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DINING

Ny katalogindelning!

ar dig till
Färg fältet lots
elgrupp!
rätt sorts möb

lounge

Nu är vår katalog indelad efter hur möbelgruppen används. Det gör det enklare att hitta
en viss typ av möbelgrupp. Bläddra bara efter rätt färg i högermarginalen.

café

På följande sidor kan du bläddra bland sommardagar, fika utomhus, middag på
terassen, vågskvalp och annat härligt. Mycket nöje!
Kundtjänst 0370-37 36 00
www.hillerstorp.se

relax
camping
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www.hillerstorp.se
På vår hemsida kan du läsa mer om oss
och våra produkter. Gör gärna ett besök
där.
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Dining – möbelgrupper för hungriga,
sällskapstörstiga och fikasugna
Under fliken Dining hittar du möbelgrupper som passar perfekt till trädgårdens och
uteplatsens middagar, grillkvällar, födelsedagskalas och alla andra trevliga tillställningar
som kräver matbord med tillhörande stolar och fåtöljer. Här samsas trämöbler med
aluminium- och konstrottingmöbler. Allt för att du snabbare ska hitta den möbelgrupp
som passar dig. Vi önskar dig många trevliga stunder och härliga skratt.

MADE IN SWEDEN

Njut av en helsvensk sommar
Vårt hjärta klappar lite extra för trämöbeln. Det är kanske inte
så konstigt, efersom vi har tillverkat produkter i furu i över 80 år.
Från tallskogarna i norra Sverige hämtar vi vårt virke, som på vår
fabrik i Hillerstorp, Småland, sedan formas till vackra, hållbara
och funktionella trädgårdsmöbler. Inga extra resor över världens
hav, inga tillsatser av miljöfarliga ämnen. Bara svenskt, klassiskt
hantverk. Med den vetskapen kan du njuta lite extra.

DINING

Alla trämöbler som tillverkas i Hillerstorp är FSC-certifierade.
FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som
verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt
livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av
Forest Stewardship Council.
Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade
enligt ISO 14001.

Vad är konstrotting?
I nästan alla konstrottingmöbler från Hillerstorp används Quató™fiber. Quató™ uppvisar hög beständighet mot kyla, värme och
UV-strålning. Den har dessutom optimerats för god sittkomfort.
Möblerna bör förstås hållas rena, men behöver i övrigt inget
särskilt underhåll.
Gaumo™ består av återvunnen plast som präglats för att ge ett
livligt, träliknande utseende. Materialet finns i flera färger och
behöver ingen särskild skötsel.
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Shabby Chic
MADE IN SWEDEN
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Shabby Chic är namnet på en inredningsstil som skapades av en brittisk inredningsarkitekt och blev populär i slutet av 1980-talet. Stilen hämtar sin inspiration ifrån
engelska landsbygden och kännetecknas av möbler med ljuvlig patina i vita eller ljusa
färger. Vårt bidrag till Shabby Chic-stilen består av ett bord med matchande bänk.
Möblerna är tillverkade i FSC-certifierad norrländsk kärnfuru och är laserade först i
vitt, därefter i grått. Dyna ingår.

bord | table | tisch. 90x160x72 cm. art.nr. 3579016.
bord | table | tisch. 90x195x72 cm. art.nr. 3579019.
bänk | bench | bank. 40x90x45 cm. art.nr. 3574090.
trenton. stol | chair | sessel. b51xd53xH101 cm. art.nr. 357110.
dyna ingår | cushion inlcuded | kissen einbegriffen.

BYT DYNOR
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Cecilia
MADE IN SWEDEN

Cecilia är vår mest prisvärda 7-positionsfåtölj. I samma serie finns även förutom
standardfåtöljen, en fåtölj med låg rygg (infällda bilden) samt en klappstol.
Cecilia tillverkas på vår fabrik i Hillerstorp av norrländsk kärnfuru och du kan välja
mellan gyllene honungsfärgad lasyr eller vitt utförande. Cecilia är FSC-märkt.
För mer information om vårt modellutbud, se sid 98-103

fåtölj | chair | sessel. b63xd70XH107 cm. art.nr. 5711077.
bord | table | tisch. 100x165 (225/285)x72 cm. art.nr. 122877.
iläggsskiva | extension | einlege. 100x60 cm. art.nr. 126077.

2- 9 1
D ynor, se sid 8
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Embla
MADE IN SWEDEN
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Tillsammans med bordet på bilden får 10 personer gott om plats för sommarens
utekvällar. Fåtöljen kan justeras i 7 lägen för bästa komfort och kan dessutom fällas
ihop för smidig förvaring. Embla tillverkas på vår fabrik i Hillerstorp av norrländsk
kärnfuru och förses med gyllene honungsfärgad lasyr. Embla är FSC-märkt.
För mer information om vårt modellutbud, se sid 98-103

fåtölj | chair | sessel. B67XD66XH107 cm. art.nr. 121102.
bord | table | tisch. 110x212/272/332x72 cm. art.nr. 13452.
dyna | cushion | kissen. design 300.

2- 9 1
D ynor, se sid 8

Läckö

Viking

DINING

STÄLL OM FÄRG SÅ ATT DEN LIGGER NÄRMAST
NÅGON AV DE NYA ENFÄRGADE DYNORNA

Listen

design: karl malmvall

Cecilia

läckö. fåtölj | chair | sessel. b59xd61xh84 cm. art.nr. 1501777. soffa | sofa | sofa. 3-sits. B157XD61XH84 cm. ART.NR. 1503777. bord | table | tisch. 80x135x72 cm. ART.NR. 8135777.
dyna | cushion | kissen. ART.NR. 85320.
viking. fåtölj | CHAIR | SESSEL. B61XD67XH83 CM. ART.NR. 10312. bord | TABLE | TISCH. B70XL140XH71 CM. ART.NR. 70142.
listen. stol | chair | sessel. B59XD78XH107 cm. ART.NR. 161177. bord | table | tisch. B90XL165XH74 cm. ART.NR. 160977.
cecilia. stol | chair | sessel. b63xd70xh107 CM. ART.NR. 571102. bord | table | tisch. 90x150/200x72 CM. ART.NR. 20902.
MADE IN SWEDEN
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DYNORNA SKA VARA MARINBLÅ (MÖRKBLÅ).
BEHÅLL VIT KANT.

Visby
MADE IN SWEDEN
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Vitlaserad soffgrupp i FSC-certifierad norrländsk kärnfuru. En möbel med klassisk
uttrycksfull design. Fungerar utmärkt som matgrupp eller som ett rent smycke i
trädgården. Placera hela gruppen på uteplatsen eller varför inte soffan för sig själv i
bersån?

fåtölj | chair | sessel. b62xd61xh87 cm. art. nr. 230177.
soffa | sofa | sofa. 160x61x87 cm. art.nr. 230377.
bord | table | tisch. 85x150x72 cm. art. nr. 851577.
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Torpet
MADE IN SWEDEN

Torpet-gruppen är en riktig klassiker och för många urmodellen för hur en trädgårdsmöbel ska se ut. Soffan, stolen och även bordet går att fälla ihop, för enkel vinterförvaring. Torpet tillverkas på vår fabrik i Hillerstorp av norrländsk kärnfuru och
förses med vit vattenbaserad lasyr. Torpet är FSC-märkt.

klappstol | folding chair | klappsessel. B43XD60XH82 cm. art.nr. 220477.
soffa hopfällbar | sofa foldable | sofa klappbar. B126XD60XH82 cm. art.nr. 220577.
bord hopfällbart | table foldable | tisch klappbar. 68x110x66 cm. art.nr. 116877.
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Amelia
MADE IN SWEDEN
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Vår mest populära furumöbel genom tiderna. Med sin smakfulla design, stabila konstruktion
och sittvänliga formgivning har Amelia vunnit mångas hjärtan. Amelia är egentligen en hel
serie möbler där det förutom fåtöljer och klappstolar även ingår soffor, däckstolar och pallar.
Fåtöljen är ihopfällbar samt ställbar i 7 positioner för bästa komfort. Bordet på bilden har
dubbla iläggsskivor av butterfly-typ, som enkelt fälls ner under bordsskivan då de inte används. Med båda skivorna uppe blir bordet hela 332 cm långt! Amelia tillverkas på vår fabrik
i Hillerstorp av norrländsk kärnfuru och förses med gyllene honungsfärgad lasyr. Amelia är
FSC-märkt. För mer information om vårt modellutbud, se sid 98-103

fåtölj | chair | sessel. B68XD67XH108 cm. art.nr. 451102.
klappstol | folding chair | klappsessel. B48XD62XH92 cm. art.nr. 450602.
bord | table | tisch. 110x212/272/332x72 cm. art.nr. 13452.

2- 9 1
D ynor, se sid 8

DINING

Polar
MADE IN SWEDEN

Polar är en robust 7-positionsfåtölj i mellanprisklass. Mycket av format och
konstruktion delar den med mer exklusiva fåtöljsyskon, men våra smarta
konstruktionslösningar gör den riktigt prisvärd. Fåtöljen går att fälla ihop. Polar
tillverkas på vår fabrik i Hillerstorp av norrländsk kärnfuru och förses med gyllene
honungsfärgad lasyr. Polar är FSC-märkt.
För mer information om vårt modellutbud, se sid 98-103

fåtölj | chair | sessel. B67XD70XH104 cm. art.nr. 721102.
bord | table | tisch. 110x190/240x72 cm. art.nr. 12402.
dyna | cushion | kissen. design 340.

2- 9 1
D ynor, se sid 8
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ÖKA KONTRASTER. SKAPA MER LIV OM MÖJLIGT. SER
GRÅTT UT ALLTING I FÖRGRUNDEN. GÅR DET ATT RÄTA
UPP BORD OCH STOLAR? DE SER UT ATT SKEVA
ÅT VÄNSTER ...
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Nydala
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Nydala, vår mycket populära serie matmöbler i aluminium och textilene finns att få
med Gaumo™ i bordsskiva och andra detaljer i fåtöljerna. Gaumo™ består av återvunnen plast som präglats för att ge ett livligt, träliknande utseende. Materialet finns i
flera färger och behöver ingen särskild skötsel. Stolarna kan ställas i 7 olika lägen för
bästa komfort och kan enkelt fällas ihop för smidig förvaring. Det finns bord i flera
storlekar att välja mellan samt passande stapelstol och solvagnar.
Infällda bilden: Nydala i vitt, fåtölj art.nr. 41117/41017. bord art.nr. xxxxx.

fåtölj | chair | sessel. B61XH110XD75 CM. ART.NR. 46114.
stapelstol | STACKABLE CHAIR | STAPELSTUHL. BXH103XD60 CM. ART.NR. 46014.
bord | TABLE | TISCH. 90X150/200X 73 CM. ART.NR. 469620.
DYNA | CUSHION | KISSEN. DESIGN 096.
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Nydala
Svart

Svart aluminium, svart textilene och svarta dynor. Trädetaljer som kontrast – hur
snyggt som helst! Inte behöver du ge avkall på komfort eller funktion heller. Nydala
fåtölj finns i två varianter, en ställbar och ihopfällbar, samt en stapelbar. Bordet på
bilden har en så kallad butterflyskiva, en iläggsskiva som enkelt fälls ihop och förvaras
under bordsskivan då den inte används (ger plats för 2 personer till).

fåtölj | chair | sessel. B61XH110XD75 cm. art.nr. 41114.
stapelstol | stackable chair | stapelstuhl. BxH103xD60 cm. art.nr. 41014.
bord | table | tisch. 96x150/200x 73 cm. art.nr. 159724.
dyna | cushion | kissen. design 070.
parasoll | parasol | schirm. 335 cm. art.nr. 22070.
parasollfot | parasolbase | schirmfuss. 45 kg. art.nr. 9338.

Infällda bilder: 1) Nydala i silverfärgad aluminium, svart textilene och trä. 2) Nydala (Visingsö) i sandfärgad aluminium, brunmelerad textilene och trä.
3) Nydala i vit aluminium, vit textilene och trä. Fåtölj, stapelstol, bord i olika storlekar samT flera tillval finns i samtliga utföranden.
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Bredared
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Bredared är en underhållsfri grupp i aluminium avsedd för matplatsen ute. Fåtöljerna
går att ställa i 7 positioner och är enkla att fälla ihop. Sits och rygg är gjort av
textilene. Bordet på 80x140 cm har en bordsskiva i härdat tonat glas. Modernt, snyggt
och prisvärt!

fåtölj | chair | sessel. B57xD75XH101 cm. art.nr. 73114.
bord | table | tisch. 80x140x70 cm. ART.NR. 731404. glasskiva i härdat glas.
dyna | cushion | kissen. design 171.

