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TRÄ

Välkommen till Hillerstorp!

ar dig till
Färg fältet lots
erial!
rätt sorts mat

METALL

I årets katalog hittar du våra möbler indelade efter material, och med undergrupper där
det behövs. Bläddra efter rätt färg i högermarginalen eller kolla in innehållsförteckningen
på sid 4–5.

CAMPING

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

ROTTING
CAFÉ
DYNOR
SOLSKYDD

www.hillerstorp.se
På vår hemsida kan du läsa mer om
oss och våra produkter. Gör gärna
ett besök där.
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Njut av en helsvensk sommar
Vårt hjärta klappar lite extra för trämöbeln. Det är kanske inte så konstigt, eftersom
vi har tillverkat produkter i furu i över 80 år. Från tallskogarna i norra Sverige hämtar vi
vårt virke, som på vår fabrik i 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.

Alla möbler som tillverkas i Hillerstorp är FSC-certifierade.
Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.
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By buying products with
the FSC label you are
supporting the growth
of responsible forest
Management worldwide.

© 1996 Forest Stewardship Council A. C.

ISO 9001
ISO 14001
KVALITETS
& MILJÖ
CERTIFIERAD

1450
SS-EN 45012
EMS
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shabby chic

h

Shabby Chic
8

taljerna för
Vi ha r arbetat med de
patina som
att skapa den härliga
oltserar med
äldre möbler of ta st

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 kärnfuru och är laserade först i vitt, därefter
i grått. Dyna ingår. För mer information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

bord | table. 90x160x72 cm. art.nr. 3579016.
bord | table. 90x195x72 cm. art.nr. 3579019.
bänk | bench. 40x90x45 cm. art.nr. 3574090.
trenton. stol | chair. b51xd53xH101 cm. art.nr. 357110.
dyna ingår | cushion inlcuded.
infälld fåtölj | inset chair. le mans. b60xd63xh85 cm. art.nr. 33101.

TRÄ | DINING

S tällbar i 7
olika lägen!
Fälls ihop
när den inte
behövs.

Embla

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 av kärnfuru och förses med gyllene
honungsfärgad lasyr. Embla är FSC-märkt.
För mer information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

fåtölj | chair. B67XD66XH107 cm. art.nr. 121102.
bord | table. 110x212/272/332x72 cm. art.nr. 13452.

D yna + design:
Art.nr. 98043 0 0

dyna | cushion. art.nr. 9804300.

passar Embla,
F ler d ynor som
se sid 182- 189
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Butterfly iläggsskiva
skapar extra plats
för dina goda vänn er!

!
NYHET

Saga
10

Saga finns att få som högryggad fåtölj eller som klappstol. Klappstolen, med samma
designtema som högryggade storasyster, fungerar utmärkt på egen hand och passar
såväl till bordet på bilden som något av våra mindre bord. Möblerna är tillverkade i
FSC-certifierad laserad kärnfuru. För mer information om vårt modellutbud i trä, se
sid 48–51.

KLAPPSTOL | CHAIR FOLDABLE. B51XD60XH93 CM. ART.NR. 740602.
BORD | TABLE. 110x200/250/300X72 CM. ART.NR. 14002.
DYNA + DESIGN | CUSHION + DESIGN. ART. NR. 7504300.
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TRÄ | DINING

2

vän i saga-familjen

h

saga fåtölj. ART.NR. 741102, se mer på sid 10

1

klappstolen är robust med kärleksfullt
utformade detaljer. tillverkad av fsc-certifierad
kärnfuru.

2 saga finns också i valnötslasyr.
FÅTÖLJ | RECLINER CHAIR. B67X66X107 CM. ART.NR. 741101.
BORD | TABLE. 120X72 CM. ART.NR. 12001.
DYNA + DESIGN | CUSHION + DESIGN. ART. NR. 98062450.

sar till
D ynor som pas
2- 189
Saga? S e sid 18
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Cecilia
12

Cecilia fåtölj finns i flera färgval. Mahogny, Honung, Valnöt,
Vit, Svart och Grå lasyr
Cecilia är vår mest prisvärda 7-positionsfåtölj. I samma serie finns även förutom
standardfåtöljen, en fåtölj med låg rygg samt en klappstol. Cecilia tillverkas av FSCmärkt kärnfuru och finns i flera färger. För mer information om vårt modellutbud i
trä, se sid 48–51.

FÅTÖLJ | CHAIR. B64XD69XH108 CM. ART.NR. 571105.
BORD | TABLE. 100X165 (225/285)X72 CM. ART.NR. 12285.
ILÄGGSSKIVA | EXTENSION. 100X60 CM. ART.NR. 12605.
DYNA + DESIGN | CUSHION + DESIGN. ART.NR. 985569.

Fåtölj med låg rygg

1

baka
lia fåtölj.
Luta dig till
ek t till Ceci
passar perf
Dyna 985569

TRÄ | DINING

2

vän i cecilia-familjen i mahognylasyr

h

cecilia fåtölj låg. ART.NR. 50106, se mer på sid 48

1

FÅTÖLJ | CHAIR. B64XD69XH108 CM. ART.NR. 571102.

2 FÅTÖLJ | CHAIR. B64XD69XH108 CM. ART.NR. 5711077.

FÅTÖLJ | CHAIR. B64XD69XH92 CM. ART.NR. 50102.

BORD | TABLE. 100X165 (225/285)X72 CM. ART.NR. 122877.

BORD | TABLE. 90x150/200X72 CM. ART.NR. 20902.

ILÄGGSSKIVA | EXTENSION. 100X60 CM. ART.NR. 126077.
DYNA + DESIGN | CUSHION + DESIGN. ART. NR. 9807070.

D yna + design:
Art.nr. 985569

passar
F ler d ynor som
sid 182- 189
till Cecilia? S e
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Vår mest populära furumöbel genom tiderna! Du
kan även komplettera med
däckstolar och pallar :-)
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Amelia
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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 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 av FSC-märkt kärnfuru och finns i vitt eller honungsfärgad lasyr. För mer
information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

FÅTÖLJ | CHAIR. B68XD67XH108 CM. ART.NR. 4511077.
BORD | TABLE. 110X212/272/332X72 CM. ART.NR. 134577.
DYNA + DESIGN | CUSHION + DESIGN. ART. NR. 985569.

8xD140 cm.
| steamer. b6
30 0.
amelia . däckstol | cushion. design
2. dyna
ART.NR. 4711

2

extra sittplats

TRÄ | DINING

1

1

FÅTÖLJ | CHAIR. B68XD67XH108 CM. ART.NR. 451102.

KLAPPSTOL | FOLDING CHAIR. B47XD60XH91 CM. ART.NR.
450602.
KLAPPSTOL MED ARMSTÖD | FOLDING CHAIR WITH ARMRESTS.
B65X62X91 CM. ART. NR. 47012.
BORD | TABLE. 110X212/272/332X72 CM. ART.NR. 13452.

PALL | STOOL. B52XD51XH41 CM. ART.NR. 45042.

2

iläggsskiva | extension
Två iläggsskivor av butterfly-typ ryms under bordet.
genom ett enkelt handgrepp kan du fälla ut den ena
eller båda och få ett riktigt rymligt och stort bord
med plats för många (332 cm långt med båda iläggsskivorna).

D yna + design:
Art.nr. 985569

passar till
F ler d ynor som
182- 189
Amelia? S e sid
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Dyna 98072733 passar
utmärkt till Listen valnöt

Listen

Listen följer ett modernt och stramt formspråk. Tillsammans med den kraftiga och
trendriktiga valnötslasyren får möbeln en unik karaktär. Möblerna är tillverkade av
FSC-certifierad kärnfuru i valnötslasyr.

STOL | CHAIR. B59XD78XH107 CM. ART.NR. 161101.
BORD | TABLE. B90XL165XH74 CM. ART.NR. 16091.
design: karl malmvall
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vit 2-sitssoffa!

TRÄ | DINING

sar till Läckö?
D ynor som pas
S e sid 19 8-203

Läckö

En möbel i välkänt snitt. Använd hela gruppen som matgrupp eller kanske soffan
som solitär på terrassen. Röda dynor med vitt kantband accentuerar Läckö på rätt
sätt! Gruppen är tillverkad av FSC-märkt kärnfuru och förses med vit lasyr. För mer
information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

FÅTÖLJ | CHAIR. B59XD61XH84 CM. ART.NR. 1501777.
SOFFA 3-SITS | SOFA 3-SEATER. B157XD61XH84 CM. ART.NR. 1503777.
BORD | TABLE. 80X135X72 CM. ART.NR. 8135777.
DYNA + DESIGN | CUSHION + DESIGN. ART.NR. 85320
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sar till Visby?
D ynor som pas
S e sid 19 8-203

Visby
18

Vitlaserad soffgrupp i FSC-certifierad 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?
För mer information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

fåtölj | chair. b62xd61xh87 cm. art. nr. 230177.
soffa | sofa. 160x61x87 cm. art.nr. 230377.
bord | table. 85x150x72 cm. art. nr. 851577.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 85341

Platsbesparande!
Soffa, bord och stolar
går alla att fälla ihop!

TRÄ | DINING
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Torpet

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 av FSC-märkt kärnfuru och förses med vit vattenbaserad
lasyr. För mer information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

klappstol | folding chair. B43XD60XH82 cm. art.nr. 220477.
soffa hopfällbar | sofa foldable. B126XD60XH82 cm. art.nr. 220577.
bord hopfällbart | table foldable. 68x110x66 cm. art.nr. 116877.
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sar till Viking?
D ynor som pas
S e sid 19 8-203

Viking
20

Viking är en modern stram möbel med fräscht formspråk. Bordet på bilden mäter
70x140 cm. Gruppen kan kombineras med antingen ett bord och fyra fåtöljer,
eller som bilden visar med två bord och åtta fåtöljer. Tillverkad av FSC-certifierad
kärnfuru. För mer information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

fåtölj | CHAIR. B61XD67XH83 CM. ART.NR. 10312.
bord | TABLE. B70XL140XH71 CM. ART.NR. 70142.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 85070.

D yna + design:
Art.nr. 98340

sar till Pola r?
D ynor som pas
S e sid 182- 189

TRÄ | DINING

Polar fåtölj finns även
i svart lasyr och valnötslasyr!

Polar

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 av FSC-märkt kärnfuru och förses med gyllene honungsfärgad lasyr. För mer
information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

fåtölj | chair | sessel. B67XD70XH104 cm. art.nr. 721102.
bord | table | tisch. 110x190/240x72 cm. art.nr. 12402.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 98340.
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Vackra detaljer som för
tankarna till New England

F inns även i grått!

Komplettera med en bänk
för fler sittplatser

!
NYHET

Bullerö
22

Helt ny grupp från Hillerstorp. Ställbar för komfortens skull, hopfällbar av praktiska skäl, trendriktigt vit samt
formgiven enligt klassisk skandinavisk möbeltradition. Finns som matgrupp eller i lounge-version. Bullerö
tillverkas av FSC-märkt kärnfuru i vit lasyr. För mer information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

FÅTÖLJ | CHAIR. B64XD64XH108 CM. ART.NR. 38411077.
BORD | TABLE. 100X165 (225/285)X72 CM. ART.NR. 122877.
ILÄGGSSKIVA | EXTENSION. 100X60 CM. ART.NR. 126077.
BÄNK | BENCH. 40X120X45CM. ART.NR. 1204077.
DYNA + DESIGN | CUSHION + DESIGN. ART.NR. 85341.
prydnadskuddar 5-pack | decorative cushions 5-pack.
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.

!
NYHET

1

Bullerö finns även i loungeutförande, se sid 30–31

du på

!
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2
1

FÅTÖLJ | CHAIR. B69XD75XH79 CM. ART.NR. 3840177.

SOFFA 3-SITS | SOFA 3-SEATER. 185X75X79 CM.
ART.NR. 3840377.
BORD | TABLE. 61X120X44 CM. ART.NR.1761277.
DYNA | CUSHION. 49x53x8 CM. ART.NR. 85341.
STJÄRNKUDDE | STAR CUSHION. 45X45 CM. ART.NR. 45234.
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bullerö cafébord art.nr. 07005 passar fint
till cecilia klappstol art.nr. 570605, se sid 33.
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Gotland
24

Riktigt snygg soffgrupp i vitt eller värmebehandlad ask. 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 nästa sida.
Gotland av FSC-certifierad kärnfuru eller FSC-certifierad ask. För mer information
om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

fåtölj | chair. b70xd75xH79 cm.

art.nr. 170177.

soffa | sofa. b182xd75xH79 cm.

art.nr. 170377.

bord | table. 60x120x44 cm.
bord | table. 60x6ox44 cm.

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

dyna + design | cushion + design. art.nr. 91341.

ThermoTreated

TM

?
be handling
mer om termo rmation i den gula
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ttar du mer
på sid 115 hi
inforutan.

2

sittplatser i trädgården behövs
bänk | bench. b88xd35xh43 cm. art.nr. 88302.

TRÄ | LOUNGE

1

1

fåtölj | chair. b70xd75xH79 cm.

soffa | sofa. b182xd75xH79 cm.
bord | table. 60x120x44 cm.
bord | table. 60x6ox44 cm.

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

art.nr. 1761244.
art.nr. 1760644.

dyna + design | cushion + design. art.nr. 9104300.

2

rullsoffa | ROLLSOFA. b205xd77xh79 cm.
bordsskivan är försedd med hål för parasoll. Ø 35 mm.
art.nr. 1761177.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 91341.

otland?
F ler d ynor till G
S e sid 190 - 19 1
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passar till
F ler d ynor som
182- 189
Klippan? S e sid

Klippan
26

Klippan fåtölj är inte bara färdigmonterad, hopfällbar, ställbar i sju lägen och FSC-certifierad,
utan även laserad i valnötslasyr. Den snygga valnötslasyren ger möbeln ett sobert utseende
samt en vattenavvisande yta. På bilden ovan syns även Bord 1095, ett fast bord med längd
på 195 cm. Dolt under ett snyggt mässingsbeslag mitt på bordet finns ett parasollhål för
sommarens soliga dagar.

FÅTÖLJ | CHAIR. B67XD67XH103 CM. ART.NR. 661101.
BORD | TABLE. B100XL195xH72 CM. ART.NR. 10951.
DYNA | CUSHION. B50XL107xT8 CM. ART. NR 98064762.

MADE IN SWEDEN

Unik fällmekanism!

TRÄ | LOUNGE & DINING

KLAPPSTOL | FOLDING CHAIR. B46XD62XH91 CM. ART.NR. 180601.

Älgö

Älgö, skapad av formgivaren Karl Malmvall, är en vacker stol. Skålad sits och rygg borgar för
god komfort. Bordet förlängs smidigt med ett enkelt handgrepp och stolen fälls enkelt ihop
för smidig förvaring. Granitskivan ger dig en praktisk avställningsyta även för varma föremål.
Valnötslasyren förstärker möbelns exklusiva uttryck.
För mer information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

BORD | TABLE. B90XL75/140/205XH72 CM. ART.NR. 92051.
dyna + design | cushion + design. ART.NR 7504300.
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design: karl malmvall

27

Kolla in våra prydnadskuddar! Se sid 203

a

Södertorp
28

b

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 av FSC-märkt kärnfuru och förses med vit eller svart vattenbaserad
lasyr. Passar såväl inne som ute. För mer information om vårt modellutbud i trä,
se sid 48–51.

c

d

a) hörndel | corner section. 73x73x70 cm.
art.nr. 667177.
b) mittdel | mid section. 66x73x70 cm.
art.nr. 667077.
c) pall | hocker. 66x71x30 cm.
art.nr. 667277.
d) bord | table. 80x80x39 cm.
art.nr. 803977.
dynor | CUSHIONS
HÖRNDEL | CORNER SECTION. ART.NR. 5436744.
MITTDEL | MID SECTION. ART.NR. 5496744.
pall | hocker. ART.NR. 5426744.

1

ällen,
bärhjälp
höver till kv
dig de t du be
flyt ta med
77
. art.nr 8911
53x80x71 cm

TRÄ | LOUNGE

2
1

dynor som passar perfekt till södertorp
art.nr. 5496744

2

klassisk design
a) hörndel | corner section. 73x73x70 cm. art.nr. 66718.
b) mittdel | mid section. 66x73x70 cm. art.nr. 66708.
stadig, robust och klassisk ribbdesign. du kombinerar
de fyra lösa delarna precis efter eget smak och tycke.
c) pall | hocker. 66x71x30 cm. art.nr. 66728.
d) bord | table. 80x80x39 cm. art.nr. 80398.
dynor | CUSHIONS
HÖRNDEL | CORNER SECTION. ART.NR. 543300.
MITTDEL | MID SECTION. ART.NR. 549300.
pall | hocker. ART.NR. 542300.
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Bullerö

Helt ny grupp från Hillerstorp. Trendriktigt vit samt formgiven enligt klassisk skandinavisk
möbeltradition. Finns som matgrupp eller i lounge-version. Bullerö tillverkas av FSC-märkt
kärnfuru i vit lasyr. För mer information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

FÅTÖLJ | CHAIR. B69XD75XH79 CM. ART.NR. 3840177.
SOFFA 3-SITS | SOFA 3-SEATER. B182XD75XH79. ART.NR. 3840377.
BORD | TABLE. 60X120X44 CM. ART.NR. 1761277.
DYNA + DESIGN | CUSHION + DESIGN. ART.NR. 85341.
STJÄRNKUDDE | STAR CUSHION. 45X45 CM. ART.NR. 45234.

30

!
NYHET

F inns även i grått!

Bullerö finns även
i Dining-utförande, se sid 122

1

Wilma är ett nytillskott
med klassisk nordisk design

2
1

FÅTÖLJ | CHAIR. B64XD64XH108 CM. ART.NR. 38411077.

BORD | TABLE. 100X165 (225/285)X72 CM. ART.NR. 122877.

TRÄ |TRÄ
LOUNGE
| LOUNGE
& DINING

!
NYHET
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bulla upp med kuddar
vi har många dynor och prydnadskuddar att
välja bland. se mer på sid 203

2 wilma
FÅTÖLJ | CHAIR. B64XD64XH81 CM. ART.NR. 7201977.

ILÄGGSSKIVA | EXTENSION. 100X60 CM. ART.NR. 126077.

SOFFA | SOFA. B164XD64XH81 CM. ART.NR. 7203977.

BÄNK | BENCH. 40X120X45CM. ART.NR. 1204077.

BORD | TABLE. 80X140X70 CM. ART.NR. 4080977.

DYNA + DESIGN | CUSHION + DESIGN. ART.NR. 85341.

DYNLÅDA | CUSHION BAG. SE SID 202. ART.NR. 1286977
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Art.nr 90960 passar
utmärkt till Herrgård vit.

Herrgård
32

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 kärnfuru. För mer information om vårt modellutbud i trä, se
sid 48–51.

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

TRÄ | LOUNGE • CAFÉ

Art.nr 7507050 passar
utmärkt till Bullerö Café.

