Meeeting Funco.
Stol Noor.

MEETING/FUNCO
Thules mötesbordsserie Meeting fungerar utmärkt till olika mötesbehov, vare sig det gäller det
formella mötet eller en loungemiljö. För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.
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Mötesbord 480*120*H72 cm. Rektangulär och formad
skiva i äkta björkfaner, benstativ i svart.

Mötesbord 360*120*H72 cm. Rektangulär och
formad skiva i äkta björkfaner, benstativ i svart.

Art nr: 2*4-FS1212-1RS+2*4-K1212-1RS

Art nr: 2*4-FS1212-1RS+1*4-K1212-1RS

Mötesbord 200*90*H72 cm. Rektangulär skiva
i äkta björkfaner, benstativ i svart.
Art nr: 4-K209-1RS

Mötesbord 180*80*H72 cm. Formad skiva i äkta
björkfaner, benstativ i svart.

Mötesbord 130*70*H72 cm. Formad skiva i äkta
björkfaner, benstativ i svart.

Mötesbord 180*100*H72 cm. Elipsformad skiva
i äkta björkfaner, benstativ i svart.

Mötesbord 120*80*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, benstativ i svart.

Art nr: 4-FM188-1RS

Art nr: 4-FM137-1RS

Art nr: 4-E1810-1RS

Art nr: 4-K128-1RS

Mötesbord Dia 120*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, benstativ i svart.

Mötesbord 80*80*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, benstativ i svart.

Mötesbord Dia60*H72 cm. Skiva
i äkta björkfaner, benstativ i svart.

Mötesbord Dia60*H62 cm. Skiva
i äkta björkfaner, benstativ i svart.

Mötesbord 120*80*H62 cm. Skiva
i äkta björkfaner, benstativ i svart.

Art nr: 4-KR120-1RS

Art nr: 4-K808-1RS

Bord 4-KR60-1RS

Bord 4-KR60-1LRS

Art nr: 4-K128-1LRS

46 DISKAR MÖTESPLATSER

DISKAR
Välj från någon av våra duktiga leverantörer av diskar, ex. Glimakra of Sweden eller det egenproducerade disksystem Square där vi utgår från en serie standadmoduler. Vi kan även bygga en helt anpassad lösning för just
era behov. Kontakta oss för en offert eller mer information.
Se även prislista för aktuella modeller och ytterligare information.
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Diskmodell Sqare, fronter i vitlaminat, sparksockel i svart, krönskiva i
björklaminat, svarta profilkanter. Kan byggas i många olika utföranden och
mått, även förses med bord på insidan. Mått på bild: L 200*H112 cm.

Diskmodell Sqare, fronter i vitlaminat, sparksockel i svart, krönskiva i
björklaminat, svarta profilkanter. Kan byggas i många olika utföranden och
mått, även förses med bord på insidan. Mått på bild: L 200*200*H112 cm.

För pris begär offert.

För pris begär offert.

Diskmodell Europo, kopplade frontsektioner i solidträ, partier med borstad
aluminium, krönskiva belaggd med svart laminat och profilformad kant.
Kan byggas i många olika utföranden och mått.

Diskmodell Ziggy, fronter i veckad/pressad filt, krönskiva i vitlaminat.
Kan byggas i många olika utföranden och mått.

För pris begär offert.

För pris begär offert.

48 WORK STOLAR OCH FÅTÖLJER

WORK
Work är en serie utmärkta och prisvärda arbets och mötesstolar som fungerar lika
bra i den traditionella som den aktivitetsbaserade arbetsmiljön.
För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.
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Astrix arbetsstol hög rygg med multifunktionsmekanism,
4D armstöd, nackstöd i skinn, klädd med svart tyg.

Astrix arbetsstol hög rygg med multifunktionsmekanism,
4D armstöd, klädd med svart tyg.

