
    SPAR 50% på stole
Køb 6-12-24 stk.

Sintec mødestol

1.099.-
949.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...

499.-
420.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...

1.199.-
999.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...

899.-
759.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...

Scandic Q mødestol

Vælg 
mellem 
4 farver

BAROLO stol Bonn stol
Farver

Sort

Sort

Hvid

Hvid

Bøg

Bøg

Ahorn

Ahorn

Først til mølle...
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Dejlige stole i kryds�nér med 
sædepolster. Stolene kan stables.
Hvid, sort, bøg eller ahorn med  
sort sædebrik og krom ben.
Varenr. 2726 6152. 
Vejl. pris kr. 826.-

Bonn er en �ot konferencestol med sort stel 
og sort stof. Yderst god komfort og lækkert 
design. Med kobling så stolene kan sættes 
sammen. Siddehøjde 48 cm.
Varenr. 2821 1550 08. 
Vejl. pris kr. 1.195.-

En rigtig solid stol i lyst træ. Stolen er polstret 
med sort stof og har en virkelig god siddekom-
fort. Den kan stables 6-8 stk. af gangen.  
Både praktisk og komfortabel.  
Siddehøjde 48 cm.
Varenr. 2821 1710 08. 
Vejl. pris kr. 1.855.-

Elegant designet stol med sæde i sort stof og ryg i 
net, hvilket er behageligt og åndbart. Stel i krom. 
På linoleum gulv anbefaler vi, at der købes  
dupsko med �lt, så gulvet ikke bliver trykket. 
Siddehøjde 46 cm.
Varenr. 2821 1531 08. 
Vejl. pris kr. 1.500.-

EKSTRA
UDSALG

EKSTRA
UDSALG

EKSTRA
UDSALG

EKSTRA
UDSALG

EKSTRA
UDSALG

Læg mærke til  
at den har  
formstøbt sæde.

• Ventestol
• Gæstestol
• Mødestole

stk. prisstk. pris

stk. pris stk. pris

Nye dupsko
Varenr. 2060 0119 90. 
Pris pr. sæt kr. 59.-

12 siders ”tag ud” indstik
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Farver

Sort Blå

Let stol med plastskal som er let at stable.  
God siddekomfort og alulakeret stålstel.
Farve: Blå eller sort.
Varenr. 2722 1510
Vejl. pris  kr. 199.-

135.-
119.-
99.-

v/12 stk. ...
v/24 stk. ...
v/48 stk. ...

Light

Tweeter

Jingle

Hvid Grå

Sort Grøn

Farver

549.-
499.-
399.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

Farver

Hvid Grå Sort Grøn Rød

Slidstærk kantinestol i �ot design.  
Med krom stel og skal i �ere �otte 
farver.  
Stolen kan stables.  
Varenr.  2733 1021. 
Vejl. pris kr. 1.145.-

Oporto Jingle kantinestol med en god og slid-
stærk skal. Hertil ekstra �n og enkel detalje i 
ryggens design. Kan stables. Med krom ben og 
skal i sort, rød, hvid, grå og grøn.
Varenr. 2733 1121.
Vejl. pris kr. 830.-

EKSTRA
UDSALG

EKSTRA
UDSALG

2
17-07

549.-
499.-
399.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

EKSTRA
UDSALG

stk. pris

stk. pris

stk. pris

Helt 
sæt... 1.999.-

Varenr. 484484
Vejl. pris  kr. 3.293.-



Vores absolut bedste 
kantinestol..
Oporto Mata er en stabelbar kantinestol med formstøbt skal 
i polypropylene og stel i 19 mm alulakeret stålrør eller krom. 
Ryggen er fleksibel, når man læner sig tilbage. Denne stol er 
en kvalitetsstol ud over det sædvanlige. Oporto Mata stolen er 
rengøringsvenlig og har 2 praktiske huller i ryggen, der gør den 
lettere at flytte. Fås med eller uden sort polster på sædet for 
ekstra god komfort.