Bullerö

Bullerö är en av årets nyheter och utgör en hel produktfamilj. Här i caféutförande
med en nätt hopfällbar stol och ett speciellt framtaget bord. Bordet har en unik
benställning med tre ben som gör det lättare att placera bordet stabilt även om
underlaget inte är helt jämt.

cecilia. KLAPPSTOL | FOLDING CHAIR. B41xD54xH88 CM. ART.NR. 570605.
bullerö. BORD | TABLE. Ø70x72 CM. ART.NR. 07005.
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Åre
34

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! För mer
information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

2-pack klappstol | 2-pack folding chair. b38xd54xh84 cm.
ART.NR. 15677.
ART.NR 1568.
bord | table. b58xl58xh72 cm.
soffa | sofa. B100xd54xh84 cm.

art.nr. 1585877.
art.nr. 15577.

art.nr. 158588.

air.
| folding ch
77.
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fige holm. klappstol
81
.
.NR
.
4 cm. ART
.NR. 70 0777
B36xD54xH8
h73 cm. ART
e. b63xd63x
bord | tabl

TRÄ | CAFÉ

Vaxholm

Vaxholm, i likhet med systerstolen Figeholm, är båda klassiker i den svenska
trädgårdsmöbelfaunan. Enkelt och nätt utförande, smidigt hopfällbara och vitlaserade
för att förstärka den klassiskt romantiska stilen. Två olika fällbara bord finns att
välja på. Tillverkad av FSC-certifierad, vitlaserad kärnfuru. För mer information om
vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

KLAPPSTOL | FOLDING CHAIR. B36XD54XH84 CM. ART.NR. 710477.
BORD | TABLE. Ø76XH73 CM. ART.NR. 700077.
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Dalom
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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 av
FSC-märkt kärnfuru och förses med vattenbaserad lasyr.

vitlaserad/svart tak | white stain/black canopy.
b207xd125xH160 cm. art.nr. 2333771.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 905300.

e sid 190 - 19 1
Dalom-d ynor? S

ra hammockGlöm inte kolla in vå
22 1
tillbehör! S e sid 21 9-

dalom. vitlaserad/svart tak | white stain/black canopy.
b207xd125xH160 cm. art.nr. 2333771.

dalom. honungslasyr/beige tak | honey stain/beige canopy.
b207xd125xH160 cm. art.nr. 23332.

dalom. svartlaserad/vitt tak | black stain/white canopy.
b207xd125xH160 cm. art.nr. 23338.

dalom. svartlaserad/svart tak | black stain/black canopy.
b207xd125xH160. art.nr. 233381.

TRÄ | RELAX

dalom. vitlaserad/vitt tak | white stain/white canopy.
b207xd125xH160 cm. art.nr. 233377.

!
NYHET

dalom. grålaserad/vitt tak | grey stain/white canopy.
b207xd125xH160 cm. art.nr. 23335.
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Ställbar i rygg och sits.
F inns även i valnöt!
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Dalom
solvagn
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Dalom solvagn ger dig plats för lata dagar. Stabil konstruktion, rejält med plats samt
ställbar rygg och sits inbjuder till långa pass i sommarsolen. Försedd med hjul som gör
den enkel att placera i solens riktning. Eller rulla den till närmsta skugga och pusta ut
en stund. Dalom Solvagn är FSC-märkt. För mer information om vårt modellutbud i
trä, se sid 48–51.

solvagn | sunlounger. b77xl179xH92 cm.
ART.NR. 87112.
dyna + design | cushion + design. ART.NR. 8404300.

sid 19 8-203
e
S
r?
o
yn
d
m
o
Dal

TRÄ | RELAX

Dalom
rullsoffa

Generös plats för två. Praktiskt bord mellan fåtöljerna för kaffe med dopp.
11 cm tjocka dynor. Utrymmesbesparande underhylla där tidningar och böcker kan
placeras vid varje pratstund. Vem vill du bjuda in? Dalom Rullsoffa är FSC-märkt.
För mer information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

dalom. rullsoffa | rollsofa. b180xd82xh101. ART.NR. 86112.
bordsskivan är försedd med hål för parasoll. Ø 35 mm.
dyna + design | cushion + design. ART.NR. 9004300.

sid 190 - 19 1
F ler d ynor? S e
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Kolla in resten av
Amelia-familjen på sida 14–15!
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Amelia
däckstol

40

Klassisk däckstol i påkostat utförande. Ställbar i sits och rygg gör att däckstolen passar de flesta och formgivningen tillhör en av de mest populära på Hillerstorp: Möbelfamiljen Amelia. Däckstolsdynor i många färger finns som tillbehör. Amelia Däckstol
är FSC-märkt. För mer information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

däckstol | steamer. b68xD140 cm. ART.NR. 47112.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 7404300.

e sid 19 8-203
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TRÄ | RELAX
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Slöinge

Hammock Slöinge ger dig plats för lata dagar. Den stabila konstruktionen, goda
komforten och generösa sittytan ger plats för mer än en. Taket är gjort av polyester
och ger ett gott skydd mot väder och vind. Slöinge Hammock är FSC-märkt.

hammock | swing. b196xd125xh160 cm. sitsbredd | seat width. 150 cm.
ART.NR. 83332.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 9806070.

sid 182- 189
F ler d ynor? S e
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b58 cm
l185 cm

Perfekta dynan
till Rudö solvagn:
Dyna + design
945070.

b71 cm
l137 cm
h94 cm

Rudö

Alabama

Gotland

Wisborg

RUDÖ. SOLVAGN | SUNLOUNGER. ART.NR. 831177. DYNA | CUSHION. 945070.
ALABAMA. SOLVAGN | SUNLOUNGER. ART.NR. 2182. DYNA | CUSHION. 85341
GOTLAND. RULLSOFFA | ROLLSOFA. bordsskivan är försedd med hål för parasoll. Ø 35 mm. ART.NR. 1761177. b77xl205xh79 cm.
DYNA + design | CUSHION + design. 91341.

42

wisborg. SOFFA | SOFA. GRÅLASYR. B140XD64XH86. ART.NR. 11025.

TRÄ | RELAX

Visby

Vitlaserad soffgrupp i FSC-certifierad 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?
För mer information om vårt modellutbud i trä, se sid 48–51.

visby. soffa 3-sits | sofa 3-seater. 160x61x87 cm. art.nr. 230377.
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Lund
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Hur kunde träsoffor för utomhus bruk se ut på 30-talet? Jo, som Lund! Enkel och
genomtänkt utförande ger komfort och ergonomi men samtidigt ett tilltalande yttre.
Ställ en i bersån. Sätt dig och njut. Lund är FSC-märkt.

SOFFA | SOFA. B139XD77XH87 CM. ART.NR. 214077.

TRÄ | RELAX

Drömminge

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. b135xd49xh82 cm.
art.nr. 96225.

art.nr. 962277.

art.nr. 96228.

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

45

sandlåda | sandbox

Picnic
mini

Picnic Mini tillverkas av FSC-märkt kärnfuru och förses med vattenbaserad lasyr.
se nästa sida för artikelnr. see next page for art.no.
sandlåda | sandbox. 120x120x25 cm. lock ingår | cover included. ART.NR. 121225

46

lock ingår
cover included

Picnic

Picnic Round

A-Picnic

TRÄ | PICNIC

Picnic Mini

picnic mini. B106xL90xh51 cm.

art.nr. 960977.

Natur | natural. 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.
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E

ek | oak

valnötslasyr | walnut stain

svart lasyr | black stain

honungslasyr | honey stain

ställbar | adjustable

Mahognylasyr | mahogany stain

ihopfällbar | foldable

stapelbar | stackable

vit lasyr | white stain

amelia. ART.NR. 451102
b68xd67xh107 cm

saga. ART.NR. 741101
b67xd66xh107 cm

embla. ART.NR. 121102
b67xd66xh107 cm

polar. ART.NR. 721102
b67xd70xh104 cm

cecilia. ART.NR. 50106
B63xD69xH96 cm

blidö. ART.NR. 9960101
b63xd69xh92 cm

dalhem. ART.NR. 7611977
b64,5xd100xh99 cm

viking. ART.NR. 10312
B61xD67xH83 cm

t!
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ny
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listen. ART.NR. 161177
b59,6xd72 cmxh108 cm
design: karl malmvall

sofiero/läckö. ART.NR. 1501777
B59xd61xh84 cm

förlängningsbart | extendable

klippan. ART.NR. 661101
b67xd67xh103 cm

cecilia. ART.NR. 5711077
b63,5xd69xh108 cm

visby. ART.NR. 230177
b62,5xD61xH88 cm

hacienda. ART.NR. 20112
B79xD84xH100 cm

t!

he

ny

FSC VÄRMEBEHANDLAD FSC-ASK

Shabby chic

justerbara fötter | adjustable feet

t!

he

ny

sandvik. ART.NR. 32116
B78xd82xh101 cm

gotland. FSC ART.NR. 170177
		FSC art.nr. 170144
b70xd75xh77 cm

herrgård. ART.NR. 191177
b64xd65xh98 cm

bullerö. art.nr. 38411077
B64XD64XH108 cm

bullerö. art.nr. 3840177
B69XD75XH79 cm

wilma. ART.NR. 7201977
B64XD64XH81 CM

älgö. ART.NR. 180601
B46xD62xH91 cm.
design: karl malmvall

amelia. ART.NR. 47012
b65xd62xh91 cm

amelia. ART.NR. 450602
b47xd60xh91 cm

saga. ART.NR. 740602
b51xd60xh93 cm

embla. ART.NR. 120602
b52xd60xh93 cm

cecilia. ART.NR. 570602
B41xD54xH88 cm

kalmar. ART.NR. 61046
b45xd50xh82 cm

torpet. ART.NR. 220477
b43xd60xh82 cm

där inget annat anges, är trämöbeln tillverkad av FSC-certifierad kärnfuru.

E

ek | oak

valnötslasyr | walnut stain

svart lasyr | black stain

vaxholm. ART.NR. 710477
b36xd54xh84 cm

honungslasyr | honey stain

ställbar | adjustable

FIGEHOLM. ART.NR. 810477
b36xd54xh84 cm

stapelbar | stackable

åre. lackad akacia.
ART.NR. 15677
b38xd54xh84 cm

vit lasyr | white stain
justerbara fötter | adjustable feet

amelia. ART.NR. 47112
b68xl140 cm

rudö. ART.NR. 831177
b58xl185 cm

Shabby chic

FSC VÄRMEBEHANDLAD FSC-ASK

förlängningsbart | extendable

alabama. ART.NR. 2182
b71xl137 cm

dalom. ART.NR. 87112
b82xl180 cm

Aluminium

FSC

älgö. ART.NR. 8511
b70xl181 cm
design: karl malmvall

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

90x200/250/300 cm.
ART.NR. 1600444

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

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

90x150/210x72 cm.
ART.NR. 92106

90x150/200x72 cm.
ART.NR. 159291

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

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

110x170(230/290)x72 cm.
ART.NR.11702
iläggsskiva | extension.
110x60 cm. ART.NR. 11062

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

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

100x195 cm.
ART.NR. 10951

90x165x68 cm.
ART.NR. 56196

100x180x72 cm.
ART.NR. 10802

90x165x74 cm.
ART.NR. 16091
design: karl malmvall

80x140x69 cm.
ART.NR. 41402

90x165x66,5 cm.
ART.NR. 16592

90X165x66 cm.
ART.NR. 196577

100X165(225/285)x72 cm.
ART.NR. 12285
iläggsskiva | extension.
90x60 cm. art.nr. 12285

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

där inget annat anges, är trämöbeln tillverkad av FSC-certifierad kärnfuru.

| ÖVERSIKT
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Mahognylasyr | mahogany stain

ihopfällbar | foldable
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E

ek | oak

valnötslasyr | walnut stain

svart lasyr | black stain

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

honungslasyr | honey stain

ställbar | adjustable

86x150x73 cm.
ART.NR. 86152

ihopfällbar | foldable

90x150x70 cm.
ART.NR. 15092

Mahognylasyr | mahogany stain
stapelbar | stackable

vit lasyr | white stain
justerbara fötter | adjustable feet

120x72 cm.
ART.NR. 12001

85x150x72 cm.
ART.NR. 851577

Shabby chic

FSC VÄRMEBEHANDLAD FSC-ASK

förlängningsbart | extendable

shabby chic.
90x160x72 cm. ART.NR. 3579016
90x195x72 cm. art.nr. 3579019

70x140x71 cm.
ART.NR. 70142

t!

he

1

69,5x69,5x72,5 cm.
ART.NR. 70702

80x140x70 cm.
ART.NR. 4080977

åre. 58x58x72 cm.
ART.NR. 15677
lackad akacia.

2

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

ny

bullerö
Ø70x72 cm.
ART.NR. 07005

FSC
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80x135x69 cm.
ART.NR. 813577

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

85x23/68/113/72 cm.
ART.NR. 97005

70x20/80/140 cm.
ART.NR. 1571477
lackad akacia.

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

shabby chic. 40X90x45 CM.
ART.NR. 3574090

40,5X126x45 CM.
ART.NR. 1204077

40x120 cm.
ART.NR. 40122

där inget annat anges, är trämöbeln tillverkad av FSC-certifierad kärnfuru.

68x109x66 cm.
ART.NR. 116877

FSC

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

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

43x87,5 cm.
ART.NR. 88302

45x46x45 cm.
ART.NR. 35042

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

52x51x41 cm.
ART.NR. 45042

E

ek | oak

valnötslasyr | walnut stain

svart lasyr | black stain

honungslasyr | honey stain

ställbar | adjustable

ihopfällbar | foldable

Mahognylasyr | mahogany stain
stapelbar | stackable

vit lasyr | white stain

Shabby chic

justerbara fötter | adjustable feet

FSC VÄRMEBEHANDLAD FSC-ASK

förlängningsbart | extendable

södertorp SID 28–29

SödertorP.
SE SID 26-27 FÖR FULLSTÄNDIGT SORTIMENT OCH ARTIKELNR.

53x80x71 cm.
ART.NR. 891177

Dynlåda | cushion bag.
SE SID 202.
ART.NR. 128501

Dynlåda | cushion bag.
SE SID 202.
ART.NR. 1286977

TRÄ |TRÄ
PRODUKTÖVERSIKT
| ÖVERSIKT

där inget annat anges, är trämöbeln tillverkad av FSC-certifierad kärnfuru.
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Trä har sina sidor. Ibland är de av metall.
Möbler tillverkade i stål och aluminium skapar moderna möbler som är lätta att bära,
flytta och hantera. Vårt kinesiska dotterbolag, Hillerstorp Asia Ltd, tillverkar sedan flera
år tillbaka de möbler vi själva utvecklat och anpassat efter såväl moderna som klassiska
miljöer. Ibland kombinerar vi möblerna med älsklingsmaterialet trä och ibland får metallen
sällskap av Gaumo™ eller Quató™. Läs mer om dessa material till höger.

52

METALL

Quató och Gaumo?
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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Bordsskiva i Gaumo™
Ställbara fötter på bordet
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Nydala
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a

Nydala kallar vi vår mycket populära serie matmöbler i aluminium och textilene.
Här med bordsskiva och flera andra detaljer i Gaumo™. Nydala fåtölj finns i
två varianter, en hopfällbar och ställbar (7 olika lägen), samt en stapelbar. Bord
i flera storlekar finns att välja mellan och solvagn finns som tillval. Bordet på
bilden har en så kallad butterflyskiva, en iläggsskiva som enkelt fälls ihop och
förvaras under bordsskivan då den inte används. Uppfälld ger den plats för minst
2 personer till.

fåtölj | chair. B61XH110XD75 CM. ART.NR. 46114.
bord | TABLE. 90x200/280X73 CM. ART.NR. 469628.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 9807070.

Ställba r i
7 olika läg en!

nydala gaumo™.
stapelstol | stacking chair.
aRT.NR. 46114
art.nr. 461144
b61xd75xh110 cm.

Se sid 72 –73
för mer bilder
och informa tion

nydala gaumo™.
stapelstol | stacking chair.
ART.NR. 46014
art.nr. 460144
b60xd60xh103 cm.

nydala gaumo™. solsäng | lounger.
ART.NR. 46074
ART.NR. 460744
197x61 cm.
på en pinne
vara utan
flyttbar skuggat men ibland vill man
ar
rb
sol är unde
204-215.
den, se sid

METALL | DINING

Plats för många! Största bordet
växer från 2 meter till nästan 3.
Och extra platsen har du alltid med
dig under bordet.
nydala gaumo™. bord | table.
90x150/200 cm.
ART.NR. 469620
ART.NR. 4696204
nydala gaumo™. bord | table.
90x150 cm.
ART.NR. 469015
ART.NR. 4690154

Färg på bordsskiva

nydala gaumo™. bord | table.
90x200/280 cm.
ART.NR. 469628
ART.NR. 4696284

Färg på bordsskiva

Gaumo™ består av återvunnen plast som präglats för att ge ett livligt, träliknande utseende.
Materialet finns i flera färger och behöver ingen särskild skötsel.

Dyna 9807070
… passar perfekt till nydala gaumo™
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Butterfly-iläggsskiva!
Låt bordet växa
och bli nästan 3
meter långt!

Ställbar
fåtölj i
7 lägen!

!
FAVORIT

Nydala
56

Nydala är en av våra mest populära matmöbler i aluminium. Påkostad i materialval
och utförande. Bord med iläggsskiva och ställbara samt fällbara fåtöljer. Finns i flera
färger och utföranden samt med flera tillväl.

fåtölj | chair. B61XH110XD75 cm. art.nr. 4111.
bord | table. 96x200/280X73 cm. art.nr. 20961.

D yna 9 80 75569.
r fler d ynor.
S e sid 182- 189 fö

iniu
svart alum

nydala. positionsfåtölj
folding chair.
ART.NR. 4111.
ART.NR. 41114.
art.nr. 41117.
art.nr. 65116 (Visingsö).
b61xd75xh110 cm.

nydala. stapelstol
stacking chair.
ART.NR. 4101.
ART.NR. 41014.
art.nr. 41017.
B60xD60xh103 cm.

m och svar

nydala. serveringsvagn
ART.NR. 8811.
ART.NR. 88114.

ndfärg ad
visingsö: sa

Färgen på benen

Ellipsprofil

nydala. bord | table.
nydala. bord | table.
1. 96x150/200 cm. 2. 96x200/280 cm
96x150/200 cm.
1. ART.NR. 15961. 2. art.nr. 20961
ART.NR. 15972
1. ART.NR. 159614. 2. art.nr. 209614
ART.NR. 159724
1. ART.NR. 159617. 2. art.nr. 209617
ART.NR. 159727
1. art.nr. 159616. 2. art.nr. 209616
(Visingsö).

brun te xtile

ne

Fyrkantsprofil

Färgen på benen

vit aluminiu

nydala. solsäng | lounger.
stapelbar och ställbar rygg.
ART.NR. 3807.
ART.NR. 38074.
art.nr. 38077.
197x61 cm.

aluminium,

METALL | DINING

nydala. bord | table.
96x152 cm.
ART.NR. 150972
ART.NR. 150962

t te xtilene.

nydala. solsäng | lounger.
STAPELBAR OCH STÄLLBAR RYGG OCH SITS.
ART.NR. 3817.
ART.NR. 38174.
art.nr. 38177.
art.nr. 381769 (VISINGSÖ).
197x61 cm.

m och vit te

xtilene.

nydala. pall | stool.
ART.NR. 47401
ART.NR. 47404
ART.NR. 47407
B46xd41xh42 cm.

57

Bredared
58

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. B57xD75XH101 cm. art.nr. 73114.
bord | table. 80x140x70 cm. ART.NR. 731404. glasskiva i härdat glas.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 981171.

981 är dynmodellen
171 är tyget/designen

…
sk åla in sommaren
aluminium
ålig
… med vädert

2

tapas vid sjön med åtminstone en spegelblank
yta :-)

METALL | DINING

1

1

textilene i rygg och sits. fåtöljen ihopfällbar och
ställbar i 7 olika positioner.

2

ojämnt underlag? med ställbara fötter står
stolen stadigt på de mest ojämna underlag.

Dyna 981171

sar till
D ynor som pas
id 182- 189
Breda red? S e s
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stapla för

Syntra
60

att få plats

för mer

Syntra är en prisvärd och praktiskt möbel. Fåtöljerna har en låg, snygg profil
och bordet erbjuder gott om plats. Både stolar och bord är gjorda i aluminium
och Gaumo™, vilket gör gruppen mycket lättskött. Stolarna kan enkelt staplas
för smidig vinterförvaring.

STAPELSTOL | STACKING CHAIR. B56XD60XH80 CM. ART.NR. 1201.
bord | TABLE. 80x140x72 CM. ART.NR. 758040.

