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UniteUnite

 Hannah - stolen for de lune rom 

 Hannah er en behagelig stol med et skandinavisk look. Med stoppet sete og rygg tilgjengelig i to farger, 

og heltre stolbein i lys bøk, kan stolen med fordel benyttes i romslige møterom, i resepsjonen, i sosiale 

soner eller som besøksstol på et kontor. Stolen Hannah representerer et nytt og noe mer personlig 

uttrykk, kanskje mer i tråd med det norske lynnet? 

  Beskrivelse   Sete b x d (mm)   Sittehøyde (mm)  Varenr. 

  Grå   440 x 430   450  K113722 

  Grønn   440 x 430   450  K113723 

  Beskrivelse   Sete b x d (mm)   Sittehøyde (mm)  Varenr.   Sittehøyde (mm) 
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  Beskrivelse   h x b x d (mm)   Sittehøyde (mm)  Varenr. 

  Grå   840 x 1980 x 810   420  K108392 

  Grønn   840 x 1980 x 810   420  K108394 

 Barcelona driver tankene til de mer urbane strøk, et utradisjonelt og kanskje futuristisk møbel som skaper 

oppmerksomhet og positive vibrasjoner i ethvert kontormiljø. Man kunne nesten tro at det var Barcelonas egen 

Antoni Gaudi som egenhendig hadde spesialdesignet denne stolen eller den romslige sofaen. Begge har sete 

og rygg med helstøpt PU-kjerne trukket med stoffet Blazer, fra tekstilprodusenten Camira, som består av 100% 

ull. Blazer er testet og godkjent glo- og fl ammesikkert ihht EN 1021 P1&2 (liten fare) og har bestått test for 50.000 

Martindale. Barcelona stol og sofa leveres med solide ben i krom utførelse. Med dette loungemøbelet får du noe 

helt unikt og oppkvikkende – et skikkelig blikkfang! Barcelona er tilgjengelig i to farger; beroligende grønt eller 

nøytralt grå. Viva Barcelona! 

  Beskrivelse   h x b x d (mm)   Sittehøyde (mm)  Varenr. 

  Grå   840 x 1065 x 810   420  K108389 

  Grønn   840 x 1065 x 810   420  K108391 

 Barcelona 

 Sofa Barcelona 

 Utfordrende Barcelona 
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 Lyon er et noe kraftigere, men like fullt svært stilsikkert møbel, tilgjengelig både som stol eller sofa med plass 

for 3 personer. Både Lyon stol og sofa har sete og rygg med helstøpt PU-kjerne, trukket med stoffet Blazer fra 

tekstilprodusenten Camira, som består av 100% ull. Blazer er testet og godkjent glo- og fl ammesikkert ihht EN 

1021 P1&2 (liten fare), samt bestått test for 50.000 Martindale.Lyon stol og sofa leveres med børstede, rustfrie ben. 

Disse loungemøblene fremstår med en selvsikker attityde og er et svært godt alternativ for deg som ønsker å live 

opp arbeidsmiljøet eller ønske dine gjester velkommen på skikkelig vis. Lyon er tilgjengelig i 3 farger; beroligende 

grønt, lekkert burgund rødt eller nøytralt grå. Lyon – et godt sted å være! 

  Beskrivelse   h x b x d (mm)   Sittehøyde (mm)  Varenr. 

  Grå   720 x 2020 x 720   380  K108386 

  Grønn   720 x 2020 x 720   380  K108388 

  Burgund rød   720 x 2020 x 720   380  K108980 

 Sofa Lyon 

  Beskrivelse   h x b x d (mm)   Sittehøyde (mm)  Varenr. 