Art nr: 01-TUN1104H-AL + 11-TUNS1104-RF

Art nr: 01-TUN1104H-AL

Arbetsstol Lyra, finns i flera utföranden, här med hög rygg och ”non stretch
mesh tyg”. Med/utan nackstöd/armstöd, höj och sänkbar, synkronmekanism. Här klädd med vitt meshtyg i rygg samt rött tyg på sits och
nackstöd.
Art nr: A11- 218-SY

Astrix ståstödsstolar i olika modeller/utföranden.
Här modell TU71013 klädd med svart tyg.
Art nr: 01-TU171013

Astrix arbetsstol mellanhög rygg med multifunktionsmekanism, 4D armstöd, nackstöd i skinn, klädd
med svart tyg.
Art nr: 01-TUN1104L-AL+11-TUNS1104-RF

Astrix karmstol med svikt i rygg, finns i flera olika
utföranden. Här klädd med svart tyg, stativ i silvergrått.
Art nr: 01-T1610A-RC

Astrix arbetsstol mellanhög rygg med multifunktionsmekanism, 4D armstöd, klädd med svart tyg.
Art nr: 01-TUN1104L-AL

Astrix stol med svikt i rygg, finns i flera olika
utföranden. Här klädd med svart tyg, stativ i silvergrått.
Art nr: 01-T1610-RC

50 STEEL STOLAR OCH FÅTÖLJER

STEEL
Klassiska stolsmodeller med stålrörsstativ i olika utföranden, klädda eller oklädda sits och
ryggelement, fyra ben eller medstativ samt med eller utan armstöd.
För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.

STEEL STOLAR OCH FÅTÖLJER 51

Stol Seance med formpressad rygg och sits
i bok, stativ i silvergrått.
Art nr: A11-092-N2

Medstol Seance med klädd sist och
rygg, stativ i krom.

Medstol Sunrise med klädd sits och rygg,
stativ i krom. Finns i flera olika utföranden.

Art nr: A11-096-KZ-N4

Art nr: A11-152-K-N4

Karmstol Dream med klädd sits och rygg,
stativ i silvergrått med eller utan armstöd.

Medstol Lyra med klädd sits och rygg
Plastdelar samt stativ i olika färger

Art nr: A11-110/B-N2

Art nr: A11-204-KZN4

Stol GO! finns i många olika utföranden
(även som balksoffa) plastsits/rygg, klädd/oklädd.
Med/utan armstöd mm.
Art nr: A11-112-N2

Stolsvagn för att stapla, förvara och
transportera stolar med 4 ben.
Art nr: A11-DV_4 legs

Stol Conference med klädd sits och rygg,
stativ i silvergrått med eller utan armstöd.
Art nr: A11-155-N2

Loungefåtölj med helklätt skal samt
forkryss i polerad aluminium.
Art nr: A11-SKY S-R, F27-N6

52 WOOD STOLAR OCH FÅTÖLJER

WOOD
Klassiska stolsmodeller med träkänsla i olika utföranden. Samtliga med trästativ,
klädd eller oklädd sits och rygg med eller utan armstöd.
För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.

WOOD STOLAR OCH FÅTÖLJER 53

Karmstol Gabi med stativ i skiktlimmat
trä, klädd sits och rygg.
Art nr: B03-4170.00

Stol Martin med stativ i formpressat trä,
klädd sits och rygg.
Art nr: A22-Martin

Stol Olof med stativ i massivt trä, klädd
sits.
Art nr: Olof-S

Karmstol Penny med stativ i formpressat
trä, klädd sits och rygg.
Art nr: B03-4150.00

Karmstol Martin med stativ i formpressat
trä, klädd sits och rygg.
Art nr: A22-Martin-K

Hög ställbar fåtölj Klara med stativ i formpressat trä,
pall som tillval. Klädd sits och rygg.
Art nr: B21-Klara-A4

Stol Sunrise med klädd sits och rygg,
ben-stativ naturlackad Ek.
Art nr: A11-152-D

Karrmstol Globus med stativ i formpressat
trä, klädd sits och rygg.
Art nr: B03-4125.00

Hög ställbar fåtölj Klara med stativ i formpressat trä,
pall som tillval. Klädd sits och rygg.
Art nr: B21-Klara-A1

54 TIME STOLAR OCH FÅTÖLJER

TIME
Skön stolsmodell i många olika utföranden, går att få med svart, vitt, grått, blått, ljusgrönt
eller rött sitt/ryggskal, klädd eller oklädd, på medstativ eller fyra ben. Stapel-och kopplingsbar.
Kopplingsbeslag samt eventuell stolsvagn som tillval.
För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.

