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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
BAS
Bästa kund!
Vi har gjort det enkelt. Vi har valt ut ett antal möbler ur varje
produktgrupp som motsvarar våra krav med hänsyn taget till
pris, kvalitet och leveranssäkerhet.
Du skall kunna fylla ditt kontor med dessa BAS-produkter vid
nystart eller komplettering utan att vänta. Därför har vi valt att
lagerföra dessa produkter för Er.
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*I katalogen finns ett antal "inspirationsbilder".
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denna produktkatalog.
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NNS 2100

BORDSSKIVOR

Bordsskivor i 25mm. Finns i vitlaminat. Bordsskivorna har rak kant med matchande färg på kantlisten som på skivan.
I vårt sortiment lagerhålles ett urval av de mest frekventa måtten och formerna.
Storlek i mm

Färg

Artnr

Vit

NNS2-1-128-W

Vit

NNS2-1-148-W

Vit

NNS2-1-168-W

Vit

NNS2-1-169-W

Vit

NNS2-1-188-W

Vit

NNS2-1-189-W

Vit

NNS2-1-208-W

1200x800

Laminat

1400x800

1600x800

1600x900/800

1800x800

1800x900/800

2000x800

Vit

NNS2-1-209-W

På förfrågan finns
andra träslag,
former och mått.

2000x900/800

ARBETSPLATS
*Inspirationsbild

*Inspirationsbild
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NS 2500

EL-STATIV

El-stativ ger dig möjligheterna att arbeta ergonomiskt. Genom att
variera din arbetsställning så skapar du en ergonomisk arbetsplats. Du kan variera din arbetsställning från sittande till stående.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balkfritt för fritt utrymme under bord.
Ställbart i bredd för att passa bordsskivor i olika storlekar.
Rekommenderas för bordsskivor i storlek 1200-2200mm.
Lyfthöjd 690-1150mm.
Lyftkapacitet 100kg.
Hastighet 30mm/s.
Ljudnivå 50dB.
Standardutförande i silver–, vit- eller svartlack.
Toleransinställda glidelement ger hög stabilitet och lång
livslängd.
Knappsats med display som visar höjd och minnesfunktion
(4 st).
Höjdreglering med mjukstart/stopp, låg ljudnivå och jämn
hastighet upp/ner.
Antikollision (stativet stannar automatiskt vid kollision med
något hinder).
Delmonterade stativ för enkel och smidig installation.

Avlastningsbord
med ben offereras
separat.

Stativfärg

*Inspirationsbild

NS 9207
Säkerställer på ett enkelt vis att din smartphone alltid är
laddad. Perfekt både på kontoret och hemma.
OBS! Titta så att din smartphone stöder denna standard.

Färg

Artnr

Silver

NS2-5-51-S

Vit

NS2-5-51-W

Svart

NS2-5-51-B

•
•
•
•
•
•
•

Trådlöst och enkelt.
Elegant i borstat stål.
Qi-standard för smartphones.
Täthet IP55.
Input DC 5V / 1,5A inkl. adapter / 230V.
Monteras enkelt och snyggt nedsänkt i bordsskivan.
Hål med Ø60.

ART.NR NS9-2-07

TRÅDLÖS LADDNING
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BORDSLAMPA

NS 9210
NS9210 är en stilren skrivbordslampa
med många smarta tekniska funktioner.
Den har både en inbyggd Qi-laddare i
foten och USB-uttag för laddning. Både
färgtemperatur och ljusstyrkan kan justeras efter ditt behov och den har även
en inbyggd timerfunktion.
•
•
•
•
•
•

Effekt / ljuskälla 7W LED.
300 Lumen.
4 olika färgtemperaturer: 2800K,
3400K, 4500K, 5600K.
Steglös dimmer.
Timer: 1 timma alternativt 2 timmar.
Färg: Vit & svart.

ART.NR NS9-2-10-W
ART.NR NS9-2-10-B

DOSLOCK

Vid behov av kabelgenomföring i bord.
Passar för hål Ø80mm i bordsskiva.

Trådlös laddning!

BORDSLAMPA

NS 9205

ART.NR NS9-2-05-S
ART.NR NS9-2-05-W
ART.NR NS9-2-05-B

NS 9203

DATORHÅLLARE

NS 9204

MONITORARM

För fast montage under bordsskivan av stående och liggande datorer. Konstruktion med remlås ger ett mycket stadigt
montage.

Mycket prisvärd arm som monteras med klämfäste runt
bordsskiva i 80mm kabelgenomföring eller med bordsfäste i
ett 10mm hål.

•

•
•
•
•

Spännbands längd 1700mm.

ART.NR NS9-2-03-S

4-ledad monitorarm för bordskants- samt hålmontage.
Max. belastning 8kg.
VESA 75/100 QuickLock monitorfäste.
Går att ställa i höjdled.