A

B

bord | table. fällbart | foldable.
b) b70xl120xh72 cm
b) art.nr. 393201
B) art.nr. 393202
b) art.nr, 393203

stapelstol | stacking chair.
b44xd51xh79 cm.
art.nr. 393011
art.nr. 393062
art.nr. 393063

klappstol | foldable chair.
b42xd45xh80 cm.
art.nr. 393061
art.nr. 393062
art.nr. 393063

bord | table.
fällbart | foldable.
bØ60xh72 cm.
art.nr. 393501
art.nr. 393502
art.nr. 393503
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Horda

Horda är en ny serie stålmöbler i robust och praktiskt utförande. Flera av
borden går enkelt att fälla ihop, den ena av stolarna likaså medan den andra är
stapelbar. Passar såväl på caféer som hemma i trädgården. Finns i tre härliga,
klara färger!

stapelstol | stacking chair. b44xd51xh79 cm. art.nr. 393062.
bord | table. b60xl110xh72 cm.
art.nr. 393301.
art.nr. 393302.

art.nr. 393303

61

METALL | DINING

A) b70xl70xh72 cm.
A) art.nr. 393401.
A) art.nr. 393402.
A) art.nr. 393403.

Krögaren
62

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 kan du välja mellan 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 | folding chair. b40xd56xh83 cm. ART.NR. 212713.
bord | table. Ø60x72 cm. art.nr. 212813.

b40 cm
d56 cm
h83 cm

b40 cm
d56 cm
h83 cm

krögaren. ART.NR. 212713

krögaren. Ø60x72 cm.
art.nr. 212814

krögaren. Ø60x72 cm.
art.nr. 212813

METALL | CAFÉ

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

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

krögaren. 70x120x72 cm.
art.nr. 215713

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

krögaren. 70x70x72 cm.
art.nr. 217013
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Alunda
64

En caféserie med omisskännlig design. Alunda består av stapelbara stolar
och tre bordsstorlekar i Gaumo™. Stommen är alltid av blankpolerad aluminium. För
bästa hållbarhet är ribborna i stapelstolarna skruvade underifrån.

STAPELSTOL | STACKABLE CHAIR. ALUMINIUM & GAUMO™.
B55XD58XH76 CM. ART.NR. 6172. BORD | TABLE. 70x70x72 CM. ART.NR. 6107.

alunda.
bord art.nr. 6177. stol art.nr. 6172.

6 cm.
. B57xD57xH7
stapelfeld
.NR. 7182
ART
.
87
art.nr. 71
metall.
cafébord i
till många
passar fint

METALL | CAFÉ

alunda. Ø60x72 cm.
art.nr. 6170

alunda. 70x70x72 cm.
art.nr. 6107

alunda. b70xd120xh72 cm.
art.nr. 6177

Vad är Gaumo?
Gaumo™ består av återvunnen plast som präglats för att ge ett
livligt, träliknande utseende. Materialet finns i flera färger och
behöver ingen särskild skötsel.
sjögräsmatta | seagrass rug. 140x200 cm.
art.nr. 3591420.
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Sandhamn
66

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 eller nyheten gult.

stapelbar fåtölj | stackable chair.
B64XD51XH90 cm
säljes i set om 4 st. art.nr. 219613.
bord | table. Ø 100x71 cm. art.nr. 219713.

NYHET

!

METALL | CAFÉ

r minimal plats
r smidig
fäll ihop fö
fällbart fö
rdet är ihop
bo
nm
ha
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g
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der icke-säs
förvaring un

2
Nyhet! sandhamn gul | sandhamn yellow.
stapelbar fåtölj | stackable chair.
B64XD51XH90 cm. säljes i set om 4 st. art.nr. 219616.
bord | table. Ø 100x71 cm. art.nr. 219716.

gunga vid bordet
sandhamn-stolen har en stomme av fjäderstål
för det rätta gunget. stapelbar är den också.
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Brighton
68

Brighton är en cafémöbel i modernt utförande. Stomme av aluminium med
sitsar, ryggar och bordsskivor i Gaumo™ vilket gör möblen lättskött. Stolen är
stapelbar och bordet på tre ben verkar kunna stå stabilt på nästan vilket underlag som helst. Till gruppen kan väljas möbler ur andra familjer som exempelvis
Snipen eller Belinge. Se nästa sida!

STAPELBAR FÅTÖLJ | STACKABLE CHAIR.
B45XD57XH80 CM. ART.NR. 74701.
BORD | TABLE. Ø58X72 CM. ART.NR. 74758

brighton. stol | chair.
b45xd57xh80 cm. art.nr. 74701.

brighton. bord | table.
Ø58x72 cm. art.nr. 74758.

atlanta café. bord | table.
70x70x72 cm. art.nr. 3717070.

STURKÖ. bord | table.
70x70x72 cm. art.nr. 126060.

cm.
B46XD55XH80
stol | chair:
3 cm.
H7
0x
Ø6
e:
bord | tabl

snipen. klappstol | folding
CHAIR. B47xD57XH89 cm.
ART.NR. 392013

snipen. bord | table. fällbart | foldable. Ø70x72 cm. ART.NR. 392070.

METALL | CAFÉ

7106.
air. art.nr.
| folding ch
| HARDENED
GLAS
HÄRDAT
belinge . klappstol
I
e. BORDSSKIVA 60.
bord | tabl
25
TOP. ART.NR.
TABLE
GLASS

atlanta café. bord | table.
70x120x72 cm. art.nr. 37170120.

Vad är Gaumo?
Gaumo™ består av återvunnen plast som präglats för att ge ett
livligt, träliknande utseende. Materialet finns i flera färger och
behöver ingen särskild skötsel.

snipen | gaumo™. klappstol | folding CHAIR.
B47xD57XH89 CM. ART.NR. 392013. BORD | TABLE.
fällbart | foldable. Ø70x72 cm. ART.NR. 392070.
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Hörle
70

Hörle minner om 60-talet då trädgårdsmöbler utvecklades till att bestå av fler
och fler olika material. Materialen samverkade och skapade möbler ingen sett
förut. Hörle består av en kraftig metallstomme med band av konstmaterial som
tillsammans ger möbeln en tilltalande design och praktisk användbarhet.

hörle. stol | chair. b55xd55xh82 cm.
art.nr. 436111.
art.nr. 436112.
hörle. bord | table. Ø70xh70 cm.
art.nr. 43670.

METALL | CAFÉ
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Marieholm

Robust sits i flera färger och kraftig metallstomme utmärker Marieholm. Välj
din favoritfärg eller varför inte mixa olika färger i en och samma grupp?

marieholm. stol | chair. bx55xd55xh83 cm.		
art.nr. 386014.
art.nr. 386012.
bord | table. Ø60x72 cm. art.nr. 7260

71
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Rannäs
72

Rannäs är en serie cafémöbler bestående av en stapelstol med tillhörande bord.
Gruppen är rejält utförd i kraftigt lackat stål och bordet har en bordsskiva av
härdat glas.

STAPELSTOL | STACKABLE CHAIR. B53XD52XH71 CM.
ART.NR. 322008.
BORD | TABLE. 68XH72 CM. ART.NR. 201.

Våra samlade cafémöbler
i trä, metall och
konstrotting, hittar du
på sidorna 168-179
stapelstol | stackable chair.
B53XD52XH71 CM.
ART.NR. 322007.

KLAPPSTOL | FOLDING CHAIR.
B53XD52XH71 CM.
ART.NR. 323002.
ART.NR. 323007.
ART.NR. 323008.

BORD | TABLE.
68XH72 CM.
ART.NR. 201.

METALL | CAFÉ

stapelstol | stackable chair.
B53XD52XH71 CM.
ART.NR. 322008.
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Orion
74

Orion är gjord i Shabby Chic-utförande med formgivning som minner om
konstsmide. Klassiska former paras med modern funktionalism och både stol
och bord går enkelt att fälla för enklare förvaring. Fällas ihop kan även
hyllorna som ingår i Orion-serien. Hyllorna är ett trevligt tillbehör med många
användningsområden.

KLAPPSTOL | FOLDING CHAIR. B42XD52XH95 CM. ART.NR. 407061.
KLAPPBORD | FOLDABLE TABLE. 68XH76 CM. ART.NR. 407601.
HYLLA STOR | SHELF large. B60XD30XH160 CM. ART.NR. 4079902.
HYLLA LITEN | SHELF SMALL. B35XD35XH122 CM. ART.NR. 4079901.

METALL | CAFÉ
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Alvdalen
76

Robust cafégrupp i stål och konstrotting. Det runda bordet har en skiva av
härdat glas för hög säkerhet. Stolarna är stapelbara för smidig förvaring.

stapelSTOL | stackING chair. B54XD55XH76 cm. ART.NR. 8187.
bord | table. Ø62xH70 cm. BORDSSKIVA I HÄRDAT GLAS
HARDENED GLASS TABLE TOP. ART.NR. 818762.

METALL | CAFÉ
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Web

Snyggt formgiven stol som väcker uppmärksamhet. Klarar sig utmärkt på egen
hand och skänker behag åt både kropp och blick. Komplettera med prydnadskuddar!

web. fåtölj | chair. b79xd97xh82 cm.
art.nr. 40601.

77

Dalby
78

Praktisk cafémöbel av lackat stål, konstrotting av Quató-fiber och härdat glas.
Som gjord för caféet eller den mindre uteplatsen. Stolen är stapelbar.

STAPELSTOL | STACKING CHAIR. 54X55X76 CM. ART. NR. 8188.
bord | TABLE. Ø60X70 CM. BORDSSKIVA I HÄRDAT GLAS | HARDENED GLASS TABLE TOP.
ART. NR. 202.

METALL | CAFÉ

Piero

Praktisk cafémöbel av aluminium, konstrotting av Quató-fiber och
kompositmaterial. Som gjord för caféet eller den mindre uteplatsen.
Stolen är stapelbar.

stapelSTOL | stackING chair. B53XD60XH76 cm. art.nr. 315.
bord | table | tisch. 65X65X73 cm. BORDSSKIVA I KOMPOSITMATERIAL. ART.NR. 65654.

79

Tånnö
80

Våra trähammockar på sid 36–37 och 41 har varit populära 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 + design | cushion + design. design 89070.

A

B

METALL | RELAX

Vippstol

Vippstolarna borde kanske döpts till VIP-stolar, som i Very Important Person. Klart
är dock att de här solsängarna erbjuder komfort och avslappning värdig namnet. Väl
på plats i solsängen kan man enkelt inta ryggläge genom att luta hela sitsen bakåt.
Vippstolarna är gjorda av stål med sits och rygg i textilene. Praktiskt hopfällbara för
enklare vinterförvaring.

vippstol | lounger.
A) L165xb61xh95 cm. art.nr. 646. B) l180xb67xh103 cm. art.nr. 603.

81

Baden

82

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. art.nr. 846*.
baden 66x113/178 cm. | röd | red. art.nr. 842*.

GB | Steel and polyester. Foldable and infinitely adjustable.

* BADEN PRODUCTS not for sale in germany

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

BADEN. ART.NR. 842*
66X113/178 CM.

BADEN. ART.NR. 846*
66X113/178 CM.

BADEN. ART.NR. 892*
66X113/178 CM.

BADEN. ART.NR. 871*
66X113/178 CM.

METALL | RELAX

Frottéskydd till din Baden skyddar
dynan från solskyddsprodukter
och saltvatten

BADEN FROTTÉSKYDD.
FINNS I FLERA FÄRGER.

BADEN. ART.NR. 815*
66X113/178 CM.

snacksbord 20x30 cm. | table for snacks.
art.nr 3020*.

* BADEN PRODUCTS not for sale in germany

sidobord | table. 45x45x49 CM.
ART.NR. 45454*.

BADEN dyna | baden cusion.
ART.NR. 870071.
art.nr. 870021*

83

Nydala

84

Solsäng är ett populärt tillval till Nydala. Solsängen fungerar förstås alldeles utmärkt
även på egen hand. Eller varför inte två och två? Nydala Solsäng finns i två modeller
och har formgivits och konstruerats för att snyggt passa in bland andra Nydalamöbler.
Båda modellerna är stapelbara och ställbara i ryggen, medan den hjulförsedda
varianten även kan justeras i sitsen.

nydala. solsäng | lounger | liege. 197x61 cm.

art.nr. 3817

nydala. solsäng | lounger. 197x61 cm.
gaumo™. ART.NR. 460744.

nydala. solsäng | lounger. 197x61 cm.
ART.NR. 38074.

nydala. solsäng | lounger. 197x61 cm.
art.nr. 3807.

nydala. solsäng | lounger. 197x61 cm.
art.nr. 38077.

nydala. solsäng | lounger. 197x61 cm.
art.nr. 3781769.

nydala. solsäng | lounger. 197x61 cm.
art.nr. 3817.

nydala. solsäng | lounger. 197x61 cm.
art.nr. 3781769.
art.nr. 38177 vit alu/vit textilene.

METALL
METALL || DINING
RELAX

nydala. solsäng | lounger. 197x61 cm.
gaumo™. ART.NR. 46074.
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T

A

TEXTILENE

FSC FSC ask | FSC ash

ALUMINIUM

ställbar | adjustable

Q

G

quató™

ihopfällbar | foldable

GAUMO™

stapelbar | stackable

W

NYDALA GAUMO™ SID 54–55

T

A

G

T

aRT.NR. 46114.
b61xd75xh110 cm.

A

G

aRT.NR. 46014.
b60xd60xh103 cm.

stål | steel

RS

rostfritt stål | stainless steel

förlängningsbart | extendable

NYDALA SID 56–57

aRT.NR. 469620.
96x150/200 cm.

G

A

S

HG härdat glas | hardened glass

TRÄ | WOOD

justerbara fötter | adjustable feet

A

G

T

art.nr. 469628.
96x200/280

aRT.NR. 469015.
96x150 cm.

A

W

FSC

aRT.NR. 4111.
b61xd75xh110 cm.

T

A

W

FSC

W

aRT.NR. 4101.
b60xd60xh103 cm.

aRT.NR. 15961.
96x150/200 cm.

A

W

art.nr. 20961
96x200/280 cm.

aRT.NR. 150962.
96x152 cm.

W

A

A

aRT.NR. 15972.
96x150/200 cm.

bredared SID 58–59

T

W

A

T

askö. ART.NR. 41019
b61xd75xh110 cm

W

T

A

askö. ART.NR. 41019
b60xd60xh103 cm

W

A

FSC

krögaren sid 62-63
S
G
W

ART.NR. 212714.
ART.NR. 21271 gaumo™
ART.NR. 212713.

A

HG

bredared. ART.NR. 731404
80x140x72 cm.

W

A

ART.NR. 95014
95x150x75 cm.

W

A

alumni. ART.NR. 601573
60x115x73 cm.

sandhamn sid 66-67
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S

krögaren. 70x120x72 cm.

ART.NR. 217014
ART.NR. 21701 gaumo™
ART.NR. 217013

S
G

ART.NR. 215714
ART.NR. 21571 gaumo™
ART.NR. 215713

A

G

alunda. ART.NR. 6172
b55xd58xh76 cm

belinge sid 68-69

A

G

alunda. ART.NR. 6177
70x120x172 cm

W

W

sandhamn. b64xd51xh90 cm
ART.NR. 219613
art.nr. 219616

S

sandhamn. 100x71 cm.
ART.NR. 219713
art.nr. 219716

snipen sid 68-69

G
T

S
T

S
brighton. stol | chair.
b45xd57xh80 cm
ART.NR. 74701.

86

brighton. bord | table.
Ø58x72 cm.
ART.NR. 74758
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S
G
W

krögaren. 70x70x72 cm.

brighton sid 68-69

HG

A

alunda sid 64-65
S
G
W

krögaren. b40xd56xh83 cm

W

T

bredared. ART.NR. 73114
b61xd75xh110 cm

visingsö.	ART.NR. 65116.
B61XD75XH110 CM.

belinge. klappstol | folding chair.
b46xd55xh80 cm
ART.NR. 7106.

Belinge. bord | table.
Ø60xh73 cm.
ART.NR. 2560

där inget annat anges, är trämöbeln tillverkad av FSC-certifierad kärnfuru.

snipen. klappstol | folding
chair. b47xd57xh89 cm
ART.NR. 392013.

snipen. bord | table.
Ø70xh72 cm.
ART.NR. 392070

glimminge. ART.NR. 2327
b44xd47xh90 cm

T

TEXTILENE

A

ALUMINIUM

ställbar | adjustable

FSC FSC ask | FSC ash

Q

G

quató™

ihopfällbar | foldable

GAUMO™

W

stapelbar | stackable

TRÄ | WOOD

HG härdat glas | hardened glass

justerbara fötter | adjustable feet

horda sid 61

A

Arboga. Art.nr. 585190.
85x190x72 cm.

S

horda. stapelstol | stacking
chair. b44xd51xh79 cm
ART.NR. 393062.

horda. bord | table.
b60xl110xh72 cm.
ART.NR. 393302

S
hörle. stol | chair.
b55xd55xh82 cm
ART.NR. 436112.

t!

he

ny

S

rostfritt stål | stainless steel

campingmöbler
SID 88-93

t!

he

ny

hörle. bord | table.
Ø70x70 cm.
ART.NR. 43670

rannäs sid 72-73

t!

he

ny

orion sid 74

t!

he

ny

web sid 77

t!

he

ny

S
A

marieholm. stol | chair.
b55xd55xh83 cm
ART.NR. 386012.

bord | table.
Ø60x72 cm.
ART.NR. 7260

rannäs. stapelstol | stackable
chair. b53xd52xh71 cm
ART.NR. 322008.

rannäs. bord | table.
68x72 cm.
ART.NR. 201

orion. klappstol | folding
chair. b42xd52xh95 cm
ART.NR. 407061.

alvdalen sid 76

dalby sid 78

piero sid 79

S
Q

S
Q

A
Q

alvdalen. stapelstol | stackable
chair. b54xd55xh76 cm
ART.NR. 8187.

alvdalen. bord | table.
Ø60x70 cm.
ART.NR. 818762

dalby. stapelstol | stackable
chair. b54xd55xh76 cm
ART.NR. 8188.

där inget annat anges, är trämöbeln tillverkad av FSC-certifierad kärnfuru.

dalby. bord | table.
Ø60x70 cm.
ART.NR. 202

piero. stapelstol | stacking
chair. b53xd60xh76 cm
ART.NR. 315.

orion. klappbord | foldable
table. Ø68xh76 cm.
ART.NR. 407601

web. fåtölj | chair.
b79xd97xh82 cm
ART.NR. 40601.

piero. bord | table.
65x65x73 cm.
ART.NR. 65654
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METALL | PRODUKTÖVERSIKT

S
G

marieholm sid 71

RS

S

hörle sid 70

syntra. bord | table.
80x140x72 cm.
ART.NR. 758040

stål | steel

horda. klappstol | foldable chair.
b42xd45xh80 cm.
ART.NR. 393062

syntra sid 60

syntra. stapelstol | stacking
chair. b56xd60xh80 cm
ART.NR. 1201.

t!

he

ny

S
G

S

förlängningsbart | extendable

Resan defolk
att du
ver inte innebära
Att ca mpa behö
in genstans,
p ett tält ute i
väljer att slå up
t du är ute
id betyder det at
men nästan allt
plever och
tyr. Du reser, up
på ett litet även
Lätta, ihopän i vanlig a fall.
bor lite enklare
S om våra :-)
är att föredra.
fällbara möbler

8888

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 sedan förra året i Hillerstorps sortiment är våra campingmöbler.
Nätta, robusta, stadiga och ihopfällbara. Precis som campingmöbler ska vara.

Z
T ips!

camping

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.

Packa smart!

Källa: Motormännens Riksförbund (TT )
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Camping
90

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.
62x72x103 cm.
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.

A)

B)

Aspan

Graften

Funnan

Dofsan

Brasse

camping

Bastån

Bastån. campingfåtölj | camping chair. ställbar och ihopfällbar | adjustable and foldable. aluminimum/textilene. 62x72x103 cm.

art.nr. 39711.

art.nr. 397114.

aspan. camping bord | camping table. ihopfällbar | foldable. aluminimum/textilene. A) L90XB62XH71 / 45X62X6 cm. art.nr. 3946290. B) L75xb55xh71. art.nr. 3945575.
graften. campingsäng | camping bed. ihopfällbar | foldable. aluminimum/textilene. 59x188x31 cm.

art.nr. 392016.

art.nr. 392014.

art.nr. 392015.

funnan. campingfåtölj | camping chair. ställbar och ihopfällbar | adjustable and foldable. aluminimum/textilene. 63x61x88 cm. art.nr. 39811.
dofsan. campingpall | camping stool. ihopfällbar | foldable. aluminimum/textilene. 34X41X42 cm.

art.nr. 39616.

art.nr. 39614.

art.nr. 39613.

brasse. campingstol | camping chair. ihopfällbar | foldable. aluminimum/textilene. 50x72x81 cm.

art.nr. 79016.

art.nr. 79014.

art.nr. 79013.
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Jägarn

Praktisk väska medföljer

Jägarn junior

Piccolo
JÄGAR´N. CAMPINGFÅTÖLJ | CAMPING CHAIR. HOPFÄLLBAR | FOLDABLE. STÅL & POLYESTER. 62X72X103 CM. .