2- 9 1
D ynor, se sid 8
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Otavi

Otavi är en matstol i 4-trådig svart konstrotting och kan därmed kombineras med
stolar och fåtöljer i Atlanta-serien. Otavi är dock så unik i sin formgivning att vi valt
att ge den ett eget namn. Dessutom är det vår mest generösa matstol hittills. Slösande
utrymmen och god komfort är kännetecken för Otavi. Här sitter man gärna länge.

fåtölj | chair | sessel. B69XD63XH79 CM. ART.NR. 36911.
bord | table | tisch. 80x140 cm. aluminium och gaumo™. art.nr. 468014.
dyna | cushion | kissen. design 171.
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Las Vegas
ATLANTA PLUS.
B57XD56XH85 cm.
art.nr. 2809.
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Atlanta är en matgrupp för uteplatsen. Stolarna är handflätade i exklusiv
konstrotting av Quató™-fiber. Bordsskivan är gjord av Gaumo™, återvunnen
plast som präglats för att ge en livlig, träliknande ytstruktur. Precis som
med vår konstrotting räcker det att hålla rent, men i övrigt krävs inget särskilt
underhåll. Skönt. I Atlanta-serien ingår en rad olika bord och stolar. Möbeln kan
användas både inne och ute.

fåtölj | chair | sessel. B57XD56XH85 cm. art.nr. 3001.
fåtölj steglöst inställbar | chair infinitely adjustable | sessel stufenlos
verstellbar. B56xD53XH109 cm. art.nr. 28211.
bord | table | tisch | 90x150x73 cm. gaumo™. art.nr. 2890150.
4-TRÅDIG KONSTROTTING | 4-IN-1 WICKER | 4-IN-1 GEFLECHT.

2- 9 1
D ynor, se sid 8
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Atlanta är en serie möbler för matplatsen. Stolarna och bordet består av 4-trådig svart
konstrotting av Quato™-fiber. Bordsskivan är gjord av konstrotting med en skiva av
härdat glas ovanpå. Atlanta stol finns att få i flera olika utföranden och det finns flera
bord att välja bland.

fåtölj | chair | sessel. B46XD53XH91 cm. art.nr. 2806.
bord | table | tisch | 80x140x73 cm. glasskiva i härdat glas. art.nr. 2880140.

ATLANTA. BORD Ø70X74 CM. ART.NR. 2870. 4-TRÅDIG SVART KONSTROTTING. BORDSSKIVA I TONAT, HÄRDAT GLAS.

h
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RETUSCH: LÄGGA TILL EN ELLER TVÅ PLANKOR TILL BAKOM STOLARNA SOM STÅR UT MOT GRÄSET.
DE STÅR SÅ NÄRA KANTEN NU. TA BORT STUPRÖRET TILL HÖGER OM MODELLEN (VID VITA STOLPEN)
TA ÄVEN BORT STATIVETS BEN SOM SYNS I HÖGER NEDERKANT AV BILDEN
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Atlanta
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Här kombineras de bekväma ställbara Atlanta-fåtöljerna och de snyggt skurna
matstolarna med ett bord i termobehandlad svensk ask. Ett iögonfallande val. Bordet
är 90x200 cm och har två iläggsskivor. Med en skiva blir bordet 250 cm, och med
båda skivorna på plats blir bordet hela 300 cm långt. Enfärgade dynor av dralon. Tyg
av dralon har skön naturlig känsla och är mer tåligt mot solens strålar.

atlanta. fåtölj ställbar (gasfjäder) | CHAIR INFINITELY ADJUSTABLE | SESSEL
VERSTELLBAR. B56XD53XH109 CM. ART.NR. 28211.
atlanta. dining chair. B45XD59XH93 CM. ART.NR. 2808..
bord | TABLE | TISCH | 90X200/250/300 CM, H72 CM. DUBBLA ILÄGGSSKIVOR.
TERMOBEHANDLAD ASK | THERMO TREATED ASH | THERMOBEHANDELT ESCHE.
ART.NR. 160044.
SVART 4-TRÅDIG KONSTROTTING | BLACK 4-IN-1 WICKER | SCHWARTZ 4-IN-1 GEFLECHT.

DINING

bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe

Le Mans

Matgrupp i konstrotting av Quató-fiber™. Le Mans är trendriktigt färgsatt i en vit
och ljusgrå skala. Bordsskivan är gjord av DuraStone™, ett material bestående av en
tunn stenskiva monterad på en bikakeformad aluminiumskiva. Bordsskivan ser ut att
vara i sten men har fördelen av att vara lätt och mer tålig.

fåtölj | chair | sessel. 60x63x85 cm. art.nr. 33101.
bord | table | tisch. 90x160x71 cm. ART.NR. 33190160.
1-TRÅDIG KONSTROTTING | 1-IN-1 WICKER | 1-IN-1 GEFLECHT.

21
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Lounge – möbelgrupper för avslappnade
och bekväma stunder
Lounge kallar vi möbelgrupperna som nästan förflyttar vardagsrummet ut i trädgården,
terassen eller det inglasade uterummet. Möblerna är perfekta för trivsamt umgänge, sköna
stunder med bästa boken, dryck med tilltugg eller fikastunder.
De flesta av våra lounge-möbler är av konstrotting, men vi har några varianter i trä också.
Ha det så mysigt!

Nästan alla våra
ler är
konstrottin gmöb
tó™ua
tillverkade av Q
fiber.

Ta en kliv ut i vardagsrummet
Konstrottingen har gjort det möjligt att skapa en avslappnad
stämning hemma. Vardagsrummet har tagit steget ut i trädgården.
Här har du möjlighet att inreda ditt uterum eller terass med något
av det mest bekväma i trädgårdsmöbelväg. Härliga möbler med
generös plats och med dynor som inbjuder till långa sittningar.
Försäkra dig bara om att du väljer en möbel av hög kvalitet. Ett
säkert val är vår konstrotting av Quató™-fiber. Fibern besitter
mycket goda egenskaper och uppvisar hög beständighet mot kyla,
värme och UV-strålning.

lounge

Vad är konstrotting?
I nästan alla konstrottingmöbler från Hillerstorp används Quató™fiber. Quató™ uppvisar hög beständighet mot kyla, värme och
UV-strålning. Den har dessutom optimerats för god sittkomfort.
Möblerna bör förstås hållas rena, men behöver i övrigt inget
särskilt underhåll.
Gaumo™ består av återvunnen plast som präglats för att ge ett
livligt, träliknande utseende. Materialet finns i flera färger och
behöver ingen särskild skötsel.

23
23

Gotland
MADE IN SWEDEN
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Riktigt snygg soffgrupp i vitt eller värmebehandlad ask (infällda bilden).
Formgivningen andas retro, men designinslagen är av senaste snitt. Den generösa
sitsbredden tillsammans med våra tjockaste dynor skapar ett starkt skäl till att välja
just Gotland. Finns som fåtölj eller soffa, samt bord och sidobord. Soffan finns även
som rullsoffa, se sid 61. Gotland tillverkas på vår fabrik i Hillerstorp av norrländsk
FSC-certifierad kärnfuru eller FSC-certifierad ask.

fåtölj | chair | sessel. b70xd75xH79 cm.
soffa | sofa | sofa. b182xd75xH79 cm.
bord | table | tisch. 60x120x44 cm.
bord | table | tisch. 60x6ox44 cm.
dyna | cushion | kissen.

art.nr. 170177.
art.nr. 170377.

art.nr. 1761277.
art.nr. 1760677.

design 341.

DESIGN 300.

art.nr. 170144.
art.nr. 170344.
art.nr. 1761244.

art.nr. 1760644.

lounge

Herrgård
MADE IN SWEDEN

Herrgård erbjuder hög komfort och gott om plats (här passar våra största och tjockaste dynor). Rejäla virkesdimensioner gör möbeln stabil samtidigt som formgivningen
med fasade kanter ger ett nättare intryck. Bordet är speciellt framtaget för Herrgård
och smälter väl in både vad gäller design och storlek. Herrgård tillverkas av vitlaserad,
FSC-certifierad norrländsk kärnfuru.

fåtölj | chair | sessel. B64XD65XH99 cm. art.nr. 191177.
soffa | sofa | sofa. 3-sits. B186XD85XH99 cm. ART.NR. 193377.
bord | table | tisch. 90x165x72 cm. ART.NR. 1916577.

25
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Hacienda
MADE IN SWEDEN
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Hacienda är en möbel i robust design med generöst tilltagen sitsbredd. Klassisk
formgivning med träkilar i sidorna och rejäla trädimensioner. Fåtöljerna är ställbara.
Tillverkad av FSC-certifierad honungslaserad kärnfuru från Norrland. Till Hacienda
passar våra allra största och tjockaste dynor – modell Texas 90.

fåtölj | chair | sessel. b79xd84xh100 cm.

art.nr. 20112.

soffa | sofa | sofa. B190XH100XD84.

art.nr. 20332.

bord | table | tisch. 90x165x66 cm.

art.nr. 16592.

bänk | bench | bank. 43x88 cm.

art.nr. 88302.

art.nr. 20118.

art.nr. 20338.
art.nr. 16598.
art.nr. 88308.

dertorp d yna
Här hamnar Sö
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D ynor, se sid 8

lounge

RETUSCHERA BORT STUPRÖRET. FIXA ANSIKTSFÄRGER (SVETT OCH RÖDTON).
TONA NER SKUGGORNA I SOFFAN (FÖR HÅRDA)
ART NR PÅ VITA DELARNA??

a

b

c

d

ävenrt!
a
i sv

Södertorp
MADE IN SWEDEN

En modulsoffa som du kan designa själv! Södertorp består av fyra delar som du
kan placera efter smak och behov. Varför inte en soffa som på bilden? Södertorp
tillverkas på vår fabrik i Hillerstorp av norrländsk kärnfuru och förses med vit
eller svart vattenbaserad lasyr. Södertorp är FSC-märkt. Passar såväl inne som
ute.

a) hörndel | corner section | eckenteil. 73x73x70 cm.
art.nr. 66718.
b) mittdel | mid section | mittenteil. 66x73x70 cm.
art.nr. 66708.
c) pall | hocker | stool. 66x71x30 cm.
d) bord | table | tisch. 80x80x39 cm.

art.nr. 667177.
art.nr. 667077.

art.nr. 667277.
art.nr. 803977.

art.nr. 66708.
art.nr. 66708.

dynor | CUSHIONS | KISSENAUFLAGE. HÖRNDEL | CORNER SECTION | ECKENTEIL. ART.NR.
543XXX. MITTDEL | MID SECTION | MITTEN TEIL. ART.NR. 549XXX.
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gruppen på bilden består av:

Valencia
28

Valencia är en modulsoffa där du själv kan bestämma utförandet. Varianten
på bilden speglar vår egen syn på Valencia; Komfort, gott om plats och
den där sköna känslan av en riktig påkostad soffa. Serien består av hörndel, mittdel,
fåtölj, divan/pall samt bord. Valencia har en aluminiumstomme med handflätad,
6-trådig och brunmelerad konstrotting av Quató™-fiber.
Möbeln har justerbara fötter och kan användas både inne och ute.

fåtölj | chair | sessel. 95x65x86 cm. art.nr. 64195.
mittdel | mid section | mittenteil. 65x65x81 cm. art.nr. 64168.
soffa 2-sits vänster | sofa 2-seater left | sofa 2-sitz links. art.nr. 64125.
soffa 3-sits höger | sofa 3-seater right | sofa 3-sitz rechts. art.nr. 64130.
divan | stool | hocker. 65x65x31 cm. ART.NR. 641067.
bord | table | tisch. 80x80x38 cm. art.nr. 6418080.
klädsel | cover | bezug. design 185.

Valencia

hörndel MITT | corner section MIDDLE | eckenteil MITTE. 80x65x81 cm. art.nr. 64185

hörndel höger | corner section right | eckenteil rechts. 80x65x81 cm. art.nr. 64183.

hörndel vänster | corner section left | eckenteil links. 80x65x81 cm. art.nr. 64184.

mittdel | mid section | mittenteil. 65x65x81 cm.
art.nr. 64168.

soffa 2-sits vänster | sofa 2-seater left |
sofa 2-sitz links. 148x65x81 cm. art.nr. 64125.

soffa 3-sits höger | sofa 3-seater right | sofa 3-sitz rechts.
227x65x81 cm. art.nr. 64130.

lounge

fåtölj | chair | sessel. 95x86x65 cm.
art.nr. 64195

bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe

2- 9 1
D ynor, se sid 8
divan | stool | hocker. 65x65x31 cm.
ART.NR. 641067.

bord | table | tisch. 80x80x38 cm.
glasskiva i härdat glas.
art.nr. 6418080.
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bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe
1

2
1) mittdel | mid section | mittenteil.
50x64x82 cm. ART.NR. 35511.