ART.NR NS9-2-04-S
ART.NR NS9-2-04-W

NS 9211
Bordslampan har ett asymmetriskt ljus
vilket ger en bekväm och jämn belysning
utan att det bländar ögonen. Ljuset
fördelas jämnt över bordsytan.
•
•
•
•
•
•

QI-laddning.
Integrerad USB-laddare.
CCT (ställbar färgtemperatur).
Dimmer & timmer.
Bordsfot.
Färg: Vit & svart.

NS 9202
NS 9208

ART.NR NS9-2-11-S
ART.NR NS9-2-11-W
ART.NR NS9-2-11-B

GRENUTTAG

Grenuttag 6-vägs, Jordade och petsäkra
med 1,5m kabel (3G 1,5mm²), vit.

KABELRÄNNA

Kabelränna i tunnplåt för stilren hantering av kablar och grendosor. Enkel att montera. Finns i flera färger.
•

Längd 1050mm.

ART.NR NS9-2-02-S
ART.NR NS9-2-02-W
ART.NR NS9-2-02-B

ART.NR NS9-2-08-W

KABELKORG

NS 9206

POWERDOT

Praktisk satellit med ett eluttag och kabelgenomföring med fyra
hål för övriga kablar. Montera snabbt och enkelt i fast nivå med
bordsytan.
•
•
•
•

1x El, 4x genomföringshål.
Elanslutning Schuko/jordad 1,5m.
Håltagning diameter 79mm.
Höjd totalt 51mm.

ART.NR NS9-2-06-W
ART.NR NS9-2-06-B

NS 9201
Enkel, stadig, funktionell och prisvärd.
•
•
•

NS 9209

Ergonomisk arbetsplatsmatta som fördelar belastningen på
fötterna. Ovansida av slitstark och smutstålig polypropylen.
Undersida av mjukt och spänstigt nitrilgummi.
•

Mått 830mm x 580mm, 16mm tjock.

Kan även klippas i längd för måttanpassning.
Förberedd för jordanslutning.
Längd 720mm.

ART.NR NS9-2-01-S
ART.NR NS9-2-01-W
ART.NR NS9-2-01-B

STÅMATTA

ART.NR NS9-2-09-S
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Laminat

NNS 4100

SKJUTDÖRRSFÖRVARING

Praktiskt förvaring vid arbetsplatsen skapar ordning i omgivningen och hjälper till att effektivisera arbetsdagen. Förvaring med 2
st skjutdörrar. Dörrfronter med infällda handtag ger ett designat
och tidlöst intryck. Lås ingår som standard. Metallunderede med
ställfötter. Hyllplanen uppfyller krav enligt standard gällande
belastning. Flyttbara hyllplan.
•
•
•

Storlek i mm (BxDxH)

Färg

Artnr

2xA4 1200x400x870

Vit

NNS4-1-212-W

2xA4 1600x400x870

Vit

NNS4-1-216-W

3xA4 1200x400x1225

Vit

NNS4-1-312-W

3xA4 1600x400x1225

Vit

NNS4-1-316-W

Finns i flera storlekar.
Standardutförande i vitlaminat.
Andra utföranden på förfrågan.

NNS 4200

TOWERFÖRVARING

Förvaring med en utdragbar hyllsektion på expansioner. Stödhjul
i framkant. Lås ingår som standard. Plan front och utstickande
handtag ger ett designat och tidlöst intryck. Passar ett modernt
kontor, både visuellt och funktionellt, då behovet av förvaring
minskar. Används med fördel även som avskärmare mellan två
skrivbord.
Stommen bygger på träfiber- och MDF-skiva som är klädd
i laminat. Hyllplanen uppfyller krav enligt standard gällande
belastning.
Bild visar högerhängt utförande.
•
•

FÖRVARING

Laminat

*Inspirationsbild

Standardutförande i vitlaminat.
Andra utföranden på förfrågan.

Storlek i mm (BxDxH)

Färg

Artnr

3xA4 Höger 420x800x1200

Vit

NNS4-2-3TR-W

3xA4 Vänster 420x800x1200

Vit

NNS4-2-3TL-W
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NNS 4403

RULLHURTS

Rullhurts med 3 lådor inkl. pennlåda, centrallås och 4st hjul varav
2st låsbara.
Stommen bygger på träfiber- och MDF-skiva som är klädd i laminat.
•
•

Standardutförande i vitlaminat.
Andra utföranden och träslag på förfrågan.

Storlek i mm (BxDxH)

Färg

Artnr

3-lådig 415x500x510

Vit

NNS4-4-03-W

Laminat

NS 9402

LÅDINSATS

3-lådig lådkassett för lös placering i skåp/förvaring.
Laminat

NNS 4300

BOKHYLLA ÖPPEN

Öppen förvaring med flyttbara hyllplan. Stommen bygger på
träfiber- och MDF-skiva som är klädd i laminat. Hyllplanen uppfyller krav enligt EU-standard gällande belastning. Ställfötter
för att lätt kunna justera eventuella ojämnheter.
•
•
•

NNS 4300

Förvaring med låsbara dörrar. Gångjärn av hög BLUM kvalitet
med soft-closing funktion, espanjolettlås med 3-punktslåsning samt cylinderlås med 2 nycklar. Flyttbara hyllplan.

