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525

Ryg
Polypropylen - Model "T-Ryg". 
Polstret med koldskum og skai, sort eller grå

Sæde
Ø 310 mm.
Nylon m. 30% glasfiber
+ indlæg af koldskum betrukket med skai sort eller grå

Understel
Ø 400 mm

Hjul 
Ø 5x50 mm med bløde baner… er en flot og funktionel stol, som sætter sig eget præg med unikt design 

på understel. Stolen er velegnet til institutioner, skoler, garderober, 
krybberum mm.

Den høje kvalitet og den enkelte stil giver dermed stolen en lang levetid og 
opfylder EU´s krav, som er godkendt ved Teknologiske institut.



500
… er en ekstra godt polstret klassisk taburet, hvilket giver en behagelig 
siddekomfort. Sædet er betrukket med sort skai, der er let et rengøre med 
en fugtig klud. 

500 er specielt god til:
Opgaver, såsom at assistere børn, ældre og mennesker med handicap.
Skiftende opgaver, hvor der er behov for varierende siddehøjder helt ned til 
36 cm

Måler: Siddehøjde 370-520 mm 

Sæde
Ø 340 mm.

Understel
Ø 500 mm

Hjul
5x50 dobbl. Træge - ruller kun 
når der sidder en voksen på 
stolen. 



520
… er en klassisk rund taburet med indstilleligt ergonomisk ryglæn, der giver 
god støtte til lænd og ryg. Sædet er betrukket med sort skai, der er let at 
rengøre med en fugtig klud. 

520 er specielt god til:
Variation af siddestilling ved at skifte mellem stol og taburet
Længerevarende opgaver, hvor man har behov for støtte til ryg og lænd

Måler: Siddehøjde 380-520 mm 

Ryg
Ergo ryg B380xH220 
Polstret med koldskum og sort skai

Sæde
Ø 310 mm.
Sæde i koldskum betrukket med sort skai

Understel
Ø 400 mm

Hjul 
5x50 dobbl. Træge - ruller kun 
når der sidder en voksen på 
stolen.



400
… er en stol med sadelsæde, der sikrer god ergonomi. Sædets udformning 
fremmer et naturligt svaj i ryggen og en åben, aktiv hoftevinkel. Sædet er 
betrukket med sort skai, der er let et rengøre med en fugtig klud. 

500 er specielt god til:
Opnå et naturligt svaj i lænden og en rank siddestilling
Optimale vilkår for en ergonomisk, sund siddestilling
Har som standard et sæde udformet som en sadel (B:43xL:35cm)

Måler: Siddehøjde 370-520 mm 

Sæde
Ø 310 mm.
Sæde med sort skai
Sadel sæde

Understel
Ø 400 mm

Hjul 
5x50 dobbl. Træge - ruller kun 
når der sidder en voksen på 
stolen.



410
… aktiverer lænd og ryg via det dynamiske sæde, og træner ryg, lænd og 
mave.

410 er specielt god til:
Træning af ryg, lænd og mave mens du sidder
Aktivering af kroppens balance og derved også muskler og led i ryg og mave
At opnå en mere opret, aktiv siddestilling

Måler: Siddehøjde 370-520 mm 

Sæde
Ø 310 mm.
Sæde koldskum betrukket med sort skai

Understel
Ø 400 mm

Hjul 
5x50 dobbl. Træge - ruller kun 
når der sidder en voksen på 
stolen.



5000

… serien er designet af den danske arkitekt Thomas Pedersen.

-stolen udstråler personlighed med sit organiske formsprog. Stolen er ideel 
til kantiner, salgsopstillinger, auditorieområder og mødelokaler. Stolen kan 
stables og fås i forskellige farver. Stellet fås i krom eller pulverlakeret i 
matchende farver. Stolen er produceret med særlig omtanke for miljøet. 
Sorte og grå skaller er lavet af 50% recirkuleret polypropylengranulat. Stellet 
består af genbrugt stål. Alle plast- og steldele er fremstillet af recirkulerbare
materialer. Serien fås med sæde-, inderside og fuldpolstring samt armlæn.

Måler: H840xB510 mm – sæde: H460xD440xB460 mm 

Skalfarve, std.

Skalfarve, tilvalg

Stelfarve, std.

Stelfarve, tilvalg

Tilvalg: 
- Glidesko med filt 
- Sædepolstring 



5500

… serien er designet af den danske arkitekt Thomas Pedersen.