3

2) hörndel | corner section | eckenteil.
64x64x82 cm. ART.NR. 35510.
3) bord | table | tisch.
79x79x41 cm. glasskiva i härdat glas.
ART.NR. 3558080.

San Diego
30

San Diego har en helt annan profil än många andra modulsoffor i konstrotting.
Med V-formad kontur, god sitshöjd och kompakt format sticker San Diego ut från
mängden. Den svarta konstrottingen av Quato™-fiber har en 4-trådig profil.
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Klädsel på bilden: Pall 8504300 och prydnadskuddar 45003 och 40003.
dynor/klädsel, se sid 80–81 | cushions/cover, see page 80–81 | kissen/bezug,
sehen sie seite 80–81.
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1) soffa 2-sits modul | modular sofa 2-seater
| sofa 2-sitz modul. 147x90x70 cm.
VÄNSTER | LEFT | LINKS. ART.NR. 354025.
HÖGER | RIGHT | RECHTS. ART.NR. 354125.

SKA VARA SAMMA FÄRG OCH TYP AV FLÄTNING PÅ ALL ROTTING.
KORREKT FÄRG/FLÄTNING SYNS PÅ HÖRNDELEN NÄRMAST I BILD. ENDAST
MITTDEL PRECIS TILL HÖGER OM DENNA HÖRNDEL SAMT RUNDAD
HÖRNDEL YTTERLIGARE ETT STEG TILL HÖGER BEHÖVER JUSTERAS.
BILD MÄRKT NR 2 SKA HA SAMMA FÄRG SOM ÖVRIGA NUMRERADE
SMÅBILDER.
TA BORT SKUGGA LÄNGST NER TILL VÄNSTER I BILD

2) RUNDAD hörndel | ROUNDED corner section
RUND eckenteil. RADIE 132 cm. ART.NR. 35412.
3) soffa 3-sits | sofa 3-seater | sofa 3-sitz.
227x90x70cm. ART.NR. 35403.
4) mittdel | mid section | mittenteil.
64x90x70 cm. ART.NR. 35411.
5) hörndel | corner section | eckenteil.
80x70x(90)109 cm. ART.NR. 35410.
6) fåtölj | chair | sessel. 98x90x70 cm.
ART.NR. 35401.
7) bord | table | tisch. 80x80x40 cm.
glasskiva i härdat glas. ART.NR. 3548080.

1

VINJETTERAS
MOT VIT BAKGRUND

2
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Monte Carlo

Monte Carlo är en modulsoffa i stort format. Till skillnad från många andra möbler
i konstrotting har Monte Carlo en välvd rundad design. Konstrottingen, av 2-trådig
brunmelerad profil, är tillverkad av Quato™-fiber. Tack vare alla de delar Monte Carlo
består av kan du själv bygga allt från en enkel soffa till en stor soffgrupp som på
bilden.

4

5

6

7

bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe

Klädsel på bilden: 541095 och 542095.
parasoll | parasol | schirm. Sidewinder™ 350 xl.
dynor/klädsel, se sid 80–81 | cushions/cover, see page 80–81
kissen/bezug, sehen sie seite 80–81.
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bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe
1) soffa 2-sits modul | modular sofa 2-seater |
sofa 2-sitz modul. 132x77x65 cm. ART.NR. 356025.
2) soffa 3-sits | sofa 3-seater | sofa 3-sitz.
209x77x65 cm. ART.NR. 35603.
3) mittdel | mid section | mittenteil.
60x77x65 cm. ART.NR. 35611.
4) bord | table | tisch. 71x89x33 cm.
glasskiva i härdat glas. ART.NR. 3567080.

"TVÄTTA" BILDERNA. KÄNNS LITE DASSIGA OCH FÄRGLÖSA.
MER KONTRASTER OCH MJUKARE SKUGGOR. GÖR BRUNHETEN I HÄCKEN
BAKOM SOFFAN GRÖN.
INFÄLLDA SMÅBILDERNA NEDAN, LJUSAS UPP SÅ FÄRGEN KÄNNS SOM STORA
BILDERNA

ET!
NYH
1

Taranto
32

2

Taranto är en fullvärdig modulsoffa som kan kombineras efter tycke och smak.
Taranto passar även det lite mindre uterummet eller terrassen, tack vare
kompaktare mått. Möbeln består av en aluminiumstomme med flätad konstrotting.
Konstrottingen är tillverkad av Quato™-fiber och är av lättborstad grå 1-trådig kvalitet.

3

4

Bord på stora bilden: Gotland 60x60x40 cm, FSC-certifierad och
värmebehandlad svensk ask. Art.Nr. 1760644.

1

2

3

4

Klädsel 740 17 1
på Las
Här hamnar bild
Vegas 740 17 1

lounge

KOLLA SÅ ATT MÖBELN SER UT ATT HA SAMMA TON PÅ ROTTINGEN RAKT
IGENOM. MINSKA KONTRASTER I SKUGGORNA (FÖR HÅRDA).

Las Vegas

Vår absolut största och mest komfortabla modulsoffa i konstrotting. Klassiskt stram
design och generöst med utrymme ger Las Vegas en elegant stil. Brunmelerad
konstrotting av Quató™-fiber i sextrådig profil ger en exklusiv look. Till Las Vegas
finns speciellt framtagna dynor i flera färger.
dynor/klädsel, se sid 90–91 | cushions/cover, see page 90–91 | kissen/bezug, sehen
sie seite 90–91.

1) hörndel | corner section | eckenteil. 92x72x90 cm. ART.NR. 74182.
2) mittdel | mid section | mittenteil. 74x72x90 cm. ART.NR. 74167.
3) fåtölj | chair | sessel. 110x92x70 cm. ART.NR. 74195.
4) bord | table | tisch. 92x92x31 cm. glasskiva i härdat glas. ART.NR. 7419292.
bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe

33

Larissa

a) soffa 2-sits modul | modular sofa 2-seater | sofa 2-sitz modul. 123x70x66 cm. ART.NR. 327051.
B) soffa 3-sits | sofa 3-seater | sofa 3-sitz. 190x70x66 cm. ART.NR. 327031.

a

c) bord | table | tisch. 57x57x36 cm. glasskiva i härdat glas. ART.NR. 3275757.
KLÄDSEL INGÅR | UPHOLSTERY INCLUDED | INKLUSIV BEZUG	

34

bredd x djup x höjd | width x depth x height | breite x tiefe x höhe.
189/193x66x70 cm.

c

b

Byt färg på dynorna så att de blir lika
som på sid 34

lounge

bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe

ävent!
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Larissa

Larissa är en hel liten möbelserie i nätt format. Larissa finns som soffgrupp
bestående av soffa, fåtöljer och bord, men du kan också välja Larissa som hörnsoffa.
Båda serierna har en hel del gemensamt. Rak, modern, präglad och gråmelerad
konstrotting i entrådig profil, unik för Larissa. Konstrotting gjord av Quató-fiber™.
Dynor ingår.

fåtölj | chair | sessel. 77x72x67 cm. art.nr. 32711.
bord | table | tisch | 50x80x41 cm. glasskiva i härdat glas. art.nr. 3275080.
sofa 2-sits | Sofa 2-seater | sofa 2-sitz. 127x72x67 cm. ART.NR. 32712.
KLÄDSEL INGÅR | UPHOLSTERY INCLUDED | INKLUSIV BEZUG
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Lissabon
36

En exklusiv soffgrupp med generös komfort, stramt modern formgivning och högsta
kvalitet. Gruppen har en stomme av aluminium, och kring den en handflätad, 4-trådig
konstrotting av Quató™-fiber. Välj om du vill ha den i brons eller svart utförande.
Lissabon finns som 2- eller 3-sits soffa, bord och fåtölj. Möbeln kan användas både
inne och ute.

fåtölj | chair | sessel. 91x85x62 cm.

art.nr. 3101.

art.nr. 31017.

soffa 2-sits | sofa 2-seater | sofa 2-sitz. 130x85x62 cm.
art.nr. 31027.

art.nr. 3102.

soffa 3-sits | sofa 3-seater | sofa 3-sitz. 218x85x62 cm.
art.nr. 31037.

art.nr. 3103.

bord | table | tisch | 60x110x39 cm. glasskiva i härdat glas.
art.nr. 3113.

art.nr. 31137.

parasoll | parasol | schirm. 3x4 m. art.nr. 34070.
klädsel | upholstery | bezug. design 171
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Porto

Porto är en konstrottingmöbel i mellanstorlek. Lite nättare än sina större syskon men
med utrymmen och komfort som det anstår en riktig soffgrupp. Konstrottingen av
Quato™-fiber har en fyrtrådig profil vilket ger möbeln en snygg och distinkt look.
Denna konstrotting finns även i andra möbler i vårt sortiment. Det gör det möjligt att
exempelvis kombinera Porto med en matgrupp i samma konstrotting. Till Porto finns
speciellt framtagna dynor i flera färger.

fåtölj | chair | sessel. 75x77x71 cm. art.nr. 2401.
bord | table | tisch | 60x80x41 cm. glasskiva i härdat glas. art.nr. 246080.
soffa 3-sits | Sofa 3-seater | sofa 3-sitz. 185x77x71 cm. ART.NR. 2403.
klädsel | cover | bezug. design 171.
bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe
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bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe

Girona
38

Rejäl soffgrupp i konstrotting av Quato™-fiber med generösa utrymmen. Konstrottingtråden har cirkelformad profil i lätt borstat utförande, vilket ger en naturlig
känsla både för öga och hand. Till gruppen finns speciellt framtagna dynor i flera
färger.

fåtölj | chair | sessel. art.nr. 34201. 80x77x80 cm.
bord | table | tisch | 60x110x42 cm. glasskiva i härdat glas. art.nr. 34260110.
soffa | Sofa | sofa. ART.NR. 342025. 178x77x80 cm.
klädsel | cover | bezug. design 171.

bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe

ET !
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SPARA KOPIA PÅ HT-34_PALL.JPG, SÄTT FILNAMN "Sevilla Divan 37116.jpg" OCH
STÄLL FÄRG EFTER STORA BILDEN.

lounge

ROTTINGEN SKA HA SAMMA FÄRGTON I STORA BILDEN
LIKVÄL SOM I DE SMÅ NEDAN.

SAKNAR BILD PÅ D.
HJÄLP!
a

Sevilla

Sevilla monteras först när du är hemma, där du enkelt skruvar fast ryggar och
armstöd på sitsdelarna. Lägre volym att transportera innebär mer möbel och mindre
frakt. Soffan tillverkas av 1-trådig, gråmelerad, lättborstad konstrotting. Bordsskiva
av härdat glas. Dynor av Madrid-storlek passar denna soffa.

38
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A) hörndel rund | corner section round | eckenteil rund. R128X73X70 CM.
ART.NR. 79192.
B) hörndel original | corner section original | eckenteil original.
71X73X70 CM. ART.Nr. 79182.
c) mittdel | mid section | mittenteil. 64X73X70 CM. ART.NR. 79167.
D) PALL | stool | hocker. 64X64X31 CM. ART.NR. 37116.
E) bord | table | tisch. 80X80X37 CM. ART.NR. 7918080.
klädsel | upholstery | bezug. MADRID, DESIGN 095.
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Almería
40

Soffgrupp i konstrotting av Quató-fiber. Två typer av gråmelerad konstrotting med
cirkelprofil har använts vilket ger Almería en omisskännlig karaktär. Bordsskivan är
gjord av härdat glas. Dynor finns som tillval.

Almería 33 8.
Klädsel. Soffa:
ía 38. Tyg 185.
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fåtölj | chair | sessel. 62x72x82 cm. art.nr. 34711.
soffa 2-sits | Sofa 2-seater | sofa 2-sitz. 136x72x82 cm. ART.NR. 34722.
bord | table | tisch. 52x85x44 cm. art.nr. 3475285.
bord | table | tisch. 100x73 cm. glasskiva i härdat glas. art.nr. 347100.
klädsel | cover | bezug. design 185.
bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe

snurrbricka »lazy susan« ingår
spinning tray »lazy susan« included
drehbare scheibe »lazy susan« einbegriffen

lounge

Ibiza

Ibiza är en stor matgrupp med ett rejält runt bord på hela 130 cm. Tack vare väl
tilltagna mått är utrymmena i möbeln generösa. Ibiza passar utmärkt på den något
större uteplatsen eller terrassen. Konstrottingen är gråbrunmelerad och utförd i
cirkelprofil. Gjord av Quato™-fiber, förstås.
bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe

fåtölj | chair | sessel. 71x72x87 cm. art.nr. 34901.
bord | table | tisch. 130x75x75 cm. glasskiva i härdat glas. art.nr. 349130.