  Grå   700 x 1000 x 705   380  K108383 

  Grønn   700 x 1000 x 705   380  K108385 

  Burgund rød   700 x 1000 x 705   380  K108979 

 Stol Lyon 

 Sofa Lyon .  Burgund rød 

 Stol Lyon .  Burgund rød 

 Sofa Lyon .  Grå 

 Stol Lyon .  Grå 

 Sofa Lyon .  Grå 

 Stol Lyon .  Grå 

 Moderne Lyon 
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 Amsterdam er rett og slett en praktfull og stilfull loungestol som preges av innovasjon og ambisjon. Stolsetet 

er helstøpt PU-kjerne med heltrukket og slitesterkt 100% polyester tekstil (30.000 Martindale), samt understell 

produsert i krommet stangstål for lang holdbarhet. Stolen gir et nett og moderne utrykk i ethvert rom, det 

være seg i resepsjonen, møterommet eller venteværelset. Den kroppsformede passformen i sete og rygg gjør 

Amsterdam til en fast, men komfortabel stol å sitte i. Tilgjengelig i 4 farger: en frisk rødfarge, nøytralt sort, rolig 

grønt eller klassisk brunt. Et stilrent valg! 

  Beskrivelse   h x b x d (mm)   Sittehøyde (mm)  Varenr. 

  Rød   750 x 600 x 600   425  K108370 

  Sort   750 x 600 x 600   425  K108371 

  Grønn   750 x 600 x 600   425  K108372 

  Brun   750 x 600 x 600   425  K108373 

 Amsterdam 

  Beskrivelse   Størrelse (mm)   Bordhøyde (mm)  Varenr. 

  Hvit   Ø800   500  K108379 

  Sort   Ø800   500  K108382 

 Bord Amsterdam 

 Amsterdam .  Rød  Amsterdam .  Sort  Amsterdam .  Grønn  Amsterdam .  Brun 

 Formsikre Amsterdam 



 Bord Amsterdam 
 Hvit :  Varenr.   K108379 
 Sort :  Varenr.   K108382 
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 Velkommen til Monaco! Med sine iøyenfallende farger – spenstig plommerød, frisk rød, nøytral sort eller deilig lilla 

- vil Monaco være et populært og fargerikt innslag i ethvert rom. Stolsetet er helstøpt PU-kjerne, heltrukket med 

slitesterkt tekstil bestående av 30% ull og 70% polyester (50.000 Martindale), og leveres på et krommet, svingbart 

understell med benkryss. Stolen kan med fordel benyttes for å friske opp kafé- og konferanserom, eller som et 

livgivende element i resepsjonsområde, venterom eller som besøksstoler. Her er det bare fantasien som setter 

grenser. Med Monacostolen bringer du syd-Europeiske vibrasjoner inn i dine lokaler! 

  Beskrivelse   h x b x d (mm)   Sittehøyde (mm)  Varenr. 

  Rød   1050 x 700 x 600   460  K108374 

  Plommerød   1050 x 700 x 600   460  K108375 

  Lilla   1050 x 700 x 600   460  K108376 

  Sort   1050 x 700 x 600   460  K108377 

 Monaco 

 Monaco .  Rød  Monaco .  Plommerød  Monaco .  Lilla  Monaco .  Sort 

  Størrelse (mm)   Bordhøyde (mm)  Varenr. 

  Ø600   545  K103933 

 Glassbord Monaco 
 Klassisk småbord, med Ø600mm glassplate og understell 
tilsvarende loungestolen Monaco. Bordhøyde er 55 cm. 

 Friske Monaco 
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 Dublin 

  Beskrivelse   h x b x d (mm)   Sittehøyde (mm)  Varenr. 

  Sort   860 x 1010 x 860   420  K108361 

  Grå   860 x 1010 x 860   420  K108362 

 Dublin er en moderne, tiltalende og stilmessig utfordrende 
loungestol med ekstremt god sittekomfort. Stolens form og 
fl ater overlapper hverandre, samtidig som den har en stabil, 
bred base produsert i krommet stangstål for lang holdbarhet. 
Dublin er heltrukket med svært solid polyester tekstil (40.000 
Martindale). Sammen med de senkede armlener, skaper dette et 
lekkert og avslappet uttrykk. Dublin er en by man lett blir glad i - 
det samme er denne stolen! Tilgjengelig i 2 farger; sort og grå. 

  Beskrivelse   h x b x d (mm)   Sittehøyde (mm)  Varenr. 