TIME STOLAR OCH FÅTÖLJER 55

Medstol oklädd i standardfärger.
Art nr: A11-160-N4

Medstol klädd sits med standardfärger.
Art nr: A11-161-N4

Stol oklädd i standardfärger.
Art nr: A11-170-N4

Stol klädd sits/rygg i standardfärger.
Art nr: A11-172-N4/B

Karmstol klädd sits/rygg i standardfärger.
Art nr: A11-172-N4/B

Ar nr: A11-TP

Skrivskiva för montering på stolar med armstöd.

Medstol klädd sits/rygg med standardfärger.
Art nr: A11-162-N4

Karmstol klädd sits i standardfärger.
Art nr: A11-171-N4/B

Pall, oklädd sits/rygg i standardfärger.
Art nr: A11-175-N4

56 TWIST STOLAR OCH FÅTÖLJER

TWIST
Klassiskt men samtidigt modernt formspråk, formpressad trä sits/rygg och metallstativ.
Klädd eller oklädd sits/rygg. Stapel-och kopplingsbar. Kopplingsbeslag samt eventuell
stolsvagn som tillval. Twist går även att få i utförande som balksoffa.
För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.

TWIST STOLAR OCH FÅTÖLJER 57

Stol oklädd i formpressad bok, stativ i silvergrått.
Art nr: A11-240-N2

Stol, klädd sits, formpressad bok, stativ i silvergrått.

Stol, klädd sits/rygg,formpressad bok, stativ i silvergrått.

Art nr: A11-241-N2

Art nr: A11-242-N2

Karmstol oklädd i formpressad bok, stativ i silvergrått.
Art nr: A11-250-N2

Karmstol, klädd sits/rygg, formpressad bok, stativ i silvergrått.

Stol, helklädd sits/rygg, stativ i silvergrått.

Art nr: A11-252-N2

Art nr: A11-246-N2

Karmstol helklädd sits/rygg, stativ i silvergrått.

Barpall oklädd i formpressad bok, stativ i silvergrått.
Art nr: A11-243-N2

Art nr: A11-245-N2

Art nr: A11-256-N2

Barpall, klädd sits/rygg, formpressad bok, stativ i silvergrått.

58 OSLO STOLAR OCH FÅTÖLJER

OSLO
Stolsserien Oslos olika modeller passar utmärkt i många miljöer. Kännetecknet är stilrena
modeller med utmärkt komfort.
För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.

OSLO STOLAR OCH FÅTÖLJER 59

Karmstol med armstöd och fotkryss i polerad
aluminium, höj och sänkbar. Klädd sits/rygg,

Medstol med kromat medstativ.
Klädd sits/rygg,

Medstol med kromat medstativ, armstöd.
Klädd sits/rygg,

Art nr: A11-227-F80-N6

Art nr: A11-226-N4

Art nr: A11-225-KZ-N4

Stol med armstöd och fyrbensfotkryss i polerad
aluminium, höj och sänkbar. Klädd sits/rygg,
Art nr: A11-227-F34-N6

60 POLO STOLAR OCH FÅTÖLJER

POLO
Stolsserien Polo bygger på ett stilrent formpressat kallskumsskal med stålrörsförstärkning,
vilket kan kläs med ett stort urval av alternativa klädslar. Detta tillsammans med flera olika
ben-och stativalternativ ger stora valmöjligheter.
För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.

