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26% rabatt ska dras av på angivna priser



SI
TT

M
Ö

BL
ER

I vårt premiumsegment har vi  tagit ett steg 
längre vad det gäller  ergonomi, funktion 
och formgivning. Genom produkterna har 
vi utvecklat helt nya tekniska lösningar 
 grundat på ett omfattande ergonomiskt 
forskningsarbete. I kombination med till-
talande formgivning av  utvalda  designers 
kan vi erbjuda unika stolar av  högsta 
 kvalitet.

PREMIUM

Vi rensar upp, förenklar, ersätter, kompletterar och kommer 
med nytt. När du ser någon av våra stjärnmärkta pratbubblor 
innebär det att produkten, färgen, materialet eller tyget är 
utgående och kommer att försvinna under 2022.

!!

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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+3-SERIEN
Nya Höganäs +3-serien består av svensktillverkade 
kontorsstolar av absolut premiumkvalitet. Vi har 
vässat ingenjörskonsten till det yttersta och kombi-
nerat tekniken med högklassig design för att skapa 
en upplevelse i världsklass. Detta är stolen för dig 
som inte vill göra avkall på något och som söker en 
stol för aktivt sittande.

2-SERIEN 
Nya Höganäs 2-serien består av svensktillverkade 
kontorsstolar av premiumkvalitet. Vi har använt 
vår småländska klurighet för att konstruera och 
paketera en fantastisk sittupplevelse tillsammans 
med smäcker modern design. Till ett så attraktivt 
pris som möjligt. En stol för alla! Men anpassad 
för var och en.

Dagens kontor är smäckra, moderna och attraktiva. Precis som våra nya kontorsstolar. Vi har vida-
reutvecklat Sten Engdals designklassiker till en ny nivå. Vill du uppleva ergonomiskt sittande i absolut 
världsklass måste du lära känna Nya Höganäs.

Ingen människa är den andra lik. Därför är det nödvändigt att utforma arbetsstolar individuellt. Inte 
minst med tanke på att de allra flesta av oss tillbringar en stor del av arbetsdagarna sittande. Nya 
Höganäs är en serie arbetsstolar utvecklade för största möjliga rörlighet, flexibilitet och bekvämlighet. 
Den nya smäckra designen gör att kontorsstolen passar in överallt. Men bäst av allt – Höganässtolarna 
är utvecklade för att behålla ryggradens S-form när du sitter.

Lär dig mer om Nya Höganäs på vår webbplats www.lanabgroup.se

NYA HÖGANÄS
EN STILREN DESIGNKLASSIKER

Med en Höganässtol kan du sitta långa pass och ändå vara aktiv under hela din arbetsdag. 

26% rabatt ska dras av på angivna priser



2-serien erbjuder en fantastisk sittupplevelse och modern 
design till ett attraktivt pris. En stol för alla! Men anpassad 
för var och en.

NYA HÖGANÄS

2-SERIEN

Designade för långvarigt sittande och erbjuder flera 
olika inställningslägen för ett aktivt sittande.

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS 260
Premium

46

5 725 kr

04

6 300 kr

30

9 030 kr

ART.NR

126022XX

UTFÖRANDE

Grundpris

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

Även om alla Höganässtolar är utformade för att 
underlätta långa sittpass finns det stunder när en stol 
med kort rygg passar bättre. Är du en person som ofta 
är på språng? Då kan modell 260 vara något för dig. 
260 kombinerar smidighet och enkelhet utan att dra 
ner på det ergonomiska tänkandet och komforten och 
precis som övriga modeller erbjuds du möjlighet att 
skräddarsy stolen efter dina önskemål. För att aktivera 
kroppen tipsar vi om att använda stolen i olåst läge. 
Det innebär att gungmekanismen och sitsen följer 
kroppens rörelser vilket ger dig ett aktivt sittande.

46 = Standard
04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

I grundpriset ingår låg rygg, medium sits, fotkryss i svart plast, gaspelare Typ 1 samt svarta hjul, 
övriga tillbehör se sidorna 70–71.

10

Tillbehör och 
tillval hittar du på 

sidorna  70–71.

MÅTT
Ryggens bredd 420 mm
Ryggens höjd 440 mm
Sitsens bredd 460 mm
Sitsens djup 490 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 95 cm
Tygbredd 150 cm = 95 cm

Design: Sten Engdal

Nyhet!

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS 280

46

5 770 kr

5 770 kr

04

6 375 kr

30

9 975 kr

ART.NR

128022XX

12802255

UTFÖRANDE

Grundpris

Select Svart

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

Modell 280 är 2-seriens mellanstol. Likt övriga modeller 
är varje detalj i stolen vald med omsorg och håller hög-
sta klass. I sin grundform är 280 utrustad med sits och 
rygg i storlekskategorin medium men eftersom vi alla är 
formade olika kan du självfallet välja att anpassa såväl 
sits som rygg efter dina egna önskemål. En annan sak du 
kan anpassa till samtliga Höganäsmodeller är armstöd. 
Vill du få ut mesta möjliga av din kontorsstol till bästa pris 
tipsar vi om armstöd 2D. Det är ställbart i höjd och bredd. 
Kombinera med vårt uppumpbara svankstöd för att höja 
komfortnivån ytterligare. Eller kika på andra tillval för att 
skapa kontorsstolen som just du behöver.

46 = Standard
04 = Designers Collection
30 = Skinn

Premium

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

Tillbehör och 
tillval hittar du på 

sidorna  70–71.

10

MÅTT
Ryggens bredd 430 mm
Ryggens höjd 550 mm
Sitsens bredd 460 mm
Sitsens djup 490 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 101 cm
Tygbredd 150 cm = 101 cm

I grundpriset ingår medium rygg och sits, fotkryss i svart plast, gaspelare Typ 1 samt svarta hjul, 
övriga tillbehör se sidorna 70–71.

Design: Sten Engdal

Nyhet!

–  Lagervara & snabb leverans!

PRIS

7 995 kr

UTFÖRANDE

280 - "alltid på lager" inkl. armstöd, 
nackstöd, medium rygg och sits, fotkryss 
i svart plast, gaspelare Typ 1 samt svarta 
hjul. Tyget är Select svart.

ART.NR

24H-12802255

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS 290

46

6 040 kr

04

6 615 kr

30

10 395 kr

ART.NR

129022XX

UTFÖRANDE

Grundpris 

Modell 290 är utvecklad för dig som behöver vår högsta 
och bredaste ryggbricka. I sitt standardutförande är 290 
utrustad med en large sits och en hög rygg. Men som 
alltid är inget statiskt när det gäller nya Höganässerien. 
Du kan självklart välja att byta ut sitsen mot en i storlek 
medium och addera tillval som skapar kontorsstolen 
som just du behöver.

För att öppna upp kroppen och underlätta såväl andning 
som cirkulation tipsar vi om att sitta tillbakalutad med 
fullt stöd för ryggen. I den positionen kan ett tillval som 
nackstöd vara uppskattat.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

46 = Standard
04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

I grundpriset ingår hög rygg, large sits, fotkryss i svart plast, gaspelare Typ 1 samt svarta hjul, 
övriga tillbehör se sidorna 70–71.

Tillbehör och 
tillval hittar du på 

sidorna  70–71.

Premium

10

MÅTT
Ryggens bredd 460 mm
Ryggens höjd 620 mm
Sitsens bredd 490 mm
Sitsens djup 510 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 111 cm
Tygbredd 150 cm = 111 cm

Design: Sten Engdal

Nyhet!

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Stolen för dig som inte vill göra avkall på något 
och som söker en modernt designad stol för 
aktivt sittande.

NYA HÖGANÄS

+3-SERIEN

”En upplevelse i världsklass” 

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS +380
Premium

46

8 735 kr

8 735 kr

04

9 315 kr

30

12 460 kr

ART.NR

138022XX

13802255

UTFÖRANDE

Grundpris

Select Svart

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

Högklassigt utrustad redan i sitt standardutförande. 
Modell +380 har storlek medium på rygg och sits men 
om det inte känns helt rätt så kan din kropp hitta en 
perfekt match genom att anpassa stolen helt efter din 
kropps förutsättningar. Det dubbla unika svankstödet är 
standard precis som den gasreglerade ryggstödsvinkeln 
som ger maximalt ryggstöd i alla positioner. 