.
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Klädsel
Tyg 185.
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a paket.
Levereras i platt

bredd x djup x höjd
width x depth x height
breite x tiefe x höhe
KLÄDSEL INGÅR | UPHOLSTERY INCLUDED | INKLUSIV BEZUG	

Rimini

Soffgrupp i konstrotting av Quato™-fiber. Finns som fåtölj, 2- och 3-sitssoffa samt
bord. Konstrottingen är svart och har en präglad entrådig profil. Klädsel ingår. Rimini
levereras platsbesparande omonterad vilket gör den extra prisvärd.

fåtölj | chair | sessel. 75x70x82 cm. art.nr. 51011.
bord | table | tisch | 53x116x41 cm. glasskiva i härdat glas. art.nr. 51101.
sofa 2-sits | Sofa 2-seater | sofa 2-sitz. 130x70x82 cm. ART.NR. 51021.
sofa 3-sits | Sofa 3-seater | sofa 3-sitz. 185x70x82 cm. ART.NR. 51031.
1-TRÅDIG KONSTROTTING | 1-IN-1 WICKER | 1-IN-1 GEFLECHT.
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Zamora
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Rundu
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NYH

Laredo

pasadena. fåtölj | CHAIR | SESSEL. 63X78X5X65 CM. ART.NR. 35801. bord | TABLE | TISCH. 55X46X97,5 CM. GLASSKIVA I HÄRDAT GLAS. ART.NR. 358510. soffa | SOFA | SOFA. 136,5X78,5X65 CM. ART.NR. 35803.
klädsel | COVER | BEZUG. DESIGN 185.
zamora. fåtölj | CHAIR | SESSEL. 56X65X73 CM. ART.NR. 37401. soffa 2-sits | SOFA 2-SEATER | SOFA 2-SITZ. 124X65X73 CM. ART.NR. 37402. BORD | TABLE | TISCH. 53X94X41 CM. ART.NR. 37450.
rundu. fåtölj | CHAIR | SESSEL. 59X62X87 CM. ART.NR. 36901. soffa 2-sits | SOFA 2-SEATER | SOFA 2-SITZ. 135X62X87 CM. ART.NR. 36902. BORD | TABLE | TISCH. 60X100X45 CM. ART.NR. 36950.
laredo. fåtölj | CHAIR | SESSEL. 68X70X100 CM. ART.NR. 38211. soffa 3-sits | SOFA 3-SEATER | SOFA 3-SITZ. 180X70X100 CM. ART.NR. 38233. BORD | TABLE | TISCH. 60X110X43 CM. ART.NR. 3826011.
LÄNSTOL | EASY CHAIR | LEHNSTUHL. 57X68X108 CM. ART.NR. 38212. PALL | STOOL | HOCKER. 64X58X39 CM. ART.NR. 38213. klädsel | cover | bezug. design 1815.
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B74 cm
D69 cm
H74 CM

NYH

ET!

ET !
NYH

b126 cm
D69 cm
H7 cm

B47 cm
D81 cm
H41 cm

Nagoya

KLÄDSEL INGÅR | UPHOLSTERY INCLUDED | INKLUSIV BEZUG	

Sicilia

KLÄDSEL INGÅR | UPHOLSTERY INCLUDED | INKLUSIV BEZUG	

FÅTÖLJ | chair | sessel. 66x66x60 cm.
SOFFA | SOFA | SOFA. 66x128x66 cm.
bord | table | tisch. 60x90x38 cm. glasskiva i härdat glas.

Albi

KLÄDSEL INGÅR | UPHOLSTERY INCLUDED | INKLUSIV BEZUG	

Volos

KLÄDSEL INGÅR | UPHOLSTERY INCLUDED | INKLUSIV BEZUG	

nagoya. set bestående av 2 fåtöljer, 1 bord och 1 soffa | set of 2 chairs, 1 table and 1 sofa | gruppe mit 2 sessel, 1 tisch und 1 sofa. art.nr. 34810. fåtölj | chair | sessel .74X69X74 CM. soffa 2-sits | Sofa
2-seater | sofa 2-sitz. 126X69X74 CM. BORD | table | tisch. 47X81X41 CM. DYNOR INGÅR.
sicilia. fåtölj | chair | sessel. 77X72X67 CM. ART.NR. 327117. soffa 2-sits | Sofa 2-seater | sofa 2-sitz. 127X72X67 cm. ART.NR. 327127. BORD | table | tisch. 50X80X41 cm. AR.NR. 32750807. DYNOR INGÅR.
Albi. set bestående av 2 fåtöljer 57x86x60 cm, 1 soffa 110x86x60 CM och 1 bord 77x37x38 CM. set of 2 chairs, 1 sofa and 1 table | gruppe mit 2 sessel, 1 sofa und 1 tisch. art.nr. 3590100.
BORDSSKIVA I HÄRDAT GLAS | HARDENED GLASS TABLE TOP | GEHÄRTETES GLAS. DYNOR INGÅR.
volos. set bestående av 2 fåtöljer, 1 soffa och 1 bord | set of 1 sofa, 2 chairs and 1 table | gruppe mit 1 sofa, 2 sessel und 1 tisch. art.nr. 3480150. DYNOR INGÅR, INKL. 2 ST PRYDNADSKUDDAR.
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Klädsel.
Design 0 96

lounge
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Aranos

Aranos består av flera möbeldelar som du själv komponerar ihop för att få en soffa
precis som du vill ha den. Detta gäller förstås andra modulsoffor också, men en
särskild modul var Aranos först med att erbjuda: Den runda hörndelen. Ger en snyggt
rundad hörna med gott om plats att krypa upp i, även för två personer jämte varandra.
Specialdyna finns att tillgå.
bredd x djup x höjd | width x depth x height | breite x tiefe x höhe

1) HÖRNDEL RUND | corner section round | eckenteil rund. 132X68 CM.
ART.NR. 36410.
2) HÖRNDEL ORIGINAL | corner section original | eckenteil original. 74X82X68 CM.
ART.nr. 36411.
3) 2-SITSMODUL VÄNSTER | modular sofa 2-seater left | sofa 2-sitz modul links.
138X82X68 CM. ART.NR. 36412.
4) MITTDEL | mid section | mittenteil. 64X82X68 CM. ART.NR. 36415.
5) BORD | table | tisch. 80X46 CM. ART.NR. 36470.
dyna | cushion | kissen. MADRID DESIGN 096.
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Ett eget café i trädgården är inte dumt
Ta en paus
Du behöver inte ha frysen full med bullar eller skafferiet proppat med hemlagad saft,
egenhändigt tillverkad marmelad, kakburkar och bakformar. Men visst vore det härligt att
ha ett förråd av fika! Möblerna som tillhör gruppen café är perfekta för fikastunden, det
anspråkslösa samtalet över en kopp kaffe. Eller en god bok. Lättplacerade möbelgrupper
i flera olika stilar bjuder in till mysig tillvaro i trädgården, på uteplatsen eller varhelst du
vill slå dig ner och njuta av en stunds vila.

Ihopfällbara och stapelbara. De flesta av våra cafémöbler tar liten
plats när du inte vill ha dem framme. Dessutom är de nätta i
måtten och kräver inte stor plats när de används.
Så njut av sköna stunder utomhus! Vi har cafémöbler i olika
material och stilar.

café

T ips!
Sommar är … att fika i trädgården!
F ikastund under bar himmel kräver
koll på vädret.
Väderkoll
www.yr.no
www.klart.se
www.smhi.se

c
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Krögaren
48

Krögaren är en serie cafémöbler som innehåller en rad olika produkter. Stommen är
alltid utförd i förzinkat stål medan bordsskivor, sitsar och ryggar kan fås i laserat trä
eller Gaumo™. Väljer du trä finns betsat utförande att välja på samt svart- eller vitlaserat. Samtliga produkter i Krögaren kan fällas ihop för enklare förvaring.
Produkterna håller extra hög klass och lämpar sig för såväl privat som offentligt bruk.

klappstol | foldiing chair | klappstuhl. B40XD56XH83 cm. art.nr. 2127.
bord | table | tisch | Ø60xH72 cm. marmor/gjutjärn. art.nr. 2160.

ET!
NYH
b40 cm
d56 cm
h83 cm

b40 cm
d56 cm
h83 cm

b40 cm
d56 cm
h83 cm

krögaren. ART.NR. 212713

krögaren. ART.NR. 2127

hovmästaren. stol | chair | sessel. 56X48X89 CM. ART.NR. 38411.
bord | table | tisch. 80X140X75 CM. ART.NR. 3848040.

krögaren. Ø60x72 cm.
art.nr. 212814

krögaren. Ø60x72 cm.
art.nr. 212813

krögaren. Ø60x72 cm.
art.nr. 2128

krögaren. 70x70x72 cm.
art.nr. 217014
art.nr. 21701 gaumo™

krögaren. 70x70x72 cm.
art.nr. 2193

krögaren. 70x120x72 cm.
art.nr. 215714
art.nr 21571 gaumo™

krögaren. 70x120x72 cm.
art.nr. 215713

krögaren. 70x120x72 cm.
art.nr. 2157

café

krögaren. ART.NR. 212714
krögaren. ART.NR. 21271 gaumo™

krögaren. 70x70x72 cm.
art.nr. 217013
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Genève
50

Cafégruppernas top-of-the-line? Snyggt formgiven och modernt färgsatt pryder
Genève den lilla uteplatsen. Gruppen består av påkostade stapelstolar och bord
i 1-trådig brunmelerad konstrotting. Bordsskiva i tonat brunt härdat glas.

stapelstol | stackable chair | stapelbar sessel. 70x70x72 cm. art.nr. 36601.
bord | table | tisch. 56X65X85 CM. ART.NR. 36660.

café

NYH

Åre

ET!
a

Åre är en snygg och praktisk cafémöbel. Bord, soffor och stolar går att fälla ihop och
tillsammans med det mångsidiga slagbordet utgör Åre en serie smidiga och stilrena
cafémöbler. Tillverkad i vitlackerad akacia. Vissa modeller finns även i svart!

2-pack klappstol | 2-pack folding chair | 2-pack klappsessel. 38x54x84 cm.
ART.NR. 150677.
ART.NR 15068.
bord | table | tisch. 78x68 cm.
soffa | sofa | sofa. B100 cm.

art.nr. 15585877.

art.nr. 1558588.

art.nr. 150577.

a) slagbord | folding table | klapptisch. 70x20/80/140 cm.

art.nr. 15071477.
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Pigall

Belfort
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Dalby

Snipen

T ips!

.
stapelfe ld
7187.
6 cM. ART. NR
B57xD57xH7

pigall. stapelSTOL | stackING chair | stapelSTUHL. B53XD60XH76 cm. art.nr. 314. bord | table | tisch. Ø60xH72 cm. ART.NR. 3160.
BELFORT SET. 2 STAPELSTOLAR | 2 STACKING CHAIRS | 2 STAPELSTÜHLE B54XD60XH79 CM. 1 BORD | TABLE | TISCH Ø60X72 CM. BORDSSKIVA I HÄRDAT GLAS | HARDENED GLASS TABLE TOP | GEHÄRTETES GLAS. ART. NR. 1418.
DALBY. STAPELSTOL | STACKING CHAIR | STAPELSTUHL, 54X55X76 CM. ART. NR. 8188. bord | TABLE | TISCH Ø60X70 CM. BORDSSKIVA I HÄRDAT GLAS | HARDENED GLASS TABLE TOP | GEHÄRTETES GLAS. ART. NR. 202.
snipen. klappstol | folding chair | klappsessel. 47x57x89 cm. ART.NR. 392013. bord | table | tisch. FÄLLBART | foldable | zusammenklappbar. 70x70x72 cm. ART.NR. 392070.
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B36 cm
D55 cm
h84 cm

Figeholm

Piero

Belinge

café

Alvdalen

b63 cm
d63 cm
h73 cm

ALVDALEN. stapelSTOL | stackING chair | stapelSTUHL. B54XD55XH76 cm. ART.NR. 8187. bord | table | tisch. Ø62xH70 cm. BORDSSKIVA I HÄRDAT GLAS |
HARDENED GLASS TABLE TOP | GEHÄRTETES GLAS ART.NR. 818762.
figeholm. klappstol | folding chair | klappsessel. ART.NR. 810477. bord | table | tisch. ART.NR. 700777.
piero. stapelSTOL | stackING chair | stapelSTUHL. B53XD60XH76 cm. art.nr. 315. bord | table | tisch. 65X65X73 cm. BORDSSKIVA I KOMPOSITMATERIAL. ART.NR. 65654.
belinge. klappstol | folding chair | klappstuhl. B46XD55XH80 cm. art.nr. 7106. bord | table | tisch. Ø60xH73 cm. BORDSSKIVA I HÄRDAT GLAS | HARDENED GLASS TABLE TOP | GEHÄRTETES GLAS. ART.NR. 2560.
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Alunda

3

En caféserie med omisskännlig design. Alunda består av stapelbara stolar
och tre bordsstorlekar. Du kan välja mellan utförande i Gaumo™ eller oljad
ask. Stommen är alltid av blankpolerad aluminium. För bästa hållbarhet är
träribborna i stapelstolarna skruvade underifrån.