POLO STOLAR OCH FÅTÖLJER 61

Polo plus höj och sänkbar med fotkryss i polerad
aluminium och hjul. Klädd sits/rygg,

Polo plus med centrerat och kromat
fyrbensstativ. Klädd sits/rygg,

Polo plus med fyrbensstativ i silvergrått.
Klädd sits/rygg,

Art nr: A11-F80-N6

Art nr: A11-K-N4

Art nr: A11- K-N2

Polo höj och sänkbar med fotkryss i polerad
aluminium. Klädd sits/rygg,

Polo plus med fyra vinklade ben i naturlackad ek.
Klädd sits/rygg,

Art nr: A11-F34-N6

Art nr: A11- D

62 HARMONY STOLAR OCH FÅTÖLJER

HARMONY
Fåtöljsserien Harmony är en perfekt kombination av tidlös design, komfort och kvalitetskänsla.
De kallskumsformade sits och ryggelementet ger den rätta sittupplevelsen.
För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.

HARMONY STOLAR OCH FÅTÖLJER 63

Fåtölj med gungbeslag samt höj och sänkbar. Armstöd
och fotkryss (med hjul) i polerad aluminium.
Klädd sits/rygg,

Fåtölj med gungbeslag samt höj och sänkbar. Armstöd
i polerad aluminium, fotkryss (med hjul) i svart plast.
Klädd sits/rygg,

Fåtölj höj och sänkbar. Armstöd, mekanism och fotkryss
(med hjul) i polerad aluminium.
Klädd sits/rygg,

Art nr: A11-850H + BR-820

Art nr: A11-852-H + BR-820

Art nr: A11-855PRA + BR-820

Fåtölj med centrerat och kromat fyrbensstativ.
Klädd sits/rygg,

Fåtölj med kromat medstativ. Klädd sits/rygg,

Fåtölj med fyra ben i naturlackad ek. Klädd sits/rygg.

Art nr: A11-855-K-N4

Art nr: A11-855-KZ-N4

Art nr: A11-855-KD

64 RELAX STOLAR OCH FÅTÖLJER

RELAX
Relax har en uppfriskande och innovativ design, härlig komfort och kvalitet in i minsta detalj.
Det stålförstärkta kallskumsskalet gör det möjligt att förse Relax med nackkudde och flera olika
mekanismer (Med/utan gunga). Även fotpall som tillval.
För exakta utföranden och alternativ se aktuell prislista.

RELAX STOLAR OCH FÅTÖLJER 65

Fåtölj Relax, helklädd med nackkudde, snurrfunktion samt höj och sänkbart fyrabensfotkryss i
polerad aluminium.

Fåtölj Relax låg, helklädd med snurrfunktion samt
höj och sänkbart fyrabensfotkryss i polerad aluminium.

Fotpall Relax klädd med fyrabensfotkryss i polerad
aluminium.

Art nr: A11-RELAX+V-A,F35-N6+HO

Art nr: A11-RELAX+S-A,F35-N6

Art nr: A11-RELAX +T,F27-N6

Fåtölj Relax Plus, gung/ snurrfunktion samt fyrabensfotkryss i polerad aluminium. Klädd sits/rygg.
Nackstöd som tillval.
Art nr: A11-RELAX V

Fåtölj Relax Plus med gung/snurrfunktion samt fyrabensfotkryss i polerad aluminium. Klädd sits/rygg,

Fotpall Relax Plus klädd, snurrfunktion samt med
fyrabensfotkryss i polerad aluminium.

Art nr: A11-RELAX S

Art nr: A11-RELAX T

66 PORT SOFFOR

PORT
Port modulsoffa en modern och flexibel sittmöbel som inbjuder till lekfullhet och fantasifulla lösningar.
Port finns i flera olika modulutföranden med och utan armstöd eller som separata pallmoduler som kan
vara fristående eller integreras i soffan.
För exakta utföranden och alternativ kontakta oss eller se aktuell prislista.

PORT SOFFOR 67

Pall helklädd med kombinationsfärger.
Art nr: A11-T

Mötessektion akustiskt avskärmad med bord.
Art nr: A11-BOX/KM2/BR-02

Pall/divansektion av olika kombinationer. Helklädd.
Art nr: Se prislista.