Med krom stel
Varenr. 2722 2204.
Vejl. pris kr. 799.-

549.-
499.-
449.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

649.-
599.-
549.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

699.-
649.-
599.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

Med krom stel + polster
Varenr. 2722 2211.
Vejl. pris kr. 899.-

Med alu stel + polster
Varenr. 2722 2210.
Vejl. pris kr. 749.-

Med alu stel
Varenr. 2722 2201.
Vejl. pris kr. 649.-

Farver

Sort Antracit

Farver

GrønSort Antracit

EKSTRA
UDSALG

EKSTRA
UDSALG

EKSTRA
UDSALG
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Mata, en stol der holder til alt! 
Klik ind og se video

stk. pris

599.-
549.-
499.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

stk. pris

stk. pris

Mata vogn
Varenr. 2870 0199 14
Vejl. pris kr. 1.395.-

999.-1 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

Helt 
sæt... 4.995.-

Varenr. 487725
Vejl. pris kr. 6.541.-
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Stole i kryds�nér med sædepolster.
Stolene kan stables.
Hvid, sort, bøg eller ahorn med  
sort sædebrik og krom ben.
Varenr. 2726 6152. 
Vejl. pris pr. stk. kr. 826.-

Barolo
- i spejlskåret �nér. Læg mærke til håndarbejdet.  
Det er ekseptionelt �ot udført.   
Et naturprodukt man glædes over.

Farver

Sort Hvid Bøg Ahorn

AhornBøgSortHvid

Vesterbye

Vesterbye stol med polster
Flot enkel stol - perfekt til spisebordet eller møde-
bordet. Med sort stel og gråt polster med struktur. 
Varenr. 2716 7254 08.
Vejl. pris kr. 2.680.-

899.-
799.-
699.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

Vesterbye stol
Flot enkel stol - perfekt til spisebordet eller møde-
bordet. Med sort stel og sort skal - let at tørre af.
Varenr. 2716 7253 08
Vejl. pris kr. 2.114.-

799.-
699.-
599.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

Klassisk 
nytænkning

SPAR 
67%

stk. pris

499.-
420.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...

EKSTRA
UDSALG

399.-v/24 stk. ...

Helt 
sæt... 5.999.-

Varenr. 467231
Vejl. pris kr. 11.588.-
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Highline

Farver

HvidSort Grå

699.-
599.-
549.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

299.-
270.-
239.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...Mest solgt gennem 20 år

• Dejlig at sidde på 
nemt - greb i ryg.

• Stabelbar
• Sædeskåner ved 

stabling.
• Uopslidelig
• Svejst stel

Stabelbare og helsvejste
Highline stole: Formpresset �nér 
med ægte HPL laminat for og 
bag. Uopslidelig med bæregreb 
i ryg og stabelbeskyttere under
Varenr. 2718 3260.
Vejl. pris kr. 1.294.-

Oporto Newline er en kraftig stabelstol med 
god siddekomfort og stel i lakeret stålrørsstel. 
Sæde og ryg i formspændt bøgetræ. En enkel 
og ekstrem robust stabelstol. Let at rengøre. 
Kan stables op til 10 stk.
Varenr. 2722 4226 16
Vejl. pris kr. 345.- EKSTRA

UDSALG

EKSTRA
UDSALG

stk. pris

stk. pris

Newline II

SE PRISEN!!!
SE PRISEN!!!

SPAR 60% HER & NU!

Helt 
sæt... 2.599.-

Varenr. 515213
Vejl. pris kr. 3.939.-

Varenr. 502130
Vejl. pris kr. 12.959.-

Helt 
sæt... 5.499.-
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Highline HQ Tweeter

Saturn Zeta
Barstol i sort kunstlæder og krom stel. 
Højde 85 cm, sæde Ø 34 cm.  
Varenr. 2758 2010 08 
Vejl. pris kr. 660.-

Barstol med hæve- og drejefunktion.  
Enkel barstol med gode muligheder. 
Sort sæde i decor læder og blankt  
stålstel. Højdeinterval: 65-84 cm
Varenr. 2726 1502 08
Vejl. pris kr. 615.-

Barstol med komfortabel sædepude 
betrukket med kunstlæder samt �ot 
sort stel. Enkel og �ot barstol der pas-
ser til de �este barborde. Fås i sort.
Højde 79 cm. 
Varenr. 2726 1602 08
Vejl. pris kr. 599.-