1) STAPELSTOL | STACKABLE CHAIR | SESSEL STAPELBAR. ALUMINIUM & GAUMO™.
B55XD58XH76 CM. ART.NR. 6172. BORD | TABLE | TISCH. 60X60X72 CM. ART.NR. 6170.
2) STAPELSTOL | STACKABLE CHAIR | SESSEL STAPELBAR. ALUMINIUM & GAUMO™.
B55XD58XH76 CM. ART.NR. 6172. BORD | TABLE | TISCH. ALUMINIUM & GAUMO™. 70X120X72 CM.
ART.NR. 6177.
3) STAPELSTOL ALUMINIUM & ASK | STACKING CHAIR ALUMINIUM & ASHWOOD | STAPELSTUhL
ALUMINIUM & ESCHE. B55XD58XH76 CM. ART.NR. 6182. BORD ALUMINIUM & ASK | STACKING
CHAIR ALUMINIUM & ASHWOOD TABLE | TISCH STAPELSTHUL ALUMINIUM & ESCHE. Ø60X72 CM.
ART.NR. 6160.

café
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Sandhamn

Sandhamn kan med rätta kallas en Svensk Klassiker. Vem har inte någon gång
slagit sig ner i en sådan fåtölj och förtjusats över att det går att gunga i den.
Hemligheten ligger i benställningens utformning och metallens utförande.
Stolen är stapelbar och bordet går att fälla ihop. Sandhamn består av en polyzinkbehandlad stålstomme och vitlaserad furu.

stapelbar fåtölj B64XD51XH90 cm | stackable chair | sessel stapelbar.
säljes i set om 4 st. art.nr. 219613.
bord | table | tisch. Ø 100x71 cm. art.nr. 219713.
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Rela-la-laxa, ta och lugna ner dig …
Powernap
För en del människor är det bland det svåraste som finns. Att lägga sig bekvämt och bara
vara. Släppa alla måsten och njuta av stunden, solen, värmen, tillvaron och sällskapet.
Andra verkar ha en medfödd talang för att relaxa. Oavsett vilken typ du tillhör, är vårt
sortiment med relax-möbler en bra förutsättning för att kroppen ska vila skönt.

På eftermiddagen hamnar många av oss i en energisvacka. Det
bästa är att bejaka den och ta en tupplur på 15 till 20 minuter,
säger Søren Berg, sömnforskare vid Universitetssjukhuset i Lund.
Så luta dig tillbaka, smörj in dig med solskyddsfaktor om du är i
solen och ställ klockan på 15 min. Voilà! Du blir genast piggare.

relax

Kärt barn har många namn
Vila --> verb, ta igen sig, hämta krafter, ha
vila, koppla av, avstressa, relaxa, ta det lugnt,
softa, rasta, pausera, göra uppehåll, slöa,
slappa, sova; stå stilla, inte vara i rörelse; ge
vila, bero, anstå; ligga begravd, ligga död; inte
vara under behandling, vara bordlagd
Motsatsord: arbeta, anstränga sig
subst. stillhet, ro, lugn, frid; avkoppling,
vederkvickelse, kraftsamling, återhämtning,
rekreation, avslappning, overksamhet, andrum,
rast, paus; ledighet, ferie, semester; sömn ,
dvala, siesta; den sista vilan döden

57

5300
Här hamnar 90
2- 9 1
D ynor, se sid 8

rit

o
fav

Dalom
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58

För många väcker hammocken ljuva barndomsminnen, medan andra drömmer om hur
hammocken bäst kan användas tillsammans med en god bok på semestern.
Hammocken har funnits i vårt sortiment i flera decennier, och med rätt dyna håller
den fortfarande stilen. En favorit i vilken trädgård som helst. Dalom tillverkas på vår
fabrik i Hillerstorp av norrländsk kärnfuru och förses med vattenbaserad lasyr.
Dalom är FSC-märkt.

vitlaserad/vitt tak | white stain/white canopy | weisslasiert/weiSses dach.
b207xd125xH160 cm. art.nr. 233377.
vitlaserad/svart tak | white stain/black canopy | weisslasiert/schwarzes
dach. b207xd125xH160 cm. art.nr. 2333771.
svartlaserad/vitt tak | black stain/white canopy | schwarzlasiert/weiSses
dach. b207xd125xH160 cm. art.nr. 23338.
svartlaserad/svart tak | black stain/black canopy | schwarzlasiert/
schwarzes dach. art.nr. 233381. dyna | cushion | kissen. art.nr. 905300.
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Dalom

Dalom
GÖR DYNOR HELSVARTA
relax

Amelia

Slöinge

dalom. solvagn | sunlounger | rolliege. b77xl179xH92 cm. ART.NR. 87112. dyna | cushion | kissen. ART.NR. 8404300.
dalom. rullsoffa | rollsofa | rollsofa. b180xd82xh101. ART.NR. 86112. dyna | cushion | kissen. ART.NR. 9004300.
amelia. däckstol | steamer | deckstuhl. b68xD140 cm. ART.NR. 47112. dyna | cushion | kissen. design 300.
slöinge. hammock | swing | schaukel. b196xd125xh160 cm. sitsbredd | seat width | sitzbreite. 150 cm. ART.NR. 83332.
DYNA | CUSHION | KISSEN. DESIGN 070.
MADE IN SWEDEN
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Rudö
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Vår trähammock på föregående uppslag har varit populär i decennier. Här får den
sällskap av en nättare hammock i stålrör. Tånnö hammock levereras inklusive svart
tak i polyester. Snygg dyna finns som tillval.

HAMMOCK INKL TAK. B195xH170xD130 cm. ART.NR. 35633.
dyna | cushion | kissen. design 89070.

b58 cm
l185 cm

Dalom

MADE IN SWEDEN

Dalom

relax

ET!
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MADE IN SWEDEN
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Zürich
rudö. solvagn | sunlounger | rolliege.

Cayenne
Slöinge
art.nr. 83118.

ART.NR. 831177.

gotland. rullsoffa | ROLLSOFA | ROLLSOFA. art.nr. 1761177. dyna | cushion | kissen. design 341.
zürich. solsäng | sunlounger | rolliege. 63x210x35 cm. art.nr. 37907.
cayenne. 1) solsäng | sunlounger | rolliege. 65x200x34 cm. ART.NR. 2811. 1-TRÅD | 1-in-1. 2) sidobord | side table | beistelltisch. 40x50x60 cm. ART.NR. 2813. 1-TRÅD | 1-in-1.
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Drömminge
MADE IN SWEDEN

62

Trädgårdssoffan upplever just nu en renässans! Knyt an till traditionen och skaffa
en soffa i vitlaserad furu eller den neoklassiska i svart. Drömminge är ett smycke
för trädgården och ger möjlighet till en skön vilstund. Dyna finns som tillval för den
komfortkräsne.

soffa | sofa | sofa. b135xd49xh82 cm.

art.nr. 96228.

art.nr. 962277.

dyna | cushion | kissen. art.nr. 56070. svart | black | schwarz.

NYH

ET!

INVÄNTAR BILD PÅ WISBORG GRÅ

Lund

Borgholm

Ljugaren

relax

Wisborg

wisborg. soffa | sofa | sofa. ART.NR. 11025.
LUND. soffa | sofa | sofa. B139XD77 cm. ART.NR. 214077.
BORGHOLM. SOFFA | SOFA | SOFA. B150XD68XH110 CM. ART. NR. 1403777.
ljugaren. soffa | sofa | sofa. b149xd53xh85 cm. ART.NR. 8005. honungslasyr | honeystain | honiglasur. art.nr. 80052.
bänk | bench | bank. b149xd43xsh46 cm. ART.NR. 8007. honungslasyr | honeystain | honiglasur. art.nr. 80072.

MADE IN SWEDEN
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64

Vår Baden-Baden är tillverkad i stål och kraftig polyester. Stolen är steglöst ställbar
för komfortens skull, men går även att låsa i önskat läge.

baden 66x113/178 cm. | svart | black | schwarz. art.nr. 870*.
baden 66x113/178 cm. | röd | red | rot. art.nr. 872*.

GB | Steel and polyester. Foldable and infinitely adjustable.

A) snacksbord 20x30 cm. | table for snacks | tisch für snacks. art.nr 3020*.

DE | Stahl und Polyester. Klappbar und stufenlos verstellbar.

B) solskydd. | sunscreen | sonnenschutz. art.nr 8772*.

* BADEN PRODUCTS not for sale in germany

BADEN. ART.NR. 877*
66X113/178 CM.

BADEN. ART.NR. 872*
66X113/178 CM.

BADEN. ART.NR. 873*
66X113/178 CM.

BADEN. ART.NR. 874*
66X113/178 CM.

BADEN. ART.NR. 876*
66X113/178 CM.

BADEN SOLSKYDD. ART.NR. 8770*

BADEN SOLSKYDD. ART.NR. 8772*

BADEN SNACKSBORD. 20X30 CM.
ART.NR. 3020*

relax

BADEN. ART.NR. 870*
66X113/178 CM.

* BADEN PRODUCTS not for sale in germany

sidobord | table | tisch.
45x45x49 CM. ART.NR. 45454
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Vippstol

Nydala

Nydala

Fler Nydal a- produkter , se sid 14 -15

Fler Nydal a- produkter , se sid 14 -15

vippstol. vippstol | lounger | liege. 150x65 cm. A) art.nr. 600. B) art.nr. 603. C) art.nr. 6870.
nydala. solsäng | lounger | liege. 197x61 cm.
nydala. solsäng | lounger | liege. 197x61 cm.

G

ART.NR. 38074.

art.nr. 38176.

FSC art.nr. 3807492.

art.nr. 3817.

G

art.nr. 3807.

art.nr. 38077.

art.nr. 38076.

art.nr. 38174.
nydala. B46xD41xH42 cm. art.nr. 47404.

66

strandmadrass. design 27750. 50x175x2 cm.

relax

strandmadrass. design 27750. 50x175x2 cm.

strandmadrass. design 27752. 50x175x2 cm.

strandmadrass. design 27754. 50x175x2 cm.
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Packa bilen, cykeln, husvagnen eller
husbilen. Nu campar vi!
Det finns olika sätt att campa på. Man kan tälta, bo i husvagn, husbil, under bar himmel,
i vindskydd eller stuga. Oavsett hur du väljer att campa kommer du förr eller senare att
vilja sitta ner. En nyhet i Hillerstorps sortiment är våra campingmöbler. Nätta, robusta,
stadiga och ihopfällbara. Precis som campingmöbler ska vara.

Packa bilen, takräcket och takboxen så här:
Stuva lasten mot ryggstödet och bagageutrymmets sidor.
Den tyngsta lasten ska ligga underst och
centrerat.
Lägg ingenting på hatthyllan som kan välta vid
kurvor eller inbromsning.
Kontrollera maxlast för takräcke, box och
biltak.
Lägg den tyngsta och största lasten underst
vid räcket.
Säkra lasten med spännband på takräcket.
Inget får hänga löst.
Se till att lasten inte sticker ut för långt
framför takräcket.
Ha inte alltför tunga saker i takboxen. Packa
så tätt som möjligt.

camping

TA BORT BETONGGRIS

T ips!

Packa smart!