Inställningarna av stolen är enkla, logiska och lätta att 
både hitta och förstå. Eftersom Höganässtolarna tillver-
kas av oss i Nässjö är du garanterad kort leverans.

46 = Standard
04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

I grundpriset ingår medium rygg och sits, fotkryss i svartlackerad aluminium, gaspelare Typ 1,  
svarta hjul samt tvådelat svankstöd, övriga tillbehör se sidorna 70–71.

10

Tillbehör och 
tillval hittar du på 

sidorna  70–71.

Vinkelbar sits och rygg

Design: Sten Engdal

MÅTT
Ryggens bredd 430 mm
Ryggens höjd 550 mm
Sitsens bredd 460 mm
Sitsens djup 490 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 100 cm

Nyhet!

–  Lagervara & snabb leverans!

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS +390

Vinkelbar sits och rygg

När du väljer en stol ur svenskproducerade nya 
Höganäs +3-serie har du valt ett aktivt sittande i 
världsklass. Varenda detalj är premium och kom-
mer från ledande aktörer i Europa. Ryggbrickan 
hos +390-modellen är både högst och bredast av 
+3-stolarna och kommer med en large sits och en 
hög rygg som standard. Hur du är formad avgör 
emellertid hur du vill att din stol ska anpassas för 
att sittandet ska bli så hälsosamt, ergonomiskt och 
skönt som möjligt. Vill du, så kan du dessutom välja 
mellan flera tillval för att ytterligare förhöja käns-
lan av premium. Varför inte ett fotkryss i polerad 
aluminium?

46 = Standard
04 = Designers Collection
30 = Skinn

PremiumDesign: Sten Engdal

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

I grundpriset ingår hög rygg, large sits, fotkryss i svartlackerad aluminium, gaspelare Typ 1,  
svarta hjul samt tvådelat svankstöd, övriga tillbehör se sidorna 70–71.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

Tillbehör och 
tillval hittar du på 

sidorna  70–71.

MÅTT
Ryggens bredd 460 mm
Ryggens höjd 620 mm
Sitsens bredd 490 mm
Sitsens djup 510 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 109 cm
Tygbredd 150 cm = 109 cm

46

8 945 kr

04

9 525 kr

30

13 020 kr

ART.NR

139022XX

UTFÖRANDE

Grundpris 

10

Nyhet!

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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TEKNISK INFORMATION

HÖGANÄS 2-SERIEN
• Ställbart sittdjup

• Ställbar sittvinkel (neutralt eller tiltat)

• Sits och rygg helt klädda i tyg eller skinn

•  Fotkryss i svart plast med svart gaspelare 

• Fotkryss i polerad aluminium (tillval)

• Hjul, svarta

• Gasreglerad sitthöjd, 40–53 cm

•  Gasreglerad sitthöjd teleskop, 47–67 cm (tillval)

• Tio års garanti

•  Armstöd 2D ställbara i höjd, bredd (tillval)

• Nackstöd ställbart i höjd och djup (tillval)

•  Svankstöd med en kammare (tillval)

•  Design som ger stöd och ett skönt tryck mellan 
skulderbladen vid tillbakalutad ställning.

•  Synkronmekanism, låsbar i valfritt läge,  
med justerbart motstånd.

HÖGANÄS +3-SERIEN
• Ställbart sittdjup

• Ställbar sittvinkel (valfritt läge)

• Sits och rygg helt klädda i tyg eller skinn

•  Fotkryss i svart aluminium med svart gaspelare

• Fotkryss i polerad aluminium (tillval)

• Hjul, svarta

• Gasreglerad sitthöjd, 40–53 cm

•  Gasreglerad sitthöjd teleskop, 47–67 cm (tillval)

• Tio års garanti

•  Armstöd 4D ställbara i höjd, bredd, djup och vinkel (tillval)

• Nackstöd ställbart i höjd och djup (tillval)

•  Svankstöd med två kamrar ingår som standard

•  Design som ger stöd och ett skönt tryck mellan  
skulderbladen vid tillbakalutad och utsträckt ställning.

•  Synkronmekanism, låsbar i valfritt läge,  
med justerbart motstånd.

•  Gasreglerad ryggstödsvinkel för maximalt  
ryggstöd i alla lägen.

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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Höganäs 260

Höganäs 280

Höganäs 290

Höganäs +380

Höganäs +390

47–67

47–67

47–67

47–67

47–67

42 x 44

43 x 55

46 x 62

43 x 55

46 x 62

Modell

40–53

40–53

40–53

40–53

40–53

Rygg B x H Back-up Nackstöd Armstöd

Nej

Tillval

Tillval 

Tillval

Tillval

Tillval 

Tillval

Tillval

Ja 

Ja

Tillval 

Tillval

Tillval

Tillval 

Tillval

Sitthöjd

STOLSDELAR OCH TILLVAL
Separat rygg- 

vinkling
Sitthöjd  
teleskop

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

ART.NR

4504
4503
5504

4411 
9277

620202XX
62020230

5607 
5609 
5610 
9003

6110 
 –

ARS 2D 
ARS 4D

TILLBEHÖR NYA HÖGANÄS

TILLBEHÖR NYA HÖGANÄS 

Fotkryss svart plast (standard 2-serien)
Fotkryss i svart aluminium (standard +3-serien)
Fotkryss i polerad aluminium

Gaspelare Typ 1 (standard) 
Gaspelare Teleskop

Nackstöd i tyg / konstläder
Nackstöd i läder

Hjul svarta (standard) 
Hjul intervallbromsade 
Hjul belastningsbromsade
Glidfötter

Backup, svankstödspump (2-serien) 
Backup, svankstödspump (standard +3-serien)

Armstöd 2D 
Armstöd 4D

PRIS VID NYBESTÄLLNING

Standard / 0 kr 
265 kr / Standard

460 kr

Standard
300 kr

1 280 kr
1 795 kr

Standard 
160 kr
265 kr
160 kr

510 kr
–

945 kr
1 210 kr

PRIS RESERVDEL

485 kr
895 kr

1 265 kr

880 kr
1 180 kr

1 280 kr
1 795 kr

285 kr
285 kr
415 kr
285 kr

– 
– 

945 kr
1 210 kr

ANTAL

5 st
5 st
5 st
5 st

Kontorsstolen som gör skillnad

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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Fotkryss i svart plast
(ingår som standard 2-serien)

Typ 1 (Standard)
Sitthöjd 40–53 cm

Armstöd - tillval

Nackstöd - tillval

Nackstöd klätt i tyg eller läder

Back up

Uppblåsbart svankstöd med en kammare
(tillval 2-serien)

Uppblåsbart svankstöd med två kamrar 
(ingår som standard 3-serien)

Gaspelare

Hjul

2D (2-serien)
Armstöd ställbar höjd 19–29 cm  
och ställbar bredd 39–52 cm.

4D (3-serien)
Armstöd ställbar höjd 19–29 cm, ställbar bredd 
39–52 cm. Armstödsplatta vridbar 360°.

Fotkryss

Fotkryss i polerad aluminium
(tillval)

Fotkryss i svartlackerad aluminium
(ingår som standard 3-serien)

Belastningsbromsade hjul
(tillval)

Hjul, svarta
(standard)

Intervallbromsade hjul
(tillval)

Glidfötter
(tillval)

Teleskop (tillval) 
Sitthöjd 47–67 cm

Rekommenderas  
för dig över 1.80

Notera! Det går att fritt kombinera alla våra tillval utom vårt svankstöd som är serieunikt.

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS +301
Premium

MÅTT +301
Ryggens bredd 400 mm
Ryggens höjd 360 mm
Sitsens bredd 430 mm
Sitsens djup 470 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 115 cm

03

7 370 kr

45

7 620 kr

46

7 670 kr

04

7 965 kr

30

10 860 kr

ART.NR

130111XX

UTFÖRANDE

Grundpris 

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

Vinkelbar sits och rygg

Höganäs +301, stolen som kombinerar smidighet 
och  enkelhet utan att dra ner på det  ergonomiska 
tänkandet och komforten. Höganäs +301 är en 
smidig och  bekväm stol med ett justerbart stöd för 
ryggen. Modellen +301 har seriens minsta rygg-
bricka och är därmed väl  anpassad för miljöer där 
det inte finns plats för en stor stol.

03 = Kundtyg
45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

Design: Sten Engdal

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidan 85.

10

Tillbehör och 
tillval hittar du  

på sidan 85.