•
•
•
Storlek i mm (BxDxH)

3xA4

Artnr
NNS4-3-380-W

800x400x1225

4xA4

800x400x1930

Standardutförande i vitlaminat.
Maxbelastning hyllplan 25 kg
Andra utföranden på förfrågan.
Storlek i mm (BxDxH)

3xA4

Artnr
NNS4-3-381-W

800x420x1225

NNS4-3-480-W

800x400x1575

5xA4

BOKHYLLA DÖRRAR

Stommen bygger på träfiber- och MDF-skiva som är klädd i
laminat. Hyllplanen uppfyller krav enligt EU-standard gällande
belastning. Ställfötter för att lätt kunna justera eventuella
ojämnheter.

Standardutförande i vitlaminat.
Maxbelastning hyllplan 25kg.
Andra utföranden på förfrågan.

4xA4

NNS4-3-481-W

800x420x1575

NNS4-3-580-W

•
•

Laminat

5xA4
800x420x1930

NNS4-3-581-W

Mått B370mm x D305mm x H330mm.
Avser 420mm djupa skåp.

ART.NR NS9-4-02-W

Laminat

Ett bra alternativ för
placering i skåp
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NNS 5100

BORDSSKÄRM

Tygklädd bordsskärm som fungerar som en visuell avskärmning
och som samtidigt, tack vare sin uppbyggnad av en tygklädd
träfiberplatta med fyllning, har en ljudabsorberande funktion.
Komplett med bordsbeslag som skruvas i bordsskiva.
•

Andra utföranden och färger på förfrågan.

NS 5200

Storlek i mm (BxH)

Färg

Artnr

1400x515

Grå

NNS5-1-145-G

1600x515

Grå

NNS5-1-165-G

1800x515

Grå

NNS5-1-185-G

GOLVSKÄRM

Vi har golvskärmar också kallade skärmväggar, för både kontor och hem. Idag är det vanligt med öppna arbetsplatser som ofta
bidrar till en hög ljudnivå som kan påverka arbetsmiljön negativt. Lösningen är ofta rätt ljudisolering. Vi har skärmväggar som dämpar ljud på ett effektivt sätt och som kan göra en arbetsdag betydligt lugnare. Söker du andra typer av ljudabsorbenter som
t ex för vägg och tak hittar du även det i vårt sortiment.

SKÄRMAR
*Inspirationsbild

*Inspirationsbild
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NS 20 (ERGO)

SADELSTOL

En enkel arbetsstol som är dynamiskt anpassningsbar för sitta/stå arbetspositioner med krav på högre sitthöjd. Stödstol
med sadelformad sits.
•
•
•
•

Sitsen är vinklingsbar.
Klädd i svart konstläder.
Fotkryss i blankpolerat aluminium, hjul med gummibana.
NS 20 har 1-års garanti på material- och tillverkningsfel
vid normal användning upp till 9 timmar per dag.

ART.NR NS1-1-20

NS 20+ (ERGO+)

SADELSTOL

En enkel arbetsstol (sadelsstol) som är dynamiskt anpassningsbar för sitta/stå arbetspositioner med krav på
högre sitthöjd. Stödstol med sadelformad sits.
•
•
•
•
•

Sitsen är vinklingsbar.
Ryggen har ställbar ryggvinkel samt är justerbar i höjd.
Klädd i svart konstläder.
Fotkryss i blankpolerat aluminium, hjul med gummibana.
NS 20+ har 1-års garanti på material- och tillverkningsfel
vid normal användning upp till 9 timmar per dag.

ART.NR NS1-1-20+

NS 21

KONTORSSTOLAR

STÅSTÖDSTOL

En utmärkt stol till sitt- och stå arbetsbord och till receptioner.
Stolen ger rörelse och variation till dagens arbete.
•
•
•
•
•

Självbalanserad – återgår automatiskt till upprätt
ställning.
Klädd i svart tyg.
Golvplattans undersida klädd i gummi säkrar ett mycket
bra grepp mot golvet.
Sitthöjden regleras i höjdläge 650-900mm.
NS 21 har 1-års garanti på material- och tillverkningsfel
vid normal användning upp till 9 timmar per dag.

ART.NR NS1-1-21

NS 17 (ERGO)

STÅSTÖDSTOL

NS 22

SADELSTOL

Den perfekta sittlösningen för aktiva människor som omväxlande vill sitta högt eller lågt. Ståstödstol som ger dig
möjlighet till variation och avlastning på kontoret. Passar
vid ditt höj- och sänkbara bord eller placerad kring ett runt
ståbord i lunchrummet. Den nytänkande designen erbjuder
många möjligheter.

Med denna sadelstol får ryggmuskulaturen arbeta för att
hålla balansen tack vare den rörliga sitsen. Förutom en bra
sittställning får du en starkare rygg på köpet. Denna ”träning”
är viktig för att förebygga besvär i nacke och rygg, speciellt
korsryggen. Sitsen har gjorts mycket bekväm och är ergonomiskt anpassad.