Källa: Motormännens Riksförbund (TT )
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Camping
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Perfekt för campingturen, husbilen eller när lätta, praktiska möbler som tar liten plats
är ett måste. Campingbordet Aspan är inte större än 45x62 cm ihopfällt, har praktiska
handtag och angenämt låg vikt. Campingfåtöljen Bastån är även den ihopfällbar för
praktisk förvaring, men även ställbar i ryggen för god komfort. Campingpallen
Dofsan, likt Bastån fåtölj, är tillverkad i aluminium och textilene. Slitstarka lättviktare
med andra ord. Perfekta för äventyr på resande fot.

bastån. campingfåtölj | camping chair | camping sessel. aluminium/textilene.
MÅTT?
art.nr. 39711.
art.nr. 397114.
aspan. campingbord | camping table | camping tisch. aluminium/textilene.
L90XB62XH71 / 45X62X6 cm. art.nr. 3946290.
dofsan. campingpall | camping stool | camping stuhl. aluminium/textilene.
art.nr. 39616.
34X41X42 cm.

NYH
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ET!

Funnan

ET!

Aspan
NYH
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Graften

ET!

Dofsan
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camping

NYH

NYH

Brasse

Bastån. campingfåtölj | camping chair | camping sessel. ställbar och ihopfällbar [ adjustable and foldable | verstellbar und zusammenklappbar. aluminimum/textilene. 62x72x103 cm.
art.nr. 39711.
art.nr. 397114.
aspan. camping bord | camping table | camping tisch. ihopfällbar | foldable | zusammenklappbar. aluminimum/textilene. L90XB62XH71 / 45X62X6 cm. art.nr. 3946290.
graften. campingsäng | camping bed | camping bett. ihopfällbar | foldable | zusammenklappbar. aluminimum/textilene. 59x188x31 cm.

art.nr. 392016.

art.nr. 392014.

art.nr. 392013.

funnan. campingfåtölj | camping chair | camping sessel. ställbar och ihopfällbar | adjustable and foldable | verstellbar und zusammenklappbar. aluminimum/textilene. 63x61x88 cm. art.nr. 39811.
dofsan. campingpall | camping stool | camping stuhl. ihopfällbar | foldable | zusammenklappbar. aluminimum/textilene. 34X41X42 cm.
brasse. campingstol | camping chair | camping sessel. ihopfällbar | foldable | zusammenklappbar. aluminimum/textilene. 50x72x81 cm.

art.nr. 39616.
art.nr. 79015.

art.nr. 39614.
art.nr. 79014.

art.nr. 39613.
art.nr. 79013.
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Retuschera in parasollerna snyggt mot bakgrundsbilden
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Värt att notera:
Vi har skugga och festfixare på lager.
Varma, soliga dagar njuter man på skuggsidan av sommaren. Man pustar ut under
parasollens skugga. Njuter av middagar, fikar, läser en bok. Eller räddar middagen om
parasollet är stort nog och det plötsligt börjar regna. Våra parasoller finns i flera färger
och håller alla hög standard. Det gäller även våra festfixare; paviljongerna.

200 cm.
stång | pole | stand Ø 48 mm
ART.NR. 20999

parasoll-paket | parasol package | paket mit schirme.
art.nr. 20999 innehåller | contains | enthält:
3 x beige.
3 x svart | black | schwarz.
2 x röd | red | rot.
1 x grå | grey | grau.

solskydd

Tänk på!
Våra solskydd är inte någon solskyddsfaktor.
Solens UV-strålning kan leta sig igenom och
bränna känslig hy.

Packa smart!

Likställ rottingen – samma färg

Har vi någon härlig somrig miljöbild
att stoppa in här? Helst med parasoll
förstås :-)
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Paviljong de Luxe
MADE IN SWEDEN
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Vår vackra paviljong mäter 3,5x3,5 m och levereras med beslag för
infästning i trädäck samt tjärpapp för placering på mark. Taket är
gjort av plastad polyester med limmade sömmar för gott regnmotstånd.
Vikt: 106 kg, för att tåla blåst. Paviljongen tillverkas på vår fabrik
i Hillerstorp av norrländsk kärnfuru och är på bilden försedd med
vattenbaserad vit lasyr. Paviljongen är FSC-märkt. Vi erbjuder även
sidoväggar, med eller utan fönster, i samma färg som taket.

paviljong | gazebo | pavillon. B350XD350XH275 cm. art.nr. 353577.
svart tak | black canopy | schwarzes dach. art.nr. 3535370.
fåtölj | chair | sessel. visby. art.nr. 230177. soffa | sofa | sofa. visby.
art.nr. 230377. bord | table | tisch. 85x150 cm. art.nr. 851577. SE SID 13.
soffa | sofa | sofa. borgholm. art.nr. 1403777.

NYH

ET!

PAVILJONG | GAZEBO | PAVILLON. fällup. HOPFÄLLBAR | foldable | zusammenklappbar.
3X3 m. ART.NR. 100030. SIDOVÄGGAR | walls | wände. BLÅ | blue | blau. 2-PACK.
ART.NR. 100030.

solskydd

PAVILJONG | GAZEBO | PAVILLON. ALUMINIUM. INKLUSIVE beige TAK, SIDOVÄGGAR OCH MYGGNÄT.
300X300 CM ART. NR. 363030.
300X400 CM ART. NR. 363040
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Paviljong
Grand Lux
76

Paviljong Grand Lux är en ny modell av vår klassiska träpaviljong.
Här kombineras grova hörnstolpar i laserad FSC-certifierad norrlandsfuru med takkonstruktion i smäcker vit aluminium. Sidoväggar och
myggnät är gjorda i polyester och fästes enkelt i den inbyggda
aluminiumskenan. Taket är gjort av plastad polyester med limmade
sömmar för gott regnmotstånd.

grand lux. paviljong | gazebo | pavillon. B350XD350XH275 cm. art.nr. 353777.
art.nr. 353777. innehåll | contents | inhalt: vit träställning | white wooden frame
| weiSSer holzrahmen. vit takställning | white roof frame | weisser dachrahmen.
svart tak | black canopy | schwarzes dach. sidoväggar & myggnät | gazebowalls &
mosquitonet | pavillonwände & moskitonetze.
art.nr. 35378. innehåll | contents | inhalt: svart träställning | black wooden
frame | schwartzer holzrahmen. svart takställning | black roof frame | schwartzer dachrahmen. svart tak | black canopy | schwarzes dach. sidoväggar & myggnät
| gazebowalls & mosquitonet | pavillonwände & moskitonetze.

MINSKA GULT I STORA PAVILJONGEN. SKA VARA LIKA
SOM LILLA INFÄLLDA BILDEN. DÖP EJ OM FILEN.

glimminge stol. B44xD47xH90 cM. ART. NR 2327.

NYH

bord. Ø60x72 cM. marmor/gjutjärn. ART. NR 2160.

ET!

Glimminge

Glimminge Paviljong ger likt andra paviljonger skydd mot solen och
skapar ett rum ute i trädgården för fest och vila. Glimminge vänder sig
dessutom till den som föredrar en mer genomtänkt formgivning. Det
traditionsfyllda utseendet i konstsmide passar utmärkt som fond mot
det somrigt vita paviljongtaket. Myggnät och sidoväggar i matchande
färg finns som tillval.

paviljong | gazebo | pavillon. B300XD300XH275 cm. art.nr. 233030.
myggnät | mosquito net | mückennetze.

art.nr. 23361302.

vägg | wall | wand.

art.nr. 2336305.

art.nr. 2336302.

separat tak | separate roof | separates dach.

art.nr. 23361305.

art.nr. 2330302.

art.nr. 2330305.
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NYH

ET!

parasoll-paket | parasol package | paket mit schirme.
art.nr. 20999 innehåller | contains | enthält:
3 x beige.
3 x svart | black | schwarz.
2 x röd | red | rot.
1 x grå | grey | grau.
200 cm.
stång | pole | stand Ø 48 mm
ART.NR. 20999

side winder 350 xl.
350 cm ställbart parasoll.
stång | pole | stand 80x50 mm
art.nr 35500.

side winder 300.
300 cm ställbart parasoll.
stång | pole | stand Ø 48 mm
art.nr. 30000

ART.NR. 35570.

betong | concrete | beton.
25 kg/st | piece.
ART.NR. 9475
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300 cm.
stång | pole | stand Ø 48 mm

260x260 cm.
stång | pole | stand Ø 38 mm

art.nr. 231000

art.nr. 261000

art.nr. 231010
art.nr. 231020
art.nr. 231030
art.nr. 231061
art.nr. 231070
art.nr. 231080

side winder 350 L.
350 cm ställbart parasoll.
stång | pole | stand Ø 60 mm
art.nr. 35000

solskydd

art.nr. 35030
art.nr. 35070

335 cm.
stång | pole | stand Ø 47 mm
art.nr. 22000
art.nr. 22010
art.nr. 22020
art.nr. 22030
art.nr. 22070

PARASOLLER HJÄLPER DIG ATT VÄLJA
FÄRGMARKERINGARNA INTILL VÅRA
A
KAN AVVIKA FRÅN FÄRGEN I DENN
FÄRG
ELL
AKTU
RÄTT FÄRG. TÄNK PÅ ATT
TRYCKSAK.

betong | concrete | beton.
25 kg/st | piece.
ART.NR. 9475

BELOW ARE INTENDED AS A QUICK
COLOUR MARKINGS AT PARASOLS
DIFFER
COLOUR. ACTUAL COLOUR MIGHT
GUIDE FOR CHOOSING THE RIGHT
E.
FROM PRINTED IN THIS CATALOGU
ATT
VÅRA PARASOLLER HJÄLPER DIG
DE- FÄRGMARKERINGARNA INTILL
KAN AVVIKA FRÅN FÄRGEN I
FÄRG
ELL
AKTU
ATT
PÅ
TÄNK
.
VÄLJA RÄTT FÄRG
DENNA TRYCKSAK.
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250 cm.
stång | pole | stand Ø 24 mm
art.nr. 88000

180 cm.
stång | pole | stand Ø 24 mm
art.nr. 18000
art.nr. 18010
art.nr. 18020
art.nr. 18030
art.nr. 180341
art.nr. 18070

300x400 cm.
stång | pole | stand Ø 48 mm
art.nr. 34070

push-up. 260 cm.
stång | pole | stand Ø 33 mm
art.nr. 26030

135 cm.
art.nr. 13500
art.nr. 13510
art.nr. 13530
art.nr. 13540
art.nr. 13570
art.nr. 13580
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parasollskydd
parasolcover
sonnenschirmschutz
ART.NR. 955

betong | concrete | beton.
15 kg. Ø 20–35 mm.
vit | white | weiss. ART.NR. 9323
grå | grey | grau. ART.NR. 9423

betong | concrete | beton.
25 kg. Ø 25–54 mm.
vit | white | weiss. ART.NR. 9325
grå | grey | grau. ART.NR. 9425

granit | granite.
35 kg. Ø 40–54 mm.
art.nr. 9735

betong | concrete | beton.
Ø 30–50 mm. svart | black | schwarz
25 kg. ART.NR. 9525
35 kg. ART.NR. 9535

betong | concrete | beton.
Ø 30–50 mm. grå | grey | grau
25 kg. ART.NR. 9625
35 kg. ART.NR. 9635

sjösten | seastone .
30 kg. Ø 30–50 mm.
ART.NR. 9333

sjösten | seastone .
50 kg. Ø 30–50 mm.
ART.NR. 9334

solskydd

plast | plastic | kunststoff.
o kg. Ø 20–35 mm.
vit | white | weiss. ART.NR. 9321
grå | grey | grau. ART.NR. 9421

Ju större pa rasolldiameter
ver
desto tyngre pa rasollfot behö
du.
granit | granite.
25 kg. Ø 35–54 mm.
ART.NR. 9336

granit | granite.
35 kg. Ø 35–54 mm. ART.NR. 9337
45 kg. Ø 35–54 mm. ART.NR. 9338
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Sitt och ligg skönt i sommarvärmen
Vad du än ska sitta i för möbel, är dynan en följeslagare du sällan vill vara utan. Här
hittar du det mesta i dynväg. Vad vill du ha för design? Kritstrecksrandigt? Medaljongmönstrat? Blommigt? Enfärgat? Vi har det! Och lite till. Tygerna finns i en mängd
kvaliteter, som bomull, polyester, dralon eller blandmaterial, och de har en sak gemensamt: material och detaljutförande är av högsta kvalitet.

Dynor och design är ett kapitel
för sig
Vi har en mängd olika tyger (design) att välja bland. Men börja
med att välja vilken typ av dyna du vill ha till din möbel. De olika
dynmodellerna presenteras i illustrerad form (sid 84 för trä och
metall och sid 90 främst för konstrotting). När du valt en dyna i
rätt format, är det dags att välja design.
Vårt lager är säsongsbetonat och ändras snabbt, så tygerna i
katalogen är bara ett urval av våra populäraste designer.
Du hittar design/tyg till trä- och metallmöblerna på sid 85–87
medan konstrottingdesignerna finns på sid 91.

dynor

Koppla av!