BLÅ ART.NR. 2630.

JÄGAR´N JUNIOR. HOPFÄLLBAR | HUNTER CHAIR JR. FOLDABLE. SET OM 8 STOLAR | set of 8 chairs. ART.NR. 43599.
PICCOLO. CAMPINGSTOL | CAMPING CHAIR. HOPFÄLLBAR | FOLDABLE.

92

ART.NR. 77014.

ART.NR. 77017.

ART.NR. 77016.

SVART ART.NR. 26310.

CERISE ART.NR.26311.

TURKOS ART.NR. 26312.

camping
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Flätat är här för att stanna
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. Det är den
enda fiber vi använder, eftersom den besitter mycket goda egenskaper och uppvisar hög
beständighet mot kyla, värme och UV-strålning.

94

ROTTING

Quató och Gaumo?
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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Butterfly-iläggsskiva!
Låt bordet växa och bli
nästan 3 meter långt!

Gasfjäder för
ställbar rygg!

Atlanta
96

Här kombineras de bekväma ställbara Atlanta-fåtöljerna med ett bord av
aluminium och Gaumo™. Ett iögonfallande val. Bordet är 90x200 cm och har en
iläggsskiva av typen butterfly. Med skivan på plats blir bordet hela 280 cm långt.
Då iläggsskivan inte används kan den fällas ner under bordsskivan. Enfärgade
dynor av svart polyester.

atlanta. fåtölj ställbar (gasfjäder) | chair. CHAIR INFINITELY ADJUSTABLE.
B56XD53XH109 CM. ART.NR. 28211.
BORD | TABLE. 90X200/280 CM, H72 CM. BUTTERFLY ILÄGGSSKIVA. ART.NR. 469628.
dyna + design | cushion + design. SVART POLYESTER. 50X117X5 CM. ART.NR. 9807070.
SVART 4-TRÅDIG KONSTROTTING | BLACK 4-IN-1 WICKER.

ATLANTA. STAPELSTOL.
STACKING CHAIR.
b46xd51xh91 cm.
4-TRÅD. ART.NR. 2806.
1-TRÅD. art.nr. 2706.

atlanta. dining chair.
4-TRÅD. ART.NR. 2807.
b46xd53xh82 cm.

ATLANTA. dining chair.
4-TRÅD. ART.NR. 2808.
b45xd59xh93 cm.

ATLANTA. KARMSTOL.
easychair.
B57XD56XH85 cm.
4-TRÅD. ART.NR. 3001.
4-TRÅD. art.nr. 30011.
1-TRÅD. art.nr. 30016.
1-TRÅD. art.nr. 3701.

halden. ställbar fåtölj.
adjustable chair.
4-TRÅD. ART.NR. 27211.
b56xd53xh109 cm.

ATLANTA plus. dining
chair. b62xd62xh93.
4-TRÅD. ART.NR. 2809.

ATLANTA. bord | table.
4-TRÅD. ART.NR. 2880140.
4-TRÅD. art.nr. 28801401.
bordsskiva i härdat glas.
b80xl140xh73 cm.

nydala gaumo™. bord | table.
90x150 cm.
ART.NR. 469015
ART.NR. 4690154

G CHAIR.
STOL | STACKIN
se t. STAPEL . B80XL140XH73 CM.
l
na
io
ot
j | prom
RD | TABLE
. 280601. BO
atlanta . kampan
CM . ART. NR
B46XD51H91 140.
ART. NR. 2800

nydala gaumo™. bord | table.
90x150/200 cm.
ART.NR. 469620
ART.NR. 4696204
nydala gaumo™. bord | table.
90x200/280 cm.
ART.NR. 469628
ART.NR. 4696284

Färg på bordsskiva

ROTTING | DINING

atlanta. ställbar fåtölj.
adjustable chair.
B56XD53XH109 cm.
4-TRÅD. ART.NR. 28211.
1-TRÅD. art.nr. 282116.
2-TRÅD. art.nr. 282119.

ATLANTA. bord | table.
4-TRÅD.
ART.NR. 2890150.
b90xl150xh73 cm.

ATLANTA. bord | table.
4-TRÅD. ART.NR. 2870.
4-TRÅD. ART.NR. 28701.
Ø70x74 cm.

till Atlanta?
ar
s
as
p
m
o
s
r
o
D yn
S e sid 192- 193
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73 CM.
. B90XL190XH
BORD | TABLE
1.
48
42
ART. NR.

!
NYHET

Coriano
dining

Coriano är en komplett möbelfamilj som tillgodoser många behov. Coriano finns
som matgrupp, loungegrupp och som cafémöbel. Gemensam färgsättning och lantlig
stil med påkostad konstrotting och hög komfort utmärker Coriano.

FÅTÖLJ | CHAIR. B46XD58XH95 CM. ART.NR. 42411.
BORD MED AVLASTNINGSHYLLA | TABLE WITH EXTRA STORAGE SHELF. B90XL190XH73 CM.
ART.NR. 42482.
1-TRÅDIG KONSTROTTING | 1-IN-1 WICKER.
DYNOR INGÅR | CUSHIONS INCLUDED.
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1

?
viljonger
trädgårdsfest ygg a och pr ak tiska pa
sn
koll a in våra
5.
på sid 204-21

ROTTING | DINING

h

2
1

vackra detaljer. bordsskivans vackra flätning
skyddas av en glasskiva i två plan

coriano garden. se sid 110-111.

2 extra förvaring. under den skyddande toppskivan
av härdat glas finns ytterligare ett hyllplan med
härdat glas.
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Le Mans
100

Matgrupp i konstrotting av Quató-fiber™. Le Mans är trendriktigt färgsatt
i en vit och ljusgrå skala. Bordsskivan är gjord av Gaumo™, ett lättskött material med
träliknande utseende. Till Le Mans-stolen finns en särskilt framtagen polyesterdyna i RIBS-kvalitet.

FÅTÖLJ | CHAIR. B60XD63XH85 CM. ART.NR. 33101.
BORD | TABLE. B85XL190XH72 CM. ART.NR. 585190.
1-TRÅDIG KONSTROTTING | 1-IN-1 WICKER.

ROTTING | DINING

o ch tak
Pa viljong, väggar
er!S e sid 20 8101
finns i flera färg

Ibiza
102

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.

fåtölj | chair. 71x72x87 cm. art.nr. 34901.
bord | table. 130x75 cm. glasskiva i härdat glas. art.nr. 349130.
dyna + design | cushion + design. Art.nr. 38183.

Lazy Susan

gl as.
.
iva av härdat
härdat glas
et har en sk
rd
bo
a
nd
de t ru

2

kusin.
ALMERÍA är stöpt i samma form som IBIZA men
en storlek MINDRE, se sid 126-127.

ROTTING | DINING

1

1

snurrbricka »lazy susan« ingår.
spinning tray »lazy susan« included.

h

2 vacker och tät flätning.

sar till
D ynor som pas
8-203
Ibiza? S e sid 19

103

Las Vegas

!

is som du
n Las Vegas prec
Du kan bygga ditill höger.
med modulerna

valmöjligheter

själv vill

Använd borden var för sig
eller som här, tillsammans.

!
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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 Quató™-fiber, eller nyheten vit, ger en exklusiv look.
Till Las Vegas finns speciellt framtagna dynor i flera färger.

hörndel | corner section. B92XD72XH90 cm. art.nr. 74482.
mittdel | mid section. B74XD72XH90 cm. art.nr. 74467.
bord/divan | table/stool. B92XD92XH31 cm. art.nr. 7449292.
fåtölj | chair. B110XD72XH90 cm. art.nr. 74495.
bord lågt | table low. b64xl120xh33 cm. art.nr. 74460.
bord/sidobord | table/side table. b60xl88xh50 cm. art.nr. 74461.

104

dynset | set of cushions. 73x73x12/73x55x12 cm. art.nr. 7402733.
extra ryggkudde | extra back cushion. 73x55x12 cm. art.nr. 7412733.

Las Vegas

bredd x djup x höjd
width x depth x height

Las Vegas finns i vit bred 1-trådig
eller 6-trådig brun konstrottning

hörndel | corner section. 92x72x90 cm.
mittdel | mid section. 74x72x90 cm.
art.nr. 74667.

art.nr. 74482.
ART.NR. 74182.

ART.NR. 74167.

ROTTING | LOUNGE

fåtölj | chair. 110x92x70 cm.
art.nr. 74495.
(inte fotograferad)

S e sid 195

D ynor som
passar till
Las Vegas?

bord lågt | table low. b64xl120xh33 cm.
art.nr. 74460.

bord | table. 92x92x31 cm.
kan även användas som divan!
art.nr. 7429292.
ART.NR. 7419292.

BORD högt | TABLE high. b60xl88xh50 cm.
kan placeras över lågt bord eller som sidobord.
art.nr. 74461.
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Las Vegas

Ställbara ben gör bordshöjden 38
alt. 64 cm. Art.nr. 6418081.

Valencia
106

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.

gruppen på bilden består av:
fåtölj | chair. 95x65x86 cm. art.nr. 64195.
mittdel | mid section. 65x65x81 cm. art.nr. 64168.
soffa 2-sits vänster | sofa 2-seater left. art.nr. 64125.
soffa 3-sits höger | sofa 3-seater right. art.nr. 64130.
divan | stool. 65x65x31 cm. ART.NR. 641067.
bord | table. 80x80x38 cm. art.nr. 6418080.
dyna + design | cushion + design. rygg | back. art.nr. 541185. sits | seat. art.nr. 542185.

Valencia

bredd x djup x höjd
width x depth x height

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

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

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

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

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

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

ROTTING | LOUNGE

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

D yna /design
Art. nr 54 11 85
& 542 185
bord | table. 80x80x38 cm.
toppskiva av härdat glas.
art.nr. 6418080.

divan | stool. 65x65x31 cm.
ART.NR. 641067.

bord ställbart | table adjustable.
80x80x38(64) cm.
toppskiva av härdat glas.
art.nr. 6418081.

alen cia?
F ler d ynor till V
S e sid 196
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Las Vegas

prydnadskuddar

.
soffan ytterligare

Monte Carlo
108

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.

. Se

parasoll | parasol. Sidewinder™ 350 xl. art.nr. 35000.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 541095 & 542095.

ysa till
sid 203 för att m

Monte Carlo

bredd x djup x höjd
width x depth x height

hörndel | corner section.
80x70x(90)109 cm. ART.NR. 35410.

soffa 2-sits modul vänster | modular sofa
2-seater left. 147x90x70 cm. ART.NR. 354025.

soffa 2-sits modul höger | modular sofa
2-seater right. 147x90x70 cm. ART.NR. 354125.

fåtölj | chair. 98x90x70 cm.
ART.NR. 35401.

ROTTING | LOUNGE

mittdel | mid section. 64x90x70 cm.
ART.NR. 35411.

bord | table. 80x80x40 cm.
glasskiva i härdat glas. ART.NR. 3548080.
bord | table. 110X70x40 cm.
glasskiva i härdat glas. ART.NR. 35411070.

D yna /design
5 (rygg)
Art. nr 54 10 9
95 (sits)
Art. nr. 5420

RUNDAD hörndel | ROUNDED corner section.
RADIE 132 x h70 cm. ART.NR. 35412.

soffa 3-sits | sofa 3-seater. 227x90x70cm.
ART.NR. 35403.

passar till
F ler d ynor som
e sid 196
Monte Carlo? S
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Coriano
GARDEN
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Coriano är en komplett möbelfamilj som tillgodoser många behov.
Coriano finns som matgrupp, loungegrupp och som cafémöbel. Gemensam
färgsättning och lantlig stil med påkostad konstrotting och hög komfort
utmärker Coriano.

set bestående av 1 soffa b68xl140xh85 cm, 2 fåtöljer b65xd68xh85 cm
och ett bord b50xl110xh43 cm.
set of 1 sofa b68xl140xh85 cm, 2 chairs b65xd68xh85 cm and 1 table
b50xl110xh43 cm. art.nr. 362100.
dynor ingår | cushions included.

l. dynor!
Allt i en ka rtong! Ink

1

förstärk kolonialkänslan
, se sid 207.
g glimminge
med paviljon

ROTTING | LOUNGE

h

2
1

vackra detaljer. omsorgsfull flätning skapar en
klassisk, vacker kolonial känsla hos coriano garden.

coriano dining. se sid 98–99.

2 dynor ingår. härliga, tjocka dynor följer med
coriano garden.
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San Diego? S e

Dyna/design
Art.nr 8504300 (sits)
Art.nr. 40003 (rygg/prydnadskudde)

Las Vegas

1. mittdel | mid section.
50x64x82 cm. ART.NR. 35511.
2. hörndel | corner section.
64x64x82 cm. ART.NR. 35510.

1

San Diego
112

2

3

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.

3. bord | table. 80x80x41 cm. glasskiva i
härdat glas. ART.NR. 3558080.

dyna + design | cushion + design. art.nr. 8504300.
prydnadskudde | decorative cushion. art.nr. 40003.

ROTTING | LOUNGE
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Teramo

Allt i en ka rtong!
Inkl dynor!
Teramo är en komplett hörnsoffa i brunbeige konstrotting inklusive bord och dynor.
Teramo är både prisvärd och snygg att se på, med något ljusare konstrotting enligt
senaste modet. Fina färgmatchade dynor medföljer och vi har flera prydnadskuddar att
välja på som tillval!

set bestående av 1 3-sitssoffa, 1 2-sitsmodul, 1 bord och dynor
set of 1 sofa 3-seater, 1 modular sofa 2-seater, 1 table and cushions.
art.nr. 360100 (bilden | photo).
art.nr. 360200 (inkl. svarta dynor | black
cushions included).
2-sitsmodul | 2-seater module. l134xf73xh67 cm.
3-sitssoffa | 3-seater sofa. l208xd73xh67 cm.
Bord | table. b55xl75xh40 cm. toppskiva av härdat glas.
dynor ingår | cushions included.
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Las Vegas

Taranto
114

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.

SOFFA 3-SITS | SOFA 3-SEATER. 209X77X65 CM. ART.NR. 35603.
SOFFA 2-SITS MODUL | MODULAR SOFA 2-SEATER. 132X77X65 CM. ART.NR. 356025.
BORD | TABLE. GOTLAND 60X60X40 CM, FSC-CERTIFIERAD OCH VÄRMEBEHANDLAD SVENSK ASK.
ART.NR. 1760644.
dyna + design | cushion + design. design 770183.

Taranto

bredd x djup x höjd
width x depth x height

soffa 2-sits modul höger | modular sofa
2-seater right. 132x77x65 cm. ART.NR. 356025.

bord | table. 71x89x33 cm.
glasskiva i härdat glas. ART.NR. 3567080.

soffa 3-sits | sofa 3-seater. 209x77x65 cm.
ART.NR. 35603.
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mittdel | mid section.
60x77x65 cm. ART.NR. 35611.

ThermoTreated

TM

ThermoTreated

TM

Vad betyder termobehandlad?
Trä som termobehandlas går igenom en process där virket
värms upp till höga temperaturer i väl definierade tidscykler.
Resultatet blir en träråvara med mycket gott motstånd mot väder
och vind. Virket blir också formstabilt och kan inte längre krympa
och svälla efter varierande luftfuktighet.
Idealiskt för trädgårdsmöbler!

dyna som passar perfekt till taranto.
separat ryggdyna 771 och sittdyna 772 med
design 183. komplett dynset 770.

sar till
D ynor som pas
19 8-203
Taranto? S e sid
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Larissa
116

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.

soffa 2-sits modul | modular sofa 2-seater | sofa 2-sitz modul. 123x70x66 cm.
ART.NR. 327051.
soffa 3-sits | sofa 3-seater | sofa 3-sitz. 190x70x66 cm. ART.NR. 327031.
bord | table | tisch. 57x57x36 cm. glasskiva i härdat glas. ART.NR. 3275757.
dynor ingår | cushions included.

larissa soff

Larissa

fåtölj | chair. 77x27x67 cm.
ART.NR. 32711.
art.nr. 327117.

grupp i brun

t. dynor ingå

r.

bredd x djup x höjd
width x depth x height

soffa 2-sits modul | modular sofa 2-seater.
123x70x66 cm. ART.NR. 327051.
larissa soff

. dynor ingå
grupp i vitt

r.

ROTTING | LOUNGE

soffa 2-sits | sofa 2-seater. 127x72x67 cm.
ART.NR. 32712.
art.nr. 327127.

soffa 3-sits | sofa 3-seater.
190x70x66 cm. ART.NR. 327031.

sk iva i härd

bord | table. 57x57x36 cm.
glasskiva i härdat glas. ART.NR. 3275757.

at gl as på so

ff bordet.

bord | table. 50x80x41 cm. glasskiva i härdat glas.
ART.NR. 3275080.
art.nr. 32750807.

Larissa!
D ynor ingår till

117

Lissabon
118

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 3-sitssoffa, bord och fåtölj. Möbeln kan användas både inne och
ute.

fåtölj | chair. 91x85x62 cm. art.nr. 31017.
soffa 3-sits | sofa 3-seater. 218x85x62 cm. art.nr. 31037.
bord | table. 60x110x40 cm. glasskiva i härdat glas.
art.nr. 31137.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 542171 + 541171

1

h

2

dyna som passar perfekt till lissabon.
separat ryggdyna 541 och sittdyna 542 med
design 171.
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1

fåtölj | chair. 91x85x62 cm. art.nr. 3101.

soffa 3-sits | sofa 3-seater. 218x85x62 cm.
art.nr. 3103.
bord | table. 60x110x40 cm. glasskiva i härdat glas.
art.nr. 3113.

2 SKÖNT SOFFHÄNG BLIR DET MED LISSABON SOFFGRUPP

passar till
F ler d ynor som
id 196
Lissabon? S e s
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Porto
120

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. 75x77x71 cm. art.nr. 2401.
bord | table. 60x80x41 cm. glasskiva i härdat glas. art.nr. 246080.
soffa 3-sits | Sofa 3-seater. 185x77x71 cm. ART.NR. 2403.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 440171

1

h

2
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1

fåtölj | chair. 75x77x71 cm. art.nr. 2401.

bord | table. 60x80x41 cm. glasskiva i härdat glas. art.
nr. 246080.
soffa 3-sits | Sofa 3-seater. 185x77x71 cm. ART.NR. 2403.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 440171

vän till PORTO.
ATLANTASERIEN har samma 4-trådiga quatófiber som porto, se sid 96-97.

2

4-TRÅDIG QUATÓ-FIBER. ANDRA MÖBLER MED SAMMA
FLÄTNING OCH 4-TRÅDIGA QUATÓ-FIBER ÄR ATLANTA-SERIEN (SID
96-97), SAN DIEGO (SID 112) OCH LISSABON (SID 118-119).

orto?
F ler d ynor till P
S e sid 19 8-203
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Viper
122

Prisvärd grupp bestående av en 3-sitssoffa, två fåtöljer och ett bord. Dynorna på
bilden ingår och allt packas i en och samma kartong. Senaste konstrottingtrenden
med något ljusare färger följs upp väl av Viper. Formgivningen följer annars det
klassiskt kubiska och gruppen har konstrotting flätat kring en stomme av aluminium.
Bordet har en skiva av härdat glas för säkerhets skull.

komplett set bestående av 2 fåtöljer 92x78x66 cm, 1 soffa 3-sits
l220x78x66 cm, 1 bord 60x90x40 cm och svarta dynor. art.nr. 379100.
complete set of 2 chairs 92x78x64 cm, 1 sofa 3-seater 219x78x64 cm, 1 table
60x90x41 cm and black cushions.art.no. 379100.
dynor ingår | cushions included.
tillval | option. prydnadskudde | decorative cushions. art.nr. 45538 & 40538.

al jsynas !
tål att det

2

prydnadskuddar!
45X45 CM. ART.NR. 45538. 40x60 cm. art.nr. 40538
se sid 203 för fler varianter

ROTTING | LOUNGE

1

1

bordet har en skiva av härdat glas.

