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INFORMATION 

Tillämplighet 
Rekommenderade priser, exkl moms. Prislistan gäller i tillämpara 

delar och under förutsättning att inte annat överenskommits via avtal, 
anbud eller annan överenskommelse. Prislistan innehåller produkter 

och produktkomponenter lämpliga för användning inom profesionella 

arbetsmiljöer. Prislistan är ej heltäckande, flera utförande/modeller samt 
specialanpassningar finns och är möjliga, begär offert i dessa fall. 

Kvalite & Miljö 
Thule är certifierade enligt ISO 9001 samt 14001. Vi bedriver ett 
strukturerat och målmedveten miljö och kvalitetsarbete med ambitionen 

att tillhandahålla inredning av högsta kvalitet som med smarta konstruk

tionslösningar samt lång produktlivscykel ska belasta vår miljö minimalt 
i alla led. Våra möbler har i flera fall olika kvalitets och miljömärkningar 

ex. Möbelfakta, läs mer under "Märkningar" Vi vet att våra produkter har 
utmärkt kvalitet och vår ambition är en produktlivslängd, under normala 

förhållanden på minst 20 år. Vi lämnar därför generösa garantivillkor, se 

mer om dessa under bl.a. punkten garantier i våra allmänna försälj
ningsvillkor. 

Material 
Skivor, skåp, hurtsar. 
I våra skivor, skåp och hurtsar använder vi i huvudsak spånplatta 

tillverkade som lägst enl. E1 norm, från legalt avverkad skog, tjockleken 

varierar mellan 10-30 mm beroende på produkt och materialval. 

Spån plattan beläggs med olika former av ytbeläggning ex: 

-Faner, Bok/Björk/Ek/ Ask, färg/mönsterpassad mats. Danzer kvalitet
-Bokfaner på skivor och skåp är lättbasad för jämn färg. 

-Fanerade ytor lackeras med UV-lack. 
-Linoleumyta, i olika färger efter önskemål.

-Direktlaminerade ytor i ex. vit,grå, bok eller björkstruktur.

-Högtryckslaminat, tj. ca 0,8mm, i ex. vit,grå, bok eller björkstruktur
-Även andra ytbeläggningar och materiel kan förekomma. 

-Ljudabsorberande skivor med högtryckslaminat enl ovan i Björk.
-Baksidan har olika former av balansfolie.

Skivor/skåpsidor/topp/botten mm kantlistas med trä eller slagtålig

strukturerad PP- alt. ABS-list, (olika färger finns) om inte annat anges.

Stativ/ben/socklar. 
Det huvudsakliga materialet som ingår i bord och förvaring är pulver

lackat stål i olika nyanser. 

Plast 

En mindre del plastdetaljer förekommer i produkterna. 

Ytbehandling 
Samtliga våra ytbehandlingsmedel avger inga aromatiska eller klorerade 
kolväten och de uppfyller Möbelfaktas och upphandlingsmyndighetens 

kriterier för ytbehandling. Alla plana, fanerade träytor lackeras med UV
lack, vilken är fri från avdunstande lösningsmedel. Mindre trädetaljer och 

formpressat trä lackeras med vattenbased lack eller bets i olika nyanser. 

Ang bets. Se under respektive produkt där detta i så fall anges. Normalt 
tillkommer startkostnad på 1400:- samt 25% på pris. 
Standardfärger: Vit, Svart, ljusgrå, mörkgrå, grön, orange, mintblå. 
Kontakta oss för exakta kulörer. Vi kan även lämna offert på övrigt 

sortiment i betsat eller lackerat utförande. 
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Klädda produkter 
Vi jobbar med flertalet av de ledande textilleverantörerna och våra 
klädda produkter går att få i många olika alternativa tyger/färger enligt 
våra prisgrupper 1-4. Det är även möjligt att få så kallat kundtyg. 

Tygprisklasser 
För klädda möbler gäller följande, om inget annat anges: 

Prisklass 1: Bondai ( vattentvätt 60gr) Fighter ( Vattentvätt 40gr) 

Prisklass 2: Urban, Extreme, Fame, Messenger, Rivet mfl. 

Prisklass 3: Steelcut trio, Rami, lnk, Stoft mfl, konstläder Puxx. 

Prisklass 4: Skinn, olika alternativ, b.la. Elmosoft. 

Kundtyg: Normalt prisklass 1 + kostnad för tyg. 

Ovan tygprisklass/namn gäller samtliga färger ur respektive kollektion. 

Se även får separat tygprislista eller kontakta oss även för fler alternativ 

på tyg eller offert. 

 

Övrigt 
Observera att prislistan ej är fullständig avseende produktutföranden 

och varianter. Illustrationerna och bilder är inte alltid skalenliga eller 

exakt återgivna, utan endast beskrivande exempel. 
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1 Sista bokstäverna (1-4st) anger stativutförande 
och färg. 

Tecknen rnellan bindestrecken anger produktens 
utförande, forrn och storlek. 

Första tecknet/tecknen anger skivbeläggning ex. träslag. 

Produktion, logistik, kontor och utställning är beläget i Kungsör, 
där Ni kan nå oss på följande sätt: 

Öppettider 
Måndag-torsdag kl 8-16.30 
Fredag kl 8.00-15.00 
Lunch kl 12.00-13.00 

Telefon (Vx): 
Fax: 
E-post:
Webbadress:

Utställning. 
Kungsgatan 8 
736 36 Kungsör 

0227-120 40 
0227-131 16 
mail@thulemobler.se 
www.thulemobler.se 

Postadress: 
Box 27 
736 21 Kungsör 
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