•
•
•

•
•
•

Klädd i svart tyg.
Sitthöjd 620-920mm.
NS 17 har 1-års garanti på material- och tillverkningsfel
vid normal användning upp till 9 timmar per dag.

ART.NR NS1-1-17E

Sitthöjden regleras i höjdläge 550-850mm.
Klädd i svart tyg.
NS 22 har 1-års garanti på material- och tillverkningsfel
vid normal användning upp till 9 timmar per dag.

ART.NR NS1-1-22
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PROJEKTSTOL

En prisvärd kontorsstol med enklare funktioner än de andra
kontorsstolarna men ändå mycket bekväm vid långa arbetspass.
En perfekt kontorsstol vid projekt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Låsbar gunga.
Reglerbart gung- och viktmotstånd.
Nackstöd i mesh, ställbart i höjd och vinkel.
Armstöd justerbara i höjd.
Sits klädd i tyg Gabriel Fighter svart.
Rygg klädd i mesh för optimal känsla och luftig komfort.
Svankstöd.
Fotkryss i svart plast med gaspelare i svart.
Hjul med gummislitbana för hårda och mjuka golv.
NS 06+ har 1-års garanti på material- och tillverkningsfel
vid normal användning upp till 9 timmar per dag.

NS 07

KONTORSSTOL

Prisvärd och modern arbetsstol som gör sitt jobb på alla
viktiga punkter, den bjuder verkligen på hög prestanda för
pengarna. Hög komfort och tilltalande design.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Låsbar synkron gunga.
Reglerbart gung- och viktmotstånd.
Ryggstöd justerbart i höjd.
Skjutbar sits, reglerbart sitsdjup.
Armstöd justerbara i höjd.
Nackstöd i konstläder, ställbart i höjd och vinkel.
Sits klädd i tyg Gabriel Fighter svart. Slitstyrka 130 000
Martindale.
Rygg klädd i mesh för optimal känsla och luftig komfort.
Fotkryss i polerad aluminium med gaspelare i krom.
Hjul med gummislitbana för hårda och mjuka golv.
NS 07 har 5-års garanti på material- och tillverkningsfel
vid normal användning upp till 9 timmar per dag.

ART.NR NS1-1-07

NS 08

KONTORSSTOL

NS 09

KONTORSSTOL

Stilren design med en modern nätrygg och en avancerad
mekanism gör NS 08 till ett bra alternativ till NS 09.

Tack vare dess ergonomiskt genomtänkta design samt en
mängd smarta funktioner gör NS 09 till vår storsäljare.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mekanism som ställs in för individ.
Steglös reglering av sitthöjd.
Skjutbar sits, reglerbart sitsdjup.
Stegvis reglering av rygghöjd.
Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan
finjusteras.
Låsbar ryggvinkel i flera positioner.
Reglerbara armstöd 4D i bredd, höjd, djup och
vinklingsbara 360 grader.
Reglerbart nackstöd i höjd och djup, klätt i konstläder.
Sits klädd i tyg Gabriel Fighter svart. Slitstyrka 130 000
Martindale.
Rygg klädd i mesh för optimal känsla och luftig komfort.
Fotkryss i polerad aluminium med gaspelare i krom.
Hjul med gummislitbana för hårda och mjuka golv.
NS 08 har 5-års garanti på material- och tillverkningsfel
vid normal användning upp till 9 timmar per dag.

ART.NR NS1-1-08

•
•
•
•
•
•
•

Mekanism som ställs in för individ.
Steglös reglering av sitthöjd.
Skjutbar sits, reglerbart sitsdjup.
Stegvis reglering av rygghöjd.
Svankstöd med inbyggd luftreglering.
Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan
finjusteras.
Låsbar ryggvinkel i flera positioner.
Reglerbara armstöd 4D i bredd, höjd, djup och
vinklingsbara 360 grader.
Nackstöd i konstläder, ställbart i höjd och vinkel.
Rygg och sits klädd i tyg Gabriel Fighter svart. Slitstyrka
130 000 Martindale.
Fotkryss i polerad aluminium med gaspelare i krom.
Hjul med gummislitbana för hårda och mjuka golv.
NS 09 har 5-års garanti på material- och tillverkningsfel
vid normal användning upp till 9 timmar per dag.

ART.NR NS1-1-09

ART.NR NS1-1-06+

NS 9101

GOLVSKYDD

Skyddar effektivt golvet eller mattan från slitage och
nedsmutsning. Du får dessutom en högre komfort genom
att kontorsstolen rullar lätt och behagligt. Stolsunderläggen
finns med piggar på baksidan för mjuka mattor eller med slät
baksida för hårda golv.
Tillverkade av återvinningsbar transparent vinylplast.
•
•
•

Mått 1200mm x 1000mm.
Tjocklek 2,4mm.
Andra storlekar på förfrågan.