Reglagen har fått förändrat 
utseende under 2021. Se nya 
Höganäs +3-serien.

!!

Utgående modell

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS +361 | +361S

MÅTT +361S
Ryggens bredd 380 mm
Ryggens höjd 460 mm
Sitsens bredd 400 mm
Sitsens djup 470 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 115 cm

MÅTT +361 
Ryggens bredd 410 mm
Ryggens höjd 460 mm
Sitsens bredd 430 mm
Sitsens djup 470 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 70 cm

03

8 070 kr
8 070 kr

45

8 060 kr
8 060 kr

46

8 225 kr
8 225 kr

04

8 730 kr
8 730 kr

30

11 630 kr
11 630 kr

ART.NR

136111XX (361)
136112XX (361S)

UTFÖRANDE

Grundpris 
Grundpris

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

Vinkelbar sits och rygg

Vinkelbar sits och rygg

Modell +361/+362 tillhör några av våra mest omtyckta stolar 
i Höganässerien. Höganäs +361/+362 är en kontorsstol för 
alla. Dels för att den uppfyller alla ergonomiska krav som en 
riktigt bra kontorsarbetsstol ska göra, samt att den går att få 
i flera olika utföranden. 

Höganässtolen +361/+361S/+362 finns i tre olika  varianter. 
 Skillnaden är att modellen +361S levereras med en tre 
 centimeter smalare sits och ryggbricka, vilket gör att den 
passar de personer som tycker att den vanliga +361-modellen 
blir för stor. 

03 = Kundtyg
45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

Premium

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle, 
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidan 85.

Design: Sten Engdal

Tillbehör och 
tillval hittar du  

på sidan 85.

10

Reglagen har fått förändrat 
utseende under 2021. Se nya 
Höganäs +3-serien.

!!

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS +362

MÅTT
Ryggens bredd 410 mm
Ryggens höjd 460 mm
Sitsens bredd 430 mm
Sitsens djup 470 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 115 cm

03

8 070 kr

45

8 510 kr

46

8 675 kr

04

9 190 kr

30

12 600 kr

ART.NR

136211XX

UTFÖRANDE

Grundpris 

Vinkelbar sits och rygg

Modell +362 är i grunden samma stol som +361 
men är helt klädd i tyg och saknar därmed 
plastkanten runt ryggbricka och sits.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

03 = Kundtyg
45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

Design: Sten Engdal

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle, 
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidan 85.

Tillbehör och 
tillval hittar du  

på sidan 85.

Premium

10

Reglagen har fått förändrat 
utseende under 2021. Se nya 
Höganäs +3-serien.

!!

Utgående modell

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS +381 | +381S

03

7 890 kr
7 890 kr

45

8 330 kr
8 330 kr

46

8 500 kr
8 500 kr

04

9 005 kr
9 005 kr

30

12 040 kr
12 040 kr

ART.NR

138111XX (381)
138112XX (381S)

UTFÖRANDE

Grundpris 
Grundpris

MÅTT +381S
Ryggens bredd 380 mm
Ryggens höjd 540 mm
Sitsens bredd 400 mm
Sitsens djup 470 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 115 cm

MÅTT +381 
Ryggens bredd 410 mm
Ryggens höjd 540 mm
Sitsens bredd 430 mm
Sitsens djup 470 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 70 cm

Vinkelbar sits och rygg

Vinkelbar sits och rygg

Modell+381/+382 är vår mest sålda kontorsstol. 
Precis som den mindre modellen +361/+362 uppfyller 
+381/+382 alla de ergonomiska krav vi ställer på våra 
produkter för att våga kalla dem riktigt bra  stolar. 
Höganässtolen +381/+381S/+382 finns i tre olika 
varianter. Modellen +381S erbjuder en tre centimeter 
smalare sits och ryggbricka än +381. 

03 = Kundtyg
45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

PremiumDesign: Sten Engdal

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle, 
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidan 85.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

Tillbehör och 
tillval hittar du  

på sidan 85.

10

Reglagen har fått förändrat 
utseende under 2021. Se nya 
Höganäs +3-serien.

!!

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS +382

03

8 330 kr

45

8 780 kr

46

8 940 kr

04

9 450 kr

30

13 010 kr

ART.NR

138211XX

UTFÖRANDE

Grundpris 

MÅTT
Ryggens bredd 410 mm
Ryggens höjd 540 mm
Sitsens bredd 430 mm
Sitsens djup 470 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 115 cm

Vinkelbar sits och rygg

Höganäs +382 är i grunden samma stol som 
+381 med skillnaden att den är helt klädd i tyg 
och saknar därmed plastkanten runt sitsen 
och ryggbrickan.

03 = Kundtyg
45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

Premium Design: Sten Engdal

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle, 
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidan 85.

Tillbehör och 
tillval hittar du  

på sidan 85.

10

Reglagen har fått förändrat 
utseende under 2021. Se nya 
Höganäs +3-serien.

!!

Utgående modell

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS +561

03

8 710 kr

45

9 170 kr

46

9 350 kr

04

9 870 kr

30

13 535 kr

ART.NR

156111XX

UTFÖRANDE

Grundpris 

MÅTT 
Ryggens bredd 440 mm
Ryggens höjd 540 mm
Sitsens bredd 460 mm
Sitsens djup 490 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 120 cm
Tygbredd 150 cm = 120 cm

Vinkelbar sits och rygg

Modell +561/+562 är de största arbetsstolarna vi 
har, tre centimeter bredare och två  centimeter 
djupare. Med en mer generös stoppning 
och  volym i sits och rygg erbjuder +561/+562 
 ytterligare komfort och lämpar sig väl för att 
sitta längre stunder i. Likt de andra stolarna i 
plus serien erbjuds Höganäs +560 i mer än ett 
 utförande. 

03 = Kundtyg
45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

PremiumDesign: Sten Engdal

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle, 
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidan 85.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

10

Tillbehör och 
tillval hittar du  

på sidan 85.

Reglagen har fått förändrat 
utseende under 2021. Se nya 
Höganäs +3-serien.

!!

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS +562

03

9 205 kr

45

9 685 kr

46

9 835 kr

04

10 355 kr

30

14 525 kr

ART.NR

156211XX

UTFÖRANDE

Grundpris 

MÅTT
Ryggens bredd 440 mm
Ryggens höjd 540 mm
Sitsens bredd 460 mm
Sitsens djup 490 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 120 cm
Tygbredd 150 cm = 120 cm

Vinkelbar sits och rygg

Höganäs +562 är i grunden samma stol som 
+561 med skillnaden att den är helt klädd i tyg 
och saknar därmed plastkant runt sitsen och 
ryggbrickan.

03 = Kundtyg
45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

Premium Design: Sten Engdal

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle, 
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidan 85.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

10

Tillbehör och 
tillval hittar du  

på sidan 85.

Reglagen har fått förändrat 
utseende under 2021. Se nya 
Höganäs +3-serien.

!!

Utgående modell

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS +501

MÅTT
Ryggens bredd 420 mm
Ryggens höjd 530 mm
Sitsens bredd 460 mm
Sitsens djup 490 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 120 cm
Tygbredd 150 cm = 120 cm

03

8 825 kr

45

9 275 kr

46

9 450 kr

04

9 975 kr

30

13 645 kr

ART.NR

150111XX

UTFÖRANDE

Grundpris 

Vinkelbar sits och rygg

Modell +501/+502 skiljer sig från de övriga 
 stolarna i  Höganäs plus-serien. Med en  speciellt 
utformad rygg med en kant av kallskum som 
sedan fyllts av mjuk polyeter upplevs stolen som 
väldigt mjuk och komfortabel.

03 = Kundtyg
45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

PremiumDesign: Sten Engdal

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle, 
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidan 85.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

10

Tillbehör och 
tillval hittar du  

på sidan 85.

Reglagen har fått förändrat 
utseende under 2021. Se nya 
Höganäs +3-serien.

!!

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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HÖGANÄS +502

MÅTT
Ryggens bredd 420 mm
Ryggens höjd 530 mm
Sitsens bredd 460 mm
Sitsens djup 490 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 120 cm
Tygbredd 150 cm = 120 cm

03

9 305 kr

45

9 760 kr

46

9 940 kr

04

10 460 kr

30

14 625 kr

ART.NR

150211XX

UTFÖRANDE

Grundpris 

Vinkelbar sits och rygg

Precis som de andra stolarna i plus -serien  
skiljer sig +502 från +501 genom att 
+502 -stolen är helt tygklädd och därmed  
saknar plastkant runt sits och ryggbricka.