Packa smart!

våra dynor är välstoppade och konstruerade för sköna,
avkopplande stunder

83

dynmodeller | models of cushions | kissenmodelle
milano hög 98.
50x117x8

milano hög 9804.
50x117x8

positionsdyna hög
med nackkudde 981.
50x117x5

milano hög 9806.
50x117x8

Börja med att välja vilken typ av dyna du vill ha. Designen (tyget) väljer du därefter.
Du kan dessvärre inte få vilken design som helst till vilken dynmodell som helst.
fråga gärna eftersom vårt lager är säsongsbetonat och snabbt förändras.
monza hög 545.
49x118x5

milano låg 97.
50x96x8

milano låg 9704.
50x96x8

NYDALA låg 345.
48x107x5

milano hög 9807.
50x117x5

stapelstol låg 445.
48x99x5

florida 92.
56x124x11

texas 90.
56x127x11

texas 9004.
56x127x11

texas 91.
56x107x11

texas 9104.
56x107x11

solvagn 84/8404.
59x192x8

solvagn 8406.
59x194x8

solvagn 945.
59x190x5

däckstol 74/7404.
51x179x8

däckstol 7406.
51x179x8

baden 87. 50x169x3

baden 61.
50x174x8

bänk 53. 30x89x8

drömminge 56.
126x40x5

stol 75. 40x40x8
pall 85. 49x53x8

cylinder 1104. 45x17

stol 7502. 40x40x4
stol 7512. 36x36x4

stol 7504. 40x40x8
pall 8504. 49x53x8

stol 7507. 40x40x5

zambi 30/almería 30.
ca 47x47x6 cm

london 27. 36x4

boston 29. 45x45x4

miniflock 70/71.
50x97x10

baden 62. 50x169x10

hammock 78. 174x128x10

hammock 77. 174x104x10

dynor och klädsel till konstrotting, se sid 90–91
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SAKNAR KVALITETSUPPGIFT PÅ NYHETERNA PÅ DENNA SIDA!
design/tyg

här presenterar vi ett urval designade tyger som finns till dynorna på sid 84.
fråga gärna eftersom vårt lager är säsongsbetonat och snabbt förändras.

bas-sortiment

design 482

D

design 484

D

design 487

D

design 320

D

design 340

design 141

P

design 171

P

design 183

P

design 185

P

design 8942

NYH

D

design 341

B

design 8944

ET !

D

B

NYH

ET !

dynor

design 8946

ET !
NYH

D

Dralon

B

B

design 8948

Bomull | cotton | baumwolle

NYH

P

ET !

Polyester

P/B

design 8952

NYH

P/B

ET!

P/B

design 8955

Polyester/Bomull | polyester/Cotton | Polyester/Baumwolle

NYH

ET !

P/A/B

P/B

design 8957

ET !
NYH

P/B

design 8959

NYH

ET!

P/B

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton | Polyester/Acryl/Baumwolle
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design/tyg

här presenterar vi ett urval designade tyger som finns till dynorna på sid 84.
fråga gärna eftersom vårt lager är säsongsbetonat och snabbt förändras.

design 300

B

design 225

övrigt sortiment

D

design 226

D

design 818

D

design 095

D

design 096

D

design 486

design 800

D

design 910

D

design 920

D

design 930

D

design 486

D

design 980

D

D

design 497

D

design 161

D

design 163

D

design 164

D

design 318

D

VINJETTERAS MOT
VIT BAKGRUND

design 488

ERSÄTT MED
270 BLÅ OCH 260
BEIGE

D

86

Dralon

B

Bomull | cotton | baumwolle

P

Polyester

P/B

Polyester/Bomull | polyester/Cotton | Polyester/Baumwolle

P/A/B

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton | Polyester/Acryl/Baumwolle

design/tyg
design 212

här presenterar vi ett urval designade tyger som finns till dynorna på sid 84.
fråga gärna eftersom vårt lager är säsongsbetonat och snabbt förändras.

P/A/B

design 197

B

design 280

design 5303

B

design 7203

design 011

P

design 313

NYH

design 5302

B

D

övrigt sortiment

design 192

P/B

design 5300

design 000

P

design 021

design 071

P

design 020

design 5301

B

P

design 010

P

P

design 070

P

B

ET!

B

dynor

design 030

P

B

ERSÄTT MED 041
NAVY

D

Dralon

B

Bomull | cotton | baumwolle

P

Polyester

P/B

Polyester/Bomull | polyester/Cotton | Polyester/Baumwolle

P/A/B

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton | Polyester/Acryl/Baumwolle
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här presenterar vi ett urval designade tyger som finns till dynorna på sid 84.
fråga gärna eftersom vårt lager är säsongsbetonat och snabbt förändras.

design/tyg

övrigt sortiment

HÄR FINNS UTRYMME FÖR YTTERLIGARE NÅGRA DYNOR!

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

Dynlåda | cushion bag | kissenbox. fsc-certifierad
norrlandsfur. 128x50x52 cm. ART.NR. 128502

D

88

Dralon

B

Bomull | cotton | baumwolle

P

Polyester

Dynlåda | cushion bag | kissenbox. konstrotting av quató-fiber.
55-59x61x135 cm. art.nr. 13060.

Dynlåda | cushion bag | kissenbox. fsc-certifierad
norrlandsfur. 128X50X58 cm. ART.NR. 1286977

P/B

Polyester/Bomull | polyester/Cotton | Polyester/Baumwolle

P/A/B

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton | Polyester/Acryl/Baumwolle

Dynpåse | cushion bag | kissentasche.
ca 130x55x55 cm. ART.NR. 956

dyna | cushion | kissen. texas 91. design 341.
56x107x11 cm. dralon.

dyna | c
us
50x117x hion | k issen.
mil ano
8 cm. bo
9804. desi
mull | c
otton |
gn 30 0.
baumwo
lle.

dynor

t.
its | passt ar
. passar | su
rz.
hwa
kissen
|
sc
n
|
io
k
sh
ac
dyna | cu
0. svart | bl
art.nr. 5607
nr. 96228.
polyester.

dyna | cushion | kissen. nydala stapelstol låg 445.
design 070. 49x117x5 cm. polyester.

89 89

dynmodeller konstrotting | cushions for wicker | kissen für geflecht
madrid, valencia, lissabon, södertorp

RYGGDYNA madrid 541.
ca 64x55 cm

DIVAN/PALL
madrid 542.
ca 64x64x12 cm

madrid, valencia, lissabon,
södertorp

madrid, valencia, lissabon,
södertorp

södertorp 549.
ca 64x64x12/30x64x15/7 cm

södertorp 543.
ca 64x64x12 (1 st)/30x64x15/7

girona

GIRONA 241.
ca 60x58x17/
60x50x16 cm

SHANGHAI

GIRONA 243.
ca 159x60x12 (1 st)/60x50x16

(3 st)

PORTO

PORTO 440.
ca 53x55x12/60x55 cm

SHANGHAI 341.
ca 60x60x12/
60x40 cm

SHANGHAI 343.
ca 127x60x12 (1 st)/60x40 (3 st) cm

boston

VIKDYNA 9104.
ca 106x56x12 cm

boston 29.
ca 45x45x4 cm

Börja med att välja vilken typ av dyna du vill ha. Designen (tyget) väljer
du därefter. fråga gärna eftersom vårt lager är säsongsbetonat och
snabbt förändras.

(2 st)

las vegas

las vegas

MITTDEL 740.
ca 73x73x12/75x55 cm

RYGGDYNA 741.
ca 75x55 cm

almería

ZAMBI/almería

ALMERÍA 338
ca 142x51x5 cm

ZAMBI 38/almería 38.
ca 47x47x6 cm

paris, taranto

RYGGDYNA paris 772.
ca 60x50 cm

PRYDNADSKUDDAR, 5-pack.
decorative cushions, 5-pack
dekorationskissen, 5-pack

DIVAN/PALL /sitsdyna
paris 771.
ca 60x60x12 cm

45X45 CM. ART.NR. 45019
40X60 CM. ART.NR. 40019
45X45 CM. ART.NR. 45002
40x60 cm. art.nr. 40002
45x45 cm. art.nr. 45003
40x60 cm. art.nr. 40003
45x45 cm. art.nr. 45097
40x60 cm. art.nr. 40097

dynor och design till ÖVRIGA DYNOR, se sid 82–89
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klädsel KONSTROTTING | cover for wicker | bezug für geflecht

här presenterar vi den klädsel SOM FINNS TILL KONSTROTTINGDYNORNA.

design 300

B

design 171

P

design 185

P

design 183

P

design 094 RYGGDEL

P

design 094 SITTDEL

P

dynor

RYGGDYNA 541

sittDYNA 542

design 095

design 095

madrid. överdragsklädsel
replacement cover | auflagenaustausch

D

Dralon

B

Bomull | cotton | baumwolle

P

Polyester

P/B

DESIGN 096

Polyester/Bomull | polyester/Cotton | Polyester/Baumwolle

design 096

P/A/B

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton | Polyester/Acryl/Baumwolle

91

Våra trämöbler
våra
pställn in g över
Du hittar en up
dorn a 98 –1 03 .
trämöbler på si

9292

Ordet »övrigt« rymmer både
skötseltips och möbler att njuta av.
Hoppa inte över detta kapitel! Det handlar inte enbart om skötselprodukter.
Nej, här hittar du även möbler som inte riktigt passar in i vårt nya möbelindelningsystem.
Tänk också på att använda vår nya hemsida, hillerstorp.se, för att leta efter mer
information om våra produkter.

✺
Vi har ett slags förhållande,
vädret och vi.

ÖVRIGT

Skandinaviskt väder innehåller fyra årstider, och utesäsongen är en
liten del av året. Men vilken del det är sedan! Ljusa sommarnätter,
glittrande sjöar och susande skogar. Man kan nästan prata om en
väderförälselse. Vi känner att vi vill vara utomhus så mycket det
bara går. Njuta av solen, ta till vara på timmarna, lagra energi för
kommande mörkare årstider. Några av oss har förlängt utomhussäsongen genom att bygga in uteplatsen.
Oavsett om vi ställer trädgårdsmöblerna under bar himmel eller
under tak, så behöver vi se om dem. Vädret påverkar naturligtvis
mycket, och möbler under bar himmel behöver större och mer
regelbunden omvårdnad för att trivas. I det här avsnittet hittar du
saker som underlättar och hjälper dig att ta hand om din möbel på
bästa sätt.

Skötselråd på webben
Packa smart!

Hur tar jag bäst hand om min möbel? Det berättar vi på nya hemsidan, www.hillerstorp.se, under Skötselråd.
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sandlåda

lock ingår
cover included
deckel inbegriffen.

3
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picnic mini

1

2

Alumni

Barnens favoriter
3.

1. art.nr. 2840

2. art.nr. 2940

art.nr. 2937
art.nr. 2938

4.

art.nr. 2837
art.nr. 2838

h
ny

pall. 44x48x45 cm. ART.NR. 4848. 4-TRÅD | 4-in-1.

Kiddies

et!

A-Picnic
Sjögräsmatta

alumni. 1) alumni. 45x30x43 cm. ART.NR. 453043 . 2) alumni. 100x30x43 cm. ART.NR. 103043. 3) alumni. 60x115x73 cm. ART.NR. 601573
kiddies. barngrupp | kiddies' set | kindergruppe. 1 stol B38XD34XH60, 1 soffa B72XD34XH60, 1 bord 50x70 cm | 1 chair B38XD34XH60, 1 sofa B72XD34XH60, 1 table 50x70 cm |
1 stuhl B38XD34XH60, 1 sofa B72XD34XH60, 1 tisch 50x70 cm. art.nr. 9608. PICNIC MINI. VIT | WHITE | WEISS. B106XD90XH51 cm. ART.NR. 960977. sandlåda | sandbox | sandkasten. 120x120x25 cm. ART.NR.
121225
konstrottingkrukor | wicker pots | geflechte töpfe. 1 + 2) set om 2 | set of 2 | set von 2. large. 48 cm, small 41 cm. 1-TRÅD | 1-in-1. 3 + 4) set om 2 | set of 2 | set von 2. large. 60 cm, small 45 cm.
1-TRÅD | 1-in-1.
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sjögräsmatta | seagrass rug | seegras teppich. 140X200 CM. ART.NR. 3591420.

även
nu itt!
iv

även
nu itt!
iv

Picnic Mini

Picnic

Picnic Round

A-Picnic

picnic mini. B106xL90xh51 cm.

art.nr. 960977.