ART.NR NS9-1-01M
ART.NR NS9-1-01G
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NS 2-2-2012R-W & 2-2-2412R-W

KONFERENS- & MÖTESBORD

Våra konferensbord finns i en mängd varianter och storlekar. Vi har ett brett sortiment av konferensbordsskivor och underreden som
ger er möjligheten att utforma ett konferensbord för att specifikt täcka era behov. Gemensamt har de god funktionell design som
passar såväl i konferensrummet som i det öppna kontorets mötesplatser.
Vi har valt att lagerföra det två vanligaste storlekarna för snabb leverans.
2000x1200 & 2400x1200 mm.
•
•
•

Lagerförda färger på konferensbordsskivorna är vit.
Lagerförda färger på underreden är silver och vit.
Fler varianter på storlekar och färger för både konferensbordsskivor och underreden kan fås på begäran.

I lager för snabb leverans
Laminat

Underrede

Beställningsvara
Laminat

ART.NR NS2-2-2012R-W

Underrede

2000x1200 mm med vit skiva och underrede i silver
För 6-8 personer

På förfrågan finns
andra utföranden,
former och mått.

KONFERENS & UTBILDNING

ART.NR NS2-2-2412R-W

2400x1200 mm med vit skiva och underrede i silver
För 8-10 personer
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NS 2818A

MÖTESBORD

Modernt designat bord med en ”svävande” bordsskiva för ett
luftigt intryck. Vinklade 4-kantsben ger detta bord ett mycket
karaktäristiskt utseende.
•
•
•

25mm bordsskiva med yta av laminat.
Mått 1800mm x 800mm.
Andra utföranden på förfrågan.

NS 9216

ANSLUTNINGSKABEL

Anslutningskabel Wieland-Schuko.
Laminat

Stativ

•

Längd 2 meter.

ART.NR NS9-2-16

ART.NR NS2-8-188A-WW

NS 6100
NS 2412

FÄLLBORD

Smidigt konferensbord med laminatskiva och fällbara ben.
Bordet fälls enkelt ihop. Passar utmärkt för utbildningar och
konferenser.
•
•
•

Ben i metall, silvergrå lack eller krom.
Standardutförande i vit- eller björklaminat.
Andra utföranden på förfrågan.

WHITEBOARD

En klassisk whiteboardtavla med emaljerad magnetbärande
skrivyta. Naturanodiserad aluminiumram tillsammans med
plasthörn. Tavlan är enkel att montera och finns i flera storlekar.
Pennhylla i aluminium ingår.
•
•
•
•

Dolda beslag.
Djup från vägg 19mm.
E3 certifierad 99% återvinningsbar.
30års garanti på skrivytan.

Laminat

Storlek i mm (BxH)

Artnr

Storlek i mm (BxDxH)

Artnr

900x1200

NS6-1-09

1200x500x720

NS2-4-125F--WS

1500x1200

NS6-1-15

1200x500x720

NS2-4-125F-WC

2000x1200

NS6-1-20

1200x600x720

NS2-4-126F-WS

2500x1200

NS6-1-25

1200x600x720

NS2-4-126F-WC

3000x1200

NS6-1-30

Stativ

GLASTAVLA

NS 6207
NS 9214

UTTAGSLIST

Uttagslist för Konferens och mötesbord.
•

2 El, 2 USB-laddare, 1 HDMI, 2 Data och 2 USB

OBS!
Glöm inte
NS9216

Magnetbärande glastavla. Tavlan är tillverkad i optiskt glas med
extra låg järnhalt, vilket ger ett helt klart glas utan gröna toner.
Det klara glaset ger en lyster och en exakthet i färgerna som
inte kan uppnås med ett vanligt standardglas. Pennhylla, i björk
eller plexiglas, säljs separat.
•
•
•
•
•
•

ART.NR NS9-2-14-B

NS 9215

UTTAGSBRUNN

Uttagsbrunn för ellist/uttagslist för valfritt centrerat montage i
bordsbrunnen.
•
•

Mått 370mm x 200mm.
Färg silver.

ART.NR NS9-2-15-S

Standardfärg: Opal vit.
Magnetbärande.
Dolda beslag.
Djup från vägg 12mm.
Storlek: 1500 mm x 1000 mm.
Andra storlekar & färger på förfrågan.
Modell

Storlek i mm (BxH)

Artnr

Opal vit

1500x1000

NS6-2-07W

NS 9601
Startset för whiteboardtavla.
4st
4st
1st
1st
6st
1st

pennor för whiteboard och blädderblock.
magnetiska pennhållare.
magnetisk taveltorkare med utbytbar torkduk.
förpackning med 10 extra torkdukar.
svarta magneter.
sprayflaska med tavelrengörning.

ART.NR NS9-6-01

STARTSET
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Storsäljare med
inbyggd
gungfunktion.

NNS 3104

KONFERENS- & BESÖKSSTOLAR

En prisvärd konferens- och besöksstol med ett elegant
utseende och god komfort.
•
•
•
•
•
•

Formgjuten sits och rygg i kallskum.
Sits och rygg helklädd i tyg Gabriel Fighter svart. Slitstyrka 130 000 Martindale.
Armstöd/karm klädd med svart plast.
Underrede med svikt i metall i kromutförande med
glidfötter i plast.
Stapelbar.
Andra utföranden på förfrågan.

