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Stol Alu Bistro (MX) 
Stomme av aluminium och fiberrotting 
Färg: honung eller svart 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Barcelona (MX)   
Stomme av aluminium och fiberrotting 
Färg: svart  
Stolen är stapelbar 

Stol Valencia (MX) 
Stomme av aluminium och fiberrotting 
Färg: svart 
Stolen är stapelbar 

  
 

  

Stol Coventry (KW) 
Stomme av aluminium och nonwood 
Färg: blank/grå nonwood 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Alu Café (MX) 
Stomme av aluminium 
Stolen är stapelbar 

Stol Pub (KW/HI) 
Stomme av aluminium och plast 
Färg: blank/svart eller blank/röd 
Stolen är stapelbar 

 
 

   

Stol Jolli (BR) 
Stomme av aluminium 
Färg: svart/grå nonwood 
Stolen är stapelbar 

Stol Palma (MX) 
Stomme av aluminium 
Färg: svart eller vit 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Milton (BR) 
Stomme av aluminium med ribbor i 
nonwood. 
Färg: grå eller svart 
Stolen är stapelbar 
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Stol Campo (MX)  
Stomme av aluminium med fiberrotting 
Färg: svart/vit textilence 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Saigon (MX) 
Stomme av aluminium och konstrotting 
Färg: svart 
Stolen är stapelbar 

Stol Colico (BR) 
Stomme av aluminium och bredflätad 
konstrotting 
Färg: svart  
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 
 

  
 

 

Stol Marsielle (MX)  
Stomme av aluminium och konstrotting 
Färg: svart / grå 
Stolen är stapelbar 

Stol Verona (MX) 
Stomme av aluminium och konstrotting 
Färg: svart / grå eller svart 
Stolen är stapelbar 

 

Stol Aten (MX) 
Stomme av aluminium och konstrotting 
Färg: svart 
Stolen är stapelbar 
 

  

  

 
 

Stol Odessa (BR) 
Stomme av galvaniserad 
epoxylackerat stål 
Färg: vit eller grå, dyna ingår  
Stolen är stapelbar 

Stol Remi (BR) 
Stomme av aluminium 
Färg: blank/svart nonwood eller 
svart/grå nonwood 
Stolen är stapelbar 

Stol Newport (MX)   
Stomme av aluminium 
Träslag: FSC-certif. Grandis eukalyptus 
Stolen är stapelbar 
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Stol Paris (MX) 
Stomme av aluminium 
Färg: brun ”bambu” / grön & creme 
Stolen är stapelbar 
  

Stol Paris (MX) 
Stomme av aluminium 
Färg: brun ”bambu” / vinröd & creme  
Stolen är stapelbar 
  

Stol Paris (MX) 
Stomme av aluminium 
Färg: svart / svart & vit 
Stolen är stapelbar 

 

 
 

  

Stol Paris (MX) 
Stomme av aluminium 
Färg: svart / svart textilence 
Stolen är stapelbar 

 

Stol Massy (BR) 
Stomme av grå aluminium 
Färg: grå / svart & grå 
Stolen är stapelbar 

Stol Massy (BR) 
Stomme av grå aluminium 
Färg: vit / svart & vit 
Stolen är stapelbar 

 
 

 
 

 

Stol Angelica (BR) 
Stomme av varmgalvaniserad 
pulverlackerad stål och konstrotting 
Färg: svart eller brun 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 
 

Stol Sesam (BR) 
Stomme av varmgalvaniserad 
pulverlackerad stål och med flätning  
av 10 mm och 30 mm pp-band 
Färg: svart 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 
 

Stol Nantes (BR) 
Stomme av varmgalvaniserad 
pulverlackerad stål och konstrotting 
Färg: vit eller svart  
Stolen är stapelbar 
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Stol Marieholm (HI) 
Stomme av plast med ben i aluminium  
Färg: röd, orange, ljusgrön, svart eller vit 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Bora (BR) 
Stomme av glasfiberförstärkt plast 
Färg: antracitgrå, taupe, vit, röd eller 
ljusblå 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Dama (BR) 
Stomme av plast med ben i aluminium  
Färg: vit eller antracit 
Stolen är stapelbar 
 

 
 

 

  

Stol Lisboa (MX) 
Stomme av polypropylen 
Färg: röd, svart eller choklad  
Stolen är stapelbar 
 

Stol Bora Bistrot (BR) 
Stomme av glasfiberförstärkt plast 
Färg: orange, röd, ljusblå, antracitgrå, 
taupe eller vit 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Centa (BR) 
Stomme av plast med ben i aluminium  
Färg: antracit eller vit 
Stolen är stapelbar 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
   

Stol Spot (MX) 
Stomme av glasfiberförstärkt  
polypropylen 
Färg: svart  
Stolen är stapelbar 
 

Stol Lama (MX) 
Stomme av polypropylen 
Färg: svart eller vit 
Stolen är stapelbar 
 

Stol B-Side (BR) 
Stomme av transparent polykarbonat 
Färg: rubinröd, rökgrå eller ofärgad  
Stolen är stapelbar 
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Stol Beekat (RE) 
Stomme av glasfiberförstärkt 
polypropylen 
Välj mellan 7 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  
 

Stol Netkat (RE) 
Stomme av glasfiberförstärkt 
polypropylen 
Välj mellan 6 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  

Stol Trama (RE) 
Stomme av glasfiberförstärkt 
polypropylen 
Färg: svart, olivgrön, choklad, sand eller 
vit 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 

 

 
 

  
 

Stol Peach (RE) 
Stomme av glasfiberförstärkt 
polypropylen 
Färg: Vit, röd, svart, olivgrön, choklad 
eller sand 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Neutra (RE) 
Stomme av glasfiberförstärkt 
polypropylen 
Välj mellan 7 färger 
Stolen är stapelbar 

Stol Arc En Ciel (EM)   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 10 färger 
Stolen är fällbar 
 

   
 
 

 
 

Stol Krögaren (HI) 
Stomme förzinkat stål, laserat trä 
Färg: vit eller svart 
Stolen är fällbar 

Klappstol Turin (BR) 
Träslag: obehandlad teak 
Stolen är fällbar 
Med eller utan armstöd 

Klappstol Arizona (BR) 
Träslag: antikvit acacia/hardwood 
Stolen är fällbar 
Beslag i rostfritt 

 


