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ALABAMA 63cm, 75cm 
Barstol med sits i re-genererat skinn och 
underrede i mattborstat stål, fast höjd, 
stapelbar.
5 Färger - vit, röd, brun, lila, svart 

ALBANY  
Barstol med sits i konstläder och underrede 
i mattborstat stål, fast höjd. 
Vit , svart 

ASTI
Barstol, höj- och sänkbar, med sits i plexi 
och underrede i kromat stål. 
Transparent, röd, svart

ATEN
Barstol, höj- och sänkbar med sits i
konstläder och underrede i kromat stål. 
Vit, svart.

ATLANTIC
Höj och sänkbar barstol med stoppad sits i 
konstläder och underrede i kromat stål.
Vit, röd, svart

BLACKPOOL
Barstol, höj- och sänkbar, med sits i konst-
läder och kromat stål i underredet.
Vit, svart 



BOLZANO
Fast barstol i matt lackad plåt och med sits 
i trä.
Vit, svart 

BOWERY
Barstol, höj- och sänkbar, med stoppad sits 
i konstläder och underrede i kromat stål. 
Vit , svart 

BOXER
Barstol i fast höjd. Sits i konstläder och 
underrede i mattborstat stål.
Vit, svart.

CAIRO 
Barstol, höj- och sänkbar med mjukstoppad 
sits i konstläder. Underredet är lackat i vitt 
resp svart + krom. 
Vit, svart.

CASINO
Barstol helt i silverpolerat stål
”Silver” 

CHICAGO
Höj- och sänkbar barstol med mjukstoppad 
sits i konstläder och eucalyptusträ m val-
nötsfinish , underrede i kromat stål.
Gräddvit, svart 



COSMOS 63cm, 73cm, 85cm 
Barstol i fast höjd med sits i konstläder och 
stomme i borstat stål.
Svart

DARBY
Höj- och sänkbar barstol med mjuk stop-
pad sits i konstläder och underrede i borstat 
stål.
Vit, svart 

DAYTONA 
Höj och sänkbar barstol med stoppad sits i 
konstläder och underrede i kromat stål.
Vit, svart.

DETROIT 63cm, 75cm
Barstol i fast höjd med sits i mjukt skinn 
och underrede i blankpolerat stål.
Vit, svart

EDMONTON
Höj- och sänkbar barstol med mjuk stop-
pad sits i konstläder och underrede i kromat 
stål.
Vit, svart 

CROSBY
Barstol,höj- och sänkbar,
med mjuk sits i konstläder och    
under



FERRARA
Fast barstol i läckra färger lackad plåt. 
Stapelbar , passar även utomhus.
Vit,gul,röd,svart

JAMAICA 63cm,75cm 
Barstol, fast höjd, med sits i skinn och
underrede i mattborstat stål.
Vit,röd,brun,svart  (75cm end svart)

LE MANS 63cm,75cm 
Barstol i fast höjd med mjuk stoppad sits i 
konstläder och stomme i borstat stål.
Svart 

LEYTON 
Barstol i fast höjd med rund stoppad sits i 
konstläder. Underrede kromat stål.
Vit, svart.

LIVERPOOL
Barstol höj- och sänkbar med mjuk stoppad 
sits i konstläder och kromat stål.
Vit,svart 

MADISON
Barstol i konstläder och kromat stål, höj och 
sänkbar, med fotstöd.
Vit,röd,brun,svart



MAGIC 63cm,75cm
Barstol i fast höjd med sits i flätmönstrad 
nylon och underrede i borstat stål.
Svart

ONTARIO 63cm, 75cm 
Barstol i fast höjd med sits i mjukt skinn 
och underrede i mattborstat stål.
Vit, svart 

OREGON
Barstol, höj- och sänkbar, i konstläder med 
sömmar i off-white. Underrede och fotstöd i 
kromat stål.
Vit,röd,svart

PHOENIX
Barstol i konstläder med sömmar i off-
white. Underrede och fotstöd i kromat stål.
Vit,röd,svart

PRAG
Barstol, höj- och sänkbar med sits i konstlä-
der och underrede i kromat stål.
Vit, svart 

MELROSE
Barstol, höj- och sänkbar, med sits i plast 
och underrede i kromat stål. 
Vit sits, svart stomme.



SEOUL
Barstol, höj- och sänkbar med sits i 
konstläder och underrede i kromat stål. 
Svart

SPENCER 
Barstol, höj- och sänkbar med sits i konstlä-
der och underrede i kromat stål.
Svart 

TOKYO 
Barstol, höj- och sänkbar med mjukstop-
pad sits och ryggstöd i konstläder. Stomme i 
kromat stål.
Vit,svart

TRENTO
Fast barstol i läckra färger lackad plåt. 
Stapelbar. Passar även utomhus.
Vit,röd,svart

TRIBECA
Barstol,höj- och sänkbar, i plast och kromat 
stål.
Vit,röd,svart  (silver best vara)



AMERICAN 140X60
Barbord med lackad MDF skiva och ben i 
borstad aluminium. 
Blank vit eller svart träfanér.