Tresittssektion med armstöd (finns med och utan)
Helklädd sits/rygg,
Art nr: A11-K3/BR

Sektion bestående av ensitsmoduler och pall/
divan/vinkelsektioner. Helklädd sits/rygg,
Art nr: Se prislista

68 DELTA SOFFOR

DELTA
Delta sittmöbelserie fungerar utmärkt bland annat i olika väntutrymmen och finns i en till fem sittenheter,
med armstöd eller utan. Det går även att välja till bordslösningar. Själva sittelementet är byggt på en
stålramskonstruktion med gjutet kallskumsskal för maximal hållbarhet och komfort.
För exakta utföranden och alternativ kontakta oss eller se aktuell prislista.

DELTA SOFFOR 69

Fåtölj Delta med armstöd (finns med eller utan) samt
stålramsstativ med fyra ben i krom. Klädd sits/rygg.

Tvåsitssektion Delta med armstöd (finns med eller utan)
samt stålramsstativ med fyra ben i krom. Klädd sits/rygg.

Tresitssektion Delta med armstöd (finns med eller utan) samt stålramsstativ
med fyra ben i krom. Klädd sits/rygg,

Art nr: A11-DELTA/BK-N4

Art nr: A11-DELTA/2B-N4

Art nr: A11-DELTA/3B-N4

Fyrsitssektion modell Delta utan armstöd (finns med eller utan)
samt stålramsstativ med ben i krom.
Klädd sits/rygg,

Femsitssektion Delta med armstöd (finns med eller utan)
samt stålramsstativ med ben i krom.
Klädd sits/rygg,

Art nr: A11-DELTA/4-N4

Art nr: A11-DELTA/5B-N4

Bordsdel för montage på gavel av Delta soffsektion
utan armstöd.
Art nr: A11-DELTA TD-01

Soffbord Delta. 760x540 mm, höjd 400 mm. Skiva i kompaktlaminat. Kromat
virestativ. Skiva finns som vitt: TD-N4-380/WH eller som grått: TD-N4-380.
Art nr: A11-DELTA TD-N4-380

70 NEXT SOFFOR

NEXT
Next sittmöbelserie bygger på en luftig och stilren design tillsammans med multifunktionella lösningar.
Serien finns i en eller tvåsitsmoduler vilka går att ha fristående eller bygga/koppla tillsammans med samanlänkande bordssektioner.
Ensitssektionen går att få med platt fotstativ, fotkryss eller fyra ben för att på bästa sätt fungera i olika samanhang.
För exakta utföranden och alternativ kontakta oss eller se aktuell prislista.

NEXT SOFFOR 71

Fåtölj med polerat aluminiumfotkryss, höj och sänkbar
samt roterbar. Klädd sits/rygg,

Fåtölj med stålststiv och fyra ben i krom.
Klädd sits/rygg,

Tvåsitssoffa med stålststiv och fyra ben i silvergrå lack.
Klädd sits/rygg,

Art nr: A11-NEXT F34-N6

Art nr: A11-NEXT K-N4

Art nr: A11-NEXT/2K-N2

Bordssektioner för att koppla mellan olika soff eller fåtöljmoduler,
finns i flera olika utföranden.

Tvåsitssoffa med stålststiv och fyra ben i krom.
Klädd sits/rygg,
Art nr: A11-NEXT/2K-N4

72 KUBIK SOFFOR

KUBIK
Kubik är designad för att ge ett modernt och skönt sittande och förstärker ett minimalistiskt designintryck. Modellen finns i en
eller tvåsitsmoduler och separata sittsektioner/pallar vilka även finns i vinklar. Dessa gör det möjligt att bygga Kubik i många olika
konstallationer. Stommen är byggd av en stålramskonstruktion med gjutet kallskumsskal för hållbarhet och bra komfort.
För exakta utföranden och alternativ kontakta oss eller se aktuell prislista.

