BERN stolen

Arkitekttegnede stole i topklasse
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Bern stolen med stel i lakeret bøg med lys gjord

BERN stolen
Hos Nielsen Design Møbler produceres stolene efter kundens ønsker i forhold til træstel
og polstring. Vi kan producere stolene i gjorde, læder eller stof.
Materialerne er nøje udvalgt, så vi kun arbejder med materialer i bedste kvalitet. Kort
sagt designer kunden selv sin egen unikke stol.
Vi garanterer hurtig levering fra lager.

Dimensioner (lxhxd)

Høj stol:
Lav stol:
Skammel:

63/104/80 cm
63/82/76 cm
45/39/55 cm

Bern med fastmonteret hynde i sort læder og stel i bøg

ND 20 naturgjord eller sort læder
og stel i ubehandlet bøg

Hanne med løs hynde i sort læder og stel i lakeret bøg

ND 30 med lædersæde, ryg i sort gjord og stel i eg

Stol med høj ryg
God siddekomfort er kendetegnende for denne lænestol, som passer ind i enhver stue.
Stellet er formpresset, og polstringen er i bedste kvalitet, om det er læder, gjorde eller
stof. Bunden er lavet af syntetisk gittervæv, der gør, at den ikke giver sig trods dagligt brug.
Skammel kan købes i samme design som stolen. Nakkepude er inkluderet i prisen.

Stol med lav ryg
Den lave udgave er perfekt til stuer og rum, hvor pladsen er knap. Stolen er robust, og
siddekomforten er helt i top. Stellet er formpresset, og polstringen i bedste kvalitet om
det er læder, gjorde eller stof. Bunden er syntetisk gittervæv.

Gjorde

Læder

Materiale information
-

Koldskum 30 kg i sæde og ryg
Gennemfarvet okselæder
Bund – syntetisk gittervæv
Gjorde er for strukket
Gjorde er bomuld/polypropylen
Formspændt træ

Hvid

Koksgrå

Hvid

Cognac

Natur

Sort

Sort

Kastanie

Stel kan leveres i:
- Bøg lak/ubehandlet
- Eg olie/ubehandlet
- Mahogni
- Kirsebær
- Sort
- Wengé
Specialfarver kan laves mod
tillæg.

Stof og gjorde leveres
fra bl.a.:
- Kvadrat
- Gabriel
- Danish Art Weaving
- Connect
Specialfarver kan laves mod
tillæg.

Ovenstående er standard- og lagervarer.

Ønskers andre kombinationer kan de mange forskellige muligheder ses på vores
leverandøres hjemmesider.
•
•
•
•
•

www.kvadrat.dk (stof)
www. gabriel.dk (stof)
www.danish-art-weaving.dk (stof)
www.connect-rs.com (gjorde)
www.ca-mo.com (læder)

Læder leveres fra bl.a.:
- Camo Leathers
i serierne Sierra, Sidney og Bizon
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Hørretvej 46
8320 Mårslet
Telefon +45 28 19 05 02
Fax + 45 86 29 47 66
info@ndmobler.dk
www.ndmobler.dk