03 = Kundtyg
45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

Premium Design: Sten Engdal

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle, 
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidan 85.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

10

Tillbehör och 
tillval hittar du  

på sidan 85.

Reglagen har fått förändrat 
utseende under 2021. Se nya 
Höganäs +3-serien.

!!

Utgående modell

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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Ingen människa är den andra lik. Därför krävs det arbetsstolar som kan utformas  
 individuellt  vilket är särskilt viktigt då många av oss tillbringar en stor del av arbets-
livet sittande. Höganäs+ är en serie arbetsstolar utvecklade för största möjliga rörlighet, 
 flexibilitet och bekvämlighet. 

Lanab Groups Höganäs+ med olika modeller för olika behov är utvecklade i nära samar bete 
med ergonomer, sjukgymnaster, formgivare och våra användare. Helst ska man försöka 
 undvika att sitta stilla för länge så ta chansen att röra dig och ändra sittställning så ofta du 
kan. Gunga bakåt, sitt upprätt, sträck ut dig eller höj stolen och låt sitsen vinkla framåt så 
att du hamnar i en upprätt, balanserad sittställning.

Bekväma sitt ställningar 
från upprätt till vilo läge

Vår film om  
ett ergonomiskt 

 sittande hittar du på 
www.lanabgroup.se

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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SITTA UPPRÄTT
Detta är utgångspunkten när du ska göra en grundinställning av stolen.
Du ställer enkelt in sitthöjd, sittdjup och armstöd så att du får ett riktigt 
och bekvämt stöd när du arbetar, t ex vid datorn. Det är också viktigt 
att ställa in gungans hårdhet så att du får ett rejält stöd av ryggbrickan 
utan känslan av att stolen gungar bakåt eller att den känns för hård. 

STÅSITTA
För att variera ditt sittande ökar du sitthöjden tills bäckenet börjar 
rotera framåt och du känner att du kan sitta rak i ryggen utan 
 ansträngning. Den höjd du väljer är mycket individuell. För vissa 
 k ommer känslan av att sitta i balans redan vid 5 till 10 cm höjning 
 medan andra får höja stolen mer. Det viktiga är att du kan dra in 
benen under sitsen och att sittställningen känns naturlig.

TILLBAKALUTAD
Höganäs+ har en stolsmekanism med tre balansaxlar som gör att du 
kan sitta utsträckt och tillbakalutad, men med fullt stöd för ryggen och 
utan att fötterna lättar från marken. På så sätt öppnar du upp kroppen 
och underlättar andning och blodcirkulation.

UTSTRÄCKT
Balansaxlarna gör att sitsen vinklar framåt samtidigt som ryggbrickan 
vinklar sig bakåt. När som helst när man sitter kan man känna för att  
sträcka ut sig. Bekvämt och med fortsatt fullt stöd för ryggen.

På www.lanabgroup.se kan du se vår film som visar Höganäs+ alla fördelar!

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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ART.NR

4503
6801
5504

4411
4401
5402
9277

62010130
620101XX
620111XX

5607
5609
5610
9003

6100
300001
–
–
6209

ARS BOCK

TILLBEHÖR HÖGANÄS

TILLBEHÖR HÖGANÄS 

Fotkryss i svart aluminium
Fotring, ställbar i höjd
Fotkryss i polerad aluminium

Gaspelare 40–53 cm
Gaspelare 48–64 cm, svart, typ 2 
Gaspelare 51–71 cm, svart, typ 3
Teleskopgaspelare 49–71 cm, svart

Nackstöd i läder
Nackstöd i konstläder / tyg
Nackstöd +4, förlängd hållare

Hjul - svarta, 65 mm
Hjul - intervallbromsade, 65 mm
Hjul - belastningsbromsade, 65 mm
Glidfötter

Back-up, svankstödspump
Förlängd sits 20 mm*
Specialkapning av sitsar**
Specialutförande stoppning**
Förberedd för nackstöd

Höganäs+ armstöd

PRIS VID NYBESTÄLLNING

Standard
615 kr
460 kr

Standard
165 kr
215 kr
300 kr

1 795 kr
1 280 kr
1 280 kr

Standard 
160 kr
265 kr
160 kr

510 kr
150 kr

–
–

330 kr

1 280 kr

PRIS RESERVDEL

895 kr
615 kr

1 265 kr

880 kr
1 045 kr
1 095 kr
1 180 kr

1 795 kr
1 280 kr
1 280 kr

285 kr
285 kr
415 kr
285 kr

510 kr
150 kr

–
–

330 kr

1 280 kr

*Enbart +361 och +381   **Specialutförande för sits eller rygg kan erbjudas mot förfrågan. 

ANTAL

5 st
5 st
5 st
5 st

FOTKRYSS

HJULNACKSTÖD 

FOTRING

Hjul svarta

Intervallbromsade hjul

Glidfötter

Fotring, ställbar i höjd Fotkryss i svartlackerad aluminiumFotkryss i polerad aluminium

Armstöd till Höganäs+ 

SVANKSTÖDSPUMP

ARMSTÖD

Nackstöd till Höganäs+  
med förlängd hållare

Nackstöd till Höganäs+

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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CARE
Care-sortimentet består av 
 ergonomiska stolar för alla miljöer 
och branscher. Med Care erbjuder 
vi er ståstödsstolar med och utan 
ryggstöd. Stolarna är framtagna för 
att vi vill bidra till en bra kropps-
hållning och ett aktivt och flexibelt 
sittande.

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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POLO S
Care

ECO = Economy 
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn 

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX

ECO

5 630 kr
6 230 kr
7 320 kr

2 600 kr

STD

5 630 kr
6 230 kr
7 320 kr

2 600 kr

DC

6 110 kr
6 720 kr
7 800 kr

2 960 kr

SKI

6 110 kr
6 720 kr
7 800 kr

2 960 kr

ART.NR

OLS 650XXX
OLS 651XXX
OLS 652XXX

ARS POLOXXX

UTFÖRANDE

Grundpris 
Med Active 
Med ryggstöd

Armstöd Curve

MÅTT POLO S 
Ryggens bredd 370 mm
Ryggens höjd 250 mm
Sitsens bredd 330 mm
Sitsens djup 300 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 100 cm

Polo S, är den unika lilla sadelstolen i Poloserien. Stolen är utvecklad för att ge bästa 
möjliga sittkomfort med högsta kvalitet. Stolen tillverkas specifik efter behov och 
önskemål. Flertalet tillbehör finns tillgängliga. Underredet är som standard i putsad 
aluminium med svarta hjul. Som tillval finns även svart lackat kryss och gaspelare. 
 Tillbehör ryggstöd, armstöd Curve, fotring och fotreglage. 

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

Sitthöjder  
och tillbehör hittar  

du på sidorna 
94–95.

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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POLO M
Care

ECO = Economy 
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX

ECO

5 630 kr
6 230 kr
7 320 kr

2 600 kr

STD

5 630 kr
6 230 kr
7 320 kr

2 600 kr

DC

6 110 kr
6 720 kr
7 800 kr

2 960 kr

SKI

6 110 kr
6 720 kr
7 800 kr

2 960 kr

ART.NR

OLS 660XXX
OLS 661XXX
OLS 662XXX

ARS POLOXXX

UTFÖRANDE

Grundpris 
Med Active 
Med ryggstöd

Armstöd Curve

MÅTT POLO M 
Ryggens bredd 370 mm
Ryggens höjd 250 mm
Sitsens bredd 400 mm
Sitsens djup 320 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 100 cm

Polo M, är vår mediummodell i Polo serien. Stolen passar de 
flestas behov av sittande, lite bredare modell än Polo small. 
Att sitta i ridande position med öppen vinkel i höften avlastar 
ryggen, förbättrar din hållning och stärker  kroppens musk-
ler samt minskar risken för olika typer av belastningsskador. 
 Underredet är som standard i putsad aluminium med svarta 
hjul. Som tillval finns även svart lackat kryss och gaspelare. 
 Tillbehör ryggstöd, armstöd Curve, fotring och fotreglage. 

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

Sitthöjder  
och tillbehör hittar  

du på sidorna 
94–95.

