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Stol A2 från Grythyttan 
Stomme av mörkgrönt stålstativ 
Färg: Oljad ek eller oljelaserad furu 

Stol A2 från Grythyttan 
Stomme av varmförzinkat stål 
Färg: Obehandlad teak, vitlackad eller 
oljad ek 
 

Hightech-Stol från Grythyttan 
Stomme av stål 
Färg: varmförzinkat, mörkgrön eller 
svart 
 

 
 

 
 

 
 

Stol 1 från Grythyttan 
Stomme av varmförzinkat stål 
Färg: Vitlackad ek, oljad ek eller 
obehandlad teak 
 

Stol 1 från Grythyttan 
Stomme av mörkgrönt stålstativ 
Färg: Oljad ek eller oljelaserad furu 
 

Bryggeristol från Grythyttan 
Stomme av elförzinkat stål 
Färg: Oljad ek, vitlackad ek eller 
obehandlad teak 

  
 

 
 

Stol Classic No.1 från Byarum   
Stomme av lackerad kalldraget 
rundjärn 
Sits i plåt eller lackad fur 
Färg: vit eller svart 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 

Stol Classic No.2 från Byarum   
Stomme av kalldraget plattjärn 
Sits i lackad fur eller oljad mahogny 
Välj mellan 4 färger 
Stolen är fällbar 
 

Stol Dover från Byarum   
Stomme av kalldraget rundjärn och 
gjuten återvunnen aluminium 
Sits i fur eller mahogny 
Färg: varmgalvad eller svart 
Stolen är stapelbar 
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Stol Venus från Sika Design 
Stomme av pulverlackerad stål 
Färg: svart, vanilj vit, brun eller teak 
grå 
Dyna: vit teller svart 
 

Stol Comet från Sika Design 
Stomme av pulverlackerad stål 
Färg: svart, vanilj vit, brun eller teak 
grå 
Stolen är stapelbar 

Stol Pluto från Sika Design 
Stomme av pulverlackerad stål 
Färg: brun, svart, vanilj vit eller teak 
grå 
Stolen är stapelbar 

  
 

 
 

Stol Saturn från Sika Design 
Stomme av pulverlackerad stål 
Färg: svart, vanilj vit, brun eller teak 
grå 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Como från Merx Team 
Stomme av rostfritt stål 
Färg: teak 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Como från Merx Team 
Stomme av rostfritt stål 
Färg: svart textilene 
Stolen är stapelbar 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Air-chair från Magis 
Stomme av glasfiberförstärkt 
polypropylen 
Välj mellan 10 färger 
Stolen är stapelbar 
 

Chair First från Magis 
Stomme av glasfiberförstärkt 
polypropylen 
Välj mellan 8 färger 
Stolen är stapelbar 
 

Air Armchair från Magis  
Stomme av glasfiberförstärkt 
polypropylen 
Välj mellan 8 färger 
Stolen är stapelbar 
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Easy Chair från Magis 
Stomme av glasfiberförstärkt 
polypropylen 
Välj mellan 9 färger 
Stolen är stapelbar 
 

Chair One från Magis 
Stomme av pressad och gjuten 
aluminium med olika ytfinish 
Välj mellan ett par olika 
färgkombinationer 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Flux från Magis 
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 5 färger 
Stolen är stapelbar 

 
 

 
 

 
 
 

Stol Vigna från Magis 
Stomme av pulverlackerad stål  
med sits i polypropylen 
Välj mellan 6 färger 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Aero från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 4 färger 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Segno från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 5 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  

 
 

 
 

 

  

Stol Segno Teak från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål med 
sits i teak 
Välj mellan 5 färger 
Stolen är stapelbar 

Stol Star från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 11 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 
 

Stol Shine från EMU   
Stomme av pulverlackerad aluminium 
Välj mellan 4 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 
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Stol Bridge från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 3 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  
 

Stol Grace från EMU   
Stomme av pulverlackerad aluminium 
Välj mellan 6 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 

Stol Urban från EMU   
Stomme av pulverlackerad aluminium 
Välj mellan 5 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Stol Pattern från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 5 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 
 

Stol Shot från EMU 
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 12 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 

Stol Eclipse från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 5 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stol Pigalle från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 3 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  

Stol Caprera från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 12 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  
 

Stol Vera från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 3 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  
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Stol Sole från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 2 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  

 

Stol Athena från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 4 färger 
Stolen är stapelbar 
 

Stol Ronda från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 5 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Stol Antonietta från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 4 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  

 

Stol Ala från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 6 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd 

Stol Darwin från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 5 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Stol Ivy från EMU   
Stomme av pulverlackerad stål 
Välj mellan 3 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  

 

Stol Yard från EMU   
Stomme av pulverlackerad aluminium 
med sits och rygg i pp-band 
Välj mellan 3 färger 
Stolen är stapelbar 
Med eller utan armstöd  

 

 