2

stram, klassisk och tilltalande design.
allt förpackat i en kartong inkl dynor!

l. dynor!
Allt i en ka rtong! Ink
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i platta paket!
Levereras omonterad
Extra prisvärt!

Sevilla
124

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.

HÖRNDEL ORIGINAL | CORNER SECTION ORIGINAL. 71X73X70 CM. ART.NR. 79182.
MITTDEL | MID SECTION. 64X73X70 CM. ART.NR. 79167.
PALL | STOOL. 64X64X31 CM. ART.NR. 79116..
DYNA + DESIGN | CUSHION + DESIGN. ART.NR. 542171 + 541171.

Sevilla

mittdel | mid section. 64X73X70 CM.
ART.NR. 79167.

bredd x djup x höjd
width x depth x height
se vill a hörn

soffa med di

hörndel rund | corner section round.
Radie 128X73X70 CM. ART.NR. 79192.

grupp svän

ROTTING | LOUNGE

larissa soff

hörndel original | corner section original.
71X73X70 CM. ART.Nr. 79182.

vandel

gd.

PALL/DIVAN | stool. 64X64X31 CM.
ART.NR. 79116.

D yna/design
(rygg)
Art.nr 54 10 955 (sits)
19
2
Art.nr. 54
bord | table. 80X80X37 CM.
toppskiva av härdat glas.
ART.NR. 7918080.

bord | table. Ø80x46 CM.
toppskiva av härdat glas.
ART.NR. 79180.

passar
F ler d ynor som
sid 196
till S evilla? S e
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Almería

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.

fåtölj | chair. 62x72x82 cm. art.nr. 34711.
soffa 2-sits | Sofa 2-seater. 136x72x82 cm. ART.NR. 34722.
bord | table. 52x85x44 cm. art.nr. 3475285.
dyna + design | cushion + design. soffa | sofa. almería 338 + design 185.
fåtölj | chair. almería 38. design 185.

126

1
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kusin.
ibiza är stöpt i samma form som almería men
en storlek större, se sid 102-103.

as.
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1

bord | table. 100x73 cm. glasskiva i härdat glas.
art.nr. 347100.

h

2

två olika konstrottingtrådar har använts till
almería för att skapa ett unikt utseende

sar till
D ynor som pas
19 8-203
Almería? S e sid
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Venedig
128

Påkostad familj av konstrottingmöbler med flera användningsområden. Beroende på
hur Venedig-gruppen komponeras kan olika syften uppnås. Med två soffor och ett
lågt bord mellan blir Venedig en komfortinriktad loungegrupp. Med fyra fåtöljer och
det höga bordet blir Venedig en fullvärdig matmöbel. Välj det som passar dig bäst
eller varför inte en av båda?

fåtölj | chair. b75xd85xh85 cm. art.nr. 40901.
bord | table. Ø140xh72 cm. toppskiva av härdat glas. art.nr. 409110.
dynor ingår | cushions included.

Venedig

bredd x djup x höjd
width x depth x height

fåtölj | chair. b75xd85xh85 CM.
ART.NR. 40901.

soffa 3-sits | sofa 3-seater.l200xd85xh85 CM.
ART.NR. 40903.
.
at gl
härdat gl as
sk iva av härd
rdet har en
de t runda bo

as.

ROTTING | DINING

bord | table. Ø140xh72 CM.
toppskiva av härdat glas.
ART.NR. 409110.

bord | table. b62xl122xh52 CM.
toppskiva av härdat glas.
ART.NR. 409111.

sidobord | side table. b50xd52xh52 CM.
toppskiva av härdat glas.
ART.Nr. 4094040.

vackra detaljer.
venedig är flätad av 1-trådig quató-fiber
fåtölj | chair. b75xd85xh85 CM.
ART.NR. 40901. soffa 3-sits | sofa 3-seater.
l200xd85xh85 CM. ART.NR. 40903. bord |
table. b62xl122xh52 CM. toppskiva av härdat
glas. ART.NR. 409111.

fåtölj | chair. b75xd85xh85 CM.
ART.NR. 40901. sidobord | side table.
b50xd52xh52 CM. toppskiva av härdat glas.
ART.Nr. 4094040.
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Gasfjäder för
ställbar rygg!

Laredo
130

Kombinerar tre olika material på ett vinnande sätt. Konstrottingen är flätad kring en
stomme av aluminium och armstöden på fåtöljerna samt soffan består av Gaumo™.
Laredo är annars en grupp med inriktning på komfort. Möbeln används med fördel
tillsammans med Hillerstorps Texas-dynor, vilka är de tjockaste och mest komfortabla
dynor vi tillverkar. Lägg sedan till steglöst fällbara fåtöljer och en soffa stor nog att
sträcka ut i!

fåtölj | CHAIR. 68X70X100 CM. ART.NR. 38211.
soffa 3-sits | SOFA 3-SEATER. 180X70X100 CM. ART.NR. 38233.
BORD | TABLE. 60X110X43 CM. ART.NR. 3826011.
PALL | STOOL. 64X58X39 CM. ART.NR. 38213.

Laredo

bredd x djup x höjd
width x depth x height

PALL | STOOL. 64X58X39 CM.
ART.NR. 38213.

soffa 3-sits | SOFA 3-SEATER. 180X70X100 CM.
ART.NR. 38233.

BORD | TABLE. 60X110X43 CM. ART.NR. 3826011.

ROTTING | LOUNGE

fåtölj | chair. 68X70X100 CM.
ART.NR. 38211.

!
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D yna /design
Art. nr 90 960
armstöd av gaumo™.
armstöden i sittmöblerna är av grå gaumo™.

sar till
D ynor som pas
190 - 19 1
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Casablanca
132

Finns i originalversion samt i version Durban. Casablanca är ett komplett
modulsoffe-set i konstrotting som inkluderar inte bara själva soffan utan också
bord och dynor. Utmärkande för hörnsoffan är kombinationen av relaxmöbel och
matmöbel. Casablanca är både och! Ordentlig bordshöjd medför matmöjligheter
och soffa i väl tilltagna mått står för komforten.

komplett hörnsoffa bestående av 1 3-sitssoffa, 1 2-sitsmodul, 1 bord
b75xl130xh65 cm samt dynor. art.nr. 372100.
complete set including 1 sofa 3-seater, 1 modular sofa 2-seater, 1 table
b75xl130xh65 cm and cushions. art.no. 372100.
dynor ingår | cushions included.

1

.
ljer
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.
casabl anca

ROTTING | LOUNGE

h

Casablanca – version Durban är en
specialversion av Casablanca med 2 fåtöljer,
1 3-sitssoffa och ett bord B70xL120xH65 cm.
Allt i en kartong. Art.nr. 372500.

2
1

armstöden och soffbordet har en lätt välvd design.

2 bordet har en toppskiva av härdat glas.
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Cumulus

Snygg hörnsoffa i modulform? Ja! Väl genomtänkt, snygg och trendig formgivning?
Jodå! Sista skrikets färgsättning vad gäller konstrotting och dynor? Jajamän, det är
Cumulus du tänker på! Trendig modulsoffa du kan bygga ihop efter eget huvud.
Dynor medföljer. Komplettera Cumulus med prydnadskuddar och saken är klar!

hörndel | corner section. B80XD80XH75 cm. art.nr. 75201.
INKLUSIVE 1 SITSDYNA OCH 2 RYGGKUDDAR I GRÅTT TYG. INCLUDED: 1 SEAT CUSHION AND
2 BACK CUSHIONS IN GREY FABRIC.
mittdel | mid section. B60XD80XH75 cm. art.nr. 75202. INKLUSIVE 1 SITSDYNA OCH 1
RYGGKUDDE I GRÅTT TYG. INCLUDED: 1 SEAT CUSHION AND 1 BACK CUSHION IN GREY FABRIC.
Bord | table. B60XL100XH34 cm. TOPPskiva AV härdat glas. art.nr. 75210.

134

TILLVAL | OPTION. prydnadskudde | decorative cushions. se nästa sida | see next page.

Cumulus

hörndel | corner section. b80xd80xh75 cm.
art.nr. 75201.

bredd x djup x höjd
width x depth x height

mittdel | mid section. b60xd80xh75 cm.
art.nr. 75202.

B

C

D

ROTTING | LOUNGE

A

at t
skyddar
at gl as för
härdat gl as
sk iva av härd
en
r
ha
et
bord
rna
mysstunde
underl ät ta

Bord | table. b60xl100xh34 cm.
toppskiva i härdat glas. art.nr. 75210.

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

A) 45X45 CM. ART.NR. 45539
A) 40X60 CM. ART.NR. 40539

E

B) 45X45 CM. ART.NR. 45538
B) 40x60 cm. art.nr. 40538
C) 45x45 cm. art.nr. 45537
C) 40x60 cm. art.nr. 40537
D) 45x45 cm. art.nr. 45536
D) 40x60 cm. art.nr. 40536

öppen famn
i cumulus kan du luta dig tillbaka för sköna
stunder.

E) 45x45 cm. art.nr. 45540
E) 40x60 cm. art.nr. 40540
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Aranos
136

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.

dyna + design | cushion + design. art.nr. 541096 (rygg) + 542196 (sits).

sar till
D ynor som pas
196
Aranos? S e sid

Aranos

bredd x djup x höjd
width x depth x height
ar anos hörn

soffa

hörndel vänster | corner section left.
l74xd82xh68 CM. ART.NR. 36411.
mittdel | mid section.
l64xd82xh68 CM. ART.NR. 36415.

hörndel rund | corner section round.
l132xh68 CM. ART.Nr. 36410.

bord | table. Ø80xh46 CM.
ART.NR. 36470.

ROTTING | LOUNGE

2-sitsmodul höger | modular sofa 2-seater
right. l138xd82xh68 CM. ART.NR. 36412.

prydnadskuddar 5-pack | decorative cushions 5-pack.
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.

snygga dynor
separat ryggdyna 541 och sittdyna 542 med
design 096 = art.nr. 541096 resp 542196.
fler kuddar, se sid 203 | more decorative cushions, page 203.
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Atlanta
version halden

138

Atlanta är vår stora dining-familj i konstrotting. Version Halden har utrustats med
exklusivt flätad konstrotting och är en riktigt snygg liten serie bestående av en steglöst
ställbar fåtölj, en fast fåtölj samt ett litet bord. Perfekt även för mindre utrymmen!

ATLANTA – version Halden. FÅTÖLJ STÄLLBAR (GASFJÄDER) | CHAIR INFINITELY ADJUSTABLE.
B56XD53XH109 CM. ART.NR. 27211.
BORD | TABLE. 50X50 CM, HÖJD 53 CM. ART.NR. 545046.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 8504300

1

atl anta – ver
1.
art.nr 2720

sion halden

, fast rygg

ROTTING | LOUNGE

h

2
1

Härdat glas på bordsskivan för säkerhetens skull,
och för att inte göra avkall på den vackra flätningen.

familjemedlemmar.
halden-fåtöljerna ingår i atlanta-familjen, se
mer av dem på sid 96-97.

2 gasfjäder för ställbar rygg

sar till
D ynor som pas
180 -203
Halden? S e sid
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Alicante

Alicante är en mångsidig grupp. Komfortabel hörnsoffa i ena stunden, praktisk
matgrupp i nästa. Tacka det väl tilltagna bordet med den rejäla bordshöjden för det.
Lutande ryggstöd ger bättre sittdjup och därmed högre komfort. Konstrotting av
Quató™-fiber flätad kring en stomme av aluminium borgar för hög kvalitet.

KOMPLETT SET | COMPLETE SET. ALLT FÖRPACKAT I EN OCH SAMMA LÅDA.
ALL PACKED IN ONE AND THE SAME BOX. ART.NR. 754100
L230XB230XH66XD83 CM
1 3-SITS SOFFA, 1 2-SITS MODUL, 1 BORD. DYNOR INGÅR.
1 SOFA 3-SEATER, 1 MODULAR 2-SEATER, 1 TABLE. CUSHIONS INCLUDED.
DYNOR INGÅR | CUSHIONS INCLUDED.
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Dallas

Vad gäller Dallas, är konstrottingtrådens profil cirkelrund. Det ger en omisskännlig
karaktär åt möbeln och konstruktionen tillhör de mest exklusiva på marknaden.
Konstrotting av Quató™-fiber flätad kring en stomme av aluminium borgar
ytterligare för hög kvalitet. Dallasbordet har en skiva av härdat glas, som
Spraystone™-behandlats för att se ut och kännas som sten. Snyggt och praktiskt!

FÅTÖLJ | CHAIR. B82XD78XH86 CM. ART.NR. 37601.
SOFFA 2,5-SITS | SOFA 2,5-SEATER. B185XD78XH86 CM. ART.NR. 37603.
BORD | TABLE. B70XD110X41 CM. ART.NR. 37670110.
speciellt framtagna dynor finns som tillval | especially designed cushions
are optional
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Sierra

Tropikhjälm, någon? Sierra är en tydlig flirt med kolonialstilen. I och med det
traditionell färg och form men fullt modern i material och utförande. Konstrotting av
Quató™-fiber flätad kring en stomme av aluminium borgar för hög kvalitet. I en och
samma kartong finns två fåtöljer, en soffa, ett bord samt dynor för alla sittplatser.

SET BESTÅENDE AV 2 FÅTÖLJER, 1 BORD OCH 1 SOFFA.
SET OF 2 CHAIRS, 1 TABLE AND 1 SOFA . ART.NR. 429100.
FÅTÖLJ | CHAIR. B67XD72XH88 CM.
SOFFA | SOFA. B189XD72XH88 CM.
BORD | TABLE. B60XL110XH45 CM. GLASSKIVA I HÄRDAT GLAS.
DYNOR INGÅR | CUSHIONS INCLUDED.
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Manila

Manila har en gråbeige konstrotting enligt senaste trenden men är flätad på klassiskt
vis. Konstrotting av Quató™-fiber flätad kring en stomme av aluminium borgar för
hög kvalitet. Rejäl plats i både soffa och fåtölj står för komforten.

FÅTÖLJ | CHAIR. B78XD82XH83 CM. ART.NR. 37701.
SOFFA 2,5-SITS | SOFA 2,5-SEATER. B190XD82XH83 CM. ART.NR. 37702.
BORD | TABLE. B50XD110XH43 CM. ART.NR. 3775010.
speciellt framtagna dynor finns som tillval | especially designed cushions are
optional
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Varese

Varese levereras som komplett set. I en och samma kartong finns två fåtöljer, en soffa,
ett bord samt dynor för alla sittplatser. Snyggt stram formgivning och påkostade
dynor ger Varese ett påkostat utseende. Konstrotting av Quató™-fiber flätad kring en
stomme av aluminium borgar för hög kvalitet.

komplett set | complete set. allt förpackat i en och samma låda.
all packed in one and the same box. art.nr. 374100
1 3-sits soffa, 2 fåtöljer, 1 bord och mörkgrå dynor.
1 sofa 3-seater, 2 chairs, 1 table and dark grey cushions.
dynor ingår | cushions included.
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Bunbury
146

Bunbury består av flera spännande material. Möbeln flätas med konstrotting av
Quató™-fiber kring en stomme av aluminium. Armstöden på soffan och fåtöljerna
består av Gaumo™ och bordsskivan i härdat glas har Spraystone™-behandlats för att
se ut och kännas som sten. Det betyder att Bunbury är en påkostad, komfortabel
och lättskött möbelgrupp. Låg och snygg profil gör den lättplacerad!

komplett set | complete set. art.nr. 365100.
1 2-sits soffa d60xl140xh80 cm, 2 fåtöljer b66xd60xh80 cm,
1 bord b50xl100xh41 cm. dynor ingår.
1 sofa 2-seater d60xl140xh80 cm, 2 chairs b66xd60xh80 cm,
1 table b50xl100xh41 cm. cushions included.
dynor ingår | cushions included.
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Santiago

Santiago är en prisvärd, komplett soffgrupp med dynor
där alla delar packats i en och samma kartong.
Konstrotting av Quató™-fiber flätad kring en stomme
av aluminium borgar för hög kvalitet. Bordsskiva av
härdat glas.

SET BESTÅENDE AV 2 FÅTÖLJER, 1 BORD OCH 1 2-SITSSOFFA. SET OF 2 CHAIRS, 1 TABLE AND 1 SOFA 2-SEATER.
ART.NR. 406100.

SET BESTÅENDE AV 2 FÅTÖLJER, 1 BORD OCH 1 3-SITSSOFFA. SET OF 2 CHAIRS, 1 TABLE AND 1 SOFA 3-SEATER .
ART.NR. 407100.

FÅTÖLJ | CHAIR. B75XD68XH83 CM.
SOFFA | SOFA. L124XD68XH83 CM.
BORD | TABLE. B50XL90XH40 CM. toppSKIVA av HÄRDAT
GLAS.

FÅTÖLJ | CHAIR. B75XD68XH83 CM.
SOFFA | SOFA. L173XD68XH83 CM.
BORD | TABLE. B50XL90XH40 CM. toppskiva av HÄRDAT
GLAS.

DYNOR INGÅR | CUSHIONS INCLUDED.

DYNOR INGÅR | CUSHIONS INCLUDED.
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Hemsö
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Hemsö är tillverkad av äkta rotting. Denna naturrotting passar utmärkt i inomhusmiljöer och gör möbler till enskilda individer. Det finns inte två stycken som är
exakt likadana i färg eller form. I likhet med många naturmaterial ”lever” rottingen i
möbeln och efter viss tid uppstår en vacker patina beroende på var möbeln placerats,
hur ofta den använts och hur skötseln har efterlevts. Underhållet är förresten enkelt.
Borsta av med mjuk borste och torka därefter med en fuktig trasa. Bordet på bilden är
i Shabby Chic-utförande och tillverkat av FSC-certifierad furu. Jättesnyggt!

STOL | CHAIR. B45XD63XH100 CM. WHITEWASH. ART.NR. 577017.
BORD | TABLE. B90XL160XH72 CM. SHABBY CHIC. ART.NR. 3579016.

Hanö

Nyhet! Äkta rotting!

fåtölj | chair. b62xd63xh91 CM. ART.NR. 578018.
bord | table. Ø65xh52 CM. ART.NR. 578658.

Lomma
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fåtölj | chair. b62xd63xh91 CM. ART.NR. 578017.
bord | table. Ø65xh52 CM. ART.NR. 578657.

Hemsö
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STOL | chair. B47XD63XH104 CM. ART.NR. 576016.
stol | chair. B45XD63XH100 CM.
bord | table. B90XL160XH72 CM. ART.NR. 3579016. ART.NR. 577017.
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starkt och tåligt
bordsskivan är av 5 mm härdat glas.
KOMPLETT SET | COMPLETE SET. NATURAL LACQUERED. ART.NR. 579100.
STOL | CHAIR. B70XD75XH80 CM. SOFFA 2-SITS | SOFA 2-SEATER. L124XD75XH80 CM. BORD | TABLE. B55XL90XH45 CM.
HÄRDAD GLASSKIVA 5 MM | HARDENED 5 MM GLASS TABLE TOP.
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Altea
150

Mer klassiskt romantisk än Altea är nog svår att tänka sig. Ändå moderiktigt ljust
och luftigt flätad konstrotting i gråbeige ton. Altea är ett komplett set som på bilden
med svarta dynor, allt packat i en och samma kartong.