ART.NR. 9609.

picnic. stålrörspicnic | picnic steelframe | picknick stahlrohr. B205xL149xH77 cm.
picnic round. rund | round | rund. Ø 110 cm, l182xB74xH75 cm.

ART.NR. 11052.

ART.NR. 97152.

ART.NR. 971577.

ART.NR. 110577.

a-picnic. a-picnic | picnic a-frame. b135xl150xh74 cm. ART.NR. 96182.

MADE IN SWEDEN

95

Ta hand om möbler och dynor.
De gillar det.
Många av våra möbler i trä är tillverkade av norrländsk kärnfuru. Det är ett mycket tåligt
träslag, anpassat för skandinaviskt klimat, men precis som med allt trä njuter det av att
tas om hand. Ju bättre du sköter dina trämöbler desto finare blir de. Och har du inte skött
dem på ett tag, tar de tacksamt emot din omvårdnad och blir som nya igen. Detsamma
gäller våra möbler i konstrotting och aluminium/textilene, samt våra dynor – de älskar att
tas om hand! Gå gärna in på hillerstorp.se för skötselråd.
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1) finisher. 0,5 L. ART.NR. 5960 2) trälasyr | wood stain | holzlasur. 0,5 L. valnöt | walnut | walnuss. ART.NR. 5922. mahogny
| mahogany | mahagoni. ART.NR. 5932. honung | Honey | honig. ART.NR. 5927. whitewash. ART.NR. 5921. svart | black | schwarz. ART.NR. 5988.
3) trätvätt | wood cleaner | holzseife. 0,5 L. ART.NR. 5944. 4) lasyrtvätt | stain stripper | lasur-entferner. 0,5 L. ART.NR. 5965.
5) konstrotting- & aluminiumcleaner | wicker- & aluminium cleaner | geflecht- % aluseife. 0,5 L. ART.NR. 5951. 6) textiltvätt | textile cleaner | stoffseife.
0,5 L. ART.NR. 5952. 7) textilimpregnering | textile protector | stoffschutz. 0,5 L. ART.NR. 5953

bättringsfärg | touch up paint |
ausbesserungslack .
20 ml.
valnöt | walnut | walnuss.
ART.NR. 971
mahogny | mahogany | mahagoni.
ART.NR. 976
honung | Honey | honig.
ART.NR. 972
träolja | wood oil | holzöl.
3 L. ART.NR. 935
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träolja | wood oil | holzöl.
1 L. ART.NR. 939

kinesisk träolja | chinese wood oil
| chinesisches holzöl.
2,5 L. ART.NR. 962

kinesisk träolja | chinese wood oil
| chinesisches holzöl.
1 L. ART.NR. 961

vit | white | weiss.
ART.NR. 977
svart | black | schwarz.
ART.NR. 978

dynor ingår!
cushions included!
kissen einbegriffen!
1

4
2

3

paviljongväggar utan fönster | gazebowalls without window | pavillonwände ohne fenster
vit | white | weiss. ART.NR. 352300
blå | blue | blau. ART.NR. 352330
svart | schwarz | black. ART.NR. 352370

1) display dynor | display cushions | display kissen. ART.NR. 9480, 2) display underhållsprodukter | display maintenance | display pflegeprodukte. ART.NR. 9483, 3) display dynfodral/möbelskydd | display cushion case/furniture protection | display kissen bezüge/
möbelschutz. ART.NR. 9481, 4) display reklamtub, 2-sidig | display advertise, 2-sided | display
werbung, 2 seiten. ART.NR. 9482

övrigt

paviljongväggar med fönster | gazebowalls with window | pavillonwände mit fenster
vit | white | weiss. ART.NR. 351300
blå | blue | blau. ART.NR. 351330
svart | schwarz | black. ART.NR. 351370

paviljongtak | gazeboroof | pavillondach
vit | white | weiss. ART.NR. 3535300
blå | blue | blau. ART.NR. 3535330
svart | schwarz | black. ART.NR. 3535370

hammocktak | hammock canopy | schaukeldach.
ART.NR. 9433, polyester/plast
ART.NR. 94337, polyester/plast
ART.NR. 94338, polyester/plast

möbeltassar | nylon feet | nylonfüsse.
4 st. ART.NR. 950

hammockskydd | hammock cover | schaukelschutz. ART.NR. 940001

ART.NR. 941, allround
ART.NR. 945, allround
ART.NR. 949, allround

möbelskydd | furniture cover | möbelschutz.
160x225x95 cm. ART.NR. 946160
225x225x95 cm. ART.NR. 946225
350x225x95 cm. ART.NR. 946350
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design: karl malmvall

b68 cm
d67 cm
h107 cm

b64 cm
d65 cm

b67 cm
d66 cm
h107 cm

b67 cm
d66 cm
h107 cm

E

älgö. ART.NR. 1811
b67 cm
d70 cm
h104 cm

polar. ART.NR. 721102

b59,6 cm
d72 cm
h108 cm

b64,5 cm
d100 cm
h99 cm

dalhem. ART.NR. 76119
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b67 cm
d67 cm
h103 cm

design: karl malmvall

listen. ART.NR. 161177

klippan. ART.NR. 661102
b67 cm
d65 cm
h81 cm

amelia. ART.NR. 45012

amelia. ART.NR. 451102

b61 cm
d67 cm
h83 cm

viking. ART.NR. 10312

saga. ART.NR. 741102
b63,5 cm
d69 cm
h108 cm

cecilia. ART.NR. 5711077

b63 cm
d69 cm
H96 cm

cecilia. ART.NR. 50102

b59 cm
d61 cm
H84 CM

sofiero/läckö. ART.NR. 15012

embla. ART.NR. 121102
b63 cm
d69 cm
h107 cm

ofelia. ART.NR. 551108
b62,5 cm
d61 cm
H88 cm

visby. ART.NR. 230177

b79 cm
d84 cm
h100 cm

hacienda. ART.NR. 20118

där inget annat anges, är trämöbeln tillverkad av FSC-certifierad svensk furu. samtliga trämöbler är tillverkade på vår fabrik i hillerstorp, sverige. klimatsmart.
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B78 cm
d82 cm
h101 cm

b70 cm
d75 cm
H77 cm

gotland. FSC ART.NR. 170177
FSC art.nr. 170144

sandvik. ART.NR. 3211
b51 cm
d60 cm
h93 cm

saga. ART.NR. 740602

herrgård. ART.NR. 191177

b52 cm
d60 cm
h93 cm

design: karl malmvall

b65 cm
d62 cm
h91 cm

b46 cm
d62 cm
h91 cm

älgö. ART.NR. 180601

b41 cm
d54 cm
h88 cm

cecilia. ART.NR. 570602

embla. ART.NR. 120602
b36 cm
d54 cm
H84 cm

b64 cm
d65 cm
h98 cm

amelia. ART.NR. 47012
b45 cm
D50 CM

kalmar. ART.NR. 61042

b47 cm
d60 cm
h91 cm

amelia. ART.NR. 450602
b43 cm
d60 cm
h82 cm

torpet. ART.NR. 220477

b36 cm
d54 cm
h84 cm

vaxholm. ART.NR. 710477
design: karl malmvall

b38 cm
d54 cm
H84 cm
b58 cm
L185 cm

b71 cm
L137 cm

d82 cm
l180 cm

l181 cm
b70 cm

E

figeholm. ART.NR. 810477
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åre. del av set. ART.NR. 151077
lackad akacia

rudö. ART.NR. 83112

alabama. ART.NR. 2182

dalom. ART.NR. 87112

älgö. ART.NR. 8511

där inget annat anges, är trämöbeln tillverkad av FSC-certifierad svensk furu. samtliga trämöbler är tillverkade på vår fabrik i hillerstorp, sverige. klimatsmart.
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FSC

110x212/272/332x72 cm. ART.NR. 13452

110x180/230x71 cm. ART.NR. 12302

90x200/250/300 cm. ART.NR. 160044

90x150/210x72 cm. ART.NR. 92102

110x200/250/300x72 cm. ART.NR. 14002

110x190/240x72 cm. ART.NR. 12402

90x150/200x72 cm. ART.NR. 20902

100x165/225 (285)x72 cm. ART.NR.10282
iläggsskiva | extension | einlege.
100x60 cm. ART.NR. 10602

design: karl malmvall
E

90x140/170/200x72 cm. ART.NR. 19042

100

90x150/185x75,5 cm. ART.NR. 18591

90x165x68 cm. ART.NR. 56196

90x75/140/205x72 cm. ART.NR. 92051

100x170/270x72 cm. ART.NR. 1027

där inget annat anges, är trämöbeln tillverkad av FSC-certifierad svensk furu. samtliga trämöbler är tillverkade på vår fabrik i hillerstorp, sverige. klimatsmart.
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design: karl malmvall
100x180x72 cm. ART.NR. 10802

90x165x74 cm. ART.NR. 160977

80x140x69 cm. ART.NR. 41402

90x165x66,5 cm. ART.NR. 16598

90X165x66 cm. ART.NR. 1916577

100X165(225/285)x72 cm. ART.NR. 122877
iläggsskiva | extension | einlege.
90x60 cm. art.nr. 126077

80x104/150x72 cm. ART.NR. 81042

86x150x73 cm. ART.NR. 86152

80x150x72 cm. ART.NR. 15082

90x150x70 cm. ART.NR. 15092

120x72 cm. ART.NR. 12002

85x150x72 cm. ART.NR. 851577
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där inget annat anges, är trämöbeln tillverkad av FSC-certifierad svensk furu. samtliga trämöbler är tillverkade på vår fabrik i hillerstorp, sverige. klimatsmart.
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shabby chic. 90x160x72 cm. ART.NR. 3579016
90x195x72 cm. art.nr. 3579019

1

80x140x70 cm. ART.NR. 40809

1. 69,5x69,5x72,5 cm. ART.NR. 70702
2. 70x68 cm. ART.NR. 07082

åre. 70x68 cm. del i grupp. ART.NR. 150177
lackad akacia.

68x109x66 cm. ART.NR. 116877

80x135x69 cm. ART.NR. 81352

90x23/70/117x72 cm. ART.NR. 92032

23/45,5x85x72 cm. ART.NR. 96002

balkongbord 49,5x80x53 cm. ART.NR. 25802

2

1. 75x73 cm. ART.NR. 700077
2. 63x63x73 cm. ART.NR. 700777

h
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et!

gotland. FSC 61x120x44 cm. ART.NR. 1761277
FSC 61x120x44 cm. art.nr. 1761244
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gotland. FSC 61x61x44 cm. ART.NR. 1760677
FSC 61x61x44 cm. art.nr. 1760644

där inget annat anges, är trämöbeln tillverkad av FSC-certifierad svensk furu. samtliga trämöbler är tillverkade på vår fabrik i hillerstorp, sverige. klimatsmart.
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shabby chic. 40X90x45 CM. ART.NR. 3574090

40,5X126x45 CM. ART.NR. 1204077

40x120 cm. ART.NR. 40122

43x87,5 cm. ART.NR. 88302

45x46x45 cm. ART.NR. 35042

52x51x41 cm. ART.NR. 45042

Dynlåda | cushion bag | kissenbox.
50x128x52 CM. ART.NR. 128502

Dynlåda | cushion bag | kissenbox.
128X50X58 CM. ART.NR. 1286077

där inget annat anges, är trämöbeln tillverkad av FSC-certifierad svensk furu. samtliga trämöbler är tillverkade på vår fabrik i
hillerstorp, sverige. klimatsmart.

53x80x71 cm. ART.NR. 891177
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Vårda dina
möbler,
sid 86- 87
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Ny hemsida!

vI hAr fräSchAt upp vår hEMSIDA. på hEMSIDAN hIttAr Du flEr MöblEr äN I kAtAlogEN, frågor & SvAr,
SkötSElråD och härlIgA INSpIrErANDE bIlDEr. SAkNAr Du Något? hör gärNA Av DIg tIll oSS.

SE

vI rESErvErAr oSS för EvENtuEllA proDuktuppDAtErINgAr och tryckfEl. Av trycktEkNISkA Skäl kAN vArIAtIoNEr I färgEr förEkoMMA. photo | kArl ANDréN, ANDErS kjEllbErg, SAM SjöStEDt, torbjörN
SkogEDAl, lArS åkErStröM, curt EkbloM, frEDrIk MårtENSSoN, StEphAN boZIc, kAllE pAlMér, jESpEr pEtErSSoNproDuktIoN | bublIES koMMuNIkAtIoN Ab tryck | fyrA puNktEr Ab auGustI 2010

www.hillerstorp.se