ART.NR NNS3-1-04

NNS 3101

KONFERENS- & BESÖKSSTOLAR

KONFERENS- & BESÖKSSTOLAR

Med en modern skandinavisk design samt ett minimalistiskt
och rent formspråk har denna stol blivit otroligt populär på
kontor runt om i Sverige.
•
•
•
•

Skal klädd i svart och grått tyg.
Medar i svart.
Stapelbar.
Andra utföranden på förfrågan.

ART.NR NNS3-1-01
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NS 3108

KONFERENS- & BESÖKSSTOLAR

Här kombineras en härlig design och en fin sittkomfort. Klädselns markanta och eleganta stygn är en del av fåtöljens fina
egenskaper. Stolens unika design framhävs i olika miljöer,
som t.ex. lobby, mötesrum, foajé, olika väntrum, osv.
•
•
•

Klädd i svart konstläder med vita sömmar.
Underrede i krom.
Andra utföranden på förfrågan.

ART.NR NS3-1-08

NS 3109

KONFERENS- & BESÖKSSTOLAR

En elegant stol för möten och arbete. Klädd med ett elegant,
stryktåligt och lätt underhållet konstläder.
•
•
•
•
•

Mellanhög rygg.
Höjden reglerbar med gaspatron.
Reglerbar gungfunktion.
Fotkryss och armstöd i polerat aluminium.
Andra utföranden på förfrågan.

ART.NR NS3-1-09

NS 3111

KONFERENS- & BESÖKSSTOLAR

NS3111 är en ergonomisk balansboll i snygg design för ett
aktivt sittande. När du sitter på en balansboll så aktiveras
dina mag-, sido- och ryggmuskler och bålen stärks. Det
bidrar till en bättre hållning och ökar blodcirkulationen.
Den insydda golvringen håller bollen på plats när den inte
används. Ett handtag gör att du enkelt kan flytta den.
Invändigt uppblåsbar boll, pump medföljer. Öljett för upphängning.
•

Storlek Ø650mm & Ø750mm.

ART.NR NS3-1-11L
ART.NR NS3-1-11H
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NS 7254/75

SOFFBORD

NS 7254/75 är ett soffbord där stativ i krom, vit- eller svartlack
kan kombineras med bordsskivor i vit laminat eller svart eklaminat. Detta soffbord kan dessutom erhållas i två storlekar som då
också har två olika höjder. I och med detta kan bordet användas
såväl enskilt som i form av satsbord. Bordet passar i många
olika miljöer, allt från lobbyn och loungen till hotellrummet.
Nytt för 2018 är att bordet nu också kan fås med rektangulär
och njurformad bordsskiva. Då med höjden 510mm.

NS 7265R

LOUNGE
*Inspirationsbild

REKTANGULÄRT SOFFBORD

Storlek i mm (ØxH) Färg

Artnr

Ø500x460

Vitlaminat / Krom

NS7-2-54-WC

Ø500x460

Svart eklaminat / Krom

NS7-2-54-BC

Ø500x460

Vitlaminat / Svart lack

NS7-2-54-WB

Ø500x460

Svart eklaminat / Svart lack

NS7-2-54-BB

Ø500x460

Vitlaminat / Vit lack

NS7-2-54-WW

Ø700x510

Vitlaminat / Krom

NS7-2-75-WC

Ø700x510

Svart eklaminat / Krom

NS7-2-75-BC

Ø700x510

Vitlaminat / Svart lack

NS7-2-75-WB

Ø700x510

Svart eklaminat / Svart lack

NS7-2-75-BB

Ø700x510

Vitlaminat / Vit lack

NS7-2-75-WW

NS 7265N

NJURFORMAT SOFFBORD

Storlek i mm (LxBxH)

Färg

Artnr

Storlek i mm (LxBxH)

Färg

Artnr

1000x600x510

Vitlam. / Krom

NS7-2-65R-WC

870x670x510

Vitlam. / Krom

NS7-2-65N-WC

1000x600x510

Svart eklam. / Krom

NS7-2-65R-BC

870x670x510

Svart eklam. / Krom

NS7-2-65N-BC

1000x600x510

Vitlam. / Svart lack

NS7-2-65R-WB

870x670x510

Vitlam. / Svart lack

NS7-2-65N-WB

1000x600x510

Svart eklam. / Svart lack

NS7-2-65R-BB

870x670x510

Svart eklam. / Svart lack

NS7-2-65N-BB

1000x600x510

Vitlam. / Vit lack

NS7-2-65R-WW

870x670x510

Vitlam. / Vit lack

NS7-2-65N-WW
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NS 7104

FÅTÖLJ

En storsäljare till receptionen, loungen och andra sociala zoner. Stolen är
inte bara vacker att se på utan även bekväm att sitta i då den genom sin
bredd ger en bra komfort. Vackert melerat mikro-fibertyg i 100% polyester i
flera olika färger, i kombination med olika färger på underredet. Sitsen är en
helgjuten PU-kärna, med slitstark och miljö-certifierad textil.
•
•

Roströd, limegrön, ljus petrol, svart eller grå.
Underrede, vit, svart eller alugrått.