Jingle

Højstole

Barstol med yderst komfortabelt sæde, der 
støtter ryggen. Med �ot og enkel design-
detalje i ryggen. Sort med blankt stålstel. 
Fåes også i hvid. Siddehøjde 77 cm. 
Varenr. 2733 1143 
Vejl. pris kr. 1.115.-

3 farver

Hvid SortAntracit

2 farver

Hvid Sort

Barstol i højtrykslaminat på massivt kryds-
�nér. En ekstrem solid stol i enkelt design 
med �otte detaljer. Fås i hvid, sort eller 
antracit med krom ben.
Siddehøjde 75 cm. 
Varenr. 2718 3270.
Vejl. pris kr. 1.427.-

Tweeter barstol i flot moderne 
design. Med sort sæde og blankt 
stålstel. Passer til de fleste højborde 
- sædehøjde 78 cm.
Varenr. 2733 1043 
Vejl. pris kr. 2.505.-

Leeds
2 farver

Hvid Sort

699.-
599.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...

EKSTRA
UDSALG

449.-
399.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...

EKSTRA
UDSALG

499.-
399.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...

EKSTRA
UDSALG

499.-
449.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...

EKSTRA
UDSALG

Få stk. tilbage!

stk. pris stk. pris

499.-
399.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

999.-
899.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

stk. pris stk. pris

Helt 
sæt... 1.999.-

Varenr. 524793
Vejl. pris kr. 4.395.-



Sammenklappelige. Sæde og 
ryg i solidt, formstøbt plast. Stel 
i lakerede stålrør. Solide stole! 
Vægtbelastning 150 kg.
Varenr. 2723 1017.
Vejl. pris kr. 189.-

Samson klapstole

89.-
80.-

v/8 stk. ...
v/24 stk. ...

4 farver

Sort Blå Antracit Hvid

140.-
110.-

v/10 stk. ...
v/40 stk. ...

American klapstol i solidt letvægts stålstel i går og hvidt plast 
sæde og ryg. Belastning op til 200 kg. Bredde 48 cm. Siddehøj-
de 45 cm. Klappes let sammen så stolene fylder mindst muligt. 
God til fester både uden- og indendørs. .
Varenr. 2712 1542 05 
Vejl. pris kr. 329.-

American

American klapstol

EKSTRA
UDSALG stk. pris

EKSTRA
UDSALG stk. pris

Stolevogn 
+ 50 stole
På foto er vist forskellige 
farver stole. Leveres i 
hvid, sort, blå eller  
antracit. Vælg selv farver.
Mål: 100x48x160h cm. 
Varenr. 77666.
Vejl. pris kr. 13.649.-

Stolevogn 
+ 24 stole
Stolevogn med 24 stole.

Varenr. 495216. 
Vejl. pris kr. 6.475.-

5.999.-1 sæt. ...

EKSTRA
UDSALG

2.999.-1 sæt ...

EKSTRA
UDSALG

1.995.-1 vogn ...

EKSTRA
UDSALG

Stolevogn til 20 stk. klapstole

1.199.-1 vogn ...

EKSTRA
UDSALG

2 stk. faste + 2 stk  
drejelige hjul.
Mål: 68,5x53,5 cm.
Varenr. 2712 1545 08.
Vejl. pris kr. 1.499.-

EKSTRAEKSTRAEKSTRAEKSTRAEKSTRAEKSTRAEKSTRA
UDSALGUDSALGUDSALGUDSALGUDSALG

2 stk. faste + 2 stk 
drejelige hjul.
Mål: 68,5x53,5 cm.
Varenr. 2712 1545 08.
Vejl. pris kr. 1.499.-

1 vogn ...

4 stk. gummi hjul, 2 stk drejelige 
med bremse, 2 stk. faste.
Mål: 130x57x110 cm.
Varenr. 2712 1546 08.
Vejl. pris kr. 2.400.-

Stolevogn til 10 stk. klapstole

v/10 stk. ...
v/40 stk. ...v/40 stk. ...