KOMPLETT SET | COMPLETE SET. NATURAL LOOK WICKER. ART.NR. 373100.
FÅTÖLJ | CHAIR. B57XD55XH84 CM. SOFFA 2-SITS | SOFA 2-SEATER. L131XD55XH84 CM.
BORD | TABLE. B60XL100XH61 CM. HÄRDAD GLASSKIVA | HARDENED GLASS TABLE TOP.
SVARTA DYNOR INGÅR |BLACK CUSHIONS INCLUDED.
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Athena

Athena är en komplett hörnsoffa med dynor och allt. Brunmelerad konstrotting av
Quató™-fiber flätad kring en stomme av aluminium borgar för hög kvalitet. Soffans
armstöd består av Gaumo™ vilket ytterligare bidrar till att göra soffan lättskött.
Bordsskiva av härdat glas för säkerhets skull!

KOMPLETT SET | COMPLETE SET. ART.NR. 437100. B220XL171XD59XH78 CM.
SOFFA 3-SITS MODUL | SOFA 3-SEATER MODULE, SOFFA 3-SITS HÖRNMODUL | SOFA
3-SEATER CORNER MODULE, BORD | TABLE. B51XL76XH43 CM. HÄRDAD GLASSKIVA
HARDENED GLASS TABLE TOP.
DYNOR INGÅR |CUSHIONS INCLUDED.
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till Namibia,
För fler d ynor
se sid 192- 193
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Namibia
152

Namibia är en praktisk grupp med runt bord och stapelbara stolar. Lättskött är den
också! Svart konstrotting av Quató™-fiber flätad kring en stomme av aluminium samt
bordsskiva av Gaumo™ innebär ett minimum av skötsel. Dynor, som på bilden i grå
polyester, finns som tillval.

stapelfåtölj | stackable chair. b70xd56xh83 cm. art.nr. 45501.
bord | table. Ø105xh73 cm. art.nr. 455105.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 29171

till Paris,
För fler d ynor
se sid 19 8-203
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Paris

Trött på att inreda ute i mörka färger? Använd möbelgruppen Paris! Ljust och luftigt
flätad soffgrupp i stram modern profil, helt i vit konstrotting. Men visst är det snyggt
med mörk dyna i gruppen som kontrast? På bilden påkostade dynor i kraftig strukturpolyester!

fåtölj | chair. b77xd77xh66 cm. art.nr. 7711.
2-sits soffa | sofa 2-seater. d77xl137xh66 cm. art.nr. 7712.
bord | table. b55xl100xh43 cm. art.nr. 7755100.
dyna + design | cushion + design. art.nr. 770171.
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Nagoya

Prisvärd soffgrupp i konstrotting. Gruppen säljs som ett komplett set med fåtöljer,
soffa, bord och dynor som på bilden. Det fiffiga med Nagoya är att möbeln levereras i
platta paket vilket gör att priset kan hållas extra förmånligt.

set bestående av 2 fåtöljer, 1 bord och 1 soffa
set of 2 chairs, 1 table and 1 sofa . art.nr. 34810.
fåtölj | chair. B74xD60xH74 cm.
Soffa | sofa. B126xD69xH74 cm.
Bord | table. B47xD81xH41 cm. glasskiva i härdat glas.
dynor ingår | cushions included.
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Volos

Prisvärd soffgrupp även för den mindre uteplatsen. Volos säljs som ett komplett set
och innehåller både fåtöljer, soffa och bord. Även dynor ingår samt två prydnadskuddar. Volos består av 1-trådig svart konstrotting av Quató™-fiber flätad kring en
stomme av aluminium. Synliga silverfärgade benställningar utmärker Volos och
sätter prägel på utrymmet där den placeras.

set bestående av 2 fåtöljer, 1 bord och 1 soffa
set of 2 chairs, 1 table and 1 sofa . art.nr. 3480150.
fåtölj | chair. B66xD60xH66 cm.
Soffa | sofa. B128xD60xH66 cm.
Bord | table. B90D60xH38 cm. glasskiva i härdat glas.
dynor ingår | cushions included.
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Albi

Vår mest prisvärda soffgrupp som gjord även för den mindre uteplatsen. Albi är ett
komplett set förpackat i en och samma låda och innehåller fåtöljer, soffa, bord och
dynor. Albi består av konstrotting flätat kring en stomme av stål.

l. dynor!
Allt i en ka rtong! Ink

set bestående av 2 fåtöljer, 1 bord och 1 soffa
set of 2 chairs, 1 table and 1 sofa . art.nr. 3590100.
fåtölj | chair. B57xD60xH86 cm.
Soffa | sofa. B110xD60xH86 cm.
Bord | table. B77xD38xH37 cm. glasskiva i härdat glas.
dynor ingår | cushions included.
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Mackay

Prisvärd soffgrupp i konstrotting. Gruppen säljs som ett komplett set med fåtöljer,
soffa, bord och dynor som på bilden. Mackay levereras i platta paket vilket gör att
priset kan hållas extra förmånligt. Gruppen monteras enkelt ihop efter hemtransport.

set bestående av 2 fåtöljer, 1 bord och 1 soffa
set of 2 chairs, 1 table and 1 sofa . art.nr. 375100.
fåtölj | chair. B65xD60xH87 cm.
Soffa | sofa. B109xD60xH87 cm.
Bord | table. B80xD45xH40 cm. glasskiva i härdat glas.
dynor ingår | cushions included.
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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. b56xd65xh85 cm. art.nr. 36601.
bord | table. b70xd70xh72 CM. ART.NR. 36661.
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Pamplona

Snygg konstrottingmöbel med unikt utseende. Som gjord för caféet eller den
mindre uteplatsen. Pamplona består av en rejäl stapelbar stol med armstöd och
matchande bord med skiva av härdat glas.

stapelstol | stacking chair. 59x59x80 cm. art.nr. 74601.
bord | table. Ø70x72 cm. art.nr. 74660.
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Coriano
Café

160

Coriano är en komplett möbelfamilj som tillgodoser många behov. Coriano finns som
matgrupp, loungemöbel och cafégrupp. Gemensam färgsättning, och lantlig stil med
påkostad konstrotting och hög komfort utmärker Coriano.

FÅTÖLJ | CHAIR. B57XD55XH76 CM. ART.NR. 42401.
BORD | TABLE. Ø70XH73 CM. SKIVA AV HÄRDAT GLAS. ART.NR. 42470.
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Cayenne

Smidigt fällbar och komfortabelt ställbar solsäng i konstrotting. I hopfällt läge
blir Cayenne riktigt smal och det är möjligt att stapla ett antal solsängar på varandra
på en begränsad yta. Ställbar i ryggen innebär god komfort. Komplettera med
solvagnsdyna för ytterligare komfort och utseende!

solsäng | sunlounger. 65x200x34 cm. ART.NR. 2811. 1-TRÅD | 1-in-1.
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En möbel från framtiden? Man kan riktigt tänka sig ”Agent Jay” (Will Smith)
och ”Agent Kay” (Tommy Lee Jones) sitta i varsin Ägget i någon scen i futuristiska
science fiction-filmen ”Men in Black”. I framtiden kanske den konstrottingklädda
aluminiumstommen i Ägget svävar fritt, men till dess skickar vi med en rejäl
stålställning som ger det rätta gunget.

VILFÅTÖLJ | RELAXER CHAIR. 100X100X200 CM ART.NR. 40314.
DYNA INGÅR | CUSHION INCLUDED.
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ägget light
VILFÅTÖLJ | RELAXER CHAIR. 100X100X200 CM ART.
NR. 40315. DYNA INGÅR | CUSHION INCLUDED.
undrar du hur det känns att bli omfamnad av en
konstrottingmöbel är ägget det närmaste du kan
komma i vårt sortiment. låt dig gungas rofullt
fram och tillbaka medan du bara myser.
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Kullen
164

BEIGE DYNOR ENLIGT SID 165 iNGÅR. DYNOR SOM TILLVAL PÅ BILDEN OVAN ÄR MADRID
RYGGDYNA 541171 OCH MADRID SITSDYNA 542171. BEIGE CUSHIONS ON PAGE 165
INCLUDED. OPTIONAL CUSHIONS ON PICTURE ABOVE ARE BACK CUSHION MADRID 541171
AND MADRID SEAT CUSHION 542171.

Kullen är tillverkad av äkta rotting. Denna naturrotting passar utmärkt i inomhusmiljöer och gör möbler till enskilda individer. Det finns inte två stycken som är
exakt likadana i färg eller form. I likhet med många naturmaterial ”lever” rottingen i
möbeln och efter viss tid uppstår en vacker patina beroende på var möbeln placerats,
hur ofta den använts och hur skötseln har efterlevts. Underhållet är förresten enkelt.
Borsta av med mjuk borste och torka därefter med en fuktig trasa.

GRUPPEN PÅ BILDEN BESTÅR AV:
FÅTÖLJ | CHAIR. B79XD93XH92 CM. ANTIKGRÅ ART.NR. 575956. PLATINABRUN ART. NR. 575951.
MITTDEL | MID SECTION. B64XD93XH69 CM.
ART.NR. 575676.
ART. NR. 575671.
MITTDEL 2-SITS | MID SECTION 2-SEATER. B128XD80XH69 CM.
ART.NR.575026
ART. NR. 575021.
HÖRNDEL | CORNER SECTION. B80XD80XH69 CM.
ART.NR.575826.
ART. NR. 575821.
DIVAN/PALL | STOOL. B64XD64XH28 CM.
ART.NR. 575166.
ART. NR. 575161.
BORD | TABLE. B69XL100XH18 CM.
ART.NR. 575100696.
ART. NR. 575100691.
SIDOBORD | SIDE TABLE. B56XL56XH51 CM.
ART.NR. 57556566.
ART. NR. 57556561.
DYNOR INGÅR | CUSHIONS INCLUDED.

Kullen

bredd x djup x höjd
width x depth x height

MITTDEL | MID SECTION. B64XD93XH69 CM.
ART.NR. 575676.
ART. NR. 575671.
dyna ingår | cushions included.

HÖRNDEL | CORNER SECTION. B80XD80XH69 CM.
ART.NR.575826.
ART. NR. 575821.
dyna ingår | cushions included.

MITTDEL 2-SITS | MID SECTION 2-SEATER.
B128XD80XH69 CM.
ART.NR.575026
ART. NR. 575021.
dyna ingår | cushions included.

FÅTÖLJ | CHAIR. B79XD93XH92 CM.
ART.NR. 575956.
ANTIKGRÅ
PLATINABRUN
ART. NR. 575951.
dyna ingår | cushions included.

ROTTING | LOUNGE

FÅTÖLJ | CHAIR.
B79XD93XH92 CM.
ART.NR. 575956.
ART.NR. 575951.
BORD | TABLE. B69XL100XH18 CM.
ART.NR.
575100696.
ART. NR. 575100691.

SIDOBORD | SIDE TABLE.
B56XL56XH51 CM.
ART.NR. 57556566.
ART.NR. 57556561.

DIVAN/PALL | STOOL. B64XD64XH28 CM.
ART.NR. 575166.
ART. NR. 575161.
dyna ingår | cushions included.

Vad är naturrotting?
Naturrotting är precis som det låter: naturlig och hämtad ifrån växtriket.
Både färg och material ger möbeln en individuell karaktär och därför kan viss
skillnad förekomma mellan möbelenheterna.
Står den i direkt solljus kan den blekas. Det behöver dock inte innebära att
möbeln förfulas. Tvärtom! En naturrottingmöbel blir vackrare med åren.

Naturrotting är utvecklat för inomhusmiljöer.
Skötseln är enklast tänkbara:
Borsta av med en mjuk borste, därefter torka med en fuktig trasa.
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MÖBLER I NATURROTTING MÄRKTA MED
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monte carlo

valencia

se s i d 1 0 4 -1 0 5

san diego

Vad är Quató™? Se sid 95!

s e s id 108- 109

s e s id 106-107
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porto
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ibiza
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se sid 126- 127
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se sid 134- 135

aranos

alicante

se s i d 1 3 6 -1 3 7

se sid 140

paris

se s i d 1 5 3

geneve

se sid 158

santiago

s e s id 146

se sid 147

altea

athena

namibia

se si d 1 4 8 - 1 4 9

s e s id 150

s e sid 151

se sid 152

nagoya

volos

albi

se si d 1 5 4

s e s id 155

s e sid 156

se sid 157

coriano

kullen

kullen

hanö

pamplona

café

se si d 1 5 9

s e s id 160

ROTTING | PRODUKTÖVERSIKT

s e s i d 1 4 8 -1 4 9

se sid 142

bunbury

se sid 145

se sid 144

hemsö

s e s id 141

varese

manila

sierra

dallas

s e sid 164- 165

mackay
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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
169

Åre
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. 38x54x84 cm.
ART.NR. 15677.
ART.NR 1568.
bord | table. 78x68 cm.
soffa | sofa. B100 cm.

Figeholm
170

art.nr. 1585877.

art.nr. 158588.

art.nr. 15577.

Vaxholm

klappstol | folding chair. B63xD63xH73 cm. ART.NR. 810477.

KLAPPSTOL | FOLDING CHAIR. B36XD54XH84 CM. ART.NR. 710477.

bord | table. B36xD55xH84 cm. ART.NR. 700777.

BORD | TABLE. Ø76XH73 CM. ART.NR. 700077.

1

Alunda

imen
För hela Alunda-sort
se sid 64-65

tet,

En caféserie med omisskännlig design. Alunda består av stapelbara stolar
och tre bordsstorlekar. Stommen är alltid av blankpolerad aluminium. För bästa
hållbarhet är ribborna i stapelstolarna skruvade underifrån.

2
1

STAPELSTOL | STACKABLE CHAIR.
ALUMINIUM & GAUMO™.
B55XD58XH76 CM. ART.NR. 6172.
BORD | TABLE. 70X70X72 CM. ART.NR. 6107.

2

2

stapelstol | STACKABLE CHAIR.
B55XD58XH76 CM. ART.NR. 6172.
BORD | TABLE. 70X120X72 CM. ART.NR. 6177.

CAFÉ
CAFÉ
| TRÄ

Krögaren
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 | folding chair. b40xd56xh83 cm.
ART.NR. 212713.
bord | table. Ø60x72 cm. art.nr. 212813.

ortimentet
För hela Krögaren-s
se sid 62 –63

krögaren. 70x120x72 cm.
art.nr. 215713

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

sandhamn gul | sandhamn yellow.
se sid 67 | see page 67

säljes i set om 4 st. art.nr. 219613.
bord | table | tisch. Ø 100x71 cm.
art.nr. 219713.

!
NYHET
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Bullerö Cecilia

Coriano Café

klappstol | folding CHAIR. B41XD54XH88 CM. ART.NR. 570605.

STAPELSTOL | STACKABLE CHAIR. B41XD54XH88 CM. ART.NR. 570605.

BORD | TABLE. Ø70XH72 CM. ART.NR. 07005.

BORD | TABLE. Ø70XH72 CM. ART.NR. 07005.

!
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Rannäs
Rannäs är en färgglad serie cafémöbler bestående av en
stapelstol med tillhörande bord. Gruppen är rejält
utförd i kraftigt lackat stål och bordet har en bordsskiva
av härdat glas.
STAPELSTOL | STACKABLE CHAIR. B53XD52XH71 CM.
ART.NR. 322008.
ART.NR. 322007.
KLAPPSTOL | FOLDING CHAIR. B53XD52XH71 CM.
ART.NR. 323002.
ART.NR. 323007.
ART.NR. 323008.
BORD | TABLE. 68XH72 CM. ART.NR. 201.

CAFÉ

Dalby

Alvdalen

STAPELSTOL | STACKING CHAIR. 54X55X76 CM. ART. NR. 8188.

stapelSTOL | stackING chair. B54XD55XH76 cm. ART.NR. 8187.

bord | TABLE. Ø60X70 CM. BORDSSKIVA I HÄRDAT GLAS | HARDENED GLASS TABLE TOP.
ART. NR. 202.

bord | table. Ø62xH70 cm. BORDSSKIVA I HÄRDAT GLAS |
HARDENED GLASS TABLE TOP. ART.NR. 818762.

stapelstol | stacking chair. art.nr. 74601.

bord | table. Ø70x72 cm. art.nr. 74660.
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Orion
KLAPPSTOL | FOLDING CHAIR. B42XD52XH95 CM. ART.NR. 407061.
KLAPPBORD | FOLDABLE TABLE. 68XH76 CM. ART.NR. 407601.
HYLLA STOR | SHELF large. B60XD30XH160 CM. ART.NR. 4079902.
HYLLA LITEN | SHELF SMALL. B35XD35XH122 CM. ART.NR. 4079901.

6 cm.
B57xD57xH7
stapelfeld.
ART.NR. 7182
.
87
71
r.
t.n
ar
metall.
cafébord i
till många
passar fint

Piero
stapelSTOL | stackING chair. B53XD60XH76 cm. art.nr. 315.
bord | table. 65X65X73 cm. BORDSSKIVA I KOMPOSITMATERIAL. ART.NR. 65654.
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Marieholm
Robust sits i flera färger och kraftig metallstomme utmärker Marieholm. Välj din
favoritfärg eller varför inte mixa olika färger i
en och samma grupp?

marieholm. stol | chair. bx55xd55xh83 cm.		
art.nr. 386014.
art.nr. 386012.
bord | table. Ø60X72 CM. art.nr. 7260

CAFÉ

Atlanta
En av våra mest omtyckta matgrupper.
Här finns möbler som passar små
fikastunder men också till middagar i
goda vänners lag.

ATLANTA. KARMSTOL. easychair.
B57XD56XH85 cm.
4-TRÅD. ART.NR. 3001.
4-TRÅD. art.nr. 30011.
1-TRÅD. art.nr. 30016.
1-TRÅD. art.nr. 3701.

ATLANTA. STAPELSTOL. STACKING CHAIR.
b46xd51xh91 cm.
4-TRÅD. ART.NR. 2806.
1-TRÅD. art.nr. 2706.
bord | table. b80xl140xh73 cm. art.nr. 2880140.

timentet
För hela Atlanta-sor
se sid 96-97

ATLANTA. bord | table.
Ø70X74 CM.
4-TRÅD. ART.NR. 2870.
4-TRÅD. ART.NR. 28701.
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Horda
Horda är en ny serie stålmöbler i robust och praktiskt utförande.
Flera av borden går enkelt att fälla ihop, den ena av stolarna likaså
medan den andra är stapelbar. Passar såväl på caféer som hemma
i trädgården. Finns i tre härliga, klara färger!
bord | table. b60xl110xh72 cm.
art.nr. 393301
art.nr. 393302
art.nr. 393303
stapelstol | stacking chair. b44xd51xh79 cm.
art.nr. 393011
art.nr. 393062
art.nr. 393063
klappstol | foldable chair. b42cd45xh80 cm.
art.nr. 393061
art.nr. 393062
art.nr. 393063

entet
För hela Horda-sortim
se sid 61

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.

San Diego
dyna + design | cushion + design. art.nr. 8504300.
prydnadskudde | decorative cushion. art.nr. 40003.
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Diego
För mer in fo om San
se sid 112

Genève
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. 56x65x85 cm. art.nr. 36601.
bord | table. 70x70x72 CM. ART.NR. 36661.

gEnÈve bord
80x80x72 cm. art.nr 36660.

CAFÉ
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Pamplona
Snygg konstrottingmöbel med unikt utseende. Som gjord för caféet eller den mindre
uteplatsen. Pamplona består av en rejäl stapelbar stol med armstöd och matchande
bord med skiva av härdat glas.

stapelstol | stacking chair. art.nr. 74601.
bord | table. Ø70x72 cm. art.nr. 74660.
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Hörle
Hörle minner om 60-talet då trädgårdsmöbler utvecklades till
att bestå av fler och fler olika material. Materialen samverkade
och skapade möbler ingen sett förut. Hörle består av en kraftig
metallstomme med band av konstmaterial som tillsammans ger
möbeln en tilltalande design och praktisk användbarhet.
hörle. stol | chair. b55xd55xh82 cm.
art.nr. 436112.
hörle. bord | table. Ø70xh70 cm.
art.nr. 43670.

För mer av Hörle,
se sid 70

!
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Snyggt formgiven stol som väcker uppmärksamhet. Klarar sig utmärkt på egen hand och skänker
behag åt både kropp och blick. Komplettera med
prydnadskuddar!