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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POLO L
Care

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX

ECO

5 630 kr
6 230 kr
7 320 kr

2 600 kr

STD

5 630 kr
6 230 kr
7 320 kr

2 600 kr

DC

6 110 kr
6 720 kr
7 800 kr

2 960 kr

SKI

6 110 kr
6 720 kr
7 800 kr

2 960 kr

ART.NR

OLS 680XXX
OLS 681XXX
OLS 682XXX

ARS POLOXXX

UTFÖRANDE

Grundpris 
Med Active 
Med ryggstöd

Armstöd Curve

MÅTT POLO L 
Ryggens bredd 370 mm
Ryggens höjd 250 mm
Sitsens bredd 400 mm
Sitsens djup 340 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 100 cm

Polo L är vår bredaste modell i Polo-serien. Lite smalare i fram-
kant och bredare baktill. Mjuk och skön sits för att ge bästa 
sittkomfort. Underredet är som standard i putsad aluminium med 
svarta hjul. Som tillval finns även svart lackat kryss och gaspelare. 
 Tillbehör ryggstöd, armstöd Curve, fotring och fotreglage. 

ECO = Economy 
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn 

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

Sitthöjder  
och tillbehör hittar  

du på sidorna 
94–95.

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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POLO SPLIT
Care

ECO

6 300 kr
6 785 kr
8 475 kr

2 600 kr

STD

6 300 kr
6 785 kr
8 475 kr

2 600 kr

DC

6 785 kr
7 260 kr
8 950 kr

2 960 kr

SKI

6 785 kr
7 260 kr
8 950 kr

2 960 kr

ART.NR

OLS 663XXX
OLS 664XXX
OLS 665XXX

ARS POLOXXX

UTFÖRANDE

Grundpris
Med Active
Med ryggstöd

Armstöd Curve

MÅTT POLO SPLIT 
Ryggens bredd 370 mm
Ryggens höjd 250 mm
Sitsens bredd 400 mm
Sitsens djup 320 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 100 cm

Polo Split har en två-delad mjuk och skön sits. Sitsen bidrar till 
minskat tryck samt ökad ventilation vid långvarigt sittande, 
vilket gör att stolen passar utmärkt både för kvinnliga och 
manliga användare. Underredet är som standard i putsad 
aluminium med svarta hjul. Som tillval finns även svart  lackat 
kryss och gaspelare. Tillbehör ryggstöd, armstöd Curve, 
 fotring och fotreglage.

ECO = Economy 
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX

Sitthöjder  
och tillbehör hittar  

du på sidorna 
94–95.

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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CIRCLE
Care

ECO

3 115 kr
4 850 kr

2 600 kr

STD

3 115 kr
4 850 kr

2 600 kr

DC

3 495 kr
5 235 kr

2 960 kr

SKI

3 495 kr
5 235 kr

2 960 kr

ART.NR

OLS 690XXX
OLS 691XXX

ARS POLOXXX

UTFÖRANDE

Grundpris
Med ryggstöd

Armstöd Curve

MÅTT
Ryggens bredd 370 mm
Ryggens höjd 250 mm
Sitsens bredd 350 mm
Sitsens djup 350 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 100 cm

Circle är en liten pall med mjuk och skön sits. Sitsens runda 
utformning ger användaren en god komfort. Stolen har en 
ring under sitsen som enkelt höjdjusterar pallen oberoende av 
 sittposition. Gaspelaren anpassas efter användarens behov och 
finns i tre olika längder. Underredet är i krom med svarta hjul 
som standard. Circle finns med tillvalen ryggstöd, 
armstöd Curve, fotring och fotreglage.

ECO = Economy 
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn 

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX

Sitthöjder  
och tillbehör hittar  

du på sidorna 
94–95.

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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SITTHÖJDER

GASPELARE

POLO, FAST MEK
Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

POLO, AKTIV
Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

POLO MED RYGGSTÖD
Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

CIRCLE
Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

CIRCLE MED RYGGSTÖD
Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

KARI
Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

STANDARD

43–55 cm
48–67 cm
57–82 cm

46–59 cm
51–71 cm
61–86 cm

43–56 cm
49–68 cm
61–84 cm

39–52 cm
45–65 cm
54–80 cm

42–56 cm
48–67 cm
58–85 cm

43–55 cm
48–67 cm
58–84 cm

MED FOTREGLAGE

53–72 cm
58–83 cm

57–75 cm
64–88 cm

56–73 cm
60–85 cm

46–65 cm
55–81 cm

50–68 cm
59–87 cm

49–68 cm
59–85 cm

MED CURVEARMSTÖD

48–55 cm
53–67 cm
62–82 cm

51–59 cm
56–71 cm
66–86 cm

48–56 cm
54–68 cm
66–85 cm

44–52 cm
50–65 cm
59–80 cm

47–56 cm
54–67 cm
64–85 cm

48–55 cm
53–67 cm
64–84 cm

MED FOTREG 
OCH CURVEARM

58–72 cm
63–83 cm

62–75 cm
67–88 cm

61–73 cm
65–85 cm

51–65 cm
60–81 cm

55–68 cm
64–87 cm

54–68 cm
64–85 cm

EGEN LÄNGD

<160 cm
160–170 cm

>170 cm

<160 cm
160–170 cm

>170 cm

<160 cm
160–170 cm

>170 cm

<170 cm
170–180 cm

>180 cm

<170 cm
170–180 cm

>180 cm

<170 cm
170–180 cm

>180 cm

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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ART.NR

4550
4553
4551
4552
6801
FTP 002
FTP 003

210 003
210 002
210 001
180 006
420 001B

5608 
5607

HJU 750 001
HJU 301 001

TILLBEHÖR POLO/CIRCLE

Fotkryss, polerad aluminium, 50 cm
Fotkryss, polerad aluminium, 57 cm*
Fotkryss, svart aluminium, 50 cm
Fotkryss, svart aluminium, 57 cm*
Fotring
Fotreglage, inklusive hög gaspelare
Fotreglage, inklusive mellan gaspelare

Gaspelare, låg, polerad
Gaspelare, mellan, polerad
Gaspelare, hög, polerad**
Gaspelare, mellan, svart
Gaspelare, hög, svart 

Hjul, svarta 65 mm  (litet fotkryss)
Hjul, svarta 65 mm  (stort fotkryss)

Industrihjul 75 mm
Frisörhjul 50 mm

PRIS VID NYBESTÄLLNING

Standard
Standard 

0 kr
0 kr

615 kr
2 450 kr
2 250 kr

0 kr
Standard
Standard

0 kr
0 kr

Standard
Standard

125 kr
85 kr

PRIS RESERVDEL

840 kr
840 kr
840 kr
840 kr
615 kr

2 450 kr
2 250 kr

850 kr
850 kr
850 kr
850 kr
850 kr

580 kr
580 kr

150 kr
115 kr

ANTAL

5 st
5 st

5 st, styckpris
5 st, styckpris

*Standard vid rygg-/armstöd     **Standard Polo Split

TILLBEHÖR POLO/CIRCLE

Ger fotstöd när höga 
arbetspositioner krävs.

FOTKRYSS

Ger stöd åt både arm, rygg och mage, 
justeras enkelt med en mekanik för 
bästa användning. Mjuk och skön 
stoppning. 

Höjdjustering med fotreglage,  
höjden regleras med foten. 

Mjuk och skön stoppning, Höjd 23 cm, 
justerbart i djup- och höjdled, kan låsas 
i olika positioner.

Frisörhjul, 50 mm

Industrihjul, 75 mm

Fotkryss 50 cmFotkryss 57 cm

HJULARMSTÖD CURVE

FOTREGLAGE

RYGGSTÖD FOTRING

Bromsade hjul, 65 mm

Hjul svarta 65 mm

26% rabatt ska dras av på angivna priser



98

CLASSIC
Classicsortimentet består av 
kontorsstolar med ett bestående 
 värde, ett alldeles eget formspråk 
och  avancerad  teknik utvecklad 
för god ergonomi. Formspråket 
är  klassiskt,  enkelt och tilltalande 
med moderna funktioner som är 
både smidiga och logiska. 