ART.NR NS7-1-04

NS 7101

FÅTÖLJ

NS 7106

FÅTÖLJ

Fåtöljens mjuka former och stilrena konstruktion gör att den
lämpar sig i många olika typer av miljöer. Konstruktionen
med den synliga benställningen som
omfamnar sitsen skapar en tydlig kontrast.
Den goda komforten och luftiga känslan ger stolen ett harmoniskt intryck.

Bankeryd är en helklädd loungefåtölj med mycket god
sittkomfort. Upprätt sittställning gör Bankeryd perfekt i lågt
sittande möten. Fåtöljen är lättplacerad med sina nätta mått.

•
•
•

•

Klädd sits i tyg.
Underrede i krom.
Andra utföranden på förfrågan.

ART.NR NS7-1-01

•
•

Svart metallunderrede.
Standardfärger tyg: Svart M6-6100, Gråbrun M6-6025,
Grå M6-6020 & Sand M6-6015.
Underrede i vit eller silvergrå är möjligt mot pristillägg.

ART.NR NS7-1-06

NS 7105

FÅTÖLJ

Sittpuffarna är perfekta för loungemiljön, väntrummet eller
arbetsmiljön som kräver flexibel möblering.
De fungerar på egen hand eller som små kluster av öar.
•
•
•
•

Helklädd i tyg.
Höjd 450mm.
Bredd Ø400mm.
Andra utföranden på förfrågan.

ART.NR NS7-1-05

NS 7106

FÅTÖLJ

Lättplacerad fåtölj som tar liten yta i anspråk. Passar utmärkt
i många sammanhang, t ex i entréer eller i loungemiljöer.
•
•
•
•

Klädd i tyg.
4st olika standardfärger, svart, grå, gråbrun, sand.
Underrede i krom.
Andra utföranden på förfrågan.

ART.NR NS7-1-06
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NS 7343/46

SOFFA

Storsäljare!
Finns i lager

NS 7343/46 soffan väljs i 1-sits, 2-sits, 3-sits och hörnmoduler. Passar väl in i entréer, uppehållsrum, skolor, restauranger
och lunchrum. Alla moduler är kopplingsbara.
Höjd
750/780mm
Lagertyg grå

Sitthöjd
430/460mm

•
•
•
•
•

Finns med ben eller sockel.
Standard sitthöjd 430mm.
Erbjuds också med sitthöjd 460mm för lunchrum.
Avställningsbord/länkbord finns också som tillval.
Fler utföranden på förfrågan.

Sitthöjd 430mm

Fler valmöjligheter mot leveranstid

NS 7105

Modul

Storlek i mm (BxDxH)

Artnr

Hörndel

600x700x750

NS7-3-43H-B

Enkel

600x700x750

NS7-3-43E-B

Dubbel

1200x700x750

NS7-3-43D-B

Trippel

1800x700x750

NS7-3-43T-B

Sitthöjd 460mm
Modul

Storlek i mm (BxDxH)

Artnr

Hörndel

600x700x780

NS7-3-46H-B

Enkel

600x700x780

NS7-3-46E-B

Dubbel

1200x700x780

NS7-3-46D-B

Trippel

1800x700x780

NS7-3-46T-B

SOFFA

Bergamo 3 sits soffa med låg rygg. Bekväm soffa
med rejält kallskum. Passar lounger, väntrum,
lunchrum och lågt sittande möten.
•
•
•
•
•

Standardfärg tyg: EcoWool grå.
Pulverlackerat metallunderrede i vitt.
Sitthöjd 440mm.
Bredd 1800mm.
Andra utföranden på förfrågan.

ART.NR NS7-1-05

*Inspirationsbild
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NS 2811/97/99

LUNCHBORD

En elegant bordsserie som passar bra in i matsalar och
lunchrum, caféer, restauranger eller var som helst där du har
behov av ett litet mindre matbord eller cafébord.
•
•

Höjd 720mm

Laminat

Stativ

Bordsskivans tjocklek är 20mm.
Underredet med pelare och kryssfot i silver/blankpolerat
utförande.

Storlek i mm (ØxH)

Färg

Artnr

Ø1100x720

Vitlaminat

NS2-8-117-W

Ø900x720

Vitlaminat

NS2-8-97-W

NS 2818

LUNCHBORD

Ett bord för matsal- och restaurangmiljöer.
•
•
•

Laminat

Stativ

Höjd 730mm

Bordsskiva i vitlaminat.
Stativ i vit-, silver- eller svartlackerat utförande.
2-pelar stativ med T-ben.

