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Kundtyg/eget tyg

Basic (Bogesunds) bogesunds.se

Material: 100% ull
Slitstyrka: 50 000 varv Martindale
Miljömärkning: EU´s miljöblomma, Ecolabel

Event (Gabriel) gabriel.dk

Material: 100% polyester
Slitstyrka: 100 000 varv Martindale
Miljömärkning: Oeko-Tex 

Observera att de kulörer som illustreras avseende tyger ovan kan avvika från verkliga färger.

Fame (Gabriel) gabriel.dk

Material: 95% ull, 5% polyamid
Slitstyrka: 200 000 varv Martindale
Miljömärkning: EU´s miljöblomma, Ecolabel, Oeko-Tex

Observera att de kulörer som illustreras avseende tyger ovan kan avvika från verkliga färger.

Prisgrupper

Prisgrupp 3

Prisgrupp 1 

Tyg skickas till:
Malmstolen AB, Björnbärsvägen 3, SE-456 62 Hunnebostrand, Sverige och ska vara märkt med 
Malmstolen AB:s ordernummer alternativt eget beställningsnummer. 

Prisgrupp 2

Här väljer du själv valfritt tyg till din stol. För uppgift om tygåtgång se tabell på sidan 30-31 i prislistan. Kostnad för tyget, 
samt frakt och expeditionsavgift, från 200 kr per väveri, tillkommer i de fall Malmstolen beställer tyget. För tyg som inte 
vanligtvis används på kontorsmöbler kan en extra kostnad för framtagning av mallar tillkomma. Malmstolen tar inte ansvar 
för slutfinish avseende tyger som inte ingår i standardsortimentet.

Observera att de kulörer som illustreras avseende tyger ovan kan avvika från verkliga färger.
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Splash (Bogesunds) bogesunds.se

Utgår ur sortimentet och levereras endast så länge tyg finns i lager.

Crisp (Gabriel) gabriel.dk

Material: 93% ull, 7% polyamid
Slitstyrka: 200 000 varv Martindale
Miljömärkning: EU´s miljöblomma, Ecolabel, Oeko-Tex

Remix 2 (Kvadrat) kvadrat.dk

Material: 90% ull, 10% polyamid
Slitstyrka: 100 000 varv Martindale
Miljömärkning: EU´s miljöblomma, Ecolabel

Observera att de kulörer som illustreras avseende tyger ovan kan avvika från verkliga färger.

Prisgrupp 5 

I den här prisgruppen har du möjlighet att välja valfri kulör från ett urval kollektioner som tillhandahålls av tyg-
leverantörer vi samarbetar med. Dessa kollektioner är alla miljömärkta. Leveranstiden i denna prisgrupp uppgår till 15 
arbetsdagar under förutsättning att leverantören har materialet i lager.

   Gabriel Camira Bogesunds
     gabriel.dk camirafabrics.com bogesunds.se

   Fame övriga kulörer Xtreme alla kulörer Basic övriga kulörer
   Crisp övriga kulörer Mega alla kulörer
   Note alla kulörer
   Gaja + alla kulörer
   Event alla kulörer

   Step Melange alla kulörer
   Fame Hybrid alla kulörer

Prisgrupper

Prisgrupp 3, forts.

Prisgrupp 4 
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Prisgrupp 6

Global Esd (Bogesunds) bogesunds.se

Material: 90% ull, 10% met.fiber
Slitstyrka: 50 000 varv Martindale

Prisgrupp 7

Kombination - Classic

Material 1: ryggstödets framsida och sätet enligt skiss. Dessutom
på ryggstödets baksida.

Material 2: ryggstödets framsida och sätet enligt skiss samt 
ryggstödets och sätets sarger.

Viknackstöd: välj fritt ett av de båda materialen.

Kombination - Premium och Flexible

Material 1: ryggstödets framsida och sätet enligt skiss. Dessutom
på ryggstödets baksida.

Material 2: ryggstödets och sätets sarger.

Viknackstöd: välj fritt ett av de båda materialen.

Prisgrupp 8

Elmosoft (Elmo)

Färger: svart 99999

Bogesunds Väveri AB

Gabriel A/S gabriel.dk

Elmo Leather Sweden AB

Camira Fabrics Ltd

Kvadrat A/S kvadrat.dk

För vidare information om ovanstående tyger vänligen se respektive tygleverantörs hemsida:

bogesunds.se

elmoleather.com

camirafabrics.com

Elmosoft är ett mjukt och följsamt semianilinläder. Med en tjocklek på 1,1-1,3 mm ger den unika 
tapetseringsmöjligheter och kombinerar enastående komfort med utmärkt hållbarhet. I ytan kan det 
förekomma ärr och märken från t ex insektsbett vilket bidrar till lädrets eleganta karaktär.

Prisgrupper

Ger dig möjlighet att sätta en personlig prägel på din stol. Kostnaden för valda material (samt ev. 
fraktkostnad) tillkommer.

Ger dig möjlighet att sätta en personlig prägel på din stol. Kostnaden för valda material (samt ev. 
fraktkostnad) tillkommer.
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