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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MESH

TILLBEHÖR MESH

Armstöd
Nackstöd, tyg/konstläder 
Fotkryss, svart nylon, ingår i grundpris
Gaspelare, svart 40-53 cm, ingår i grundpris
Gaspelare, hög, svart 50-70 cm 
Hjul, svarta med gummibana, ingår i grundpris

ANTAL

5 st

PRIS VID NYBESTÄLLNING

825 kr
1 370 kr

Standard
Standard

225 kr
Standard

ART.NR

ARS MESH
NST MESH
FTK 200 003
CPE 190 001FP
CPE 180 006
5604

PRIS RESERVDEL

825 kr
1 370 kr

435 kr
970 kr
970 kr
510 kr

KUT

4 020 kr

PRIS

6 350 kr

ECO

4 155 kr

STD

4 665 kr

DC

4 910 kr

SKI

be om offert

KUT = Kundtyg 
ECO = Economy 
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn 

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX

UTFÖRANDE

Grundpris

UTFÖRANDE

Mesh - "alltid på lager"

MÅTT
Ryggens bredd 460 mm
Ryggens höjd 540 mm
Sitsens bredd 540 mm
Sitsens djup 480 mm
Sitthöjd 400–520 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = -
Tygbredd 150 cm = -

ART.NR

OLS 780XXX

ART.NR

24H-OLS 780

Mesh har en synkron gungfunktion som ger maximalt 
stöd genom att följa kroppens naturliga rörelser både i 
 fram- och tillbaka lutad arbetsställning. Detta ger  maximalt 
stöd av svank, ländrygg och bröstrygg samtidigt som 
 möjligheten finns att luta sig tillbaka och öppna upp höft-
leden. Med en rygg klädd i nät ger Mesh ett  behagligt stöd 
men också bra ventilation för ryggen. 

Ej vinkelbar sits och rygg

Classic

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul, övriga tillbehör se nedan.

I Mesh - "alltid på lager" ingår armstöd, nackstöd, gaspelare (std), 
svart fotkryss inkl hjul. Tyget är Event svart.

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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SURF
Classic

KUT

6 205 kr
7 370 kr

6 165 kr

6 205 kr
7 370 kr

6 165 kr

6 685 kr
7 855 kr

6 640 kr

ECO

6 520 kr
7 690 kr

6 345 kr

6 520 kr
7 690 kr

6 345 kr

7 000 kr
8 170 kr

6 825 kr

STD

7 025 kr
8 195 kr

6 800 kr

7 025 kr
8 195 kr

6 800 kr

7 500 kr
8 675 kr

7 275 kr

DC

7 875 kr
9 040 kr

7 620 kr

7 875 kr
9 040 kr

7 620 kr

8 355 kr
9 520 kr

8 095 kr

SKI

12 535 kr
13 660 kr

12 395 kr

12 535 kr
13 660 kr

12 395 kr

13 015 kr
14 140 kr

12 875 kr

ART.NR

OLS 250 HSXXX
OLS 250 HSNXXX

OLS 250 MSXXX

OLS 250 HFXXX
OLS 250 HFNXXX

OLS 250 MFXXX

OLS 250 HVXXX
OLS 250 HVNXXX

OLS 250 MVXXX

UTFÖRANDE

Grundpris - Synkron High
Med nackstöd

Grundpris - Synkron Mid

Grundpris - Freefloat High
Med nackstöd

Grundpris - Freefloat Mid

Grundpris - Vario High
Med nackstöd

Grundpris - Vario Mid

MÅTT SURF MID
Ryggens bredd 420 mm
Ryggens höjd 470 mm
Sitsens bredd 490 mm
Sitsens djup 470 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 120 cm
Tygbredd 150 cm = 120 cm

MÅTT SURF HIGH
Ryggens bredd 420 mm
Ryggens höjd 570 mm
Sitsens bredd 490 mm
Sitsens djup 470 mm
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 150 cm
Tygbredd 150 cm = 150 cm

KUT = Kundtyg 
ECO = Economy 
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn 

Obs! Armstöd tillkommer, se Tillbehör på nästa sida! 

Nackstöd kan inte efterbeställas på dessa stolar. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle, beställ stol ”förberedd för nackstöd”.  
Se under tillbehör Surf på nästa sida.

Surf High

Vinkelbar rygg, gäller endast Surf Vario

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX

Surf är stolen som ger dig maximalt stöd och följsamma rörelser 
med sin synkrongunga. Surf följer kroppens naturliga rörelser 
både i framåt- och tillbakalutad arbetsställning. Surf finns även 
med  Freefloat-mekanism vilket innebär att sits och rygg rör sig 
 oberoende av varandra och är låsbara var för sig. Välj att låsa 
 ryggen men låt sitsen följa rörelserna, eller tvärtom. 

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

Vinkelbar rygg, gäller endast Surf Vario

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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SURF
Classic

TILLBEHÖR SURF

Armstöd
Armstöd Vario
Nackstöd, tyg/konstläder
Förberedd för nackstöd 

Fotkryss, svart aluminium
Fotkryss, polerad aluminium
Fotring

Gaspelare, svart 40-53 cm 
Gaspelare, hög, svart 50-70 cm
Gaspelare, extra förhöjd, svart 62-88 cm

Hjul, svarta med gummibana
Hjul, svarta belastningsbromsade
Glidfötter

Backup, svankstödspump

ANTAL

5 st
5 st
5 st

PRIS VID NYBESTÄLLNING

1 050 kr
1 270 kr
1 170 kr

340 kr

Standard
610 kr
615 kr

Standard
225 kr
325 kr

Standard
325 kr
165 kr

510 kr

ART.NR

ARS1E-6E
ARS VARIO
NST SURF
6209

FTK 500 001
FTK 500 002
6801

CPE 190 001FP
CPE 180 006
CPE 420 001B

5602
5603
9003

6100

PRIS RESERVDEL

1 050 kr
1 270 kr
1 170 kr

–

915 kr
1 300 kr

615 kr

970 kr
970 kr

1 275 kr

510 kr
510 kr
295 kr

510 kr

Surf Mid

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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SIZE

TILLBEHÖR SIZE

Armstöd, justerbara 
Fotkryss, svart aluminium
Fotkryss, polerad aluminium
Fotring
Gaspelare, svart 45-58 cm
Gaspelare, polerad 45-58 cm
Gaspelare, hög, polerad 62-88 cm
Sitsförskjutning 
Hjul, svarta med gummibana

ANTAL

5 st

PRIS VID NYBESTÄLLNING

1 050 kr
Standard

610 kr
615 kr

Standard
225 kr
325 kr
375 kr

Standard

ART.NR

ARS1E-6E
FTK 500 001
FTK 500 002
6801
CPE 190 001FP
CPE 190 006HP
CPE 420 001B
SFS 211 001
5602

PRIS RESERVDEL

1 050 kr
915 kr

1 300 kr
615 kr
970 kr
910 kr

1 275 kr
375 kr
510 kr

MÅTT SIZE MID
Ryggens bredd 420 mm
Ryggens höjd 470 mm
Sitsens bredd 490 mm
Sitsens djup 470 mm
Sitthöjd 450–680 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 120 cm
Tygbredd 150 cm = 120 cm

MÅTT SIZE LOW
Ryggens bredd 420 mm
Ryggens höjd 390 mm
Sitsens bredd 490 mm
Sitsens djup 470 mm
Sitthöjd 450–680 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 120 cm

KUT

4 140 kr

3 905 kr

ECO

4 280 kr

4 050 kr

STD

4 625 kr

4 385 kr

DC

5 360 kr

5 120 kr

UTFÖRANDE

Grundpris - Mid

Grundpris - Low

ART.NR

OLS 147XXX

OLS 145XXX

Vinkelbar sits

Vinkelbar sits.

Stolen Size har en freefloat-
gunga som gör att du kan låsa 
rygg och sits oberoende av 
varandra och på så vis variera 
din arbetsställning.

KUT = Kundtyg 
ECO = Economy 
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn 

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX

Classic

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul, övriga tillbehör se nedan.

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna, 
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning. 

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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MÅTT
Ryggens bredd 440 mm
Ryggens höjd 520 mm
Sitsens bredd 470 mm
Sitsens djup 450 mm
Sitthöjd 400–520 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 110 cm
Tygbredd 150 cm = 110 cm

LD 6240  |  LD 6340

LD 6240, freefloat LD 6340, multisynkron

Kontakta oss vid önskemål om andra tyger

Stolar med mycket hög ergonomi och design. 
 Arbetsstolar som enkelt kan ställas in efter kroppens 
 varierande sittställningar. Höjning, sänkning samt  vinkling 
av sits och rygg. Viktinställning och sitsdjup reglering är 
standard.