BRIDGE 140X60
Väldigt stabilt barbord med stålstomme i 
blankpolerat- eller borstat stål.
Finns även i 140x90 och 60x60 storlek 
Vit,svart 

BUFFALO
Barbord med underrede i blankpolerat stål 
el borstat stål och laminerad bordsskiva,
60 el 70 cm i diameter. 
Vit ,svart bordsskiva.

HUDSON
Barbord med bordsskiva i MDF och under-
rede i kromat stål. 
Vit,svart - Diameter: 60 cm

MEETING
Bygg i hop barbordet, receptionsdisken, 
konferensbordet m.m. efter eget behov och 
önskemål. 
Stomme av kromat stål finns i tre höjder. 
Bordsskivan är i mattlackad MDF, vit eller 
svart.

VERNON
Barbord med bordsskiva i eucalyptusträ 
med valnötsfinish och underrede i kromat 
stål. 
Nöt  - Diameter: 60 cm



ALASSIO
Stol i läckra färger lackad plåt. Finns i vit, 
röd och svart färg. Stapelbar , passar även 
utomhus. 

BAHAMAS 
Matstol med sits i aluminium och ben i stål. 
Löstagbar dyna i alcantara medföljer. 

CARDIFF 
Stol i högblank plast och underrede i kromat 
stål.

ARIZONA
Matstol med sits i skinn och ben i mattbor-
stat stål.

CASABLANCA
Stol helt klädd i mjukt konstläder med stop-
pad sits.
Finns i vit och svart.

LEISURE 
Snurrstol med mjukstoppad sits och rygg-
stöd i konstläder samt underrede i borstat 
stål.
Finns i vit och svart.



MEXICO
Matstol med sits i skinn och ben i mattbor-
stat stål. Välj mellan 4 färger på sitsen.

STAR 
Stol helt i stål och aluminium. ”Polerat silver 
”stål och svart lackad aluminium.

TRIESTE
Stol i konstläder, stapelbar. Finns i Vit och 
Svart.

OSLO
Stol med sits och rygg i konstläder och ben i 
mattborstat stål.

LIVING 
Höj-sänkbar snurrbar stol med sits i konst-
läder och underrede i kromat stål. 

PORT
Stol helt klädd i mjukt konstläder med stop-
pad sits.



BARCELONA 
Fåtölj i genomfärgat italienskt skinn och 
blankpolerat stål.
Obs! högsta kvalité på skinn och stål! 

CLASSIC 
Fåtölj med mjukstoppad sits i konstläder 
och stomme i kromat stål.

COBRA
Snurrfåtölj med mjukstoppad sits och rygg-
stöd i konstläder samt underrede i kromat 
stål.
Finns i vit och svart.

BLEECKER
Snurrfåtölj i kromat stål och konstlädersits.

AUCKLAND
Äggformad snurrfåtölj med mjukstoppad 
sits och ryggstöd i konstläder samt under-
rede i kromat stål.

BRONX
Snurrfåtölj i kromat stål och konstlädersits.



HAVANNA
Fåtölj i rutmönstrat tyg (svart med vitt 
rutmönster) och stomme i borstat stål. Ej 
snurrbar fåtölj. 

VISIT
Snurrfåtölj med stoppad sits i konstläder 
och stomme i kromat stål. Fåtöljen är höj- 
och sänkbar 10cm Snurrfåtölj med stoppad 
sits i konstläder och stomme i kromat stål. 

IMOLA
Snurrfåtölj i konstläder och stomme i bor-
stat stål.

CROSS
Fåtölj i rutmönstrat tyg (svart med vitt 
rutmönster) och stomme i borstat stål. Ej 
snurrbar fåtölj

QUEENS
Snurrfåtölj med mjukstoppad sits i konst-
läder och eucalyptusträ m valnötsfinish, 
underrede i kromat stål.
Finns med gräddvit och svart sits 

RIVA
Snurrfåtölj med mjukstoppad sits och rygg-
stöd i konstläder samt underrede i borstat 
stål.
Finns i vit och svart.



HUDSON CAFÉ
Cafébord med skiva i MDF och underrede i 
kromat stål. 

TURIN
Litet bord med skiva i svart glas och under-
rede i lackat stål.

MONZA
Runt litet sidobord med skiva i svart glas 
och underrede i svart mattlackat stål.

BUSINESS
Runt bord med skiva i vit eller svart laminat 
och underrede i borstat stål.

NEW ORLEANS 
Litet sidobord i glas och stomme i blankpo-
lerat stål.

ROME
Bord med rökfärgat svart/grå genomskin-
lig glasskiva och underrede i black powder 
coating.



PROJEKT GALLERI 

Best Western Hotell Kom - Stockholm. 
Fåtölj Cobra  , Bord Business 



PROJEKT GALLERI 

Orrefors - Kosta Boda showroom, Shanghai, Kina.
Kontors-, konferens-, loungeytor. 



PROJEKT GALLERI 

Andy’s Lekland ,Sickla köpcenter, Stockholm. 