  Sort   730 x 800 x 730   450  K108355 

  Grå   730 x 800 x 730   450  K108356 

  Rød   730 x 800 x 730   450  K108978 

 Torino er en klassisk, svingbar loungestol på et solid 
alufarget fotkryss, miljøriktig pulverlakkert RAL 9006 med 
fi nstruktur og lav glans. Stolen er heltrukket med svært solid 
polyester tekstil (40.000 Martindale). Torino egner seg godt 
i ethvert rom, være seg kontor, kantine, konferanserom eller 
resepsjon. Kanskje vekker Torinostolens utseende gode 
70-tallsminner? Tilgjengelig i 3 farger; rød, sort og grå. 

 Torino 
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  Beskrivelse   h x b x d (mm)  Varenr. 

  Brun microfi ber   750 x 750 x 730  K103865 

  Brunsvart skinnimitasjon   750 x 750 x 730  K103866 

  h x diam (mm)   Tykkelse 
(mm) 

  Bordplate  Varenr. 

  580 x Ø700   23   Hvit HPL   K104023 

  580 x Ø700   36   Hvit med alu   K104025 

  580 x Ø700   36   Wenge med alu   K104028 

  580 x Ø650   25   Hvit laminat   K104017 

  580 x Ø650   25   Valnøtt laminat   K104020 

  580 x Ø650   25   Bjørk laminat   K104011 

  580 x Ø650   25   Bøk laminat   K104014 

  Beskrivelse   h x b x d (mm)  Varenr. 

  Club   770 x 590 x 505  K102373 

  Club duo   770 x 1180 x 505  K102374 

  Club trio   770 x 1680 x 505  K103331 

  Club bord   500 x 800 x 600  K103332 

 Club 
 En fl ott møbelgruppe i skinnimitasjon. Kombiner som du 
vil, gjerne stol, toseter og treseter sofa. For resepsjonen 
eller steder der folk treffes og slår av en prat. 

 London 
 London er komfortabel! Her vil dine gjester eller 
kollegaer føle seg velkommen og trives. Stolen har 
mange bruksområder, og kombinert med et småbord vil 
den være med på å gjøre arbeidsplassen hyggeligere 
og bedre. Velg den tradisjonelle brunsvarte i skinn – 
eller den litt mer uformelle stolen i brun microfi ber. 

 Småbord Oda 
 Oda er en serie småbord som passer godt sammen 
med våre loungestoler; I resepsjonen, på kontoret, 
på venterommet eller kanskje i kaffekroken? Det 
store utvalget med bordplater gir deg mulighet til å 
velge den utførelsen som passer best inn hos deg. 
Bordbenet er børstet rustfritt stål på en sortlakkert, matt 
sokkel. Dermed setter ikke skoene synlige merker! 

K104023 K104028

K104025

K104020

K104011

K104014

K104017

  Beskrivelse   h x b x d (mm)  Varenr. 

  Rød   800 x 820 x 750  K103924 

  Sennepsgul   800 x 820 x 750  K103925 

  Sort   800 x 820 x 750  K103926 

 Paris 
 Iøynefallende og lekker! Paris er en av årets store nyheter. 
Dette er loungestolen, møteromsstolen eller resepsjonsstolen 
som gir det lille ekstra til miljøer der folk møtes og treffes.
En bred modell som gir god komfort. Stolsetet er helstøpt 
PU-kjerne, heltrukket med slitesterkt tekstil bestående 
av 30% ull og 70% polyester (50.000 Martindale), og 
leveres på et krommet understell. Med Paris gjør du 
arbeidsplassen litt bedre – eller hvorfor ikke hjemmet? 

 Bord Paris 
 Klassisk småbord, med Ø500mm glassplate og understell som 
matcher blandt andre loungestolen Paris. Bordhøyde er 54 cm. 
 Størrelse (mm) :  Ø500 .  Bordhøyde (mm)   540 .
 Varenr.   K103934 

 A touch of PARIS 

 HPL 

 Laminat 

 Alu-kant 
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