American klapstol i solidt letvægts stålstel i går og hvidt plast 
sæde og ryg. Belastning op til 200 kg. Bredde 48 cm. Siddehøj
de 45 cm. Klappes let sammen så stolene fylder mindst muligt. 
God til fester både uden- og indendørs. .
Varenr. 2712 1542 05 
Vejl. pris kr. 329.-

AmericanAmericanAmericanAmerican

7
17-07
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Helt 
sæt... 1.499.-

Varenr. 463257
Vejl. pris kr. 3.063.-

Helt 
sæt... 1.559.-

Varenr. 5111634
Vejl. pris kr. 3.063.-



Stabelbare

Comfort 
Link system

Rækkekoblede stole.
Vælg rigtigt 1. gang
Vi har 8 forskellige 
systemer. 

320.-
299.-
249.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

549.-
499.-
449.-

v/12 stk. ...
v/24 stk. ...
v/48 stk. ...

Meget populær posterstol. Comfort Link stabelbar 
konferencestol, med rækkekobling. Rigtig god sid-
dekomfort. Krom lakeret stel med polster på ryg og 
sæde i sort, blå eller bordeaux.
Varenr. 2722 2132 04
Vejl. pris kr. 345.-

Fila rækkestol,  
antracit eller hvid skal 
Varenr. 2870 0101
Vejl. pris kr. 649.-

Fila vogn
Varenr. 2870 0199 14
Vejl. pris kr. 1.395.-

Fila rækkestol, 
antracit skal med 
sort sædepolster
Varenr. 2870 0111 
Vejl. pris kr. 749.-

Fila...Så nemt...så behageligt...
Stabelbar konference stol med høj siddekomfort. Fila fås med en skal 
i farverne hvid eller antracit. Fila er nem og hurtig at rækkekoble uden 
brug af værktøj.

Stolevogn 75 kg
Indstillelig så den passer til de 
�este stole. Massive gummi-
hjul, 200 x 50 mm. Kap.: 75 kg. 
Justerbar i 3 højder. Laveste 
punkt: 363mm. Højeste punkt: 
421mm. L440 mm. B380 mm. 

H1320 mm. Vægt: 6,5 kg. 
Varenr. 3353 1337 09
Vejl. pris kr. 679.-

3 farver

BordeauxBlå Sort

EKSTRA
UDSALG

EKSTRA
UDSALG

999.-1 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

599.-1 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

Stabelbare

stk. pris

Kobles let sammen  
uden brug af værktøj

stk. pris

499.-
449.-
399.-

v/12 stk. ...
v/24 stk. ...
v/48 stk. ...

stk. pris

EKSTRA
UDSALG

8
17-07
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SE PRISEN!!!
SE PRISEN!!!

Kobles let sammen 

Rækkekoblede

Stole på række.
Kobles nemt sammen

Sæt hurtigt op på række.
Siderne sættes op på hinanden.
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Rækkekoblede stole.
Vælg rigtigt 1. gang

Aktiva
Lækker og praktisk stabelbar møde- og kantinestol 
med ryg, sæde og armlæn i polypropylene. Stolen 
kommer med rækkekobling der gør det nemt at 
holde stolene lige i rækker til større forsamlinger, 
møder eller foredrag.

Aktiva rækkekobling

Alle stole kommer med særskilt 
rækkekobling, så kan man 
hurtigt omrokere!

Aktiva med sædepolster
Varenr. C 477364.
Vejl. pris kr. 1.454.-

Aktiva med armlæn
Varenr. C 477365.
Vejl. pris kr. 1.164.-

Aktiva
Varenr. C 477363.
Vejl. pris kr. 1.046.-

1.265.-
1.192.-
1.091.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

1.415.-
1.334.-
1.220.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

910.-
858.-
785.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

1.013.-
954.-
873.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

Aktiva med armlæn og polster
Varenr. C 477367.
Vejl. pris kr. 1.627.-

Fila rækkestol, 
antracit skal med 
sort sædepolster
Varenr. 2870 0111 
Vejl. pris kr. 749.-