Syntra

Web

STAPELSTOL | STACKING CHAIR. B56XD60XH80 CM. ART.NR. 1201.

web. fåtölj | chair. b79xd97xh82 cm.
art.nr. 40601.

bord | TABLE. 80x140x72 CM. ART.NR. 758040.
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Brighton
Brighton är en cafémöbel i modernt utförande. Stomme av aluminium med sitsar,
ryggar och bordsskivor i Gaumo™ vilket gör möblen lättskött. Stolen är stapelbar och
bordet på tre ben verkar kunna stå stabilt på nästan vilket underlag som helst. Till
gruppen kan väljas möbler ur andra familjer som exempelvis Snipen eller Belinge. Se
nästa sida!
STAPELBAR FÅTÖLJ | STACKABLE CHAIR.
B45XD57XH80 CM. ART.NR. 74701.
BORD | TABLE. Ø58X72 CM. ART.NR. 74758

ortimentet
För hela Brighton-s
se sid 68 –69

CAFÉ

Belinge

Snipen

klappstol | folding chair. B46XD55XH80 cm. art.nr. 7106.
bord | table. Ø60xH73 cm. BORDSSKIVA I HÄRDAT GLAS | HARDENED GLASS TABLE TOP.
ART.NR. 2560.

klappstol | folding CHAIR. B47xD57XH89 CM. ART.NR. 392013.
BORD | TABLE. fällbart | foldable. 70x70x72 cm. ART.NR. 392070.
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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.

strandmadrass.
design 27758.
design 27759.
50x170x1,5 cm. FINNS I FLERA UTFÖRANDE.

180
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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. 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.

dynor

Koppla av!
ade för sköna,
ppade och konstruer
Quató
Gaumo?
är välsto
våra dynoroch
der
avkopplande stun
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Dyna Milano. Modell 9806 & 9807
Milano är den klassiska fåtöljdynan. Dynans mått stämmer med de flesta högryggade
fåtöljer på marknaden. Milanodynan finns i olika tjocklekar och med olika tyger för
att passa fåtöljer i olika utföranden och material. Milano 9806 är extra tjock och
passar bäst till trämöbler. Milano 9807 har en mer följsam stoppning och fungerar
utmärkt tillsammans med stolar där sits och rygg består av ett mjukare material som
textilene eller konstrotting.
MILANO 9806. 50X117X8 CM. EXTRA KRAFTIG
STOPPNING FÖR BÄSTA KOMFORT I MÖBLER
GJORDA AV HÅRT MATERIAL SOM TRÄ.
OMSLUTANDE RYGGBAND MED LÅSNING AV
KARDBORRE.

182
182

MILANO 9807. 50X117X5 CM. FÖLJSAM STOPPNING
FÖR BÄSTA KOMFORT I MÖBLER GJORDA AV MJUKA
MATERIAL SOM T.EX. TEXTILENE.
DUBBLA RYGGBAND MED LÅSNING AV KARDBORRE.

Dyna Milano. Modell 9806 & 9807
B

DYNA 98065300. 50X117X8 CM.
DYNA 98075300. 50X117X5 CM.

D

DYNA 9806260. 50X117X8 CM.
DYNA 9807260. 50X117X5 cm.

D

D

DYNA 9806095. 50X117X8 CM.
DYNA 9807095. 50X117X5 cm.

B

DYNA 98065301. 50X117X8 CM.
DYNA 98075301. 50X117X5 cm.

D

Dralon

B

DYNA 9806096. 50X117X8 CM.
DYNA 9807096. 50X117X5 cm.

DYNA 9806161. 50X117X8 CM.
DYNA 9807161. 50X117X5 cm.

DYNA 98065569. 50X117X8 cm.
DYNA 98075569. 50X117X5 cm.

P

Polyester

DYNA 98062450. 50X117X8 CM.
DYNA 98072450. 50X117X5 cm.

DYNA 98062733. 50X117X8 CM.
DYNA 98072733. 50X117X5 cm.

P/A/B

D

D

D

D

B

DYNA 98065302. 50X117X8 CM.
DYNA 98075302. 50X117X5 cm.

D

DYNA 98064762. 50X117X8 CM.
DYNA 98074762. 50X117X5 cm.

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton

D

DYNA 9806818. 50X117X8 CM.

DYNA 9806250. 50X117X8 CM.
DYNA 9807250. 50X117X5 cm.

DYNA 98064125. 50X117X8 CM.
DYNA 98074125. 50X117X5 cm.

D

DYNA 9807191. 50X117X5 cm.

DYNA 9806488. 50X117X8 CM.

DYNA 9807960. 50X117X5 cm.

D

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

DYNA 9806850. 50X117X8 CM.

DYNA 9806225. 50X117X8 CM.
DYNA 9807225. 50X117X5 cm.

DYNA 9807280. 50X117X5 cm.

D

D

D

D

P/B

DYNA 9806487. 50X117X8 CM.
DYNA 9807487. 50X117X5 cm.

DYNA 9806226. 50X117X8 CM.
DYNA 9807226. 50X117X5 cm.

DYNA 9807164. 50X117X5 cm.

D

D

B

D

Bomull | cottone

DYNA 9806480. 50X117X8 CM.

D

B

P

DYNA 9806171. 50X117X8 cm.
DYNA 9807171. 50X117X5 cm.

DYNA 9806270. 50X117X8 CM.
DYNA 9807270. 50X117X5 cm.

D

dynor | milano 9806 • 9807

DYNA 9806890. 50X117X8 CM.

D

D

DYNA 98065126. 50X117X8 CM.
DYNA 98075126. 50X117X5 cm.

dynor och klädsel till konstrotting, se sid 194-203.
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Dyna Milano. Modell 9806 & 9807
P/B

B

DYNA 9807191. 50X117X5 CM.

DYNA 9806380. 50X117X8 CM.

P

DYNA 9806141. 50X117X8 CM.
DYNA 9807141. 50X117X5 CM.

DYNA 9807227. 50X117X5 cm.

P

DYNA 9806183. 50X117X8 CM.
DYNA 9807183. 50X117X5 cm.

D

DYNA 9806318. 50X117X8 CM.
DYNA 9807318. 50X117X5 cm.

P

P

D

B

DYNA 9806070. 50X117X8 CM.
DYNA 9807070. 50X117X5 CM.

DYNA 9806181/185. 50X117X8 CM.
DYNA 9807181/185. 50X117X5 cm.

DYNA 9806497. 50X117X8 CM.
DYNA 9807497. 50X117X5 cm.

P

D

DYNA 9807020. 50X117X5 cm.

D

DYNA 98066744. 50X117X8 CM.
DYNA 98076744. 50X117X5 cm.

B

P/A/B

DYNA 9807212. 50X117X5 cm.

P

DYNA 9807197. 50X117X5 cm.

D

D

DYNA 9806484. 50X117X8 CM.
DYNA 9807484. 50X117X5 CM.

D

DYNA 9806486. 50X117X8 CM.
DYNA 9807486. 50X117X5 cm.

DYNA 9807482. 50X117X5 cm.

D

DYNA 9807930. 50X117X5 CM.

P/B

DYNA 9806165. 50X117X8 cm.
DYNA 9807165. 50X117X5 cm.

D

D

DYNA 9806270. 50X117X8 CM.
DYNA 9807270. 50X117X5 CM.

P

P/B

DYNA 9807213. 50X117X5 cm.

DYNA 9807050. 50X117X5 cm.

P/B

De 2–4 första sifforna i artikelnr visar
vilken typ av dyna du valt. Övriga siffror är tygets artikelnr.
exempel. dyna 9807 + tyg nr 960 = 9807960

DYNA 9806271. 50X117X8 cm.
DYNA 9807271. 50X117X5 cm.

D

184

Dralon

B

DYNA 9806910. 50X117X8 cm.

Bomull | cottone

P

Polyester

DYNA 9806488. 50X117X8 CM.

P/B

DYNA 9806214. 50X117X8 CM.

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

P/A/B

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton

dynor och klädsel till konstrotting, se sid 194-203.

Rykande färska nyheter!
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B

B

B

B

Våga tänka utanför boxen!
Kika på Bullerö på sid 22 och våga
byta traditionell högryggad dyna
mot sitsdyna + prydnadskudde.
Hur läckert som helst!

kudde 405319. 40x60 cm.

kudde 405318. 40x60 CM.

D

DYNA 855309. 49x53x8 cm.

D

DYNA 855308. 49x53x8 cm.

dynor | milano 9806 • 9807

De 2–4 första sifforna i artikelnr
visar vilken typ av dyna du valt.
Övriga siffror är tygets artikelnr.

D

exempel. dyna 9807 + tyg nr 641 = 9807641

DYNA 9807641. 50X117X5 cm.

DYNA 9807621. 50X117X5 cm.

D

kt
ttar du på
stjärnmär
la smak er hi
ddar för al
prydnadsku
sid 203.

D

Dralon

B

Bomull | cottone

P

Polyester

DYNA 85620 + 40621.
49x53x8 cm + 40x40 cm.

P/B

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

DYNA 9807661. 50X117X5 cm.

D

DYNA 85640 + 40641.
49x53x8 cm + 40x40 cm.

P/A/B

D

DYNA 85660 + 40661.
49x53x8 cm + 40x40 cm.

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton

dynor och klädsel till konstrotting, se sid 194-203.
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Dyna Milano. Modell 97, 9704, 98, 9804
är exklusiva så kallade Box-sydda dynor med framsida, baksida samt en
tygkant som gör den 3-dimensionell. Passar bra med klassiskt kantband.
Milano 9704 och 9804 är sydda utan pikeringar och har utrustats med dragkedja.
Tyget kan tas av och tvättas separat.
Milano 97 och 98

186
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Dyna Milano. Modell 97, 9704, 98, 9804
P

DYNA 97040. 50X96X8 CM.

D

DYNA 97320. 50X96X8 CM.

D

DYNA 97340. 50X96X8 CM.

D

B

DYNA 985569. 50X117X8 CM.

D

B

DYNA 985126. 50X117X8 CM.

B

DYNA 97341. 50X96X8 CM.

DYNA 98341. 50X117X8 CM.

DYNA 98333. 50X117X8 CM.

D

DYNA 9704300. 50X96X8 CM.
AVTAGBAR KLÄDSEL.

D

DYNA 98320. 50X117X8 CM.

P

DYNA 98070. 50X117X8 CM.

B

D

Våra sköna dynor i genomskärning
tre viktiga lager:
1) polyeterkärna, 2) fiberfill 3) tyg

DYNA 98330. 50X117X8 CM.

P

D

DYNA 98340. 50X117X8 CM.

dynor
dynor
| milano
| milano
97 • 9806
9704 •• 9807
98 •9804

DYNA 98200. 50X117X8 CM.

D

DYNA 98040. 50X117X8 CM.

B

De 2–4 första sifforna i artikelnr visar
vilken typ av dyna du valt. Övriga siffror
är tygets artikelnr.
exempel. dyna 9807 + tyg nr 960 = 9807960

DYNA 985300. 50X117X8 CM.

D

Dralon

B

HÖG KOMFORT
SLÅ DIG NER I FÅTÖLJEN OCH NJUT AV DYNA 985569

DYNA 9804300. 50X117X8 CM.
AVTAGBAR KLÄDSEL.

Bomull | cottone

P

Polyester

P/B

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

P/A/B

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton

dynor och klädsel till konstrotting, se sid 194-203.
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Dyna Monza 545. Dyna 981 & 445
är unik i sin utformning med medföljande nackkudde. Tillsammans med
dyna 545 och 445 kan dynorna på detta uppslag enklast beskrivas som följsamma. De är
utmärkta att använda i stolar med mjukare matieral, som textilene eller konstrotting.
Särskilt Monza 545 är riktigt prisvärd!
Modell 981

188
188

Dyna Monza 545. Dyna 981 & 445
P

DYNA 545000. 49x118x5 CM.

P

DYNA 545010. 49x118x5 CM.

P

DYNA 545021. 49x118x5 CM.

B

DYNA 5452636. 49x118x5 CM.

P

DYNA 545041. 49x118x5 CM.

B

DYNA 54525442. 49x118x5 CM.

P

P

P

DYNA 545051. 49x118x5 CM.

B

DYNA 54532761. 49x118x5 CM.

P

DYNA 545081. 49x118x5 CM.

DYNA 545197. 49x118x5 CM.

P

P

DYNA 981070. 50X117X5 CM.

B

DYNA 981171. 50X117X5 CM.

P

dynor
dynor
| MONZA
| milano
545 •9806
dyna• 581
9807• 445

DYNA 545551. 49x118x5 CM.

P

DYNA 981181. 50X117X5 CM.

P

P/B

De 2–4 första sifforna i artikelnr visar
vilken typ av dyna du valt. Övriga siffror
är tygets artikelnr.
exempel. dyna 545 + tyg nr 021 = 545021
DYNA 445030. 48x99x5 CM.

DYNA 445070. 48x99x5 CM.

P

DYNA 445183. 48x99x5 CM.

D

Dralon

B

DYNA 445166. 48x99x5 CM.

P

DYNA 445185. 48x99x5 CM.

Bomull | cottone

P

Polyester

P/B

DYNA 445171. 48x99x5 CM.

D

P/B

DYNA 445213. 48x99x5 CM.

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

DYNA 445319. 48x99x5 CM.

P/A/B

B

DYNA 445271. 48x99x5 CM.

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton

dynor och klädsel till konstrotting, se sid 194-203.
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Dyna Texas. Modell 90, 9004, 91 & 9104
Texas-dynan,

11 cm tjock, är den största och kraftigaste dynan vi tillverkar. Passar i
stora hammockar och de största trämöblerna i vårt sortiment som Herrgård, Hacienda,
Gotland och Laredo.

D
DYNA 91341. 56x107x11 CM.

190
190

Dyna Texas. Modell 90, 9004, 91 & 9104
P

DYNA 90060. 56x127x11 CM.

P

D

DYNA 90497. 56x127x11 CM.

DYNA 916744. 56x107x11 CM.

B

DYNA 90484. 56x127x11 CM.

D

DYNA 91320. 56x107x11 CM.

Bomull | cottone

P

Polyester

P/B

DYNA 90171. 56x127x11 CM.

DYNA 90482. 56x127x11 CM.

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

P/A/B

DYNA 90960. 56x127x11 CM.

DYNA 905302. 56x127x11 CM.

DYNA 905300. 56x127x11 CM.

B

D

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton

B

DYNA 9004300. 56x127x11 CM.
avtagbar klädsel.

DYNA 9104300. 56x127x11 CM.
avtagbar klädsel.

DYNA 915126. 56x107x11 CM.

D

P/B

B

D

DYNA 914125. 56x107x11 CM.

D

DYNA 905569. 56x127x11 CM.

P

D

D

DYNA 91341. 56x107x11 CM.

DYNA 90320. 56x127x11 CM.

DYNA 90340. 56x127x11 CM.

D

DYNA 90487. 56x127x11 CM.

D

D

DYNA 90183. 56x127x11 CM.

D

D

DYNA 906744. 56x127x11 CM.

P

DYNA 90141. 56x127x11 CM.

D

D

D

DYNA 91482. 56x127x11 CM.

D

DYNA 91340. 56x107x11 CM.

dynor
dynor
| texas
| milano
90 • 9004
9806••91
9807
• 9104

DYNA 90095. 56x127x11 CM.

Dralon

DYNA 905126. 56x127x11 CM.

DYNA 90040. 56x127x11 CM.

D

D

D

D

DYNA 915569. 56x107x11 CM.

dynor och klädsel till konstrotting, se sid 194-203.
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Dyna Nydala 345. Dyna 28, 29 och 39.
Dynmodell
Dynmodell
Dynmodell
Dynmodell
Dynmodell

192
192

345, 48x107x5 cm, passar Nydala Stapelfåtölj.
28, 45x50x4 cm, passar Atlanta stapelstol 2806 samt Denver stol 2706.
2808, 40-45x48x4 cm, passar Atlanta dining chair 2808.
29, 45x45x4 cm. passar Atlanta steglöst ställbar fåtölj 28211 samt Atlanta
39, 42-48x50x6cm, passar Le Mans Fåtölj.

karmstol 3001.

Dyna Nydala 345. Dyna 28, 29 och 39.
P

DYNA 345090. 48x107x5 CM.

DYNA 345212. 48x107x5 CM.

DYNA 29271. 45x45x4 CM.

D

DYNA 29185. 45x45x4 CM.

D

DYNA 29300. 45x45x4 CM.

DYNA 292450. 45x45x4 CM.

D

DYNA 2808171. 40-45X48X4 CM.

P

DYNA 29183. 45x45x4 CM.

B

P

P/B

DYNA 296744. 45x45x4 CM.

D

de flesta dynorna på den här sidan
passar till sittmöbler ur atlanta-serien

DYNA 29214. 45x45x4 CM.

D

dynordynor
| NYDALA
| milano
345 • 9806
dyna •28
9807
• 29 • 39

P

DYNA 29171. 45x45x4 CM.

B

P

DYNA 28071. 45X50X4 CM.

DYNA 345318. 48x107x5 CM.

P

P

DYNA 29071. 45x45x4 CM.

D

P/A/B

D

DYNA 39171. 42-48x50x6 CM.

D

D

le mans
dynor som börjar på 39 passar till le mans
DYNA 292733. 45x45x4 CM.

D

Dralon

B

DYNA 294125. 45x45x4 CM.

Bomull | cottone

P

Polyester

P/B

DYNA 295126. 45x45x4 CM.

DYNA 295569. 45x45x4 CM.

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

P/A/B

DYNA 294762. 45x45x4 CM.

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton

dynor och klädsel till konstrotting, se sid 194-203.
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Dynor till konstrottingmöbler
Dynor till konstrottingmöbler finns i en mängd olika utföranden och med flera olika tyger.
Oavsett vilken dyna du väljer får du god kvalitet, god komfort och genomtänkt formgivning.
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Dyna Las Vegas
passar modulsoffa las vegas

P

design 185

P

design 183

D

P

dynor
dynor
| milano
| konstrotting
9806 • 9807

dyna740171

!
NYHET
design 2733

design 171

dyna mittdel las vegas. dynmodell 740.
komplett set bestående av en sitsdyna 73x73x12 cm
och en ryggkudde ca 75x55 cm.

dyna ryggkudde las vegas. dynmodell 741.
separat ryggkudde ca 75x55 cm. i en hörnsoffa krävs
extra ryggkuddar jämfört med antalet sitsdynor.

D

Dralon

B

Bomull | cottone

P

Polyester

P/B

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

P/A/B

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton
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Dyna Madrid

D

passar till valencia, monte carlo, lissabon, viper,
sevilla, aranos, alicante, varese och kullen

design 6744

B

design 300

D

design 095 (ryggdyna)

SITSDYNA TILL RUND HÖRNDEL. DYNMODELL 544. PASSAR RUND HÖRNDEL
FÖR ARANOS, SEVILLA OCH MONTE CARLO. FINNS I DESIGN 6744, 171, 185,
095 (ENFÄRGAD GRÅ), 096 (ENFÄRGAD BEIGE). TRE RYGGDYNOR, HÄR I MODELL
5416744, PASSAR UTMÄRKT I EN RUND HÖRNDEL.

design 5416744 rygg
design 5426744 sits

P

D

P

design 094 (ryggdyna)

P

design 196 (sittdyna)

P

design 094 (sittdyna)

P

P

design 5569

design 183

design 096 (ryggdyna)

design 195 (sittdyna)

P

design 185

P

design 171

sitsdyna. dynmodell 542.
separat sitsdyna ca 64x64x12 cm.

ryggkudde. dyNmodell 541.
separat ryggkudde 65x48x20 cm. i en hörnsoffa krävs
extra ryggkuddar jämfört med antalet sitsdynor.

D

196

Dralon

B

Bomull | cottone

P

Polyester

P/B

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

P/A/B

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton

MADRID ÖVERDRAGSKLÄDSEL MADRID
UPHOLSTERY. FINNS
TILL BÅDE RYGGKUDDE
OCH SITSDYNA I FLERA
FÄRGER.

dynor som passar till:

Södertorp

D

design 6744

B

design 300

dynor
dynor
| milano
| konstrotting
9806 • 9807

design 5496744

dynSET MITTDEL södertorp. dyNmodell 549.
komplett set bestående av en
sitsdyna ca 64x64x12 cm
och en ryggkudde ca 30x64x15/7 cm.