PRIS

305 kr
215 kr
395 kr
125 kr

1 255 kr
535 kr
770 kr
875 kr
340 kr
450 kr

PRIS

5 245 kr
5 485 kr
5 690 kr
5 935 kr
6 550 kr
9 890 kr

PRIS

5 245 kr
5 485 kr
5 690 kr
5 935 kr
6 550 kr
9 890 kr

ART.NR

07507850
07507350
07507860
07507550
07509906
07509600
075097XX
07509800
07509820
07509825

ART.NR

07018189
07018102
07018145
07018146
07018104
07018108

ART.NR

07016189
07016102
07016145
07016146
07016104
07016108

TILLBEHÖR LD 6240 | LD 6340

Hjul hårda golv
Hjul mjuka golv
Hjul belastningsbromsade
Glidfötter
Armstöd 4D
Svankstöd, luftreglering
Nackstöd (Aquarius, Eco, Std, Dc, Skinn)
Fotkryss i polerat aluminium, gaspelare, hjul
Fotkryss silvergrå, tillägg
Fotkryss i svartlackerad aluminium, tillägg

UTFÖRANDE

Insänt tyg
Camira Aquarius (svart)
Tyg Economy (45)
Tyg Standard (46)
Tyg Designer Collection (04)
Skinn, Elmosoft, svart (08)

ANTAL

5 st
5 st
5 st
5 st

1 par

Classic

Skinn
Svart (08)

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
Svart (02)

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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LD 6230  |  LD 6330
Classic

PRIS

305 kr
215 kr
395 kr
125 kr

1 255 kr
535 kr
875 kr
340 kr
450 kr

PRIS

4 855 kr
5 065 kr
5 255 kr
5 480 kr
6 055 kr
9 445 kr

PRIS

4 855 kr
5 065 kr
5 255 kr
5 480 kr
6 055 kr
9 445 kr

ART.NR

07507850
07507350
07507860
07507550
07509906
07509600
07509800
07509820
07509825

ART.NR

07017189
07017102
07017145
07017146
07017104
07017108

ART.NR

07015189
07015102
07015145
07015146
07015104
07015108

TILLBEHÖR

Hjul hårda golv
Hjul mjuka golv
Hjul belastningsbromsade
Glidfötter
Armstöd 4D
Svankstöd, luftreglering
Fotkryss i polerat aluminium, gaspelare, hjul
Fotkryss silvergrå, tillägg
Fotkryss i svartlackerad aluminium, tillägg

UTFÖRANDE

Insänt tyg
Camira Aquarius (svart)
Tyg Economy (45)
Tyg Standard (46)
Tyg Designer Collection (04)
Skinn, Elmosoft, svart (08)

LD 6230, freefloat LD 6330, multisynkron

ANTAL

5 st
5 st
5 st
5 st

1 par

Kontakta oss vid önskemål om andra tyger

LD 6230   LD 6330

MÅTT
Ryggens bredd 440 mm
Ryggens höjd 430 mm
Sitsens bredd 470 mm
Sitsens djup 450 mm
Sitthöjd 400–520 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 90 cm
Tygbredd 150 cm = 90 cm

Stolar med mycket hög ergonomi och  design. 
 Arbetsstolar som enkelt kan ställas in  efter 
 kroppens varierande sitt ställningar.  Höjning, 
 sänkning samt vinkling av sits och rygg. 
 Viktinställning och sitsdjupreglering är standard.

Skinn
Svart (08)

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
Svart (02)

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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LD 6220  |  LD 6320

Stolar med mycket hög ergonomi och design. 
 Arbetsstolar som enkelt kan ställas in efter kroppens 
varierande sitt ställningar. Höjning, sänkning samt 
vinkling av sits och rygg. Viktinställning och sits-
djupreglering är standard.

PRIS

305 kr
215 kr
395 kr
125 kr

1 255 kr
535 kr
875 kr
340 kr
450 kr

PRIS

4 120 kr
4 275 kr
4 420 kr
4 625 kr
5 105 kr
8 715 kr

PRIS

4 120 kr
4 275 kr
4 420 kr
4 625 kr
5 105 kr
8 715 kr

ART.NR

07507850
07507350
07507860
07507550
07509906
07509600
07509800
07509820
07509825

ART.NR

07017289
07017202
07017245
07017246
07017204
07017208

ART.NR

07015289
07015202
07015245
07015246
07015204
07015208

TILLBEHÖR

Hjul hårda golv
Hjul mjuka golv
Hjul belastningsbromsade
Glidfötter
Armstöd 4D
Svankstöd, luftreglering
Fotkryss i polerat aluminium, gaspelare, hjul
Fotkryss silvergrå, tillägg
Fotkryss i svartlackerad aluminium, tillägg

UTFÖRANDE

Insänt tyg
Camira Aquarius (svart)
Tyg Economy (45)
Tyg Standard (46)
Tyg Designer Collection (04)
Skinn, Elmosoft, svart (08)

LD 6220, freefloat LD 6320, multisynkron

ANTAL

5 st
5 st
5 st
5 st

1 par

Kontakta oss vid önskemål om andra tyger
LD 6220   LD 6320

MÅTT
Ryggens bredd 430 mm
Ryggens höjd 400 mm
Sitsens bredd 470 mm
Sitsens djup 450 mm
Sitthöjd 400–520 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 105 cm
Tygbredd 150 cm = 70 cm

Classic

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
Svart (02)

Skinn
Svart (08)

Utgående modell

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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Stolar med mycket hög ergonomi och design. 
 Arbetsstolar som enkelt kan ställas in efter 
 kroppens  varierande sittställningar. Höjning och 
sänkning av sits och rygg.  Synkrongunga som 
kan ställas in efter kroppens vikt samt  låsas i fem 
positioner. Gungan och ryggen har säkerhetsspärr, 
reglerbar rygg och kan justeras i djupled ca 30 mm.

LD 6135 

PRIS

305 kr
215 kr
395 kr
125 kr
915 kr
875 kr
340 kr
450 kr

PRIS

3 355 kr
3 540 kr
3 710 kr
3 900 kr
4 295 kr

ART.NR

07507850
07507350
07507860
07507550
07509905
07509800
07509820
07509825

ART.NR

07025189
07025102
07025145
07025146
07025104

TILLBEHÖR LD 6135

Hjul hårda golv
Hjul mjuka golv
Hjul belastningsbromsade
Glidfötter
Armstöd 
Fotkryss i polerat aluminium, gaspelare, hjul 
Fotkryss silvergrå, tillägg
Fotkryss i svartlackerad aluminium, tillägg

UTFÖRANDE

Insänt tyg
Camira Aquarius (svart)
Tyg Economy (45)
Tyg Standard (46)
Tyg Designer Collection (04)

ANTAL

5 st
5 st
5 st
5 st

1 par

Kontakta oss vid önskemål om andra tyger

LD 6135

MÅTT
Ryggens bredd 420 mm
Ryggens höjd 470 mm
Sitsens bredd 470 mm
Sitsens djup 450 mm
Sitthöjd 400–520 mm

TYGÅTGÅNG
Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 90 cm

Classic

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

45 = Economy 
46 = Standard

04 = Designers Collection
Svart (02)

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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MATERIAL
Botanisera bland våra material och 
välj det material och den färg som 
passar. Vi har ett stort urval av tyger, 
konst läder och skinn i bra kvalitet. 
Våra förvaringar där stommen  består 
av en fanér- eller laminatbelagd 
spånskiva, finns i flertalet färger som 
går att mixa lite hur du vill.

M
AT

ER
IA

L

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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När vi tänker tyger och skinn har vi valt 

att samarbeta med några av de främsta 

väverierna och garverierna i Europa. Alla 

företagen är kända för sin kvalitet och 

medvetna strävan  efter bästa miljöhän-

syn. Alla tyger i vår kollektion är testade 

enligt de  tuffaste kraven gällande brand 

och färgäkthet. 

Ett konkurrenskraftigt och  slitstarkt 

alternativ i framför allt  tuffa miljö-

er är konstläder. Vi har  därför  valt att 

 samarbeta med de  bästa  leverantörerna  

som har stor  erfarenhet och  kunnande  

om alla  typer av konst läder till allt från 

 skola,  restaurang och  industri miljöer. Vår 

kollektion är självklart fri från  naftalater.