-stolen udstråler personlighed med sit organiske formsprog. Stolen er ideel 
til undervisningsmiljøer, er nem at rengøre og former sig efter kroppen. 
Stolen fås i forskellige farver. Stolen er produceret med særlig omtanke 
for miljøet. Sorte og grå skaller er lavet af recirkuleret 
polypropylengranulat. Alle plast- og steldele er fremstillet af 
recirkulerbare materialer. Gate Reflect-serien fås med sæde-, 
inderside og fuldpolstring samt armlæn.

Måler: H770-900xB660 mm – sæde: H410-540xD440xB460 mm 

Skalfarve, std.

Skalfarve, tilvalg

Stelfarve, std.

Tilvalg: 
- Mellemhøj gas 460-580mm
- Høj gas 600-850 mm 
- Sædepolstring 



9400

… er en elegant og robust stol, hvor der er lagt vægt på siddekomfort 
og ergonomi med optimal fleksibilitet i ryggen. Stolen har 
gribehåndtag i ryggen, som gør det lettere at løfte og flytte stolen. Den 
ergonomisk formede ryg med 23 cm. smalt bundstykke giver mulighed 
for at kunne placere sig i flere siddestillinger. Fås med eller uden 
sædepolstring og sort eller krom stel. 9400 er stabelbar og stabler op 
til 5 stole. Den er ideel til klasseværelser og undervisningslokaler. 
Den sorte skal er fremstillet af 100% genbrugsplast, og sædebrikker 
består af FSC-mærket træ for mindre miljøbelastning.

Måler: H840xB500xD550 mm – sæde: H460xD430xB430 mm 

Skalfarve, std.

Skalfarve, tilvalg

Stelfarve, std.

Tilvalg: 
- Glidesko med filt 
- Sædepolstring (sædebrik)



740

Kontorstol med polyester sæde 150.000 Martindale og netryg. 

Leveres med:
•Justerbar lændestøtte
•Armlæn kan afmonteres

Måler: H940-1060 – sæde: H450-570xD460xB500 mm 



100
… er en ergonomisk polstret kontorstol med lavt ryglæn, som giver god 
lændestøtte og fri bevægelighed i ryg, skuldre og arme.

100 er specielt god til:
En lang arbejdsdag, hvor man har brug for god siddekomfort og støtte til 
lænderyggen
At opnå en varieret siddestilling pga. indstillingsmuligheder ift. kip og 
sædehøjde

Måler: Siddehøjde 370-520 mm 

Ryg
Y-ryglæn B370xH300 mm 
Polstret med koldskum 
Højdeindstilling 10 cm

Sæde
B440xD440 mm.
Sæde koldskum betrukket med sort Phoenix
- 100% polyester, slidstyrke 100.000 martindale. 
Åndbart og komfortabelt. 
Rengøres med fugtig klud 

Understel
Ø 645 mm



600
… giver optimale betingelser for en god ergonomisk siddestilling. Stolen har 
synkron vippefunktion, sædeslæde og ALB-ryglæn, som er en unik todelt 
rygstøtte, der giver ekstra støtte i lænden.

600 er specielt god til:
Synkron vippefunktion kan indstilles efter brugers vægt, hvilket giver stor 
fleksibilitet og støtte
ALB-ryglænet giver optimal støtte til lænd og bækken og fremmer en rank 
kropsholdning og synkronvip giver mulighed for stor variation i 
siddestillingen

Måler: Siddehøjde 370-520 mm 

Ryg
Y-ryglæn B390xH390 mm 
Polstret med koldskum
Højdeindstilling 10 cm

Sæde
B440xD440 mm.
Sæde koldskum betrukket med sort Main Line Plus 
- 67% uld, 20% brandhæmmende viscose og 
13% viscose. Slidstyrke >50.000 martindale 

Understel
Ø 645 mm



677 - 678  

Stabelbar højstol. Stabelbar op til 10 stk. 
Højstol egnet til både indendørs og udendørs brug. Produceret i Polypropylen.
Leveres i flere farver.

677 Måler: H 900xB470xD475 – sæde: H 660mm
678 Måler: H1000xB485xD480 - sæde: H755 mm 

Farver



Sofaer 

Klassisk 2 og 3 personers lædersofa i høj kvalitet og i dansk design. Sofaerne 
er produceret med æstetik og komfort i fokus. 
Lakeret bøgestel. 
Sæder og hynder er i koldskum med termovat betrukket med sort læder.

Måler 2 pers. : H860xL1380xD810 – siddehøjde 440 mm
Måler 3 pers. : H860xL1930xD810 – siddehøjde 440 mm 