DYNSET HÖRNDEL SÖDERTORP. dyNmodell 543.
komplett set bestående av en
sitsdyna ca 64x64x12 cm
och två ryggkudde ca 30x64x15/7 cm.

ÖNSKAS ENDAST SITSDYNA PASSAR MODELL MADRID 542 PÅ SIDA 196 UTMÄRKT

D

Dralon

B

Bomull | cottone

P

Polyester

P/B

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

P/A/B

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton
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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.

övriga dynmodeller | models of cushions
florida 92.
56x124x11

solvagn 84/8404.
59x192x8

solvagn 8406.
59x194x8

miniflock 70/71.
50x97x10

baden 62. 50x169x10

hammock 78.
174x128x10

solvagn 945.
59x190x5

däckstol 74/7404.
51x179x8

däckstol 7406.
51x179x8

hammock 77.
174x104x10

bänk 53. 30x89x8

ALMERÍA 338
ca 142x51x5 cm

almería 38.
ca 47x47x6 cm

PORTO

baden 870. 50x169x3

baden 61.
50x174x8

drömminge 56.
126x40x5

stol 75. 40x40x8
pall 85. 49x53x8

stol 7502. 40x40x4
stol 7512. 36x36x4

stol 7504. 40x40x8
pall 8504. 49x53x8

stol 7507. 40x40x5

cylinder 1104. 45x17

london 27. 36x4

boston 29. 45x45x4

paris, taranto 770

RYGGDYNA paris 772.
ca 60x50 cm

DIVAN/PALL /sitsdyna paris 771.
ca 60x60x12 cm
PORTO 440.
ca 53x55x12/60x55 cm
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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

D

design 484

D

design 487

D

design 320

D

design 340

D

design 341

D

design 141

P

design 171

P

design 183

P

design 185

P

design 020

P

design 070

P

design 4762

D

Dralon

D

B

design 4125

Bomull | cottone

P

Polyester

D

P/B

design 5126

D

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

design 2450

P/A/B

D

design 2733

D

design 6744

D

design 5569

dynor | ÖVRIGT SORTIMENT

design 482

D

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton
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design/tyg
design 300

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 486

B

D

design 480

D

design 225

D

design 226

D

design 818

D

design 486

D

200

design 095

D

design 096

D

design 850

D

design 910

D

design 191

B

design 930

D

design 164

D

design 318/319

D

design 488

D

design 497

D

design 260

D

design 270

D

Dralon

B

Bomull | cottone

P

Polyester

P/B

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

P/A/B

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton

design/tyg
design 212

P/A/B

design 197

B

design 280

D

design 890

P

design 5300

B

design 5301

B

design 5302

B

design 161

D

design 250

D

design 000

P

design 021

P

design 010

P

design 030

P

design 551/050

P

design 051

P

design 071

P

design 200

D

design 333

D

Dralon

B

Bomull | cottone

P

Polyester

P/B

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

P/A/B

dynor | ÖVRIGT SORTIMENT

D

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

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton
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design/tyg
design 041

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 081

P

P

design 2636

B

design 25442

B

Dynlåda | cushion bag.
innermått 128x50x50-52 CM.
yttermått 136x59x62-64 cm.
ART.NR. 128501

design 213

design 090

P/B

P/B

design 960

D

design 060

D

Dynlåda | cushion bag.
innermått 128x50x58-60 CM.
yttermått 136x59x69-72 cm.
ART.NR. 1286977

design 166

design 32761

P/B

Dynlåda | cushion bag.
VATTENTÄTT LOCK MED
GASFJÄDER.
INNERMÅTT 128X54X50-52 CM.
YTTERMÅTT 134X61X55-58 CM.
ART.NR. 13060.

B

DYNOR I DISPLAYBOX
CUSHION IN DISPLAY BOX.
40 ST DYNOR 38X38X4 CM.
RÖDA/SVARTA/BLÅ. ART.NR. 7502996.
SVARTA/RÖDA. ART.NR. 7502997.
LIME/MULTIFÄRGAD. ART.NR. 7502998.
SVART/BEIGE. ART.NR. 7502999.

D
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Dralon

B

Bomull | cottone

P

Polyester

P/B

Polyester/Bomull | polyester/Cotton

P/A/B

Polyester/Acryl/Bomull | Polyester/Acrylic/Cotton

Dynlåda | cushion bag.
VATTENTÄTT LOCK MED GASFJÄDER.
INNERMÅTT 128X71X73-75 CM.
YTTERMÅTT 136X77X75-78 CM.
ART.NR. 12888.

PRYDNADSKUDDAR | DECORATIVE CUSHIONS

5-pack.
45X45 CM. ART.NR. 45538
40x60 cm. art.nr. 40538

5-pack.
45x45 cm. art.nr. 45537
40x60 cm. art.nr. 40537

5-pack.
45x45 cm. art.nr. 45540
40x60 cm. art.nr. 40540

5-pack.
45x45 cm. art.nr. 45541
40x60 cm. art.nr. 40541

5-pack.
45x45 cm. art.nr. 455319
40x60 cm. art.nr. 405319

dynor | ÖVRIGT SORTIMENT • PRYDNADSKUDDAR

5-pack.
45X45 CM. ART.NR. 45539
40X60 CM. ART.NR. 40539

5-pack.
45x45 cm. art.nr. 45536
40x60 cm. art.nr. 40536

5-pack.
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
5-pack.
45x45 cm. art.nr. 455318
40x60 cm. art.nr. 405318

5-pack.
45x45 cm. art.nr. 45544
40x60 cm. art.nr. 40544

45x45 cm. art.nr. 45097
40x60 cm. art.nr. 40097
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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.

204
204

Väderförsäkra dig!
Sol är underbart, men ibland vill man vara utan den.
Parasoll är flyttbar skugga på pinne. Våra underbara
paviljonger skyddar dig mot alla slags väder, och
dessutom mot mygg och knott (om du stänger dem ute).
Väderförsäkra dig med Hillerstorp :-)

solskydd

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

Packa smart!

205

ldable.
PFÄLLBAR | fo
|
| GAZEBO. HO
BLÅ
NG
s.
JO
ll
IL
wa
|
PAV
AR
fällup.
30. SIDOVÄGG
00
10
.
.NR
3X3 m. ART
30.
. ART.NR. 1010
blue. 2-PACK

Paviljong de Luxe
206

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 av FSC-märkt
kärnfuru och är på bilden försedd med vattenbaserad vit lasyr.
Se även sid 220-223 där du hittar skötselprodukter och tillbehör till
våra paviljonger.

paviljong | gazebo | pavillon. B350XD350XH275 cm.
art.nr. 353577.
art.nr. 35352.
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 18.

able.
LLBAR | fold
GAZEBO. HOPFÄ inium and plastic.
PAVIL JONG |
um
al
|
t
och plas
aluminium
. 33300.
3X3 m. ART.NR

solskydd

glimminge stol. B44xD47xH90 cM. ART. NR 2327.

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. innehåller beige tak | containing beige canopy.
B300XD300XH255 cm. art.nr. 233030.
Tillbehör | accessories:
myggnät | mosquito net.
vägg | wall.

art.nr. 23361302.

art.nr. 2336302.

separat tak | separate roof.

art.nr. 23361305.

art.nr. 2336305.
art.nr. 2330302.

art.nr. 2330305.
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en är som
Ventilation när d
m yggnät!
sn yggast! Inkl.

o ch tak
Pa viljong, väggar
er!
finns i flera färg

Paviljong
Grand Lux
208

Paviljong Grand Lux är en ny modell av vår klassiska träpaviljong.
Här kombineras grova hörnstolpar i laserad FSC-certifierad kärnfuru
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. B350XD350XH275 CM. VIT TRÄSTÄLLNING | WHITE WOODEN
FRAME. VIT ALUMINIUMTAKSTÄLLNING | WHITE ALUMINIUM ROOF FRAME. GRÅTT TAK | GREY
CANOPY. SIDOVÄGGAR & MYGGNÄT | GAZEBOWALLS & MOSQUITONETS. ART. NR. 3537772.

1

Stäng ute mygg och blåst!

solskydd

1

GRAND LUX. paviljong | gazebo

Dra för myggnät och sidoväggar för en
varmare och mer myggfri miljö i sommarnatten.

2 säkra kalaset.
utomhus är alltid bra. känns det kallt, dra för
väggarna och mys i en egen skyddad värld.
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ATT
NDSKYDD.
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DRA FÖR VALDA

!
NYHET

Paviljong
Luxor
210

Vår mest populära aluminiumpaviljong! Finns i 300x300 cm eller
300x400 cm. Tak och väggar kan fås i beige eller grått. Den grå
färgen är densamma som på Paviljong Grand Lux på sid 208.
Luxor levereras komplett med tak, sidoväggar och myggnät.

LUXOR. paviljong | gazebo. aluminium.
LUXOR/glimminge 3x3 m.
väggar 4-pack | walls 4-pack.

art.nr. 2336302.

LUXOR 3x4 m.
väggar 4-pack | walls 4-pack.

art.nr. 36304042.

LUXOR/glimminge 3x3 m.
myggnät 4-pack | mosquito net 4-pack.

art.nr. 2336305.
art.nr. 37304045.

art.nr. 23361302.

tillbehör se sid 222 | accessories on page 222

art.nr. 23361305.

1

står stadigt
äk ring.
pavil jongen
och metalls
er
tt
fö
re jäla

solskydd

ventilation när den är som snyggast!
och självklart med myggnät.

2
1

MED ETT ENKELT HANDGREPP DRAR DU FÖR
MYGGNÄT OCH SIDOVÄGGAR och blir på så sätt skyddad
mot vind och stickdjur.

DRÄNERINGSHÅL FÖRHINDRAR STORA VATTENANSAMLINGAR PÅ TAKET.

2

BELYSNINGSSLADDAR, LJUSLYKTOR, BALLONGER …
KROKEN HJÄLPER DIG ORDNA FESTSTÄMNING.

211

!
NYHET

classic 270 cm.
stång | pole Ø 38 mm

side winder 350 xl.
350 cm ställbart parasoll.
stång | pole 80x50 mm

art.nr. 20000
art.nr. 20070

parasoll-paket | parasol package.

parasoll-paket | parasol package.

art.nr. 209999 innehåller | contains:

art.nr. 201999 innehåller | contains:

DESIGN.

STOMME | frame. art.nr. 271000

3 x vit | white.

3 x vit | white.

design.

STOMME | frame. art.nr. 271070

3 x svart | black.

3 x svart | black.

design.

STOMME | frame. art.nr. 271050

2 x grå | grey.

2 x röd | red.

design.

STOMME | frame. art.nr. 271024

1 x röd | red.

1 x marin | navy blue.

side winder 300 xl.
300x300 cm. ställbart parasoll.
stång | pole 80x50 mm

side winder 300.
300 cm
stång | pole Ø 48 mm

art.nr 35500.

art.nr 331061.

art.nr. 30000

ART.NR. 35570.

ART.NR. 331070.

art.nr. 30070

SideWinder™.
betong | concrete.
20 kg/st. använd upp till 4 st.
art.nr. 96425.
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enstaka | single

200 cm.
stång | pole Ø 48 mm

SideWinder™.
betong | concrete.
20 kg/st. använd upp till 4 st.
art.nr. 96425.

300 cm.
stång | pole Ø 48 mm
art.nr. 231000
art.nr. 231020
art.nr. 231040
art.nr. 231061
art.nr. 231070
art.nr. 231080

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

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

solskydd

art.nr. 35070

SideWinder™.
betong | concrete.
20 kg/st. använd upp till 4 st.
art.nr. 96425.

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

180 cm.
stång | pole | stand Ø 24 mm

art.nr. 88000

art.nr. 181023
art.nr. 181051
art.nr. 181025
art.nr. 181040

push-up. 260 cm.
stång | pole | stand Ø 33 mm
art.nr. 26000
art.nr. 26070

135 cm.

parasoll-paket | parasol package.

enstaka | single

art.nr. 135999
innehåller | contains:

art.nr. 13500
art.nr. 13530

7 x vit | white.

art.nr. 13570

7 x svart | black.
6 x lime | lime.
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parasollskydd 180–200 cm
parasolcover 180–200 cm
ART.NR. 953
parasollskydd 270–350 cm
parasolcover 270–350 cm
ART.NR. 954

parasollskydd 300–350 cm
parasolcover 300–350 cm
ART.NR. 955
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plast | plastic | kunststoff.
o kg. Ø 20–35 mm.
svart | black. ART.NR. 93214

betong | concrete | beton.
25 kg. Ø 25–54 mm.
vit | white. ART.NR. 9325

granit. med handtag och hjul.
granite. incl handel and castors.
25 kg. Ø 35–54 mm.
ART.NR. 9352

granit. med handtag och hjul.
granite. incl handel and castors.
35 kg. Ø 35–54 mm.
ART.NR. 9337

solskydd

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

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

betong | concrete | beton.
Ø 30–50 mm. grå | grey
15 kg. ART.NR. 9651
25 kg. ART.NR. 9625
35 kg. ART.NR. 9635
35 kg. med hjul | with castors. ART.NR. 9835
50 kg. ART.NR. 9650

SideWinder™.
betong | concrete.
20 kg/st. använd upp till 4 st.
art.nr. 96425.
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Våra trämöbler
våra
pställn in g över
Du hittar en up
dorn a 48-5 1.
trämöbler på si
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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.

Barnens favoriter
1. art.nr. 2840

picnic mini

2. art.nr. 2940

3. art.nr. 2730

KONSTROTTINGKRUKOR | WICKER POTS. 1-TRÅDIG SVART KONSTROTTING | 1-IN-1 BLACK WICKER
1.
TVÅ FYRKANTIGA KRUKOR, EN STOR SOM ÄR 48 CM HÖG OCH EN MINDRE SOM ÄR 41 CM. KOMPLETT SET MED
TVÅ KRUKOR ART. NR. 2840. STOR KRUKA 48 CM ART. NR. 28401. MINDRE KRUKA 41 CM ART. NR. 28402.
2.
TVÅ RUNDA KRUKOR, EN STOR SOM ÄR 48 CM HÖG OCH EN MINDRE SOM ÄR 41 CM. KOMPLETT SET MED TVÅ
KRUKOR ART. NR. 2940. STOR KRUKA 48 CM ART. NR. 29401. MINDRE KRUKA 41 CM ART. NR. 29402.

A-PicnicSjögräsmatta

3.
BLOMLÅDA. 24X63X24 CM. ART. NR 2730.
PICNIC MINI. VIT | WHITE. B106XD90XH51 cm. ART.NR. 960977. sandlåda | sandbox. 120x120x25 cm. ART.NR. 121225
sjögräsmatta | seagrass rug. 140X200 CM. ART.NR. 3591420.
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möbelskydd | furniture cover.
160x225x95 cm. ART.NR. 946160.
polyster/plast.

möbelskydd | furniture cover.
225x225x95 cm. ART.NR. 946225.
polyster/plast.

möbelskydd | furniture cover.
350x225x95 cm. ART.NR. 946350.
polyster/plast.

möbelskydd | furniture cover.
260x260x85 cm. ART.NR. 942626.
polyster.

dynbag | bag for cushions.
130x55x55 cm. ART.NR. 956.
polyster.

hammockskydd | hammock cover.
ART.NR. 940001

stapelstolskydd | cover for stackable chairs.
ART.NR. 11063100
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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.

1

2

3

4

5

6

7

7

1) FINISHER. 0,5 L. ART.NR. 5960. 2) TRÄLASYR | WOOD STAIN. 0,5 L. VALNÖT | WALNUT. ART.NR. 5922. HONUNG | HONEY. ART.NR. 5927. VIT. ART. NR. 5921. SVART | BLACK.
ART.NR. 5988. 3) TRÄTVÄTT | WOOD CLEANER. 0,5 L. ART. NR. 5944. 4) LASYRBORTTAGARE | STAIN STRIPPER 0,5 L. ART. NR. 5965.
5) KONSTROTTING- & ALUMINIUMCLEANER | WICKER- & ALUMINIUM CLEANER. 0,5 L. ART. NR. 5951. 6) TEXTILTVÄTT | TEXTILE CLEANER 0,5 L. ART.NR. 5952.
7) TEXTILIMPREGNERING | TEXTILE PROTECTOR. 0,5 L. ART. NR. 5953.

bättringsfärg | touch up paint |
ausbesserungslack .
20 ml.
valnöt | walnut | walnuss.
ART.NR. 971
honung | Honey | honig.
ART.NR. 972
vit | white | weiss.
ART.NR. 977
träolja | wood oil.
1 L. ART.NR. 939
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kinesisk träolja | chinese wood oil.
2,5 L. ART.NR. 962

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

svart | black | schwarz.
ART.NR. 978

1
2

1

hammocktak | hammock canopy. polyester/plast.
ART.NR. 9433.
ART.NR. 9443.
ART.NR. 94337.

ART.NR. 94338

hammocktak | hammock canopy. plast | plastic.
ART.NR. 948.

övrigt

1) display underhållsprodukter | display maintenance. ART.NR. 9483.
2) display dynfodral/möbelskydd | display cushion case/furniture protection. ART.NR. 9481.

display reklamtub, 2-sidig | display
advertise, 2-sided. ART.NR. 9482

möbeltassar | nylon feet.
4 st. ART.NR. 950
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tillbehör paviljong de lux
accessories gazebo de lux

tillbehör paviljong luxor
accessories gazebo luxor

paviljongväggar med fönster | gazebowalls with window
ART.NR. 351300
ART.NR. 351330
ART.NR. 351370

PAVILJONGTAK | GAZEBO CANOPY. POLYESTER.

paviljongväggar utan fönster | gazebowalls without window
ART.NR. 352300
ART.NR. 352330
ART.NR. 352370
paviljongtak | gazeboroof
ART.NR. 3535300
ART.NR. 3535330
ART.NR. 3535370

FOR GAZEBO 300x300 CM.
ART. NR. 3630302.
UV-TREATED. ART.NR. 3630305.
FOR GAZEBO 300x400 CM.
ART. NR. 3630402.
UV-TREATED. ART.NR. 3630405.
PAVILJONGVÄGGAR | GAZEBO SIDE WALLS. POLYESTER. 4-PACK.
FOR GAZEBO 300x300 CM. AV ALLROUNDMODELL, PASSAR FLERA PAVILJONGER.
ART. NR. 2336302.
UV-TREATED. ART.NR. 2336305.
FOR GAZEBO 300x400 CM. ETT PAR SIDOVÄGGAR ÄR 370 CM. EACH PAIR OF SIDEWALLS are 370 CM LONG.
ART. NR. 36304042.
UV-TREATED. ART.NR. 37304045.
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MYGGNÄT | MOSQUITO NETS. POLYESTER. 4-PACK.
FOR GAZEBO 300x300 CM.
ART. NR. 23361302.
UV-TREATED. ART.NR. 23361305.

tillbehör paviljong grand lux
accessories gazebo grand lux

PAVILJONGVÄGGAR, MYGGNÄT OCH TAK. KOMPLETT SET.
GAZEBO SIDE WALLS, MOSQUITO NETS AND CANOPY. COMPLETE SET.
POLYESTER.
ART. NR. 3537330.
ART. NR. 3537380.
ART. NR. 3537370.

tillbehör paviljong glimminge
accessories gazebo glimminge

PAVILJONGTAK | GAZEBO CANOPY. POLYESTER.
ART.NR. 2330302.
UV-TREATED. ART.NR. 2330305.
PAVILJONGVÄGGAR | GAZEBO SIDE WALLS.
POLYESTER. 4-PACK. AV ALLROUNDMODELL, PASSAR FLERA PAVILJONGER.
ART.NR. 2336302.
UV-TREATED. ART.NR. 2336305.
MYGGNÄT | MOSQUITO NETS. POLYESTER. 4-PACK.
ART.NR. 23361302.
UV-TREATED. ART.NR. 23361305.
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vi har fräschat upp vår hemsida. på hemsidan hittar du 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 | elanders. OkTObER 2012

www.hillerstorp-furniture.ru