EKSTRA
UDSALG

EKSTRA
UDSALG

EKSTRA
UDSALG

EKSTRA
UDSALGstk. pris stk. pris

stk. prisstk. pris

Aktiva

Farver Farver

Hvid

Sort

Grå

Rød

Hvid

Sort

Grå

Rød
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Scandic Q

Agenda...den originale udgave

635.-
555.-
444.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

Stabelbar konferencestol med armlæn i formstøbt plast. 
Sæde-/rygpolster med sort stof. Bagside af ryg i sort plast.  
Stel i 25 mm sortlakeret stålrør. Siddehøjde 48 cm.
Varenr. 2722 2212 08. 
Vejl. pris kr. 679.-

Stolen Scandic er født med 
formstødt sæde og ryg. 
Man mærker det straks 
man sætter sig.
Meget behageligt.

EKSTRA
UDSALG stk. pris

1.199.-
999.-
949.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

En rigtig solid stol i lyst træ. Stolen er polstret med sort 
stof og har en virkelig god siddekomfort. Den kan sta-
bles 6-8 stk. af gangen. Både praktisk og komfortabel. 
Siddehøjde 48 cm.
Varenr. 2821 1710 08. 
Vejl. pris kr. 1.855.- EKSTRA

UDSALG stk. pris

Ventestol...
Plejestol...
Mødestol...
Kvalitets...klassiker

Varenr. 489208
Vejl. pris kr. 8.282.- Helt 

sæt... 5.449.-

Helt 
sæt... 8.499.-

Varenr. 500115
Vejl. pris kr. 15.338.-
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Sintec

Bonn

Bonn er en �ot konference-
stol med sort stel og sort stof. 
Yderst god komfort og læk-
kert design. Med kobling så 
stolene kan sættes sammen. 
Siddehøjde 48 cm.
Varenr. 2821 1550 08. 
Vejl. pris kr. 1.195.-

1.099.-
949.-
899.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

Elegant designet stol med sæde i sort stof  
og ryg i net, hvilket er behageligt og ånd-
bart. Stel i krom. På linoleum gulv anbefaler 
vi at der købes dupsko så gulvet ikke bliver  
trygget. Siddehøjde 46 cm.
Varenr. 2821 1531 08. 
Vejl. pris kr. 1.500.-

EKSTRA
UDSALG stk. pris

Meget elegant

899.-
759.-
599.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

Vores mest solgte!

Helt 
sæt... 4.999.-

Varenr. 490537
Vejl. pris kr. 11.378.-

Helt 
sæt... 10.999.-

Varenr. 468928
Vejl. pris kr. 15.545.-
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Comfort

Comfort Basic 
med kunstlæder
Konference/kantinestol med vaskbart kunstlæder 
på sæde og ryg. Rigtig god siddekomfort med blødt 
polster. Stabelbar op til 10 stk. 
Varenr. 2722 2122 89.
Vejl. pris kr. 340.-

Stabelbar konference stol. 
Sort stel med polster på sæde i  
farverne: sort eller blå.
Varenr. 2722 2120. 
Vejl. pris kr. 319.-

Comfort Basic - Sort stel
• Mødestol
• Gæstestol
• Kantinestole 

(med kunstlæder)

Comfort Basic - Krom stel Comfort Mesh - Krom stel

Farver

Sort Blå

Farver

Sort Blå

Stabelbar konferencestol. Rigtig god siddekomfort. 
Krom stel med polster i sort eller blå.
Varenr. 2722 2122.
Vejl. pris kr. 340.-

Comfort Mesh stabelbar konferencestol. God kom-
fort, netryg som er mere åndbart hvis man sidder 
længe. Krom stel med polstret sæde og netryg i sort. 
Sædepolster fås i sort eller blå.
Varenr. 2722 2142.
Vejl. pris kr. 495.-

mest solgt!

Vaskbar 
overflade

Farver

Sort Blå

Så er det nu!!!

250.-
199.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

279.-

299.-
270.-
219.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

299.-
270.-
219.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

455.-
420.-
349.-

v/6 stk. ...
v/12 stk. ...
v/24 stk. ...

EKSTRA
UDSALG stk. pris

Helt 
sæt... 2.999.-

Varenr. 484485
Vejl. pris kr. 4.013.-