När det gäller skinn så har vi valt att  

samarbeta med Elmo som är absolut i 

världsklass när det gäller kvalitet och miljö. 

När det kommer till skinn till arbetsstolar 

går det inte att kompromissa i kvalitet, 

slitaget är högt och det är endast de bästa 

 hudarna som passar till detta.

För mer information om materialen och 

tygleverantörerna hänvisar vi till respek-

tive företags hemsida. Där får du  

komplett skötselråd för det  aktuella 

materialet/tyget.

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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LEVERANTÖR

Bogesunds

Camira

Gabriel

Kvadrat

Svensson Markspelle

LEVERANTÖR

Camira

Gabriel

Jörgensen

Vescom

Nevotex

MATERIAL

85% Ull 15% Polyamid

50% Polyamid 33% Ull 10% Visil 7% Viskos
70% Ull 30% Lin

93% Ull 7% Polyamid
92% Ull 8% Polyamid

88% Ull 12% Polyamid
85% Ull 15% Polyamid
95% Ull 5% Polyamid

90% Ull 10% Nylon
90% Ull 10% Nylon
70% Ull 30% Nylon

85% Ull 15% Polyamid
85% Ull 15% Polyamid

MATERIAL

69% Ull 22% Lin 8% Polyamid 1% Viskos
100% Ull

100% återvunnen Polyester

100% Ull
95% Ull 5% Polyamid

100% Polyester
85% Ull 15% Polyamid

100% Trevira CS
98% återvunnen Polyester, 2% Polyester

Polyuretan konstläder
Polyuretan konstläder

Vinylyta, Bomull, Polyester
100% Trevira CS

100% Trevira CS
69% PU 31% Bomull

TYGNAMN

Shimmer

24/7
Main Line Flax

Crisp
Mood

Breeze fusion
Capture

Fame hybrid

Remix 2
Steelcut Trio 3

Hallingdal 65

Brink
Semi

TYGNAMN

Patina
Aquarius

Xtreme

Gaja Classic
Fame

Medley
Select

Step Melange
Cura

Skai Evida
Puxx nr.1

Furka plus
Samar

Rock CS
Illusion

SLITSTYRKA

50 000

50 000
50 000

200 000
95 000

100 000
200 000
150 000

100 000
100 000
100 000

100 000
100 000

SLITSTYRKA

100 000
50 000

100 000

50 000
200 000

70 000
200 000
100 000
100 000

50 000
90 000

125 000
50 000 

70 000
500 000

UPPFYLLER 
MÖBELFAKTA

√

√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
    √**

UPPFYLLER 
MÖBELFAKTA

√

√

√
√
√
√
√
√

√

√
√

√
√

TYGER
Designers Collection (DC/04) 

Standard Collection (STD/46)

26% rabatt ska dras av på angivna priser



155

Economy Collection (ECO/45)

LEVERANTÖR

Gabriel

Skinn (SKI/30)

LEVERANTÖR

Elmo

MATERIAL

100% Polyester

MATERIAL

Läder

TYGNAMN

Event

TYGNAMN

Elmosoft*

SLITSTYRKA

100 000

SLITSTYRKA

-

TYGER

*Priset avser svart.
Vid andra färgval tillkommer 3 000 kr per färg.

** Ej flamhärdighet mot svett.

UPPFYLLER 
MÖBELFAKTA

√

UPPFYLLER 
MÖBELFAKTA

√

TYGER/BEKLÄDNAD

För att tyget skall behålla sin kvalitet och inte slitas i förtid, är det viktigt 
med regelbunden rengöring av damm och smuts. Dammsug din arbetsstol 
eller klädda produkt med ett mjukt munstycke, det är tillräckligt för att 
hålla den ren. 

Om man får en fläck är det bra att försöka ta bort fläcken så snabbt 
som möjligt. Använd en lätt fuktad trasa med neutral färg (vit) och torka 
försiktigt av i cirkelrörelser, viktigt att inte gnida intensivt då det kan skada 
tyget. Vid hårdare fläckar kan man använda rengöringsmedel avsett för tyg 
förutsatt att tygets specifikation tillåter detta. Läs alltid tygets specifikatio-
ner innan fläckborttagning för att försäkra dig om att det tål behandlingen.

Många tyger innehåller ull, iakttag försiktighet med vätska på dessa 
ulltyger så att inte tyget krymper.

Läderklädda möbler skall skyddas från solljus och värme då läder är känsligt 
för detta. Torka av med mjuk trasa och använd produkter för lädervård.

YTSKIKT

Vassa detaljer som till exempel ringar, klockor eller nitar på byxor med mera, 
kan skada ytskiktet på din möbel eller beklädnaden på densamma. Dra aldrig 
föremål över en yta utan lyft dem så att inte skador uppstår. Skador orsaka-
de av yttre åverkan enligt exempel ovan, ingår ej i vårt garantiåtagande.

PRODUKTÄNDRING

Det är inte tillåtet att förändra produktens utseende eller funktion. Om 
produkten modifieras upphör också garantin att gälla.

SKÖTSELRÅD
För att få så lång livslängd som möjligt på dina kontorsmöbler 
bör du vårda dem väl. Här får du tips, råd och instruktioner om 
hur du går till väga.

www.gabriel.dk

www.bogesunds.se

www.svenssonmarkspelle.com

www.camirafabrics.com 

www.kvadrat.dk

www.brodernajorgensen.se

www.vescom.se

www.elmoleather.com

www.nevotex.se

MATERIALVAL
För mer information om materialen och våra tyg-
leverantörer, hänvisar vi till respektive företags 
hemsida. Där får du  komplett skötselråd för det 
aktuella materialet/tyget. 

Sök gärna mer information om tygfärger samt 
 skötselanvisning på följande hemsidor:

26% rabatt ska dras av på angivna priser
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Camira Aquarius möbeltyg, lagervara
Standardtyget Aquarius är i 100% kamgarnsull på tygbredden 140 cm. Kontakta oss 
gärna för en offert och leveranstid vid önskemål om andra färger eller tyger.
OBS! Ange färgnummer vid beställning!

Tygfärg

Exempel: Arbetsstol LD6000i

TYGER

Grå (07) Svart (02)

070333XX

26% rabatt ska dras av på angivna priser



60005	 61136

60078	 61135	 61003

60003	 61060	 61131

61133	 63076

60017	 60019	 61047

60999	 60051	 61044

Gabriel Fame möbeltyg beställningsvara

Tyget Fame är i 95% ull och 5% polyamid. Tygbredden är 140 cm. Vi erbjuder samtliga färger 
till våra kontorsstolar mot beställning. OBS! Ange färgummer vid beställning!

26% rabatt ska dras av på angivna priser



63077	 64169

63016	 64165

63078	 64166	 65081

64168	 64119	 65082

64167	 64089	 64055

61108	 64058	 66132

Gabriel Fame möbeltyg beställningsvara

Tyget Fame är i 95% ull och 5% polyamid. Tygbredden är 140 cm. Vi erbjuder samtliga färger 
till våra kontorsstolar mot beställning. OBS! Ange färgummer vid beställning!

26% rabatt ska dras av på angivna priser



61136

66130	 67068

65083	 66118	 66133

65084	 66131	 67016

66005	 66075	 67004

66061	 66032	 66071

Gabriel Fame möbeltyg beställningsvara

Tyget Fame är i 95% ull och 5% polyamid. Tygbredden är 140 cm. Vi erbjuder samtliga färger 
till våra kontorsstolar mot beställning. OBS! Ange färgummer vid beställning!

26% rabatt ska dras av på angivna priser



68145	 62067

68147	 68144	 62068

67067	 68035	 68004

67069	 68146	 68148

67005	 68143	 61134

Gabriel Fame möbeltyg beställningsvara

Tyget Fame är i 95% ull och 5% polyamid. Tygbredden är 140 cm. Vi erbjuder samtliga färger 
till våra kontorsstolar mot beställning. OBS! Ange färgummer vid beställning!

26% rabatt ska dras av på angivna priser



HUVUDKONTOR:
Lanab Group AB, Lerbacksgatan 7, 571 38 Nässjö

Box 372  |  571 24 Nässjö
Telefon: +46 (0)380-31 11 00

www.lanabgroup.se

Kontorsmöbler till  

alla – överallt och  

när som helst!

26% rabatt ska dras av på angivna priser