KUBIK SOFFOR 73

Fåtölj Kubik med armstöd, stålramsstativs samt fyra ben
i krom. Helklädd stomme, sits och rygg.

Tvåsitssoffa Kubik med armstöd, stålramsstativs samt fyra
ben i krom. Helklädd stomme, sits och rygg.

Art nr: A11-KUBIK

Art nr: A11-KUBIK/2

Sittpuffar, i olika modeller, stålramsstativ samt fyra ben i krom.
Helklädd stomme.
Art nr: Se prislista.

74 ATLANTA SOFFOR

ATLANTA
Med sitt träffsäkra och tydliga designspråk fungerar Atlanta lika bra i loungemiljön som hemma framför Tvn. Soffans uppbyggnad är
stabil och komforten utomordentlig. Välj mellan ett stort antal klädselalternativ som gör det extra lätt att hitta rätt.
För exakta utföranden och alternativ kontakta oss eller se aktuell prislista.

ATLANTA SOFFOR 75

Fåtölj Atlanta med armstöd och avtagbar klädsel på dynorna.
Klädd stomme/sits och ryggdynor, kuddar som tillval.

2-sitssoffa Atlanta med armstöd och avtagbar klädsel på dynorna.
Klädd stomme/sits och ryggdynor, kuddar som tillval.

Art nr: A22-Atlanta-1A

Art nr: A22-Atlanta-2A

3-sitssoffa Atlanta med armstöd och avtagbar klädsel på dynorna.
Klädd stomme/sits och ryggdynor, kuddar som tillval.
Art nr: A22-Atlanta-3A

76 PEACE SOFFOR

PEACE
Peace fångar uppmärksamheten med sin tidlösa klassiska och romatiska stil. Om ni vill går Peace att få med helt avtagbara
klädslar på både stomme och sittelement. Välj mellan ett stort antal klädselalternativ som gör det extra lätt att hitta rätt.
För exakta utföranden och alternativ kontakta oss eller se aktuell prislista.

PEACE SOFFOR 77

Fåtölj Peace med armstöd och avtagbar klädsel på dynorna.
Klädd stomme/sits och ryggdynor, kuddar som tillval.

2-sitssoffa Peace med armstöd och avtagbar klädsel på dynorna.
Klädd stomme/sits och ryggdynor, kuddar som tillval.

Art nr: A22-Peace-1A

Art nr: A22-Peace-2A

3-sitssoffa Peace med armstöd och avtagbar klädsel på dynorna.
Klädd stomme/sits och ryggdynor, kuddar som tillval.
Art nr: A22-Peace-3A

78 SOFIE SOFFOR

SOFIE
Sofie är en traditionell och ändamålsenlig soffserie med en kraftig solid trästomme. Soffan Sofie att få med helt avtagbara
klädslar på både stomme och sittelement. Välj mellan ett stort antal klädselalternativ som gör det extra lätt att hitta rätt.
För exakta utföranden och alternativ kontakta oss eller se aktuell prislista.

SOFIE SOFFOR 79

Fåtölj Sofie med armstöd och avtagbar klädsel på dynorna.
Klädd stomme/sits och ryggdynor, prydnadskuddar som tillval.

2-sitssoffa Sofie med armstöd och avtagbar klädsel på dynorna.
Klädd stomme/sits och ryggdynor, prydnadskuddar som tillval.

3-sitssoffa Sofie med armstöd och avtagbar klädsel på dynorna.
Klädd stomme/sits och ryggdynor, prydnadskuddar som tillval.

Art nr: A22-Sofie-1A

Art nr: A22-Sofie-2A

Art nr: A22-Sofie-3A

5-sits hörnsoffa Sofie med armstöd och avtagbar klädsel på dynorna.
Klädd stomme/sits och ryggdynor, prydnadskuddar som tillval.

6-sits hörnsoffa Sofie med armstöd och avtagbar klädsel på dynorna.
Klädd stomme/sits och ryggdynor, prydnadskuddar som tillval.

Art nr: A22-Sofie-2H2A

Art nr: A22-Sofie-3H2A
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