Storlek i mm (BxDxH)

Färg (Bord/Stativ)

Artnr

1800x800x730

Vitlaminat / Vit

NS2-8-188-WW

1800x800x730

Vitlaminat / Silver

NS2-8-188-WS

1800x800x730

Vitlaminat / Svart

NS2-8-188-WB

NS 2818A

LUNCHBORD

Modernt designat bord med en ”svävande” bordsskiva för ett
luftigt intryck. Vinklade 4-kantsben ger detta bord ett mycket
karaktäristiskt utseende.
•
•
•

LUNCHRUM & FIKA

25mm bordsskiva med yta av laminat.
Mått 1800mm x 800mm.
Andra utföranden på förfrågan.
Laminat

Höjd 740mm
ART.NR NS2-8-188A-WW

*Inspirationsbild

Stativ
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Går att kombinera
färger fritt mellan
skal och stativ

NS 3201

LUNCHSTOL

NS3201 är en stapelbar stol med helgjutet skal. Stolen
fungerar utmärkt i skolor, matsalar, till utbildningar och konferenser. Tack vare stolens design med mjukt formade linjer
erbjuds en hög sittkomfort. Sits och rygg är tillverkad i tålig
polypropylen plast och stativet är en pulverlackad stålställning.
•
•

Skal i grått, svart och vitt.
Stativ i grått, svart, vitt och krom.

ART.NR NS3-2-01
ART.NR NS3-2-01K

Kan även
användas som
konferensbord

NS 3301

BARSTOL

En barstol som passar lika bra i lunchrummet, restaurangen
eller baren. Bekvämt stoppad sits och rygg. Staplingsbar och
med underrede i kromat stål.
•
•
•
•
•

Sits klädd i svart eller grått tyg.
Kromat stativ.
Bekvämt fotstöd.
Sitthöjd 630mm & 760mm.
Andra utföranden på förfrågan.

ART.NR NS3-3-01L
ART.NR NS3-3-01H

Går att kombinera
färger fritt mellan
skal och stativ

Laminat

NS 3202

NS3202 med sits och rygg i plast är den perfekta stolen för
konferenser, kontor och utbildningsrum. Stolen finns i många
variationer där det bara är fantasin som sätter gränser.
Välj mellan att ha samma färg på sits/rygg eller sits/rygg i olika
färger. Detta skapar möjligheter för att kunna variera med olika
färger runt ett bord eller i ett konferensrum.
•
•

Sits och rygg finns i svart, vitt, limegrönt, orange och
mörkgrått.
Stativ i svart och silvergrått.

ART.NR NS3-3-02

NS 2818J

LUNCHSTOL
LUNCHRUM
Vill du gå ut över standard finns 100tals olika modeller att välja från.
Kontakta oss för att få personlig hjälp
från en av våra inredningssäljare som
plockar fram förslag som passar just
dig.

Andra utföranden
på förfrågan

STÅBORD & BARBORD

NS 2871K

Stativ

STÅBORD & BARBORD

Ett modernt barbord i stilren design som passar lika bra som
lunchbord som enklare mötesbord i exempelvis ett öppet
landskap. Bordet finns i två utföranden som standard.

Ett snyggt barbord med kryssfot som passar bra ihop med
barstolar av alla typer.

•
•
•

•
•
•
•

Bordshöjd 1030mm.
Mått: 1800mm x 700mm.
Andra utföranden på begäran.

ART.NR NS2-8-187J-WW
ART.NR NS2-8-187J-WB

Bordshöjd 1100mm.
Bord diameter Ø700mm.
Bordsskivans tjocklek är 20mm. Finns i vit.
Underrede i silver och svart.
Färg

Artnr

Vitlaminat / Silver

NS2-8-711K-WS

Vitlaminat / Svart

NS2-8-711K-WB
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NS 8101

RECEPTION

Receptionsdisk för 1 arbetsplats. Kompatibel med höj- & sänkbara skrivbord eller skrivbord med fast höjd.
•
•
•

Mått på skrivbord 1800x800 mm.
Mått på receptionsdisk: Längd 2204 mm,
djup/bredd 1022 mm, höjd 1100 mm.
Andra utföranden så som färg och storlek på förfrågan.

ART.NR NS8-1-01

NS 8102

RECEPTION

En snygg, men samtidigt prisvärd stådisk med bra stabilitet tack
vare ställfötter.
•
•
•
•

L-Form

NS 9801

KLÄDHÄNGARE

ART.NR NS9-8-01

Färg

Artnr

L-Form

Vitlaminat

NS8-1-02L-W

L-Form

Svartlaminat

NS8-1-02L-B

U-Form

Vitlaminat

NS8-1-02U-W

U-Form

Svartlaminat

NS8-1-02U-B

NS 9802

KLÄDHÄNGARE

En prisvärd klädhängare med integrerad
paraplyhållare.

1985 mm

Finns i en mängd olika färgkombinationer.
Designad av formgivaren Stina Sandwall.

RECEPTION & ENTRÉ

Form

U-Form

NS 9801 är den stilrena och praktiska
klädhängaren som passar lika bra hemma
som på kontoret.
•
•

Disken finns i U-form samt L-form.
Höjden på disken är 1100mm och toppskivans djup är
360mm.
Stommen är i MDF.
Tjocklek på skivor 19mm.

•
•

Höjd 1800mm.
Finns i svart.

ART.NR NS9-8-02
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